Informace o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou, trochu se zpožděním, první letošní vydání Klíneckého zpravodaje. Záměrně jsme pozdrželi vydání, abychom vás mohli informovat o výsledku dotačního schvalovacího řízení v rámci 53. výzvy OPŽP na intenzifikaci naší čistírny odpadních vod (ČOV).
Dotace ČOV – zasedání Řídícího výboru proběhlo
26. 3. 2014. V minulém Zpravodaji jsem popsal složitá a zdlouhavá jednání, kterými se nám podařilo
dosáhnout vypsání nové rychlé dotační výzvy, a naše
následné nové podání žádosti.

Již 26. 3. večer jsem byl informován administrátorem naší
dotace, že dle informací ze SFŽP
jsme byli úspěšní a naše žádost
byla schválena. Také jsem získal
informaci přímo z Řídícího výboru, že všechny žádosti v této
rychlé výzvě, předložené Řídícímu výboru, byly schváleny. Měli
jsme z toho obrovskou radost.
Bohužel hned druhý den jsem
dostal zprávu, že naše žádost nebyla ze SFŽP doporučena ke schválení, a tudíž nebyla Řídícímu výboru
vůbec ke schvalování předložena.

Vzhledem k dosud bezproblémové administraci
naší žádosti v rámci 53. výzvy OPŽP, včetně získané
akceptace, a vzhledem k vyjasnění původní žádosti s pracovníky SFŽP z hlediska technického i ekonomického jsme takovýto postup nepředpokládali.
Příjem žádostí v této výzvě byl podmíněn včasným
podáním do doby ukončení příjmu žádostí vázáného danou finanční alokací. Systém neumožnil podání
dalších žádostí nad alokovanou částku. Proto jsme
byli přesvědčeni o bezproblémovém schválení žádosti.
Okamžitě jsme vyzvali k jednání odpovědné pracovníky SFŽP s cílem získat zdůvodnění zamítnutí našeho
projektu. Uskutečnilo se 11. 4. 2014 přímo na SFŽP
za účasti mojí, paní místostarostky, Ing. Plichty (Provod s. r. o. – administrace projektu), Dr. Ing. Šorma
(znalec, projektant a technolog) a tří pracovníků SFŽP
odpovědných za hodnocení projektů.

Hlavními důvody pro zamítnutí, které uvedli pracovníci fondu, byly „daným řešením neopodstatněná
výše nákladů“ a „neodůvodněné navýšení kapacity
ČOV“. Údajnou vysokou nákladovost projektu jsme
okamžitě rozporovali s odkazem na údaje v podané
PD (nevhodné geologické podloží v lokalitě, rekonstrukce mimo jiné zahrnuje výstavbu kompletně
nové biologické části ČOV pro 1000 EO, nové kalové hospodářství a novou čerpací stanici pro výtlak
z kanalizace za potokem). Ceny za nově prováděné
stavební práce byly oceněny zcela v souladu s cenami obvyklými a to bylo v podání také řádně doloženo. Nutnost navýšení nedostačující kapacity čistírny
(400 EO) byla zdůvodněna již
před vyhotovením externího
posudku s odkazem na současné zatížení (600 EO) a výhled
dle ÚP, který počítá s 1030 obyvateli (bylo uvedeno v žádosti
– zdá se, že nebylo poskytnuto
odpovědným pracovníkům pro
vyhotovení posudku). Po prostudování závěrů expertního
posudku jsme sdělili zástupcům SFŽP svůj nesouhlas s údaji v posudku uvedenými (např.
expertem mylně uváděná délka
stávající kanalizace v obci, počet
obyvatel, řešení přepojení stávající
kanalizace apod.). Zástupci SFŽP nerozporovali naši argumentaci s tvrzením,
že z podkladů, které byly k žádosti doloženy, nejsou
tyto informace patrné (což je prokazatelná nepravda, ve všech kvantitativních ukazatelích jsou správné
údaje uvedeny). V návaznosti na toto jednání připravujeme odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí, které
podá obec do 5 dnů po doručení oficiálního zamítnutí. Cítíme velkou křivdu a zvažujeme další kroky.

Nezávisle na jednáních se SFŽP pokračují práce
na přípravě podkladů nezbytných pro úspěšnou realizaci projektu – v současné době máme k dispozici Dokumentaci pro stavební povolení, Rozhodnutí
o povolení k nakládání s vodami a Stavební povolení
vydané příslušným vodohospodářským úřadem MÚ
Černošice. Probíhají práce na zadávací dokumentaci
pro výběr dodavatele. Byl zveřejněn záměr pro veřejnou soutěž. Již provedená příprava umožňuje náš
projekt, v případě získání dotace, úspěšně realizovat
v termínech předepsaných v podmínkách dotace. Si-
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tuace na naší ČOV je kritická (viz dále ve Zpravodaji),
a proto neustaneme ve snaze ji neodkladně řešit.

