Informace o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV,

výstavba vodojemu a vodovodních propojů
Vážení občané,
držíte v rukou první letošní číslo klíneckého
Zpravodaje.
V tomto roce čeká naši obec velká výstavba,
pro kterou jsme předešlé roky připravovali
projektovou dokumentaci, nutná stavební povolení a zejména zajišťovali finanční prostředky. Na podzim tohoto roku bychom měli mít
hotovou novou čistírnu odpadních vod (ČOV),
vodojem a dokončené vodovodní propoje.
Význam rekonstrukce a intenzifikace ČOV nemusím popisovat. Díky vodojemu zajistíme plynulé zásobování pitnou vodou, lépe budeme zvládat i menší poruchy. Vodovodní propoje umožní připojení
několika dalších odběratelů, ale zejména zaokruhování celé vodovodní sítě. Zaokruhováním vodovodu
získáme více možností při řešení krizového zásobování v případě havárie vodovodu a také omezíme
potíže s usazováním železa v koncových větvích.
Celá stavba vodojemu a vodovodních propojů je
podmínkou a prvním krokem pro plánované připojení obce na přivaděč vody Baně-Mníšek pod Brdy.
Vodojem - koncem roku 2014 jsme úspěšně dokončili všechna potřebná výběrová řízení, podepsali
smlouvu se zhotovitelem stavby vodojemu (1. SčV,
a. s.) a celou dokumentaci předali k povinné kontrole na Úřad regionální rady rozvoje Středočeského
kraje. Kontrola neshledala žádnou chybu ani nedostatek a ještě koncem roku 2014 byla podepsána

i dotační smlouva se Středočeským krajem. Nyní
probíhají vytyčovací a přípravné práce. Aktualizovaný harmonogram prací bude vyvěšen na úřední
desce i na webových stránkách. Obyvatelům nemovitostí, které budou přímo dotčeny dopravním omezením při budování vodovodních propojů (zejména
v ulici od č. p. 143 k č. p. 176 a od hasičské zbrojnice
k ČOV), budou včas doručeny podrobné informace.
ČOV – smlouva s dodavatelem (Energie stavební
a báňská, a. s.) byla podepsána 12. 1. 2015, všechny dokumenty jsme předali na SFŽP. Dodavatel již
na stavbě pracuje z důvodu dodržení termínu posledního financování dotací z EU do konce roku
2015. Stavba musí být dokončena do 31. 9. 2015 zahájením ročního zkušebního provozu.
V závěru stavebních prací bude položený nový asfaltový povrch na všech dotčených místních komunikacích a části krajské komunikace.
Vodovodní přivaděč – probíhá výstavba hlavního
řadu, který bude dokončený v tomto roce. Pro náš
přiváděcí řad je zpracována projektová dokumentace, nyní probíhá územní řízení. V létě budeme připraveni podat první žádost o dotaci.
Předem se omlouvám za nutná dopravní omezení,
která budou stavby provázet. V těsné blízkosti obou
staveb se nevyhneme zvýšené hlučnosti a prašnosti.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nespokojeností
s jednáním stavebních firem se na mě neváhejte obrátit.
MARKÉTA HANÁKOVÁ, starostka obce

Informace z úřadu práce – pobočku si můžete vybrat sami
V prosincovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o uzavření pobočky úřadu práce pro Prahu – západ v ulici Kartouzská.
Pobočka byla přesunuta až na Letnou, kde je ale např. spojení
MHD nebo i parkování komplikované a hlavně, náročnější časově i finančně. Problém se netýká jen nezaměstnaných, ale
také matek a otců na mateřské dovolené, seniorů, atd.
Situací se zabývalo nejen Město
Mníšek pod Brdy, ale také plénum
Mikroregionu Mníšecko. Spojili jsme se s MPSV ČR a GŘÚP ČR
a vyžádali si informace o spádo-

vosti či snadném a dobrovolném
výběru pobočky úřadu práce.
Předkládáme odpověď.
K vašemu, níže uvedenému dotazu, sděluji, že pro občany MikroKlínecký zpravodaj 2/2014

regionu Mníšecko není povinnost
navštěvovat kontaktní pracoviště
Krajské pobočky ÚP ČR pro Středočeský kraj v Praze na Letné –
viz uvedený vybraný paragraf ze
zákona o zaměstnanosti. Územní
obvody jednotlivých Krajských poboček jsou uvedeny v příloze zákona č. 73/2011 Sb. (o úřadu práce).
Kontakty a bližší informace o kon
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taktních pracovištích Krajské pobočky ÚP pro Středočeský kraj
jsou k nalezení na: https://portal.
mpsv.cz/upcr/kp/stc.
S přáním hezkého dne
PhDr. Miloslav Tauber
ředitel kanceláře GŘ
Úřad práce České republiky,
Generální ředitelství
Evidence uchazečů
o zaměstnání

