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Přehled akcí v obci Klínec 2015
datum

čas

název akce

pořadatel,
místo konání

poznámka

7. 2. So

od 14 hod

Dětský maškarní karneval

TJ Klínec, tělocvična

akce se již
konala

20. 2. Pá

od 19 hod

Výroční valná hromada SDH

SDH Klínec, hasičská zbrojnice

akce se již
konala

21. 2. So

od 13 hod

Masopustní průvod

MŠ Klínec, sraz u OÚ

akce se již
konala

21. 3. So

od 14 hod

Malá klínecká,
běžecký závod

Obec Klínec,
zázemí tělocvična

akce se již
konala

5. 4. Ne

od 14 hod

Velikonoční trhy

Obec Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

akce se již
konala

Pálení čarodějnic

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

akce se již
konala

30. 4. Čt
7. 5. Čt

od 17 hod

Uctění památky padlých

Obec Klínec, pomník

akce se již
konala

17. 5. Ne

od 14 hod

Vítání občánků

Obec Klínec, MŠ Klínec

akce se již
konala

6. 6. So

od 14 hod

Dětský den

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

akce se již
konala

13. 6. So

od 14 hod

Regionální hry bez hranic

Sdružení obcí regionu Mníšecko,
Mníšek p. Brdy

akce se již
konala

13. 6. So

10-17 hod

Prodejní výstava keramika

Keramická dílana Magdaleny
Brožové, Klínec 134

akce se již
konala

26. 6. 2015

od 21hod

Diskotéka

Na farmě (U Slavíčků)

5. 9. So

od 14 hod

Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

17. 10. So

od 20 hod

Havelské posvícení

TJ Klínec, tělocvična

říjen

od 14 hod

Velká klínecká,
běžecký závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična,
okolí obce

5. 12. So

od 14 hod

Mikulášská děti

TJ Klínec, tělocvična

19. 12. So

od 14 hod

Vánoční trhy

Obec Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

dětské tratě,
3 km, 9 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 Hanáková, tel.: 776 700 346, marketa.hanakova@obecklinec.eu

STAVEBNINY líšNICE
NOVÝ HOBBYMARKET,
KDE VÁM RÁDI PORADíME
rozšířili jsme prodejní plochy
s novým sortimentem
otevřeno Po-Pá 7–16.30, So 8–12
www.rokal.cz

☎ 318 590 267, 318 590 264, mail: lisnice@rokal.cz
Lisnice_Stavebniny_inzerce_184x127.indd 1
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Svěřte prodej nemovitosti profesionálům
PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost
Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

& 722 490 490

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.
Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou
PROdej restaurace s bytem
4+KK,539 m2,
Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103 m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

jaroslav.pycha@re-max.cz
pr o d á n o

PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice

PROdej RD 3+1, 106 m2,
pozemek 1202 m2, ul.
U Potoka, Karlík, Praha – západ

Prodej RD 3+KK, 145 m2,
pozemek 847 m2, ul. U Tenisu,
Všenory, Praha – západ

PROdej RD 7+1, 236 m2, pozemek
1005 m2, ul. Slunečná, Černošice,
Praha - západ

OSLAVA DNE VÍTĚZSTVÍ 7. května 2015

Události v obci
Vážení občané,
od vydání minulého čísla zpravodaje uplynuly
3 měsíce. Stavba čistírny odpadních vod nám
roste před očima a přibývají nám metry položených vodovodů. V naší obci se ale dějí i jiné
události, o kterých se dočtete v červnovém výtisku obecního informačního listu, který právě
držíte v rukou.
Přivaděč Baně
Obec Klínec připravuje projektovou dokumentaci
pro zásobování obce z páteřního řadu vodovodního
přivaděče pro region Mníšecko. Výstavba hlavního
řadu z Prahy do Mníšku pod Brdy již probíhá, naše
obec by se měla připojit v závislosti na získání financí v letech 2016 – 2017.
V průběhu územního řízení naší přípojky na přivaděč vznikly komplikace na společném úseku pro
Klínec a Trnovou. Nové vedení obce Jíloviště vydalo
nesouhlasné vyjádření (býv. starosta dal souhlas)
z důvodu kolize s plánovanými inženýrskými sítěmi obce Jíloviště. Proběhla řada jednání, nakonec
musela být navržena v tomto úseku jiná trasa. Návrhy nových tras jsme projednali se zástupci vlastníků dotčených pozemků a se správcem lesa. Pokud
dojde k dohodě s vlastníky (řešíme výši úplaty za
zřízení věcného břemene) a nebude se dále prodlužovat územní řízení, měli bychom stihnout podání
žádosti o dotaci z OPŽP – dle nejnovějších informací
bude termín podání žádosti do 5. 1. 2016.
Výstavba ČOV, vodojemu
– průběh, financování, čerpání dotací

V letošním roce probíhají v naší obci dlouho připravované a naprosto zásadní stavby pro další fungování obce – rekonstrukce a intenzifikace čistírny
odpadních vod (ČOV) a výstavba vodojemu a vodovodních propojů. O obou stavbách, jejich přípravě
i průběhu jsme Vás již několikrát informovali, aktuální zpráva o průběhu výstavby je vždy v úvodu
zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce.
V tomto článku bych ráda podrobněji popsala finanční stránku obou akcí a stav financování k datu
vydání zpravodaje.

ní fond životního prostředí – SFŽP). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí ČR.
Zbylou část nákladů hradí obec Klínec ze svých prostředků. Dodavatelem stavby je firma Energie stavební a báňská, a. s.
Celkové výdaje (CV)
na projekt

19 460 591 Kč

Celkové výdaje bez DPH

16 084 497 Kč

Nezpůsobilé výdaje:

3 753 945 Kč
(DPH + nezpůsobilé výdaje
dle podmínek OPŽP)

Výdaje připadající
na příjmy

2 574 319 Kč
(stanoveno dle podmínek
OPŽP, příjmy ze stočného)

Způsobilé veřejné
výdaje (ZVV)

13 132 326 Kč

Podpora celkem

11 819 093 Kč
(90 % ZVV, 60 % CV)

Vlastní zdroje bez DPH

4 265 403 Kč
(DPH je odečítáno,
obec je plátcem DPH)

V celkových výdajích jsou zahrnuty náklady na
stavbu, projektovou přípravu a inženýrskou činnost. Obec pokryje celou částku vlastních zdrojů
z prostředků, které byly za tímto účelem naspořeny
v uplynulých letech. Cílem projektu je zajištění efektivního čištění odpadních vod pro obec Klínec až pro
kapacitu 1000 ekvivalentních obyvatel – EO – údaj
udávající množství znečištění, zhruba odpovídá 1EO
= 1 obyvatel. Současná ČOV byla spuštěna do provozu v roce 1999-2000 s kapacitou pro 400EO. Nyní je
na ČOV připojeno již cca 650 obyvatel. Financování
ČOV probíhá průběžně, každý měsíc nám po doložení všech požadovaných dokladů OPŽP převede na
účet obce u ČNB část dotace dle našich vynaložených prostředků.