Ostatní podané žádosti o dotace – koncem dubna
zasedá krajské zastupitelstvo a bude hlasovat o přidělení krajských dotací. Obec Klínec má podány žádosti na vodojem a vodovodní propoje, na opravu
místní komunikace č. p. 864/2 a na výměnu oken
a dveří hasičské zbrojnice.

Místní komunikace – v minulých dnech byly po zimě
opraveny některé místní komunikace. V nejbližší
době dojde k doplnění dopravního značení a k umístění zpomalovacích pruhů na některých MK, zejména
v lokalitách Na Pískách, kde byl položen na podzim
nový povrch komunikací (RS Bau).

Zápis do MŠ Klínec – 11. 4. 2014 proběhl zápis
do Mateřské školy v Klínci. Přihlásilo se nám 18 dětí,
z toho 17 klíneckých. Bohužel se pro tento rok uvolní místo pouze pro 8 dětí, které budou vybrány dle
předem zveřejněných a schválených kritérií.

Jednání Sdružení obcí Mníšeckého regionu – SOMR
– s paní místostarostkou jsme se zúčastnili dalších
zasedání SOMR, kde byly řešeny problémy regionu
(doprava, školství, e-aukce na elektrickou energii,
odpadové hospodářství atd.).
Jarní trhy (velikonoční) v Klínci – děkuji všem, kteří se zúčastnili v sobotu 19. 4. Jarních trhů v Klínci.
Přálo nám počasí, a tak i účast byla hojná. Myslím,
že jsem nikdy předtím neviděl v Klínci pohromadě
tolik malých veselých občánků. Děkuji všem, kteří se
podíleli na zajištění krásného dne, i všem, kteří se
zúčastnili.
Vzpomínková akce a kladení věnce – vzpomínka
na padlé ve světových válkách – 7. 5. 2014, jako každý rok, půjdeme společně položit věnce k Památníku obětí světových válek. Odcházíme od hasičské
zbrojnice v 19,00 hod. – přijďte si i vy připomenout
oběti naši předků.
JAN DOUBRAVA

CZECH-POINT, VIDIMACE A LEGALIZACE
Pro výpis z katastru nemovitostí nebo výpis
z rejstříku trestů nemusíte najezdit desítky kilometrů, stačí zajít na náš úřad. Níže jsou uvedené informace o současných možnostech,
které nabízí Obecní úřad Klínec prostřednictvím „Českého ověřovacího informačního národního terminálu“ – CZECH-POINT:


Výpisy z katastru nemovitostí

 Výpisy z obchodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku

Výpisy z rejstříku trestů fyzických i právnických osob




Výpisy z bodového hodnocení řidičů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Informační systém datových schránek (zřízení
DS, znepřístupnění DS, zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových, pověřená osoba…)
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 Základní registry (výpisy a veřejné výpisy
z registru obyvatel a osob, žádost o změnu údajů)

 Formulář registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH a Formuláře registru živnostenského podnikání pro fyzickou i právnickou
osobu lze prostřednictvím obecního úřadu odeslat
příslušnému úřadu živnostenskému

Od 1. 1. 2013 provádíme také
vidimaci a legalizaci podle zákona o ověřování. Při vidimaci se
jedná o ověření shody opisu nebo
kopie s listinou a při legalizaci o ověření pravosti
podpisu.

Uvedené služby poskytuje Obecní úřad Klínec
v úředních hodinách, každé pondělí od 13.00
do 18.00 hod. a ve čtvrtek od 8.00 do 13.00 hod.,
mimo úřední hodiny je možné dohodnout jiný termín na tel.:
257 730 306 nebo 776 700 346.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 24/2014 Sb. volby do Evropského parlamentu na území České republiky ve dnech:
pátek 23. května od 14:00 do 22.00 hod
sobotu 24. května 2014 od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost: Obecní úřad Klínec, Klínec 138,
252 10 Klínec
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který
je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude
moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro
který je tento seznam veden.




1. občan České republiky, který





alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

nevznikla u něj překážka výkonu volebního
práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu)
je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popř. hlasuje na
voličský průkaz (viz dále)

2. občan jiného členského státu EU, který



alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem
voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na
území České republiky

nevznikla u něj překážka výkonu volebního
práva (omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva, omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu)
 je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu


Občan jiného členského státu Evropské unie,
který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na
území České republiky musí nejpozději dne 13.
dubna 2014 do 16 hodin požádat o zápis do seznamu voličů u obecního úřadu, v jehož správním obvodu
je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.



volič může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy 8. května
2014 do 16 hodin obecnímu úřadě.