§ 28

(1) Uchazeč o zaměstnání může
požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou
pobočkou Úřadu práce, v jejímž
územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-

-li se krajské pobočky Úřadu práce
do 10 kalendářních dnů ode dne
podání žádosti, zprostředkovává
jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající
z tohoto zákona krajská pobočka
Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské
pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu
práce určí, která krajská pobočka
Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další
práva a povinnosti podle tohoto
zákona.

(2) Uchazeč o zaměstnání je
povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které požádal
o zprostředkování zaměstnání;

povinnosti podle této věty lze plnit i na kontaktním místě veřejné
správy stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může požádat o změnu
kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu
práce určí, u kterého kontaktního
pracoviště bude plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání vyplývající
z tohoto zákona.
Z uvedeného tedy vyplývá,
že každý má právo si hned pro
první kontakt a zaevidování
sám zvolit jakoukoliv z krajských poboček, tedy např. Dobříš nebo Příbram. Pokud tedy
nechce jezdit do Prahy na Letnou.

Zpracoval
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Údržba vzrostlé zeleně v obci
V roce 2013 nechala obec zpracovat odborný
dendrologický průzkum, který zrevidoval vzrostlé
dřeviny na obecních pozemcích. Evidence je každoročně znovu posouzena a aktualizována. V zimě
roku 2013/2014 byl proveden zásah u stromů
rostoucích na zahradě mateřské školy, v roce 2014
byla ošetřena lípa na hřbitově.
Nyní nás čeká nutný a finančně náročnější řez
stromů v okolí prodejny, malého rybníka a restaurace U Krbu. Práce budou rozděleny na dvě etapy,
z nichž první a také bohužel razantnější bude uskutěčněna ještě letos, do konce března. Topoly nejblíže
restaurace a 1 ks nad malým rybníkem byly vyhodnoceny jako ohrožující a nestabilní, z bezpečnostních důvodů bylo navrženo jejich poražení. Po kácení bude dřevo nabídnuto občanům k odkupu,
sledujte vývěsky a hlášení obecního rozhlasu. Větve
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budou na místě rozštěpkovány a pařezy odfrézovány. Náhradní výsadba vhodných dřevin bude realizována ihned po kácení. Druhá etapa – redukční řez
ostatních stromů proběhne opět v období vegetačního klidu, v zimě roku 2015/2016. Celkové náklady
se předpokládají kolem 200 000,- Kč.
Během prací bude nutná uzavírka dotčeného úseku silnice III. třídy 1025 Bojov-Klínec, objízdná trasa
bude vedena za obchodem, průjezd autobusu bude
zajištěn bez omezení.
Na ošetření zeleně a novou výsadbu ve více lokalitách v obci žádáme o dotaci ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství, pokud
dotaci získáme, budeme moci uplatnit i vynaložené
prostředky z letošního zásahu.
Děkuji za pochopení
MARKÉTA HANÁKOVÁ
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Informace pro obyvatele Klínce 2015
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:
Markéta Hanáková,
marketa.hanakova@obecklinec.eu
MÍSTOSTAROSTA:
Ing. Jan Doubrava,
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod.,
jan.doubrava@obecklinec.eu

Poplatky 2015
Komunální odpad: Osoby trvale bydlící v obci:
500 Kč/osoba/kalendářní rok.
Rekreační objekty: 500 Kč/nemovitost/kalendářní
rok.
Poplatek je možno splatit ve dvou splátkách, splatnost 1. splátky do 30. 6. 2015, splatnost 2. splátky
do 31. 12. 2015. V případě jednorázové platby splatnost do 30. 6. 2015. Poplatek u nemovitostí využívaných k rekreaci je splatný do 30. 8. 2015.
Pes: 100 Kč/kalendářní rok/za 1. psa a 150 Kč
za každého dalšího psa/kalendářní rok.
Splatnost poplatku do 30. 6. 2015.
Stočné: U nemovitostí, které vypouštějí pouze
vodu odebranou z obecního vodovodu: 28 Kč včetně
DPH za m3.
Ostatní 1.288 Kč včetně DPH/osoba/rok (čtvrtletně
322 Kč/osoba).
Vodné: Sazba vodného je 38 Kč včetně DPH za m3.
Vodné a stočné je možné platit zálohově (měsíčně,
čtvrtletně). Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte vyúčtování, případný nedoplatek je splatný do 14 dnů
po doručení vyúčtování.
Odečty vodoměrů budou prováděny v říjnu 2015.