Stavba vodojemu a vodovodních propojů (VDJ) je
uskutečňována díky podpoře Středočeského Kraje –
Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství.
Podíl obce na financování této akce je výrazně nižší
než u ČOV. Dotace je ve výši 95 % nákladů stavby bez
DPH, max. 7 600 000 Kč. Neuznatelné náklady, tj. náStavba rekonstrukce a intenzifikace ČOV je rea- klady, které obec hradí sama, jsou výdaje na projekt
lizována díky podpoře Operačního programu život- a inženýrskou činnost, TDI a BOZP stavby. Spoluúčast
ního prostředí (OPŽP), větší část dotace je pokrytá obce na stavbě činí 396 603 Kč. Cílem je zajištění plyz prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti) a část nulé dodávky pitné vody pro cílový počet obyvatel
 Dokončení na str. 2
přímo ze Státního rozpočtu České republiky (StátKlínecký zpravodaj 2/2015
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odebrali na louku nad rybníkem, kde jsme společně
obce Klínec – tj. pro 1 000 obyv. Vodojem je podmín- zasadili lípu, jako základ budoucího oddychového
kou připojení obce na přivaděč pitné vody Baně (Praha parku. (Viz foto na barevné straně)
–Mníšek pod Brdy). Dodavatelem stavby je 1. SčV, a.s.
Vítání občánků


U vodojemu můžeme požádat o proplacení 2x
v průběhu realizace stavby a to do výše 75 % dotace, zbylých 25 % bude proplaceno až po závěrečném vyhodnocení akce. Minulý týden jsem zaslala
žádost o proplacení prvních dvou faktur od 1.SčV za
celkovou částku 2 352 823 Kč. Výstavba ČOV i vodojemu probíhá v souladu s harmonogramem prací, na
stavbě vodojemu je nyní dočasné přerušení stavby,
čekáme na výrobu prefabrikovaných betonových jímek, dodávka a pokračování prací je plánovaná koncem června.
Oslava Dne vítězství

Dne 7. 5., v předvečer výročí, se tradičně v naší
obci uctívá památka konce 2. světové války. Od hasičské zbrojnice vychází průvod k pomníku, kde je
slavnostně položen věnec. Připomínám, že v Klínci
jsou na pietním místě v parčíku u kapličky umístěny dva památníky, jeden obětem padlých klíneckých
občanů v 1. světové válce a druhý památník, který
byl slavnostně odhalen před 50 lety při příležitosti
20 let od skončení 2. světové války. V letošním roce
jsme slavili 70. výročí od skončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. U pomníku vystoupily děti z mateřské školy, které pro tuto chvíli
nacvičily krátké pásmo básní. Po té jsme se všichni

KONTAKTY

V neděli 7. 5. jsme již po páté slavnostně přivítali
nové občánky obce Klínec, tentokrát 7 dětí, narozených v období od 4. 6.
2014 do 9. 3. 2015. Rodiče, tři děvčátka a čtyři
chlapečci, vyslechli krásné pásmo písniček dětí
z naší školky za doprovodu paní ředitelky. Rodiče potom dostali drobné dárky, podepsali se do kroniky a společně s dětmi
se vyfotili. Doufám, že slavnostní přivítání bude pro
rodiče pěknou vzpomínkou a že jim i jejich dětem
bude Klínec dobrým domovem.
Hry bez hranic

Hry bez hranic jsou společným projektem obcí
Mikroregionu Mníšecko, jehož členem je i obec Klínec. Jedná se o sportovní a společenskou akci, jejímž
cílem je prezentovat jednotlivé obce a podpořit pospolitost obcí regionu. Letos hry pořádal Mníšek pod
Brdy, který převzal úspěšnou pořadatelskou štafetu
od pořadatelů předchozích dvou ročníků, Líšnice
(2014) a Kytína (2013). Celkem 11 týmů obcí regionu soutěžilo ve čtyřech disciplínách a postupně
představilo svoji obec divadelním vystoupením. Na-

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
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Informace o činnosti zastupitelstva a obecního
Události vúřadu
obci
šemu týmu „Klínečtí machři“ se od začátku dařilo
a tak naše tažení na Míšek bylo nakonec vítězné!
Z Mníšku jsme přivezli krásné ceny pro obec od firem Komwag (poukázka na vyvezení 3x velkoobjemového kontejneru) a od firmy OK Garden (dodávka a výsadba vzrostlého stromu) v celkové hodnotě
asi 20 tisíc Kč.
Na tomto místě bych chtěla moc poděkovat nejen
samotnému týmu, složenému z pěti žen a pěti mužů,
ale především za spolupráci s naší mateřskou školou. Paní ředitelka Martina Kumštátová a paní
učitelka Radka Vašíčková spolu s dětmi sestavily
a nacvičily doprovodné programy oslav Dne vítězství, vítání občánků a zejména Her bez hranic. Soutěžní tým prezentoval a představoval svoji
obec divadelním vystoupením, které by bez pomoci
dětí, jejich rodičů a hlavně doprovodu paní ředitelky
určitě nebylo tak půvabné a úspěšné. Paní učitelky
nám velmi pomohly se sestavením programu, přípravou kulis a s vlastní prezentací na Hrách. Tato

práce je nad rámec jejich povinností, dělají ji naprosto dobrovolně a s nadšením.
Pro děti je příprava vystoupení zábavná, ale i poučná. Při recitování básniček při příležitosti skončení
války pochopily, že nebylo vždy tak dobře jako dnes.
Za uplynulých pět let se stalo již krásnou tradicí, že
miminka, která byla před pár lety přivítána mezi
občany Klínce, dnes vyrostla a zpívají a blahopřejí
svým mladším spoluobčánkům. Všechny děti, které
s námi strávily dlouhé odpoledne na Mníšku, fandily
při soutěžích ohlušujícím pokřikem a oblečeny do
klíneckých triček vytvořily ve městě i se svými rodiči doslova žlutou lavinu. Odměnou jim bylo prožití
atmosféry vítězství na podiu při vyhlašování a pýcha nad tím, že jsou z Klínce!
Takže ještě jednou děkuji paní ředitelce Martině
Kumštátové a paní učitelce Radce Vašíčkové za jejich
obětavou práci a zapojení se do života v obci Klínec.
MARKÉTA HANÁKOVÁ, starostka

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ VDJ K 1. 6. 2015
Činnost

Datum
platby

Kč bez DPH

Dotace
Středoč. kraj Kč

Vlastní
zdroje

Projektová dokumentace
vodojem a vodovodní propoje (vdj)

2012 – 2014

230 000

0

230 000

TDI vdj 1-5 2015

Před
splatností
Před
splatností
2012 – 2015

47 000

0

47 000

11 662,50

0

11662,50

95 590

95 590

Stavba 3/2015

2. 6. 2015

1 231 148

Stavba 4/2015

Před
splatností

1 121 675

0
Požádáno
o proplacení
Požádáno
o proplacení

Koordinátor BOZP
Administrace dotace

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ ČOV K 1. 6. 2015
Činnost

Datum
platby

Projektová dokumentace ČOV (UR, SP, 2012-2015
zadání stavby, inženýrské práce)
TDI čov2-5 2015
2,3,4,5/2015