žádost může být podána písemně s úředně
ověřeným podpisem voliče (dle zák. č. 41/1993
Sb., o vidimaci a legalizaci); pokud volič podává písemnou žádost osobně, není třeba podpis
úředně potvrdit; podle ust. § 8 odst. 2 písm. f)
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, je úkon pro účely využití volebního práva (tj. ověření podpisu jak na
písemné žádosti o vydání voličského průkazu,
tak na plné moci k převzetí voličského průkazu
jinou osobou než žadatelem) je osvobozeno od
povinnosti hradit správní poplatek
žádost o vydání voličského průkazu učinit též

– v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče








– v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče

voličský průkaz obecní úřad vydá NEJDŘÍVE
15. den přede dnem voleb, tedy 8. května
2014:
předáním osobně voliči

předáním osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu

V souvislosti s konáním voleb do Evropského
parlamentu bude na obecním úřadě v Klínci služba v něděli 13. dubna 2014 a ve státní svátek dne
8. května 2014 vždy od 8:00 do 16:00hod.
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ZÁSOBOVÁNÍ OBCE VODOU

V tomto článku bych vás ráda seznámila s našimi dalšími kroky vedoucími k zajištění dostatečného zdroje pitné vody pro obec. O současném stavu jsem podrobně informovala ve
Zpravodaji říjen 2013. V době vydání říjnového Zpravodaje jsme očekávali výsledky
hydrogeologické studie „Možnost zásobování obce vodou z místního zdroje podzemních
vod“. Závěrem studie je, že by bylo možné
zajistit potřebné množství vody dvěma až
třemi vrtanými studnami, hlubokými 40 až
80 m.
Hydrogeolog vytipoval tři lokality, kde doporučuje provést zkušební vrty. Žádná z navržených lokalit
se bohužel nenachází v blízkosti obecních pozemků,
naopak jsou vzdálené i několik stovek metrů od dostupných sítí (elektřina, vodovod, ale i komunikace).
Po zhotovení zkušebních vrtů by bylo nutné provést hydrodynamické testování – čerpací zkoušky.
Teprve potom by bylo možné vyhodnotit, zda jsou
vrty pro zásobování obce vhodné. Vzhledem k ekonomické náročnosti, výše uvedeným skutečnostem (soukromé pozemky, dobudování sítí, potřeba
úpravy vody) a zejména nejistotě úspěchu zajištění
dostatečně vydatného zdroje jsme od této varianty
upustili.
V prosinci 2013 jsme podali žádost o dotaci
na stavbu „Vodojemu a vodovodního propoje“ ze
Středočeského Fondu životního prostředí. O přidělení prostředků bude rozhodovat Zastupitelstvo
Střč. kraje dne 28. 4. 2014, v době vydání Zpravodaje už nám zřejmě bude znám výsledek hlasování.
Rada kraje náš projekt doporučila jako desátý v pořadí ze 41 žádostí, které Rada navrhla na schválení
poskytnutí dotací na vodohospodářskou infrastrukturu.

Na konci roku 2013 jsme vstoupili do intenzivní
přípravy projektu připojení obce Klínec na skupinový vodovod (SV) Mníšeckého regionu. SV má zajistit
zásobení města Mníšek pod Brdy a dalších obcí pitnou vodou z pražského vodovodu. Investorem akce
je Svazek VOK Mníšek, který tvoří obce Mníšek p. B.,
Řitka, Černolice, Líšnice, Jíloviště, Všenory, Nová
Ves pod Pleší, Čisovice a Zahořany. Projekt získal
podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního fondu ži4

votního prostředí a stavba by měla být dokončena
do konce roku 2015. Z hlediska zásobení vodou se
jedná o trvalý zdroj kvalitní pitné vody (Želivka),
zatím s „volnou“ kapacitou pro připojení dalších
obcí. Z důvodu nezájmu bývalého vedení naší obce
byla bohužel trasa přivaděče z Baní do Mníšku p. B.
odkloněna do Všenor, které naopak zájem projevily (původně měl vodovod vést podél R4 katastrem
naší obce). Nejbližší přípojný bod pro Klínec (vzdálený cca 3 km) je nyní v Jílovišti. Proto jsme navázali
na postup doporučený ve zpracované studii z prosince 2012 (Analýza připojení obce Klínec na SV
Mníšeckého regionu) a připravujeme společný projekt s obcí Trnová. Část přiváděcího řádu bude dimenzována pro obě obce Klínec i Trnová (cca 2 km),
dále bude pokračovat do vodojemů jednotlivých
obcí (pro nás 1095 m). V únoru 2014 Zastupitelstvo
obce Klínec schválilo zadání zpracování projektové
dokumentace. Naší snahou je mít platné stavební
povolení nejpozději začátkem příštího roku, a být
tak připraveni podávat žádosti o dotaci. V ideálním
případě bychom navázali na hotový hlavní řád v letech 2016/2017.