Hrobové místo: Za pronajmutí hrobového místa
je stanoven poplatek 100 Kč na 10 let, za dvojhrob
200 Kč na 10 let.
Obec Klínec dále vybírá tyto poplatky: poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze
vstupného, poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace.
Podrobnosti a přesné informace získáte v obecně
závazných vyhláškách č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území
obce Klínec, č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
na území obce Klínec, č. 8/2011 o místních poplatcích a č. 2/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 stanovuje koeficient daně z nemovitosti v katastrálním území
Klínec – 2 (s platností od 1. 1. 2012).
Obecnězávaznévyhláškyjsouvyvěšenynawww.obecklinec.eu nebo jsou k dispozici na obecním úřadě.

Platby můžete provádět v hotovosti na obecním
úřadě nebo bankovním převodem na výše uvedené
č. účtu. V tomto případě uveďte jako variabilní symbol č. popisné (evid.) a do poznámky vypište účel
platby a počet osob, za které je platba prováděna.
Nebudou-li poplatky uhrazeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem,
a to až ve výši trojnásobku původní částky.

Doplňující informace k systému sběru odpadů:
2x ročně bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a 2x ročně bude proveden sběr
nebezpečného odpadu. Občané budou vždy předem informováni rozhlasem a vyvěšením informace o sběru na nástěnkách a úřední desce. Vyřazené
elektrospotřebiče můžete po celý rok odevzdat v MŠ
nebo na obecním úřadě.
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MARKÉTA HANÁKOVÁ, starostka
Ing. JAN DOUBRAVA, místostarosta
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Informace – ODPADY
Odpady
Po novele zákona o odpadech má obec od
1. 1. 2015 zajistit občanům možnost odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu
kovy a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.
Zastupitelstvo připravilo znění Obecně závazné
vyhlášky (OZV), která určuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Klínec. Všichni máme zákonem danou povinnost
třídit komunální odpad na: plasty, sklo, papír, nápojové kartony, kovy, biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu, objemový odpad, nebezpečný
odpad, směsný odpad. Stavební odpad a demoliční
odpad není zahrnut do systému obce, občané ho
musejí používat, předávat a odstraňovat zákonem
stanoveným způsobem.
Kovy – nově budou v obci umístěny 240litrové
kontejnery stříbrošedé barvy na drobný kovový odpad – stanoviště u obecního úřadu, u prodejny, ke
kravínu. V případě potřeby můžeme doobjednat.
Dále je možné kovy odevzdat obci při „sběrných
dnech“, které pořádáme 2x ročně, vždy na jaře a na
podzim, nebo celoročně hasičům (po předchozí dohodě). Občané mohou i nadále odevzdávat kovy ve
výkupnách a sběrnách druhotných surovin.

Bio odpad – pouze rostlinného původu – obec zajistí prostřednictvím kompostárny Líšnice dle zákona v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
Způsob, jakým bude bioodpad shromažďován a přepravován, ještě řešíme, občané obdrží včas informaci do schránek. I nadále je možné využívat službu
firmy Komwag, která na základě smlouvy s občanem zajišťuje za úplatu svoz bioodpadů v hnědých
popelnicích. Za legální způsob likvidace biologického odpadu rostlinného původu se stále považuje
kompostování na vlastním pozemku, obec ale musí
zajistit i jinou možnost v rámci svého systému nakládání s odpady.
OZV 1/2015 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Klínec
byla schválena na veřejném zasedání dne 18. 2.
2015.