Kč bez DPH

Dotace
EU Kč

652 000

316 254,80

4x 18 000

Dotace
SFŽP Kč

Vlastní
zdroje Kč

26 462,56 309 282,62

4x 12 792,33 4x 752,49 4x 4 455,18

Před
splatností

11 662,50

0

0

11 662,50

Administrace dotace

2012 – 2015

119 790

0

0

119 790

Stavba 2/2015

30. 3. 2015

342 907,30

223 449,06

13 144,06 106 314,18

Stavba 3/2015

30. 4. 2015 1 382 480,59

935 210,23

55 012,36 392 257,99

Stavba 4/2015

04. 6. 2015 2 034 856,78 1 426 402,33 83 906,01 524 548,44

Koordinátor BOZP

Stavba 5/2015

Před
splatností

Požádáno
1 356 631,59 oPožádáno
proplacení o proplacení
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Informace – ODPADY

ODPADY

a baterie. Rozpis sběrných míst v obci je uveden
níže. Nově připravujeme možnost odevzdávat použité potravinářské oleje. Nádoba bude přistavena
do konce roku. Sběr nebezpečného odpadu, velkých
elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu pořdá obec 2x ročně formou mobilního sběru. Protože
stoupá poptávka po uložení tohoto odpadu i během
roku, zajistili jsme pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Klínec od 1. 7. 2015 možnost využít
služeb sběrného dvora v Mníšku pod Brdy. Za využití sběrného dvora platí každý občan sám podle skutečného množství odevzdaného odpadu (viz. ceník).

Jak jsem vás již informovala v únorovém zpravodaji, obec nově zajišťuje oddělené soustřeďování vytříděných složek odpadů kovy a biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu. Na drobný kovový odpad
jsou na třech sběrných místech tříděného odpadu
v obci umístěny 240 l nádoby se stříbrným víkem. Kovy
se vyvážejí dle potřeby. Biologicky rozložitelný odpad
(BRO) rostlinného původu je možné odložit do hnědých nádob o velikosti 1100l, které jsou rozmístěné také na třech místech v obci. Hnědé nádoby se
Adresa sběrného dvora:
vyvážejí každé úterý. Větší objem BRO (větve apod.)
Řevnická 1494, Mníšek pod Brdy (za zahradnicje možné odevzdat v kompostárně Líšnice po předchozí tel. dohodě s provozovatelem kompostárny, tvím u Penny). www.mnisek.cz
panem Kalendou, tel. 602 215 910. Uložení BRO
Provozní doba v letním režimu od 1. 4. 2015:
v kompostárně je pro občany Klínce zahrnuto v místním poplatku za sběr odpadu (500 Kč/os/rok), doPo: zavřeno
pravu obec nezajišťuje.
Út, St, Čt, Pá: 14 – 17hod.
Obec tak nyní splňuje zákonem danou povinnost
So: 8-12 hod.
třídit složky komunálního odpadu plasty, sklo, papír, kovy, BRO, nebezpečný odpad a elektro, velkoVyřazené drobné elektrospotřebiče a baterie můobjemový odpad a směsný komunální odpad. Na- žete odevzdávat po celý rok na obecním úřadě.
víc umožňuje občanům odevzdat vytříděné složky
MARKÉTA HANÁKOVÁ
nápojový karton, textil, drobné elektrospotřebiče

PŘEHLED STANOVIŠŤ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI
POČET NÁDOB
Stanoviště

1x
týdně

1x
týdně

1x
měsíc.

1x
14 dní

dle
potřeby

1x
týdně

1x
14dní

papír

plasty

sklo

tetrapack

kovy

BRO

textil

2

1

1

2

1

1

1

1

1

konec vesnice směr golf Líšnice
za hřištěm

2

u domu č.p. 33
u kravína

1

pod obchodem

1
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Informace – ODPADY

CENÍK SBĚRNÝ DVŮR MNÍŠEK POD BRDY
kód
název odpadu
Cena
odpadu kat.
15 01 06 O směsné obaly
1,70 Kč/kg
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
7,30 Kč/kg
16 01 03 O Pneumatiky
5,60 Kč/kg
16 01 07 N Olejové filtry
4,20 Kč/kg
16 01 13 N Brzdová kapalina
6,70 Kč/kg
16 01 14 N Nemrznoucí kapalina
6,70 Kč/kg
17 01 01 O Beton - bez příměsí papíru, plastu apod.
0,50 Kč/kg
17 01 02 O Cihly - bez příměsí papíru, plastu apod.
0,50 Kč/kg
17 01 03 O Tašky - bez příměsí papíru, plastu apod.
0,50 Kč/kg
17 01 07 O Směsi betonu, tašek, cihel a keram.výrobků - bez papírů, plastu apod. 0,50 Kč/kg
17 01 07 O Směsi betonu, tašek, cihel a keram.výrobků - znečištěné
1,80 Kč/kg
17 02 01 O Dřevo (lamino, dřevotříska apod.)
4,00 Kč/kg
17 03 01 N Asfaltové směsi – lepenka
10,50 Kč/kg
17 06 04 O Izolační materiály (skelná, čedičová vlna apod.)
4,00 Kč/kg
17 06 05 N Stavební mat. obsahující azbezst
5,20 Kč/kg
20 01 01 O Papír a lepenka
0,20 Kč/kg
20 01 02 O Sklo
0,20 Kč/kg
20 01 13 N Rozpouštědla
7,30 Kč/kg
20 01 14 N Kyseliny
9,30 Kč/kg
20 01 15 N Zásady
9,30 Kč/kg
20 01 19 N Pesticidy
16,80 Kč/kg
20 01 21 N Zářivky a odpad obsahující rtuť
9,10 Kč/kg
20 01 03 N Vyřazená zařízení – ledničky apod. kompletní
0
20 01 03 N Vyřazená zařízení – ledničky apod. nekompletní
150,00 Kč/ks
20 01 25 O Jedlý olej a tuk
0,20 Kč/kg
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod 20 01 25
0,20 Kč/kg
20 01 27 N Barvy, lepidla, pryskyřice
10,50 Kč/kg
20 01 28 O Barvy, lepidla, pryskyřice
1,70 Kč/kg
20 01 32 N Jiná nepoužitelná léčiva
16,80 Kč/kg
20 01 33 N Baterie a akumulátory – automobilové
0
20 01 34 O Baterie a akumulátory – neuvedené
10,50 Kč/kg
20 01 36 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení-nekompletní
6,50 Kč/kg
20 01 36 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení-kompletní
0
20 01 38 O Dřevo, větve
1,70 Kč/kg
20 01 39 O Plasty
0,20 Kč/kg
20 01 40 O Kovy
0
20 02 01 O Biolog.rozložitelný odpad - tráva, listí
0,30 Kč/kg
20 02 01 O Zemina a kamení – ornice
0,50 Kč/kg
20 02 02 O Zemina a kamení – hlušina
1,70 Kč/kg
20 03 07 O Objemný odpad
4,00 Kč/kg
Další služby sběrného dvora:
Přistavení kontejneru 3, 6, 9, 12 m3 na místo nakládky
300 Kč
Poplatek za ponechání kontejneru na místě nakládky delším než 2 dny
50 Kč/den
Cena nákladní dopravy (2x tam a zpět)
27 Kč/km
Štěpkování větví na místě
650 Kč/hod
Klínecký zpravodaj 2/2015
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ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET
Ráda bych vás informovala o nové službě,
kterou našim občanům nabízíme na našich internetových stránkách obce od května tohoto
roku. Jde o rozklikávací rozpočet, pomocí kterého může naše obec jednoduše a srozumitelně prezentovat své hospodaření. Každý občan
si tak může v přehledné formě zobrazit strukturu rozpočtu a porovnávat plány se skutečností. Jak rozklikávacímu rozpočtu rozumět?
Rozpočet lze chápat jako plán hospodaření obce
na jeden kalendářní rok. Sestavuje se na základě
očekávaného vývoje jak v obci, tak v ekonomice jako
takové. V průběhu roku může docházet k úpravám
rozpočtu prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, která slouží k provedení změn v některých částech rozpočtu. Jde většinou o přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu, reakci na neočekáváné
skutečnosti nebo korekci podle vývoje situace. Rozpočet i rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo
obce (drobné změny bez vlivu na celkovou hodnotu
výdajů rozpočtu pak pouze starosta obce).
V průběhu roku jsou všechny realizované finanční
operace zaznamenávány v účetnictví a na jednotlivých položkách rozpočtu lze sledovat aktuální plnění příjmů a čerpání výdajů. Údaje o skutečnosti jsou
aktualizovány jednou měsíčně po provedení účetní
měsíční závěrky (zhruba v polovině následujícího
měsíce).