Z důvodu srážkově chudé zimy se velmi obáváme, že kvůli nepovoleným odběrům může docházet
k výpadkům v dodávce pitné vody, jako tomu bylo
loni v létě. Už nyní se projevují nárazově zvýšené odběry vody ve dnech, kdy neprší, a ty ukazují
na používání pitné vody k zalévání zahrad. Proto
zde znovu upozorňuji, že povolený odběr vody
z obecního vodovodu je 120 l/osobu/den, což
bez problémů pokryje běžnou spotřebu domácností. V případě, že někdo čerpá vodu nad tento
limit, dopouští se nepovoleného odběru a způsobuje výpadky v dodávce vody. Tímto sobeckým
jednáním nejvíce trpí občané z nemovitostí v horní
části obce, kde se pokles tlaku ve vodovodním systému projeví nejdříve. Náklady na náhradní zásobování pitnou vodou jsou vysoké a rozpočítávají
se do ceny vodného. Doplnění nádrží na zalévání
užitkovou vodou bude možné za cenu 250 Kč/3 m3
jako v minulých letech, na objednávku u SDH Klínec
(p. Obermajer, tel. 723 607 404).

Stejné upozornění se týká i nepovoleného vypouštění odpadních vod. Naše čistírna je velice přetížená (byla stavěna pro 400 EO a nyní je na ni napo-
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jeno cca 600 obyvatel) a jako při odběrech vody je
v Klínci povolený limit pro vypouštění odpadních
vod 120 l/osobu/den. V žádném případě není
možné na čistírnu odvádět dešťové vody, vypouštět bazény nebo jímky. Minulý víkend byl na naší
ČOV zjištěn enormně vysoký přítok odpadní vody
černé barvy, bohužel vzhledem k nadlimitnímu přítoku docházelo k částečnému úniku tohoto znečištění do potoka Korábka. Takový stav jsme povinni
nahlásit na vodoprávní úřad, na ČIŽP a správci toku.
Původce znečištění jsme tentokrát dohledali a vodoprávní úřad s ním zahájil správní řízení o uložení
pokuty.

Do doby provedení rekonstrukce ČOV a stavby vodovodního přivaděče budou pravidelně prováděny
kontroly kanalizace a spotřeby vody, nepovolené
odběry a vypouštění budou sankcionovány.

Snažíme se dělat vše pro to, aby byly vyřešeny tyto
dva základní problémy naší obce (zajištění dostatečného množství pitné vody a čistění odpadních vod).
Bohužel se jedná o velké stavby s několikaletou přípravou (vypracování projektů, získání stavebních
povolení) a finanční náročnost je tak vysoká, že bez
dotací je nejsme schopni realizovat.
MARKÉTA HANÁKOVÁ

SBĚR ODĚVŮ A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ
Obec Klínec ve spolupráci s firmou DIMATEX
CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR zajistila umístění kontejneru na sběr
použitých oděvů a textilních materiálů (kat.
číslo odpadů 200 110 a 200 111). Tento sběr
slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály z tohoto sběru se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných
textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodného
k dalšímu nošení se věnuje charitativním organizacím, které oděvy použijí jako pomoc pro sociálně
slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Český červený kříž Liberec, Farní charitu Chodov, Dům Matky Terezy OCH Hradec Králové, oblastní Charitu v Liberci, Program Sázava 21, Nadaci
EURONISA, Rodinné centrum Kamínek a další.

ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto
kontejnerů naopak nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně
znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že
s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
Kontejner na textil je od března umístěn v areálu obecního úřadu, Klínec 138, s pravidelným
vyvážením 1x za 14 dní.

UCTĚNÍ

PAMÁTKY PADLÝCH

Dne 7. 5. 2014 proběhne tradiční uctění
památky padlých u pomníku za restaurací
U Krbu. Slavnostní průvod vychází v 19:00
hodin od hasičské zbrojnice.

Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí.
Kontejner na sběr textilu je bílé barvy a má označení TEXTIL. Na každém kontejneru najdete návod
k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Do kontejneru odkládejte použitý a nepotřebný
textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek
nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky,
Klínecký zpravodaj 1/2014
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Informace z obce, fotbal

LÍŠNICKÉ HRY BEZ HRANIC aneb

„Svazek obcí mníšeckého regionu se umí bavit“
Po loňském úspěšném prvním ročníku regionálních her – kytínských Hrách bez hranic,
kde se družstvo Klínce uvedlo krásným druhým místem, vás zveme na další utkání týmů
obcí mníšeckého regionu. Doufáme ve velkou
diváckou podporu – letos se hry konají v sousední Líšnici.
Hry bez hranic jsou soutěží, ve které zástupci obce
prokážou sportovní, rozumové, psychické i týmové
schopnosti. Tým je složen z osmi soutěžících, a to
ze čtyř mužů a čtyř žen. Dále musí mít tým jednoho
mužského a jednoho ženského náhradníka.
Soutěž není pouze utkáním mezi obcemi, ale především společenskou a zábavnou událostí mikroregionu. Budeme rádi, když se budou bavit nejen soutěžící, ale i diváci.

Součástí soutěžního dne je také stánková prezentace naší obce a okolí.
Přijďte podpořit Klínec, nejlépe v obecních barvách!