Do tématu odpadů spadá i likvidace odpadních
vod. V letošním roce proběhne rekonstrukce a in4

tenzifikace obecní čistírny odpadních vod (ČOV), na
kterou je v současné době kanalizací napojena převážná většina objektů určených k trvalému bydlení
na území obce Klínec. Po rekonstrukci se předpokládá postupné napojení až 1000 obyvatel. I přes to,
že bude ČOV dostatečně kapacitní a vybavená novou
technologií, můžete její fungování svým chováním
ohrozit. ČOV funguje na principu mechanicko-biologického čištění, to znamená, že hrubé nečistoty
jsou odstraněny česlemi – hrubé předčištění a poté
je odpadní voda čerpadly čerpána do biologické
části ČOV, kde probíhá zejména odstranění dusíku
a ostatních nečistot působením bakterií. Protože se
jedná o živé mikroorganismy, je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět chemické látky jako barvy, oleje apod., které bakterie nedokážou zpracovat,
v horším případě je zahubí. Také vypouštění bazénů nebo svedení dešťové vody do kanalizace může
mít fatální následek. Dalším ohrožením správného
fungování ČOV jsou pleny, hadry a vlhčené ubrousky, které ucpávají čerpadla a tím dochází k odtoku
odpadních vod havarijním přepadem ČOV. Proto vás
žádám, buďte ohleduplní k našemu životnímu prostředí a zamýšlejte se i nad tím, co splachujete….
MARKÉTA HANÁKOVÁ

Zápis do Mateřské
Zápis do Mateřské školy v Klínci
proběhne dne

27. března

od 13.30 – do 17.00 hod.
v prostorách MŠ v Klínci.

Přihlášku k zápisu je možné vyzvednout na Obecním úřadě a v MŠ v Klínci v provozních hodinách,
přihlášku naleznete také na našich webových stránkách www.msklinec.webnode.cz
S sebou je potřeba přinést:
1) Rodný list dítěte
2) Občanský průkaz
3) Vyplněné formuláře: Přihláška dítěte k zápisu
do MŠ, součástí je Vyjádření lékaře ke zdravotnímu
stavu dítěte
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Školka. Informace

MŠ v Klínci v zimním provozu
Jak jsme si užili leden ve školce
V lednu jsme se v naší školce zaměřili na zdravý životní styl a vše, co k tomu patří. Z velké
části jsme se věnovali našemu tělu. Postupně
jsme si říkali, jak naše tělo vypadá, jak funguje, a to nejen zvenku, ale i zevnitř. Určitě byste
nevěřili, že jsme tak šikovní, že umíme popsat
nejen celou kostru, ale i vnitřní orgány. Víme,
jak nám funguje srdíčko, ledviny i játra. Víme
dokonce, jak funguje krevní oběh. A když se
nás zeptáte, k čemu máme v těle například
střeva, tak vám bez problému odpovíme.
Když jsme se toto vše naučili, dala nám Radka vědomostní kvíz a představte si, nemohla nás na ničem nachytat. Když už jsme věděli, jak funguje náš
organismus, začali jsme se učit, jak se máme o své
tělo a zdraví starat. Vyprávěli jsme si o zdravé stravě, jaké jsou kde vitamíny a také proč si máme například mýt ruce. Vysvětlili jsme si, co jsou bacily, kde
se berou a jak je zahnat, abychom nebyli nemocní.
Také jsme si řekli, jak je důležité sportovat a nese-

dět jen doma u televize nebo u počítače. A abychom
si o sportu ve školce jen nevyprávěli, vyrazili jsme
na začátku února na celý týden na sjezdovku lyžovat
a užívat si zdravého pohybu.
Jak jsme se učili lyžovat

Na zimu ve školce jsme se moc těšili, a to hlavně
proto, že nás čekalo jako každý rok „Hravé lyžování“.
Když nastal ten očekávaný den, naložili jsme ráno
lyže do autobusu a vydali se na sjezdovku v Chotouni u Jílového. Již při příjezdu jsme viděli krásně
zasněženou sjezdovku, a dokonce vykukovalo i sluníčko. Přichystaní vedoucí nám pomohli do lyžáků
a už jsme mazali na kopec, kde jsme si nejprve zkusili rozcvičku na sněhu, pak nasadili lyže a zkoušeli,
co kdo dovede. Ti nejlepší z nás se trochu rozjezdili
a pak už mazali na velký kopec, kde nejen jezdili, ale
učili se padat, vstávat, jezdit pozadu a hráli různé
hry. Ostatní začali trénovat na malém svahu. Učili se
zabrzdit, zatočit, „pizzu“ (pro starší plužení) a vyjet