Rozklikávací rozpočet umožňuje přehledně zobrazit strukturu rozpočtu, tzn., odkud plynou příjmy
a za co se utrácí a porovnávat plány se skutečností.
Údaje jsou zde zaznamenány od roku 2011. Meziroční srovnání však je pouze orientační, protože je
ovlivněno změnou metodiky účtování v jednotlivých
letech.
Rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji se
nazývá saldo rozpočtu. Pokud jsou příjmy vyšší než
výdaje, je saldo kladné, v opačném případě záporné. Z kladného ani záporného salda však nelze automaticky vyvodit, že obec hospodaří dobře či špatně.
Posouzení hospodaření obce je mnohem složitější
a saldo rozpočtu je pouze jedním z podkladů.
Pokud je saldo rozpočtu kladné, lze tyto ušetřené prostředky použít na splácení úvěrů z minulosti
(splátky úvěrů totiž nejsou rozpočtovým výdajem)
nebo slouží k vytvoření finanční rezervy na budoucí
investice. Chybějící finanční prostředky v případě
záporného salda pocházejí buď z úvěrů, nebo na
jeho pokrytí obec využije finance uspořené v minulosti.
Rozklikávací rozpočet je integrován do stávajících
internetových stránek a naleznete ho v části Menu/
Úřad obce/Rozpočet/Rozklikávací rozpočet. S jakýmikoliv dotazy na rozpočet mne neváhejte kontaktovat.
Ing. SILVIE BUBENÍKOVÁ,
ekonom obce

UPOZORNĚNÍ NA KONČÍCÍ SPLATNOST POPLATKŮ
Dne 30. 6. 2015 končí splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Klínec. Do tohoto
data musí být zaplaceno alespoň ½ poplatku za trvale bydlící osobu v obci (500 Kč/os/rok).
Poplatek u nemovitostí využívaných k rekreaci je splatný jednorázově, do 30. 8. 2015.
Do 30. 6. 2015 je také splatný poplatek za psa
(100 Kč za 1. psa a 150 Kč za každého dalšího psa/rok).
Platby můžete provádět v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem
na č. účtu. 0388079359/0800. 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.
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Informace o dotacích

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
PROBÍHAJÍCÍ REALIZACE:
Intenzifikace ČOV, Výstavba vodojemu
a dokončení vodovodních propojů

Hejtman Středočeského kraje vyhlásil v návaznosti
na rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. Termín pro podání žádostí byl stanoven
koncem dubna. Zastupitelé obce vybrali a schválili přípravu žádostí o dotace ze třech dotačních programů:
Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Zkvalitnění životního prostředí, Středočeský Fond rozvoje obcí a měst – Program obnovy
venkova, Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Oprava místní komunikace na pozemku 872/1 (od
hasičské zbrojnice směrem ke „Kaštanům“) na dvou
úsecích vozovky: 1.úsek od ČOV směrem ke „Kaštanům“ a 2. úsek u hasičské zbrojnice směrem k ČOV.
Oprava části mezi těmito úseky je součástí probíhající realizace dotačního projektu na výstavbu vodojemu a dokončení vodovodních propojů. Předpokládané ukončení realizace projektu – listopad 2015
(v případě získání dotace). Požadovaná výše dotace
je 878 000 Kč. Podíl obce na této dotaci je 46 906 Kč.
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – Podpora obnovy techniky,
výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů

Název projektu:
Nákup výzbroje a výstroje potřebné
k činnosti JSDH Klínec
Středočeský Fond životního prostředí
Oblast
podpory: Nákup nové nebo oprava-rea zemědělství – Zkvalitnění životního prostředí
konstrukce a modernizace stávající zásahové hasičNázev projektu:
ské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komuCentrum obce – louka nad rybníkem
nikační techniky
Oblast podpory: Výsadba izolační, rekreační zeZažádali jsme o prostředky na nákup hasičské výleně, parku, lesoparků (výsadba a revitalizace, zázbroje a výstroje potřebné k činnosti JSDH Klínec.
kladní infrastruktura parků – např. cesty, osvětlení,
Požadovaná neinvestiční dotace je 82 000 Kč. Podíl
lavičky, atp.), výsadba lesa a realizace vegetačních
obce ne této dotaci je 5 009 Kč.
úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů
I nadále sledujeme připravované výzvy a to nejen
prašnosti v obcích
Projekt „Centrum obce – louka nad rybníkem“ řeší ze Středočeského kraje, ale i na SFŽP, MZE, MMR atd.
v návaznosti na MPOV obce a v souladu se zpracova- Rádi bychom co nejdříve žádali (pokud bude odponou studií revitalizace centra obce z roku 2012, vý- vídající dotační výzva) o pomoc s profinancováním
sadbu stromů, keřů a rostlin, propojení centra mla- výstavby vodovodního přivaděče z páteřního přivatovými pěšinami s částí obce, kde nelze vzhledem děče z Jíloviště (SVOK – probíhá administrace pro
k šířkovým poměrům podél krajské komunikace podání žádosti o ÚR), se Středočeským krajem zavybudovat chodníky. Dále řeší vybudování oddycho- počala příprava podkladů žádosti o společnou dotavého koutku pro rodiny. Předpokládané ukončení ci: Středočeský kraj na rekonstrukci krajské komurealizace projektu – listopad 2015 (v případě získá- nikace III/1025 procházející obcí a obec současně
ní dotace). Jedná se investiční dotaci v požadované na výstavbu chodníků podél, včetně autobusových
výši 261 000 Kč. Spoluúčast na této dotaci, v případě zastávek u restaurace „U Krbu“ (již byla projednána,
schválena a podepsána „Smlouva o spolupráci veřejpřidělení dotace krajem, je pro obec 14 081 Kč.
ných zadavatelů“ mezi krajem a obcí). Samozřejmě
			