Rozpis jarních zápasů oddílu kopané v Klínci
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
6

Soupeř
Klínec - Zbuzany „B“
Kosoř - Klínec
Klínec - Třebotov
Řevnice - Klínec
Klínec - Rudná
Dobříč - Klínec
Klínec - Drahelčice
Kazín - Klínec
Klínec - Jinočany
Klínec - Kněževes
Roztoky - Klínec
Klínec - Červený Újezd
Velké Přílepy - Klínec

Datum

Den

Čas

22. 3.
29. 3.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
SO

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
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Z přírody

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

V předchozích příspěvcích jsem se zaměřil pouze na historii obce, ale jak jsem uvedl
v prvém článku, chtěl bych se věnovat všemu,
co s Klíncem nějakým způsobem souvisí. Pro
toto vydání jsem si připravil jednu přírodní zajímavost.

Kdyby se vás někdo zeptal, na jaké živočichy můžete v okolí obce narazit, jako první by vás asi napadla
divoká prasata, srny nebo mufloni. Málokdo ale ví,
že se na katastrálním území obce vyskytují také velmi vzácné druhy. Jedná se o žábronožku sněžní a listonoha jarního. Je tedy pravdou, že abychom na ně
narazili, museli bychom je pečlivě hledat – jedná se
totiž o zástupce největšího kmene živočišné říše – členovců, podkmene korýšů, třídy lupenonožců a jejich
velikost se pohybuje jen mezi 30 – 45 mm.

Oba tyto druhy jsou spojeny s vodním prostředím.
V Klínci se vyskytují „na jezerech“ (luční mokřad
nacházející se na ploše mezi hřištěm, křižovatkou
na Všenory a křížkem u polní cesty do Trnové), tato
lokalita výskytu byla objevena teprve loni zjara.

Žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii) žije v nivách našich největších řek (Labe, Odry a Moravy),
kde obývá periodické tůně. Tělo je protáhlé, měkké,
složené z článků. Dosahuje velikosti kolem 30 mm.
Na hlavě jsou nitkovitá nečlánkovaná tykadla prvního páru, druhý pár je mohutný, u samců mající
tvar kleští. Samcům slouží tato tykadla k uchopení
samičky při kopulaci. Hruď se skládá z jedenácti
článků, na každém článku je pár plovacích listovitých nohou. Zadeček se skládá z devíti článků, první
dva nesou pohlavní orgány (u samic připevněny dva
vaky s vajíčky). Na posledním článku zadečku jsou
vidlicovité přívěsky. Žábronožka preferuje nízké

teploty vody, a proto se s ní setkáme koncem zimy
a brzy na jaře, nejčastěji od února do konce dubna
nebo začátku května. Živí se filtrací detritu (polorozložená organická hmota) a mikroorganizmů. Po několika týdnech vývoje dosahují žábronožky pohlavní
dospělosti, páří se, samice kladou vejce a dospělci
hynou. Vajíčka žábronožek, respektive jejich odolné cysty obsahující embrya ve stadiu gastruly, jsou
schopná přežít v neaktivním stavu několik let a dokončit vývoj, až nastanou příznivější podmínky.

Listonoh jarní (Lepidurus apus)

Listonoh jarní (Lepidurus apus) má velikost těla
30 – 45 mm. Tělo je kryto vejčitým štítem, který je
v zadní části vykrojen. Ve středu přední části štítu
je oční políčko. Na spodní straně je několik párů lupenitých nožek. Za posledním párem noh jsou dva
váčky vajíček. Poslední zadečkový článek je zakončen typickou ploutvičkou, která je mezi dvěma dlouhými štěty. Zbarvení je hnědé až šedavé. Listonoh
jarní je vázán na záplavové zóny velkých řek, obývá
periodické tůně, příkopy či zaplavené louky a pole.
Vyskytuje se od března do května, udává se, že jedinci hynou při teplotě vody vyšší jak 15 °C. Z vajíček, která jsou adaptována na vyschnutí, se líhnou
již začátkem března naupliové larvy, které postupně
rostou, až dosáhnou podoby dospělců. Vývoj je velice rychlý. U nás se vyskytují jak oboupohlavní jedinci, tak jedinci odděleného pohlaví.
U klínecké lokality (stejně jako u dalších nově objevených lokalit) je překvapivá relativně vysoká nadmořská výška a umístění vysoko nad nivou a mimo
dosah záplav. Je také poměrně vzdálena od nejbližší
známé lokality výskytu (40 km).

Žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii)

Oba dva druhy jsou vedeny jako kriticky ohrožené.
JAN DVOŘÁK
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Výlety

KAM S NIMI? (V.)
Zima už je za horama, tak se můžete v jarním
sluníčku pustit na pořádný výlet. Nabízíme
tři hodně aktivní (z toho jeden pod střechou
do aprílových přepršek) a jeden převážně
povalečský tip. Všechny jsme je vyzkoušeli
na vlastní kůži i na vlastních dětech a všude
jsme byli spokojeni.
Zeměráj
Kde to je a kudy tam: Kovářov 201; cesta autem doporučená z webu Zeměráje: po Strakonické,
na tzv. letské křižovatce odbočit na silnici I. třídy
č. 19 směr Tábor a Milevsko, za Orlíkem po přejetí Žďákovského mostu u Kostelce nad Vltavou odbočit do Kovářova. My jsme jeli jinou trasu, přímo
přes hráz Orlické přehrady a byla to moc příjemná
cesta, cca 65 km (trasa z plánovače tras na Seznamu, „nejkratší“, trochu upravená). Do Kovářova jezdí
pravidelné spoje ze zastávky Na Knížecí v Praze, ale
nijak často... Zastávka autobusů se nachází na návsi,
odkud je cesta délky 1,5 km vyznačena žlutou turistickou značkou.