Dokončení ze str. 3

školy v Klínci na školní rok 2015/2016

MŠ v Klínci pořádá dne 18. března „ Den otevřených dveří“

Režim dne naleznete na stránkách školy, po dohodě lze navštívit MŠ s dítětem i v jiném termínu
Klínecký zpravodaj 2/2014
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Informace z MŠ

MŠ v Klínci v zimním provozu
 Dokončení ze str. 5

na laně nahoru. I tady to bylo moc fajn a ti, kteří
se zlepšili, odjížděli postupně se svými vedoucími
na velkou sjezdovku, kde se pokračovalo v utužování lyžařského umění. Celý týden nám přálo počasí,
svítilo i sluníčko a pěkně mrzlo, takže na svahu ležel
celý týden nádherný prašan, a dokonce nám na sjezdovce přibyly krásné kopečky na skákání. Na závěr
týdne nás čekaly závody a my si to moc užili. Všichni
jsme to zvládli na jedničku a už jsme se moc těšili,
až své umění předvedeme na horách svým rodičům.
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Novotné
a jejím bezvadným vedoucím, kteří se v programu
„Hravé lyžování“ věnovali dětem po celý týden. Akce
byla jako vždy po všech stránkách perfektně zajištěna.
Bublinky čeká přestup do školy

Bublinky jsou naši předškoláci, a tak je v lednu čekaly zápisy do 1. třídy. Pečlivě jsme se na tento zlomový den v jejich životě ve školce připravovali.

Příprava na školu nespočívá pouze v sezení u stolu a vyplňování pracovních listů. Velmi důležité je
děti připravit i na samostatnost, která je ve škole již
čeká a nemine. Je potřeba je naučit se samostatně
rozhodnout, umět vyjádřit svůj názor, říci ano či ne
a orientovat se v neznámých situacích a prostředích. Jelikož toto vše víme, připravili jsme pro Bublinky různé aktivity, kde si mohly některé činnosti
vyzkoušet. Jednou z nich byl i výlet do Mníšku pod
Brdy, kde děti čekal samostatný nákup v papírnictví,
dále v Albertu a také samostatné podání doporučeného dopisu na poště.

Když jsme dojeli autobusem do Mníšku, vydali
jsme se do papírnictví, kde děti dostaly za úkol koupit chybějící lepidla. Když vešly do krámku, hezky
paní prodavačku pozdravily a pak již pospíchaly
okouknout, co zde mají hezkého. Jelikož toho bylo
opravdu hodně, málem zapomněly na lepidla. Ale
vše napravily, zakoupily čtyři lepidla a samostatně je
zaplatily. Dále jsme pokračovali na poštu, kde musely děti podat dopis u přepážky a říci, že ho potřebují poslat doporučeně. Trošku se styděly a rozpačitě
6

stály u přepážky, ale paní poštmistrová jim pomohla, tak i tento úkol zdárně splnily. Do Alberta se již
velmi těšily, dohodly se, co koupí, vzaly si nákupní
vozík a rozjely se po krámě. Postupně našly mléko,
marmeládu i hygienické kapesníčky a vše odvezly
ke kase. Tady dostaly za úkol zaplatit kartou. Trošku
se zalekly, ale když zjistily, jak je to jednoduché, nejraději by šly nakoupit ještě jednou.
Všechny tyto zábavné úkoly přispěly k rozvoji samostatnosti našich Bublinek a zase jsme byli o krůček blíž ke zdárnému nástupu, a to nejen pouze
do školy, ale i do života.
Užili jsme si masopust

Martina s Radkou pro nás připravily na zimní období plno zajímavých akcí. Jednou z nich je masopustní průvod po vsi, který jsme letos uspořádali
v sobotu 21. února. Před průvodem si vždy vyprávíme o tomto období a jeho historii. Například kdy se
drží půst, jak na závěr masopustu procházejí vesnicí
maškary, jak se hlásí konec zimy a proč se začínáme
těšit na jaro. Velmi nás vždy baví rozdělování masek, za kterou kdo půjde. Holky by samozřejmě šly
nejraději všechny za princezny, ale to nejde, a tak se
domluvily i na jiných maskách, jako jsou třeba víly
či nevěsta. My kluci zas máme rádi rytíře, policajty,
vojáky a taky se musíme o masky podělit. Moc dobře totiž víme, že do průvodu patří například i masky
řemesel, jako kominík, mlynář nebo pekař. Neměly
by také chybět pohádkové bytosti, jako třeba vodník
nebo hejkal. Když jsme si masky rozdělili, čekala nás
jejich výroba. Začalo stříhání, lepení, barvení a plno
dalších výtvarných úkolů. Paní učitelky s námi připravily také masopustní písničky a básničky, které
při průvodu předvedeme. V čele průvodu šel opět
velký medvěd s myslivcem, který nás přivedl ke stavením, kde si rád s paní domu i zatancoval. Letos nás
doprovázel harmonikář Pepíno, který k nám jezdí
do školky s divadlem V kufru. Závěr průvodu nás
čekal na nově otevřené farmě (bývalý statek u Slavíčků), kde masky vrátily symbolický klíč od obce
a začala pěkná masopustní veselice. Průvod jsme si
moc užili a velmi děkujeme panu Trachtovi za pohoštění a prohlídku farmy.
Za mateřskou školu děti, Martina, Radka a Hanka
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Nabídka výletů