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst – Pro- bychom chtěli pokračovat s revitalizací centra obce,
řešit osvětlení v obci, rekonstrukce dalších místních
gram obnovy venkova
komunikací atd. Na řešení čeká i objekt obecního
Název projektu:
úřadu č.p. 138 včetně nedokončeného patra.NezbýOprava komunikace od ČOV
vá než věřit, že budou vypsány vhodné dotační proke „Kaštanům“
Oblast podpory: Rekonstrukce a opravy místních gramy.
komunikací a chodníků
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Květen ve školce ve znamení

NEKONEČNÉHO VESMÍRU

ré jezdilo po Měsíci, opravdové kosmonautické obV květnu se naše školka proměnila ve velké
leky, ale prošli jsme se také vesmírnou stanicí Mir
vesmírné nekonečno. Na jeden měsíc se z nás
a sáhli si na opravdový kousek Měsíce.
stali Rakeťáci, kteří proletěli společně celou
Bylo to moc hezké, ale také poučné, a my Rakeťáoblohou a dozvěděli se vše o vesmíru, naší
ci jsme všechny poznatky využili při naší vesmírné
sluneční soustavě a o planetách v ní.
misi na školce v přírodě, která naše putování mezi
Nejprve jsme se zaměřili na vesmír, jeho tajemné hvězdami uzavřela.

nekonečno a hvězdy, na které se velmi rádi díváme,
když nám září na obloze. Druhý týden jsme poznali,
jak se naše planeta Země otáčí kolem Slunce, co je
vlastně Slunce a také jsme si ukázali fáze Měsíce od
srpečku, až po zářící kouli v úplňku. Vysvětlili jsme
si, proč je na naší Zemi život a proč na jiných planetách ne.
Třetí týden jsme se stali součástí mléčné dráhy a
dozvěděli se co nejvíce o planetách v naší sluneční
soustavě. Vše jsme si výtvarně ztvárnili a tak nám
vznikla opravdu nádherná koláž vesmíru, která není
naší fantazií ale skutečností, která odpovídá vědecké práci našich školkových Rakeťáků.
Abychom si vše ověřili ve skutečnosti, vydali jsme
se na největší výstavu o vesmíru s názvem Brána do
vesmíru, která v rámci své světové pouti zakotvila
na několik měsíců v Praze. Cesta na holešovické výstaviště byla náročná, ale výsledek stál za to. Viděli
jsme nejen modely opravdových raket, vozítko, kte-
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Týden v Krkonoších na školce v přírodě

V sobotu ráno 30. května se všichni Rakeťáci sešli ve školce a po přistavení naší autobusové rakety jsme zvesela odletěli na vesmírnou základnu do
Strážného u Vrchlabí. Sluníčko a počasí nám tentokrát přálo a my si celý týden užívali připravený program s názvem Rakeťáci.
První úkol vytvořit si vesmírnou dráhu jsme splnili hned druhý den ráno a tak jsme mohli začít plnit úkoly a zapisovat si do vytvořené dráhy body za
jejich splnění. Čekali nás úkoly na ověření fyzické
zdatnosti, jako například průlet přichystanou vesmírnou dráhou nebo splnění brzké ranní rozcvičky
za opravdu nepříznivých povětrnostních podmínek.
Plnili jsme také úkoly spojené s fair hrou a kamarádstvím, které nesmějí členům posádky rakety nikdy
chybět. Zkoušeli jsme také přijít nato, co je dobrý
skutek a co jen slušné a kamarádské chování. Ale ne-
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plnili jsme jen náročné úkoly. Užili jsme si například
naprosto bezvadnou vesmírnou diskotéku, běhali
a skákali jsme venku pod chalupou a několikrát navštívili i velké kosmické hřiště přímo v centru Strážného. Naším potěšením také byl vždy oběd i večeře,
neboť kuchařka Jarka opět nezklamala a předvedla
nám, že i na vesmírné základně se dá vařit skvěle.
Moc dobře totiž ví, že když má rakeťák hlad, je mise
ohrožená.
A jak jsme týden na školce v přírodě zakončili? Nejprve jsme si v podvečer zapálili oheň a opekli špekáčky, a když už byla skoro tma, vydali jsme se plni očekávání, ale i naplněni malinko obavami co nás čeká,
na vesmírnou bojovku. Krkonošské kopce se zahalily
pomalu do večerního šera a my se po skupinkách vydali na cestu. Vedli nás svítící vesmírné kroužky a asi
v půli cesty nás malinko vystrašila Martina. Ukázala
nám ale cestu, která nás dovedla do cíle k tajemné-

mu místu. Ozvala se vesmírná hudba a Radka, která
na nás raději čekala, nám jen pokynula, ať jdeme blíž.
A v tom se před námi objevila velká svítící postava se

třema očima a kynula nám na pozdrav. Bylo to strašidelné, ale zároveň tajemné. Po chvíli postava zmizela
a Radka nám od mimozemšťana předala malý dáreček. Rychle jsme ho popadli, poděkovali a pospíchali
zpátky do bezpečí naší vesmírné základny.
Po splnění bojovky jsme usnuli jak vesmírná mimina a druhý den si rozdali diplomy a medaile za
úspěšné splnění vesmírné mise, zamávali Jarce a Mírovi, a rychlostí zvuku odletěli domů k rodičům.
Školku v přírodě jsme si již po třetí užili v krásném
penzionu ve Strážném u Vrchlabí. V této nádherné
chaloupce je možnost ubytování nejen pro školy
a školky v přírodě, ale i pro skupiny a jednotlivce.
A protože tu máme vždy úžasnou péči, už nyní se
těšíme zase na další školku v přírodě.
Rakeťáci, Martina a Radka
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Historie klínecké školy – 1. část
Ve čtení na pokračování vylíčím, jak to bylo se
školou v Klínci. Budova, ve které je dnes umístěna mateřská škola, byla původně postavena
jako základní škola, pro vzdělávání dětí v 1. – 5.
postupovém ročníku, známější pod označením
první stupeň základní školy.
O zřízení školy se v Klínci uvažovalo již za Rakouska-Uherska. Když rakouská panovnice a česká
královna Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, musely klínecké děti chodit pěšky do sousední Líšnice, ke které byla naše obec přiškolena.
Myšlenkou zbudovat v naší obci vlastní školu se
proto zabývala nejedna generace, byly podniknuty
i určité akce, jako sbírky peněz. Byly zřízeny i výbory pro postavení školy v Klínci, jako například v roce
1945. Výbor tehdy opatřoval peníze sbírkou a prodejem blokových lístků, tzv. cihel, kdy bylo získáno
téměř 100 tisíc korun. Ke stavbě školy
však nedošlo, stále se oddalovala, až
přišla měnová reforma a peníze šly na
vázaný vklad.
K dalšímu oživení myšlenky postavení školy došlo v roce 1958 z iniciativy pana Antonína Hrubého, člena
rady MNV v Klínci. Na veřejném zasedání MNV byl návrh zřídit v obci školu
s mimořádným zájmem projednán a
přijat. V prvé fázi byl podán návrh zřídit školu z hospody, protože zde byly
dvě, U Slavíčků a U Kreperátů, ovšem
ze které už rozhodnuto nebylo. Místo
toho padlo rozhodnutí postavit úplně
novou školu svépomocí v rámci akce
Z. Na počátku bylo občanům objasněno, za jakých podmínek je možné ke
stavbě přistoupit, musela proběhnout
osvěta a pohovory s občany, sepsat s nimi pracovní
závazky na stavbu školy, předběžně zajistit materiál
z nadměrných zásob některých podniků, ale i sehnat
další závazky od řemeslníků, kteří provedou odborné práce. Budování školy započalo socialistickou
soutěží – uzavíráním závazků. Celkem bylo sepsáno
10 525 brigádnických hodin.
Pro výstavbu připadaly v úvahu dvě varianty umístění. Byly vybrány dvě lokality v obci, kde by bylo možné školu postavit. První možností bylo pole u hřiš10