Kdy tam vyrazit: otevřeno mají od 5. dubna
do 28. září, v dubnu, květnu, červnu a září o víkendech od 9.00 do 18.00 hodin, v červenci a srpnu
každý den od 9.00 do 19.00 hodin. Předem objednané skupiny (nad 10 osob) mohou přijet kdykoli.
Vstupné: vstupné do areálu (mimo akcí) je 80 Kč
za 1 osobu (jednotně pro děti, studenty, dospělé,
důchodce). Děti do 2 let, zdravotně postižené osoby a dětské domovy zdarma. Něco málo zaplatíte
za některé atrakce nebo úkoly (v místní měně „smíšek“), 20 Kč za mapu k hledání pokladu.

8

Co tam najdete: nejprve co píše web: „Na ploše 9 hektarů zde najdete více než stovku různých
her, hlavolamů a dobrodružných úkolů podporujících vaši kreativitu, pozornost, zručnost, obratnost, rovnováhu, schopnost měnit zažité stereotypy. Hodiny a hodiny mohou vaše děti běhat,
přelézat, vymýšlet, tvořit a objevovat.“ Pro nás
to byl loni objev léta. Krásné prostředí, málo lidí,
výborné nápady, stezka naboso parádní, na ní
spousta dalších atrakcí, restaurace na louce,
na každém stole jiný dřevěný hlavolam nebo stolní hra (nezničené, nerozkradené!!), vodní hrátky
s korýtky, do detailu dotažená historická vesnice,
na všechno se dá sáhnout, všechno si můžete vyzkoušet, na kůži z ovce v domečku položit děti...
Hlavolamy a hry číhají na každém kroku, ale je
to nenásilné, neotřelé, přírodní, má to nápad. Zabavili jsme se všichni včetně batolat, na velmi
dlouho. O víkendech bývají různé akce, ale program na letošní sezonu zatím nebyl k dispozici.
WWW: http://www.zemeraj.cz/
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Výlety

Areál Skalka
nad Mníškem pod Brdy
Kde to je a kudy tam: areál v zalesněném svahu nad Mníškem, trasa „kolmo“ viz mapa, celkem
je to cca 10 km, výšlap na Skalku je v jednom místě opravdu velice strmý... Zpět se dá jet stejnou
cestou, nebo přes Mníšek. Nekolaři mohou využít
pěší naučnou stezku z Mníšku, viz
www.stezky.info/naucnestezky/ns-mnisek.htm
Kdy tam vyrazit: kdykoli, pokud počasí dovolí
Vstupné: ??? -

Co tam najdete: asi všem dobře známé výletní místo... V areálu je kostelík sv. Máří Magdalény
(od něho hezký výhled na Mníšek a okolí), budova
bývalého kláštera, kde se pořádají různé výstavy
a koncerty, a křížová cesta, která vede k poustevně.
Vše se postupně rekonstruuje. Areálem provází naučná stezka, viz
http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-barokni-areal-skalka.htm.

TEPfaktor
Kde to je a kudy tam: Chotilsko v okrese Příbram, z Klínce na Mníšek pod Brdy, Malou Hraštici,
Nový Knín, Chotilsko, z Chotilska vedou k areálu
ukazatele, celkem cca 30 km.
Kdy tam vyrazit: otevřeno mají každý den po celý
rok od 9.00 do 21.00 h.

Vstupné: za každého dospělého člena týmu za první
hodinu 319 Kč (děti do 15 let 219 Kč), za druhou hodinu 279 Kč (děti 179 Kč), za třetí 249 Kč (149 Kč),
za každou další 229 Kč (129 Kč). Je to dost drahá zábava, rozhodně se vyplatí počíhat si na nějakou slevovou akci např. na Slevomatu, nás i se slevou stála
4hodinová hra každého přes 800 Kč...