Expres Praha – (Paříž) – Dobříš
Regionální trať Praha-Vršovice – Vrané nad Vltavou – Čerčany s odbočkou do Dobříše byla
postavena v letech 1881 až 1900. Její větev
do Dobříše je mezi trampy také označována
jako Praha – Paříž – Dobříš, oficielní označení
zní trať číslo 210.
Výchozí stanicí této jednokolejné dráhy bylo nádraží v objektu nádražní dráhy císaře Františka
Josefa Nusle – Vršovice (dnes Praha – Vršovice),
ležící na táborské trati Vídeň – Praha. Katastrálním
územím Klínce prochází právě zmíněná odbočka
do Dobříše. Trať se vine klikatým údolím Bojovského potoka, kde od Měchenic překonává značné
stoupání a dosahuje zde sklonu až 23 promile. Toho
je dosaženo v blízkosti zastávky Klínec, situované
v zalesněném a neobydleném místě hlubokého údolí. Ze středu naší obce je zastávka vzdálená téměř
1,5 km.
První úsek trati byl vybudován mezi Vršovicemi
a Modřany. Hlavním důvodem stavby byl dnes již zaniklý modřanský cukrovar, ve kterém výrazně vzrůstaly nároky na přepravu při řepné kampani. Práce
na tomto úseku probíhaly velmi rychlým tempem,
byly započaty na jaře roku 1881 a již v následujícím
roce, 1. 3. 1882, byla trať zprovozněna. Zpočátku
fungovala především jako vlečka cukrovaru. Osobní
přeprava v tomto krátkém, 12,3 km dlouhém úseku
byla výrazně v pozadí. O prodloužení trati do Posázaví, s odbočkou do Dobříše, bylo rozhodnuto až
v následujících letech.

Stavební úsek z Modřan do Dobříše, který je dlouhý 39,6 km, byl stavebně podstatně složitější. Musel
překlenout řeku Vltavu, stoupání v Bojovském údolí
a také bylo nutné na trase prorazit dva tunely. Práce v tomto úseku byly zadány podnikatelství Ing. O.
Žiwotského a J. Hraběte v listopadu 1895. Stavební
práce vykonávali nejen místní dělníci, ale početnou
skupinou byli dělníci italští, sice náruživí alkoholici,
leč měli bohaté zkušenosti s budováním železnice
ve skalnatých horách. V důsledku náročných stavebních podmínek nebyly výjimkou smrtelné úrazy.
Oběti, nemajíce rodinu, byly často pohřbeny do bu-

doucího náspu trati, kde jejich těla dodnes odpočívají.
První tunel byl proražen pod skalním masivem
Homole u Vraného nad Vltavou, bezprostředně
za zastávkou Jarov. Jeho délka činí 393 m a je ražený do oblouku. Druhý tunel, dlouhý 72 m, se nachází v Bojovském údolí za zastávkou Klínec směrem
na Dobříš a je to jediný tunel na naší odbočce.

Dalším problémem bylo překonání řeky u Měchenic. Stavba mostu nebyla jednoduchou záležitostí.
Z důvodu rychlého provedení prací byla pětidílná
ocelová konstrukce mostu o celkové délce 235 metrů zadána třem českým mostárnám najednou. Čtyři
mostní díly mají rovné horní pasy, hlavní a nejdelší
pole má horní pas obloukový. Tento oblouk o rozpětí 83,5 m je nejdelším obloukem na mostech svého
druhu. V roce 1934, při stavbě vranské přehrady,
musel být most zdvižen o 2,75 m, aby pod ním mohly i nadále proplouvat lodě. Při pohledu na mostní
pilíře je jejich nastavení dobře patrné.