tě, při frekventované spojovací komunikaci obce se
státní silnicí. V té době to byl odlehlý pozemek, patřil paní Tomašovské a spolumajitelce paní Wimmerové. Druhou možností byly louky paní Kovaříkové,
v té době ovšem v majetku JZD. Tato lokalita byla tichá, chráněná a z obce velice snadno přístupná.
Ačkoliv se druhá varianta pro svojí výhodnější
a klidnější polohu jevila lepší, bylo rozhodnuto umístit školu na pozemek u hřiště. Majitelky pole neměly
námitek, aby na jejich pozemku škola stála, takže už
nic nebránilo tomu, aby se započalo s vypracováním
plánů, které musely být schváleny ONV Praha-jih,
a které vypracoval stavitel pan Petrák. Vlastní stavba dvoutřídní národní školy v Klínci byla zařazena
do plánu akce Z na rok 1959.
S prvním jarním dnem, v sobotu 21. března 1959,
byly zahájeny stavební práce na stavbě školy. Po
provedení základních prací, vyměření půdorysu budovy a následné skrývce ornice, došlo na kopání zá-

kladů a sklepa budovy a současně k hloubení studny.
Po vykopání základových pasů bylo přistoupeno ke
zdění základů budovy. Stalo se tak 25. dubna 1959,
kdy byl položen základní kámen naší školy. Základní
poklep provedl předseda výboru pro stavbu školy
pan Svatopluk Goliáš a to se slovy: „Pro štěstí a blaho našich dětí!“. A tak nastala dlouhá práce, vyžadující veškerý volný čas.
		
JAROSLAV VOLF
(pokračování příště)
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Spolky v obci, informace
Honební společenstvo Čisovice hodnotilo uplynulý
myslivecký rok (1. 4. – 31. 3.) na své Výroční valné
hromadě 18. 3. 2015. Bylo mimo jiné konstatováno,
že negativní trend vývoje stavů drobné zvěře stále
pokračuje. Asi v nenávratnu jsou doby, kdy na výřadech vzdávali myslivci poctu stovkám kusů ulovené
drobné zvěře. Tyto výřady byly vždy velmi pečlivě
připravené, vymezené smrkovou chvojí a za zvuků
mysliveckých fanfár při plápolajících ohních navštěvovány širokou veřejností. Výřad a poslední leč
byly i společenskou událostí.
Dnes je tomu trochu jinak. Drobná zvěř (zajíc polní
a kohout bažanta obecného) není lovena již několik
let, protože je jí velmi málo, naopak se zvyšují stavy černé zvěře, která je lovena na naháňkách a individuálním lovem „na čekané“. Všichni si klademe
otázku, PROČ? Odpověď má několik aspektů.
Stále se zvětšujícími zastavěnými plochami v honitbě Čisovice, která zahrnuje katastry obcí Líšnice,
Klínec, Čisovice a Mnšek pod Brdy došlo k tomu, že
za posledních 10 let se zmenšila výměra naší honitby o 50 ha. Je reálný předpoklad, že tento trend
půjde v nejbližší budoucnosti až do stovek hektarů
(viz. územní plány jednotlivých obcí). Dalším důvodem je pro myslivost nevhodný způsob zemědělského hospodaření. Obrovské monobloky řepek
(bionafta) a kukuřice (základní surovina do bioplynových stanic) jsou nevhodné pro drobnou zvěř,
která tam nenachází dostatek potravy. V zemědělství se dnes téměř nepotkáte se živočišnou výrobou, která v dřívějších dobách přinášela vhodné
aspekty pro myslivost v podobě pěstování různých
krmných plodin, které byly přímo pastvou a krytem
pro drobnou zvěř. Monobloky technických plodin
vytvářejí však ideální podmínky pro zvěř černou,

což je umocněno, když přímo navazují na lesní porosty. Vysoké stavy černé zvěře jsou v přímé vazbě
na nízké stavy drobné zvěře. Prasata likvidují mláďata zajíců, koloušky, nepohrdnou ani bažantími vajíčky. Další příčinou nízkých stavů zvěře je člověk.
Nejen v době kladení mláďat a hnízdění je zvěř rušena nadměrným pohybem lidí v honitbě (motorkáři,
čtyřkolkáři, nadměrný pohyb volně se pohybujících
a neovladatelných psích mazlíčků při venčení). V neposlední řadě nám dělá velkou starost nadměrný
rozvoj motorismu. Na silnicích vedoucích naší honitbou každou sezónu posbíráme desítky kusů usmrcené srnčí a zaječí zvěře.
Do budoucna bychom se všichni měli snažit o to,
aby byly výše uvedené negativní vlivy maximálně
ponižovány. Myslivost není přeci jen lov za každou
cenu. Myslivost je filozofie, která vyjadřuje, že samo
střílení myslivce nedělá. Myslivec nechová zvěř, jen
aby ji střílel. Loví však zvěř nemocnou, přestárlou či
nadpočetnou proto, aby ji choval a zanechal odkaz
a dědictví generacím příštím.
Myslivost byla UNESCEM v roce 2011 zapsána na
seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.
Přehled lovu černé zvěře v uplynulém mysliveckém roce

Okres P-Z (41 honiteb)
uloveno 1742 ks
úhyn 97 ks
Mníšecký region (6 honiteb)
uloveno 802 ks
úhyn 51 ks
Honitba Čisovice
uloveno 63 ks
úhyn 11 ks
Úhyn srnčí zvěře na okrese P-Z
442 ks
Úhyn srnčí zvěře v naší honitbě
26 ks

VZPOMÍNKA

Ing. JAROSLAV NOVÁK

Zpráva o odchodu člověka, který nám byl blízký, vždy zapůsobí jako náhlý studený stín a uvědomíme
si pomíjivost všeho pozemského…
V časovém odstupu od posledního, únorového vydání „Klíneckého zpravodaje“ uplynula nějaká doba
a v té, z naší hasičské rodiny odešli na druhý břeh řeky života naši bratři – hasiči:
14. března Josef Douša ve věku 54 let, 17. dubna Karel Boček ve věku 88 let,
1. května Jiří Holeček ve věku 81 let

SDH v Klínci tak ztratil další své obětavé a věrné členy. Touto vzpomínkou vyjadřujeme rodinám naší soustrast nad jejich odchodem s poděkováním za práci zemřelých bratrů pro náš sbor.
Jakoby těchto ztrát v naší obci nebylo dost, 25. dubna zemřela ještě manželka bratra Douši, paní Hana Doušová ve věku 52 roků. ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Sbor dobrovolných hasičů v Klínci
Poznámka:Data zemřelých byla čerpána z textů veřejně přístupných parte
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Hry bez hranic

Mníšecké Hry bez hranic 2015
tropy, déšť, ale hlavně nadšení

Tropické vedro, déšť při plnění disciplín i jasná noční obloha nad večerní afterparty, ale především týmový duch – to vše provázelo v sobotu
13. června mníšecké Hry bez hranic, v nichž 11 týmů složených obcemi
a přáteli Mikroregionu Mníšecko soutěžilo ve čtyřech + jedné divadelní
disciplíně.
Třetích Her bez hranic se zúčastnily Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Klínec, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nezávislá banda, Nová Ves pod Pleší, Voznice a zakladatelé her – obec Kytín. Kromě
krátkého divadla, jež měl za úkol zahrát každý tým
na motivy pověsti nebo historie obce, stavěly týmy
čtvrtou zámeckou věž, pořádaly lov na divočáka, dolovaly v dole Skalka a stavěly vodovodní přivaděč
Baně. Všechny čtyři disciplíny vycházely z mníšecké
historie nebo současných reálií.