Vedle rybníčku u křížové cesty najdete občerstvení, kde nabízejí mimo jiné vyhlášené davelské
uzeniny a vlastní ohniště, kde si uzeniny můžete
rovnou opéct. Cestou zpět se můžete stavit na hřišti
v Líšnici.
WWW: http://www.mnisek.cz/obcan/
informacni-servis/kulturni-servis-mesta
/historie-pamatky/#SKALKA
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Výlety
je možné si dát drobné občerstvení, v odpočinkové
zóně je vybudovaná písečná pláž, kde si mohou děti
pohrát. TEPfaktor nabízí také ubytování v chatkách
a stanech na písečné pláži.
WWW: http://www.tepfaktor.cz/
Modrý domeček v Řevnicích

Co tam najdete: areál inspirovaný pevností Boyard
– celkem 20 místností s různými úkoly, které prověří vaši fyzičku, důvtip, logické uvažování, rychlost,
šikovnost... Není to snadné, ale není to ani nic extrémního, navíc tam nikde nečíhají žádní pavouci
ani jiná havěť. V první pauze jsme došli k závěru, že
všechny úkoly nejspíš nesplníme, ale nakonec jsme
to zvládli (jako druhý a nejspíš poslední tým toho
dne), za 4 hodiny a s použitím jednoho žolíka. Vyšlo nás to celkem draho (viz výše), ale čas tam utíká
velmi rychle a s rostoucím počtem bodů prostě roste ambice to celé dotáhnout. Prozatímní rekord je
údajně všech 20 úkolů za 36 minut, drží ho 2členný
tým, který tam byl ovšem už popáté. Je to fajn zábava, silný zážitek, adrenalin, stmelující záležitost.
Můžete s sebou vzít i menší děti jako diváky, naše
5leté se za celou dobu rozhodně nenudilo ani jednou, batolata jsme ale raději nechali doma. Ocenili
jsme, jak je to vymyšlené, zrealizované, zorganizované; minusy – některé úkoly nejde pochopit napoprvé a hlavně cena, dost vysoká i se slevou. V areálu

Kde to je a kudy tam: Nám. krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice; děti ocení, pokud sjedete
autem do Všenor a do Řevnic dojedete vlakem. Jezdí o víkendech každou půlhodinku, ve všední dny
méně často. V cíli jste za pět minut, ale i to je zážitek. Z nádraží je to ke kavárně max. 10 minut pěšky,
i s loudavým předškolákem.
Kdy tam vyrazit: otevřeno mají Po 12.00 – 19.00,
Út – So 9.00 19.00, Ne 10.00 – 17.00

Vstupné:
Co tam najdete: velmi příjemnou a klidnou kavárnu s dětským koutkem, venkovní terasou, krbovými kamny, deskovými hrami, různými uměleckými
výstavami, koupit si můžete drobné dárky a šperky,
většinou z produkce chráněné dílny. Palačinky a koláče mají výborné, kávu také, pro děti domácí limonády. Jde o chráněnou dílnu pro lidi s mentálním
postižením nebo s duševním onemocněním, což je
dobré vysvětlit hlavně dětem, aby při objednávání
nebyly „překvapené“. Moc příjemné místo, i bez dětí,
jen tak s knížkou, když venku řádí rozmarné jarní
plískanice... Wifi zdarma.

WWW: http://www.os-naruc.cz/index.php?action=30101&id_p_m=58&id_m=58
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Mateřská škola

CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLCE?

Vážení spoluobčané, jaro přišlo nejen do vsi,
ale i k nám do školky. Již jsme se s dětmi moc
těšili a chystali se společně na první jarní sluníčko a naše jarní aktivity. Nejprve jsme si
školku vyzdobili jarními motivy, a jelikož nás
ve školce v dubnu navštívila Maková panenka
a motýl Emanuel, nemohli chybět ani při naší
výzdobě školky.

Co nám přinesl březen ve školce?
Březen, jak všichni víme, není jen první jarní měsíc, ale i měsíc knihy. U nás ve školce měsíc knihy
slavíme každý rok, ale letos pro nás Martina s Radkou vymyslely novou akci. Navrhly nám, že bychom
mohli společně obnovit naši knihovničku, kterou
máme již přečtenou a všechny knížky známe skoro
nazpaměť. A jak jsme to vymysleli? Nejprve jsme
poprosili rodiče, jestli by nám částkou 150,- korun přispěli na nákup nových knih. Netrvalo to ani
týden a měli jsme vybráno celkem 3000 Kč. Měli
jsme velkou radost a kuli pikle dál. Napadlo nás, že
by bylo fajn, kdybychom si nové knihy mohli sami
vybrat a koupit v knihkupectví. Martina s Radkou
hned souhlasily, a tak nám nezbývalo než vybrat
ten správný den a vyrazit na nákupy. Moc jsme se
těšili a již dopředu si plánovali, jaké knihy bychom
si přáli. Dohodli jsme se, že nějaké pohádky, encyklopedie, knížky o zvířátkách, přírodě a knížky
naučné. A pak přišel den, kdy jsme nasedli do autobusu, potom pokračovali tramvají a už jsme byli
na Andělu v krásném knihkupectví, plném knih pro
děti. Vydrželi jsme knížky vybírat hodně dlouho
a paní prodavačky byly usměvavé a měly radost, že
máme zájem o knížky. A představte si, koupili jsme
si celkem 18 knížek a jednu hru. Nandali jsme knížky Martině, Radce a Markétě do batohů a vydali se
zpátky do školky. Ve školce jsme si otevřeli knihovnu, vyrobili čtenářské průkazy a začali si knížky půjčovat domů. Čteme je společně s rodiči a soutěžíme
mezi sebou o nejlepšího čtenáře ve školce. Ten, kdo
vyhraje, má slíbenou knížku. Tak se moc snažíme
a honíme i maminky a tatínky, aby si s námi doma
společně četli.