Trať z Modřan do Dobříše byla slavnostně zprovozněna 22. 9. 1897. Zpočátku byl provoz v tomto
úseku nízký, jezdily zde převážně nákladní vlaky.
Vytěžovány byly papírnou ve Vraném nad Vltavou,
železnou hutí u Dobříše a především dřevem z Colloredo-Mansfeldského panství, které tenkrát zabíralo 25 000 ha. Jízdné bylo v tehdejší době přeci
jenom drahé a lidé chodili ještě dlouho pěšky. Velká
změna nastává až v období trampského hnutí. Podobně jako na sousední větvi tratě do Posázaví tak
i na naší trati vyráželo za dobrodružstvím takové
množství cestujících, že ani dvanáctivozové soupravy kolikráte kapacitně nedostačovaly. V 50. letech
minulého století se stala dráha stěžejní dopravní
tepnou pro obsluhu mníšeckých hrudkoven, do kterých vede vlečka z Čisovic.

Pokud cestoval někdo z Klíneckých vlakem, musel
dojít na zastávku do Bojova, která byla po dlouhé
roky nejbližší stanicí na této trati. Zastávka Klínec
byla zřízena až v roce 1937 z iniciativy klíneckého
občana pana Antonína Hrubého z čp. 82. Původně
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Dopravní informace

Expres Praha – (Paříž) – Dobříš
 Dokončení ze str. 7

byla na nástupišti prostornější čekárna, na kterou
v roce 1940 požadovalo Ředitelství drah v Praze
od obce příspěvek 2000 korun. Nacházela se u železničního přejezdu hned zkraje peronu. V roce 1959
byla cesta lesem k naší železniční zastávce osvětlena, dnes už jsou po tomto činu patrná pouze torza
dřevěných stožárů na nástupišti. Zastávka byla hojně využívána k dopravě klíneckých obyvatel do zaměstnání, především do Modřan, a po několik let
i dětí do školy do Vraného nad Vltavou, kam dojížděly na druhý stupeň.
V současné době je velkou konkurencí autobusová
doprava a trať není zdaleka využívána tak jako v minulosti. Naše železniční zastávka slouží snad jenom
chatařům, ne všechny spoje zde zastavují, ty v ranní
špičce vůbec.
Už v době druhé světové války se uvažovalo o prodloužení trati do Příbrami. Tomu však dnes brání
panelové sídliště, postavené na konci kolejí, a hlavně dnešní doba, která nepřeje stavbě nových regionálních tratí. Ze stejného důvodu nebudou realizovány ani plány z dob minulých. Celá trať z Vršovic až
po odbočku Skochovice, tj. k mostu, který překonává Vltavu do Měchenic, měla být trať zdvoukolejena
a navíc v celé své délce elektrifikována.

Po sametové revoluci hrozil trati úplný zánik.
Most přes Vltavu u Měchenic byl v tak dezolátním
stavu, že vlaky přes něj mohly jezdit maximální
rychlostí 10 km/hod. Kolejové svršky připomínaly
spíše hustou džungli než železniční trať. Byly naplánované pouze nejdůležitější opravy, aby mohl být
provoz zachován, ale reálně hrozilo, že se s opravami vůbec nezačne. Aktuální hrozbě zastavení provozu „Dobříška“ nakonec unikla, což můžeme považovat za zázrak, vzhledem k tomu, že dnešní doba
není železnici příliš nakloněna. O tom svědčí i fakt,
že v roce 2005 odmítl Středočeský kraj spolufinancovat provoz na naší trati. Snad jenom její blízkost
u hlavního města byla příčinou toho, že nezanikla a i nadále slouží k dopravě do zaměstnání, škol
i za zábavou.
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Dvakrát ročně je na naší trati vypravován nostalgický vlak z Prahy-Braníka do Dobříše. Souprava
je sestavena z historických osobních vozů v čele
s parní lokomotivou. V našem nejbližším okolí vlak
zastaví v Měchenicích, kde se zdrží při doplňování
vody do lokomotivy, dlouhá chvíle je tady vyplněna
plánovaným programem v areálu nádraží. Dalšími
zastávkami, tj. Klínec, Bojov, Bojanovice, vlak pouze projíždí, krátké zastavení je až v Čisovicích, kde
vždy čeká početné množství jeho obdivovatelů. V letošním roce je jízda nostalgického Vlaku na Dobříš
naplánována na sobotu 16. května k příležitosti
Dobříšských májových slavností.