Mníšek jako pořadatel letošních Her nechal pro tuto
příležitost vyrobit prapor
Mikroregionu Mníšecko, na
němž jsou znaky všech jeho obcí. Prapor bude putovat mezi pořadatelskými
obcemi – v sobotu si jej tedy převzal starosta Nové Vsi pod Pleší, která bude
pořádat Hry bez hranic 2016.
Za spolupráci děkujeme především dobrovolným
hasičům z Mníšku pod Brdy a dobrovolným hasičům
ze Stříbrné Lhoty, hasičům Michalu Balejovi, Jaroslavu Sojkovi, Matěji Větrovskému, Jakubu Pourovi,
Jaroslavu Praisovi, Lukáši Sosnovi, Marceli Jelínkovi,
Janě Jelínkové, Václavu Kovářovi, Josefu Dvořákovi
a Miroslavu Rouskovi. Děkujeme porotcům Radku
Ctiborovi, Milanu Hermanovi, Petru Kučerovi, Janu
Petružálkovi a Petru Šulcovi. Děkujeme za laskavou pomoc také paní Evě Jarolímkové a dámám sokolkám z Dobříše. Děkujeme Lindě Finkové, Anetě
Christovové a Vlaďce Pirichové za neúnavné moderování soutěží a povzbuzování po celý den a za
všech povětrnostních vlivů. Děkujeme Ondřeji Horá-

Střílení divočáka
Bavili se jak soutěžící, tak diváci, a to nejen mníšečtí. Jednotlivé týmy s sebou přivezly i autobusy
vlastních fanoušků, takže louka v předzámčí byla
zcela zaplněna. Vyhráli úplně všichni. I tak je ale Klínec první, Voznice druhá a poprvé v "dějinách" her
se o třetí místo podělily dva týmy: Hvozdnice s Líšnicí. Večerní afterparty jen potvrdila, že bavit se umí
nejen každá obec samostatně, ale i pospolu. Po sousedsku.
Stavění věže
12
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Hry bez hranic
kovi, Anně Marvanové, Alici Kukolové, Adéle Štumpové a Monice Strouhalové, kteří se s námi starali
o všechny soutěžící a soutěže. Děkujeme Michaele
Bambouskové, oficiální a pohotové fotografce her.
Děkujeme výtvarnici Lídě Pokorné, Igoru Gajdůškovi
z Montánní společnosti, Petru Čechovi, vedoucímu
polesí Mníšek, zálesákovi Pepovi Kaprovi, Michalu
Žaloudkovi, elektrikářskému mistru Karlu Dejmkovi,
za pomoc s přípravou disciplín a zázemí.
Speciální, vřelé a srdečné poděkování patří Šárce
Vavrochové a Zdeňku Vyskočilovi, dobrovolníkům s
velkým srdcem na dlani a neutuchajícím elánem. Disciplíny s námi nejen vymýšleli, zkoušeli a pilovali, ale pomáhali i s přípravou a produkcí her a s úklidem. Dobrovolně, což je hodnota, kterou nekoupíte.
Děkujeme Miloslavu Holému, starostovi Kytína a zakladateli her. Jeho nadšení pro vše sousedské je nakažlivé a inspirující.

Přivaděč vody
Za přípravný tým
TEREZA STŘEDOVÁ, VĚRA LANDOVÁ,
MILOŠ NAVRÁTIL, Foto: Jaroslav Volf

Děkujeme sponzorům, bez nichž by se hry nemohly uskutečnit:

Letos se naše školka aktivně připravovala na podporu Klíneckých
machrů na Hrách bez hranic, které
se konaly tentokrát v Mníšku pod
Brdy. Přípravy byly velké a rychlé.
Děti s Radkou namalovaly krásné
obrázky, které při kulturní prezentaci Klínce výtvarně podpořili
celé pásmo. S Martinou nacvičily
písničky, které byly součástí dospěláckého představení. Malování
i zpívání nás opravdu moc bavilo,
a podpora „klíneckých machrů“
byla z naší strany nejen obrovská,
ale i úspěšná, protože jak jistě víte,
Klínec zvítězil.

Pokud chcete vědět více, přečtěte si naší Vítěznou
píseň:
„Naši machři klínečtí, do boje se vydali
na hry se moc těšili,
tak na hřišti při pivečku, svoje svaly řešili.
Mnoho piva vypili, svaly stále nebyli,
tak zvolili taktiku, vítězného pokřiku:

My jsme machři klínečtí, nemají na nás mníšečtí,
až to všechno vyhrajem, společně se pomějem“.
Teď už je vám určitě jasné, proč jsme vyhráli!
Přejeme vám krásné léto plné pohody a sluníčka.
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Děti, MARTINA, RADKA a HANKA
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Informace, inzerce

Plánovaná dopravní omezení
v souvislosti s ukončením uzavírky/výluky části rychlostní silnice R4 v úseku mezi Řitkou
a Mníškem pod Brdy dochází od 21. 06. 2015
k obnovení trvalého stavu na autobusových linkách Pražské integrované dopravy (PID) 317,
320, 321, 446 a 448. Jízdní řády k těmto linkám naleznete na webových stránkách www.ropid.cz.
Do 30. 6. 2015 trvá uzavírka komunikace v obci
Všenory, objízdná trasa je oficiálně vedena přes Řevnice, projet se dá i přes Černolice a Řitku (po cestě je
semafor a provizorně opravená vozovka)

Současně předem upozorňuji na další plánované
výluky v Mníšeckém regionu!

• Od 25. 06. 2015 do 05. 07. 2015 bude probíhat
oprava silnice mezi Čisovicemi a Bratřínovem za
úplné uzavírky.
• Od 01. 07. 2015 do 08. 08. 2015 budou probíhat další stavební práce na rychlostní silnici R4
v úseku mezi Líšnicí a Jílovištěm směrem na Prahu.
Ve směru na Prahu bude zrušená autobusová zastávka Klínec, škola. Výlukové jízdní řády jsou přílohou Zpravodaje.