Jak se u nás ve školce objevila
knížka Třídilka
Jednoho dne nám paní učitelky přinesly knížku
Třídilku, přečetly nám první kapitolu a nechaly nás

hádat, o čem ta knížka je. Nemusely čekat dlouho a už jsme volali: Přeci o třídění odpadu! Paní
učitelky měly radost, že jsme tak šikovné, a hned
nám řekly, jakou pro nás připravily hru. Čekalo nás
14 dní plných zábavy, her i učení o třídění odpadu, o recyklaci a hlavně jsme se učili, jak si máme
svoji krásnou planetu chránit a starat se o ni. Vyrobili jsme krásné obrázky pro maminky z kartonů
na vajíčka a tím si vysvětlili, co je recyklace. Naše
školkové nástěnky jsme vyzdobili čistou a špinavou
planetou. U špinavé nám visely různé odpadky, například obal od brambůrků, špinavé papíry, bota,
a dokonce i rohlík. Prostě tahle planeta potřebovala naši pomoc. Vedle ní visela planeta čistá, která
zářila čistotou, kvetly na ní kytičky, zpívali ptáčci
a voněly rozkvetlé stromy. Všem bylo jasné, na které planetě chceme žít, a domluvili jsme se, že tu
špinavou zachráníme, vyčistíme a její obyvatele naučíme třídit odpad. A věřte nevěřte, nám se to povedlo a za záchranu špinavé planety jsme nakonec
dostali odměnu v podobě malé kouzelné skleněné
čisté planety. Všichni jsme měli radost a hlavně
jsme se naučili, jak se správně o prostředí kolem
sebe postarat. A když to tak budeme dělat všichni,
tak bude všude kolem nás krásné a čisté prostředí
a my se nebudeme muset bát, že bychom si neměli
kde hrát.
Návštěva babiček a jednoho dědečka
z klubu důchodců v Klínci ve školce
Již pravidelně nás ve školce navštěvují důchodci
z Klínce a vždy se na jejich návštěvu těšíme a chystáme. Tentokrát jsme se dohodli, že si budeme společně vyprávět, jak se žilo v Klínci, když oni byli malí.
Vyprávěli jsme si, jak to v Klínci chodilo dřív, jaké
hráli venku hry, jestli v zimě sáňkovali, nebo bruslili. My jsme jim zas vyprávěli, co děláme my, jak
chodíme do lesa na procházky, že všichni jezdíme
venku na kole, chodíme cvičit do Sokola a pořádáme
společné akce. Vyprávěli jsme jim o našem školkovém Masopustním průvodu, který jsme uspořádali,
že jsme si vyrobili masky, naučili se písničky a že to
bylo moc fajn. Na závěr jsme dostali jako dárek krásnou knížku o Kristýnce a jejím kamarádovi Kristiánkovi. My jsme zas naší návštěvě zazpívali písničky
a už se těšíme na další společné setkání.
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Informace

Vážení příznivci keramické dílny v Klínci
Sezóna trhů je již v plném proudu, proto si
vás dovolujeme pozvat na pár akcí, na kterých
se můžeme potkat....
Již tento víkend, v sobotu a neděli 3. - 4. 5. 2014, /
so 8-18hod, ne 9-17 hod / nás potkáte na vyhlášených Jarních řemeslných trzích v Berouně. Náš stánek naleznete v dolní části náměstí, po pravé straně,
naproti restauraci "U Aleny". Viz:http://www.hrncirsketrhy.cz/index.html
Další víkend 10. – 11. 5. 2014 zavítáme na sever,
do skanzenu lidových staveb v Zubrnicích. Nádherná akce se spoustou řemesel, viz:
http://www.zubrnice.cz/

Poděkování od hasičů

Na výroční valné hromadě, která se konala 28. 2.
2014 v hasičské zbrojnici, byla přednesena zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Klínci
za rok 2013. Jednání se zúčastnilo 117 členů.
Byla zde velmi kladně hodnocena oslava 115
let trvání sboru, která se konala 23. 8. 2013
před hasičskou zbrojnicí. Abychom mohli oslavu
uskutečnit na určité úrovni, požádali jsme naše
občany, ale i podnikatele z okolních obcí o finanční podporu.
Všem těm, kteří se na finanční či materiální pomoci podíleli, mnohokrát děkujeme a všem občanům přejeme v roce 2014 mnoho zdraví a štěstí.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Klínci

Miniškolka Bucifálek
5. května nově otevíráme miniškoličku
v domácím prostředí v Klínci.
Maximální kapacita 12 dětí.
Klínec „Na Pískách“ 116.
Informace a přihlášky na tel.: 723 187 913.

Více na:
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