Realizace trati umožnila velký rozvoj celé oblasti.
Původně měla především hospodářský význam, následně v oblasti napomohla růstu turistiky. Nynější
výchozí stanicí je Praha – Hlavní nádraží, situovaná
v samém centru hlavního města. Na trati jsou nyní
provozovány výhradně soupravy Regionova. Jedná
se o modernizované motorové vozy žluté barvy, které vznikly modernizací starších motorových vozů.
V závěru minulého roku přibyla na trati nová zastávka Praha – Kačerov, ve které je umožněn přímý
přestup na metro trasy C. Doufejme, že dráha bude
ještě dlouhou dobu sloužit svému účelu, důkazem
toho budiž nedávná několikatýdenní výluka, při
které byla trať výrazně modernizována.
JAROSLAV VOLF

Informace o otevření
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Informace

Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

VÝZVA

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální
zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené
nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je
zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz
v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené

v § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se zato, že ji opustil.
Potom ve smyslu § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Katastrální území Klínec:
Pozemek č. parc. 385/8,
neplodná půda, LV 793, vlastník
Lébl Jindřich,
Léblová Danuše,
adresa neznámá.

Pozemek je využíván jako veřejně přístupná
účelová komunikace.

prodejny potravin a smíšeného zboží
PRODEJNA
BUDE OTEVŘENA

dne 4. 3. 2015.
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 7.00 – 18.00
So
7.00 – 12.00
Ne
Zavřeno
Klínecký zpravodaj 2/2014
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Informace pejskařům

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Vážení spoluobčané,

v souvislosti s úhynem psa, který se účastnil naháňky na divoká prasata v honitbě Jíloviště
a u něhož bylo veterinářem konstatováno podezření na Aujezskyho chorobu, vám níže uvádím
stručné informace o této chorobě a základní zásady, jak nákaze touto chorobou u vašich
čtyřnohých přátel předejít, vydané Státní veterinární správou v Praze.

Aujeszkyho choroba
 je virové onemocnění přenosné zejména na prasata, skot, ovce, kozy, psy,
kočky a kožešinová zvířata
 se projevuje u většiny zvířat (vyjma prasat) postižením nervového systému
a nesnesitelným svěděním
 u všech nakažených zvířat končí vždy úhynem, vyjma prasat, která mohou
onemocnění přežít a vytvořit si protilátky. V České republice je kolem 35 % populace
divokých prasat s protilátkami.
 není přenosná na člověka

Možnosti předcházení této nákaze u psů
 nenechávat bez dozoru volně pobíhat psy v honitbách s možným výskytem
divokých prasat
 zabránit přímému kontaktu psa s divokým prasetem, případně s krví, vývrhem,
syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným masem
Většina divokých prasat, která mají protilátky, není pro psy nebezpečná, neboť onemocnění
u nich již proběhlo. Nakažený pes uhyne během několika dnů a nákaza se ve smečce
kontaktem s nemocným psem nešíří. V současné době není na světovém trhu dostupná
vakcína s dostatečnou účinností použitelná pro psy.
Dále bych chtěl upozornit majitele psů, že zejména
v nadcházejících měsících hrozí zvýšené nebezpečí
střetu s bachyněmi, které v tomto jarním období vyvádějí selata (dnes už ale není výjimkou ani celoroční vyvádění selat), a volně pobíhající pes může být
zraněn či usmrcen právě vyrušeným či napadeným
prasetem. Kromě toho je volné pobíhání psů zakázáno i zákonem o myslivosti (viz ust. § 10 odst. 1 zák.
č. 449/2001 Sb., o povinnosti vlastníků domácích
a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků).
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Závěrem bych vás chtěl informovat, že v naší honitbě probíhá intenzivní individuální lov černé zvěře a koncem loňského roku a na počátku toho letošního jsme uspořádali čtyři naháňky na černou zvěř.

Za tento myslivecký rok máme již odloveno cca
200 kusů divokých prasat.
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Ing. Filip Tobolka
uživatel honitby Jíloviště

Čistírna odpadních vod - celková situace
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Čistírna odpadních vod - podrobná situace

12

Klínecký zpravodaj 2/2014