• Od 01. 07. 2015 do 31. 08. 2015 budou probíhat stavební práce na výstavbě Mníšeckého přivaděče na silnici mezi Černolicemi a Všenory, silnice tak
bude zcela uzavřena, linku 448 bude nutné vést po
objízdné trase přes Jíloviště.
MARKÉTA HANÁKOVÁ

ZLEVNĚNÍ JÍZDNÉHO V PRAZE
Od 1. 7. 2015 se zavádí na období nejvýše dvou
let cena roční jízdenky na území HMP ve výši
3650 Kč. Jízdenky se v elektronické podobě
(jako záznam na opencard se nahrávají již od
18. 6. 2015 s tím, že platnost jízdního dokladu
musí začínat nejdříve 1. 7. 2015).

Průkazka PID pro dítě do 3 let se vydává na 1 rok, je

s fotkou a je vázána na dítě, takže dítě může doprovázet jedna osoba, která nemusí být vždy táž. Neplatí ve vlacích zapojených do PID.
Ve vnějších pásmech se nově přepravuje pes bez
doplatku pouze však v případech, kdy má cestující
Další novinkou je, že cestující je oprávněn přepra- předplatní jízdenku. Neplatí ve vlacích zapojených
vit na území P a 0 (v Praze) psa bez dalšího poplat- do PID. V ostatních případech a ve vlacích za psa
ku, má-li předplatní jízdné, jízdenku pro jednotlivou jako dosud.
jízdu nebo doloží nárok na bezplatnou přepravu:
Ing. MIROSLAVA STAŇKOVÁ| Kancelář ředitele
pes musí mít košík a musí být držen na krátkém vozástupkyně ředitele pro ekonomiku
dítku. Neplatí ve vlacích zapojených do PID.
ROPID - Regionální organizátor
Od 1. 7. je nově zavedena také bezplatná přeprava
Pražské integrované dopravy
osoby doprovázející dítě do 3 let, které má průkazwww.ropid.cz
ku PID nebo občanský průkaz nebo cestovní pas.
!!D O P R A V A B A L E N É H O Z B O Ž Í D O 3 0 0 K G D O 1 0 K M Z D A R M A !

dokamen.cz
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www.dokamen.cz

Inzerce

Mgr. Petr Kula

osobní konzultant v realitách
CHIRŠ realitní kanceláře
pobočka Břevnov
Vážení,
oslovuji vás jako spolupracovník realitní kanceláře CHIRŠ, která je
v Praze a blízkém okolí dlouhodobě zakotvena na předních příčkách realitního trhu. Naše pobočka zajišťuje komplexní servis
realitních služeb, tj. zprostředkování prodeje či pronájmu komerčních i nekomerčních nemovitostí, jejich oceňování, finanční služby
s tím spojené, právní servis, advokátní úschovy a stěhovací služby.
Pokud vy sami, nebo někdo z vašich blízkých či známých uvažuje
o prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti, jsem připraven vám
nabídnout a garantovat naprosto korektní a profesionální přístup,
bezplatné poradenství – dle potřeby také možnost komunikace
v němčině nebo angličtině. Moje aktivity mají přímou osobní vazbu právě na váš region.
V případě vašeho zájmu se můžeme setkat v kanceláři CHIRŠ na
adrese Bělohorská 85, Praha 6, nebo přímo u vás, či na jiném, vámi
preferovaném místě.
Těším se, že i vy se zařadíte do rodiny mých spokojených zákazníků!
Mgr. Petr Kula
Tel.: 724 147 864
e-mail: kula@chirs.cz

Oslava, Inzerce
RC Pexeso pořádá
ve dnech:
20. 6., 4. 7., 29. 9., 12. 9.,
19. 9., 3. 10. a 17. 10. 2015

od 8:30 do 12:30

ZBRASLAVSKÉ
JARMARKY
na Zbraslavském náměstí,

 bohatý doprovodný program
 workshopy na stáncích prodejců
 dílny pro děti po celou dobu trhů.

Více info na:

http://zbraslavskejarmarky.cz/.
za rodinné centrum Pexeso Lenka Jechová

LESNÍ ŠKOLKA

ROZMARNÉ
LÉTO 2015

ZVE DĚTI (3-7 LET)
NA PRAVIDELNÉ PROGRAMY V PŘÍRODĚ
SE ZÁZEMÍM V MONGOLSKÉ JURTĚ.

P Ř Í M Ě S T S K É T Á B O R Y V J U RT Ě

www.hvozdik.cz

Pořádá
rodinný klub

Termíny

(denně 8-16 hodin) :

13.–17. července

NABÍZÍME:

celodenní provoz (úterý
pondělíažažčtvrtek
pátek 8-16 hodin)/půldenní (8-13 hodin)

PUTOVÁNÍ ZA SLUNCEM

dětem:

volnou hru, ranní kruh s písničkami a říkadly, procházky lesem, zdravou stravu,
odpočinek s pohádkami a spoustu slavností;

CESTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM

rodičům:

možnost účastnit se v adaptační době programu spolu s dětmi

27.–31. července

cena:

235-375 Kč za den podle zvoleného počtu dní v týdnu
(maximálně 15 dětí ve skupině se dvěma dospělými průvodci)

20.–24. července

OSADNÍCI OD STARÉ HO DUBU

Další informace, možnost návštěvy a zápisu:
Hana Gazdová, tel. 603957866, e-mail: os.hvozdik@gmail.com,
Facebook: Lesní a luční ekoškolka Hvozdík

Příspěvek na úhradu provozních nákladů:
1900 Kč (každý sourozenec sleva 200 Kč)
Kontakt: tel. 603 957 866, e-mail: os.hvozdik@gmail.com

Místo: Jurta, Davle – Šerpina
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FARMA KLÍNEC

HOSPŮDKA
„NA FARMĚ“









prohlídky chovaných zvířat
prodej produktů ze dvora
hospůdka se stálou otevírací dobou
prodej moravského sudového vína
venkovní posezení, taneční sál
kulturní akce, akce pro děti
možnost pořádání soukromých oslav

Více informací naleznete na www.farmaklinec.cz

☎731 591 564

www.otherm.cz

MIMOŘÁDNÉ

JARNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ
A HLINÍKOVÁ OKNA
Obchodní partner:

U Národní galerie 468
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 604 9956 940
e-mail: info@novaoknadvere.cz
zbraslav@otherm.cz

252 05 Hvozdnice 65

VYRÁBÍME
– Dřevěná okna a dveře
EURO 68 – 78 – 92 Softline
– Dřevěná špaletová okna
repliky původních
– Dřevohliníková okna
a dveře EURO 78 – 92
– Dřevěné dveře,
repliky původních

PROVÁDÍME
PRÁCE:
ZÁMEČNICKÉ
TRUHLÁŘSKÉ,
VČETNĚ MONTÁŽÍ
Telefon:
257 771 075
Mobil:
+420 602 221 203
e-mail:
info@davelo.cz
www.davelo.cz

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
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Kontinentální postele a přírodní matrace
100 let tradice ruční výroby
• Výroba jen z přírodních materiálů
• Vhodné i pro alergiky
• Mimořádný komfort
•

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

Showroom Praha MoDo galerie
V Oblouku 800, 252 43 Průhonice
Telefon: +420 731 434 135
E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz

KLÍNEC – obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Klínci jako informační tisk pro občany a příznivce.
Adresa: Klínec 138, PSČ 252 10, tel.: 257 730 306, ev. č. period. tisku MK ČR E 20727, e-mail: urad@obecklinec.eu.
Tisk a grafické zpracování: MIRSA Bohemia (www.mirsa.cz)

