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Události v obci
Vážení občané,
držíte v rukou čtvrté a závěrečné číslo obecních novin v roce 2015. Tento rok byl pro Klínec velmi důležitý z hlediska uskutečněných
staveb, ale i z hlediska přípravy akcí, které
nás čekají v příštích letech. A proto, jak bývá
na konci roku zvykem, pokusím se na těchto
stránkách zpravodaje uplynulé období popsat.
Co se povedlo:
Především stavba „Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) Klínec“ na výslednou kapacitu pro 1000 obyvatel. Celkové náklady na akci činily 15,7 mil. Kč (bez DPH) a stavba
byla uskutečněna díky podpoře Evropské unie –
Operační program životní prostředí (cca 11,2mil.
Kč) a Státního fondu životního prostředí (0,65 mil.
Kč). Spoluúčast obce činila cca 4,5 mil. Kč a byla plně
pokryta z rozpočtu obce – z financí naspořených pro
tento účel v letech 2012-2014. Předmětem dotace
byly i náklady na projektovou přípravu a technický
dozor investora (TDI).
Vodojem a vodovodní propoje – celkové náklady
na stavbu 8,4 mil Kč (bez DPH). Stavba byla uskutečněna díky podpoře ze Středočeského kraje, Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, v rámci Tematického zadání Vodohospodářská
infrastruktura ve výši 7,6 mil. Kč. Spoluúčast obce
na stavbě činila asi 0,3 mil Kč, ale dotace nepokrývala náklady na projektovou přípravu, TDI, administraci dotace apod. v celkové výši cca 0,5 mil. Kč.
Obec má díky oběma stavbám zabezpečené odvádění odpadní vody a vodojem pro 1000 obyvatel, což
je výhledový počet obyvatel podle platného územního plánu obce. V rámci stavby vodovodních propojů
se povedlo získat také finance na opravy místních
komunikací a úseků komunikace III. třídy dotčených
stavbou vodovodů.
Na čem pracujeme – předpoklad realizace
v letech 2016 – 2018:

Připojení na přivaděč vody Mníšeckého regionu – pro zajištění plynulé dodávky pitné vody pro
obec byl vodojem prvním a nezbytným krokem.
Druhým krokem je zajištění dostatečně kapacitního a kvalitního zdroje vody. Po mnoha průzkumech
a dlouhém rozhodování se ukázalo jako jediné řešení připojení obce na dálkový přivaděč vody, tedy
na „pražskou vodu“ upravovanou z vodního zdroje
„Želivka“. Hlavní Přivaděč Baně – Mníšek pod Brdy

byl zbudovaný v tomto roce za podpory EU a SFŽP
Svazkem obcí VOK, ve kterém je dnes už Klínec také
členem. Pro naši přípojku probíhá stavební řízení,
připravujeme podání žádosti o dotaci a předpokládáme realizaci stavby v roce 2017. Odhadované náklady: 10-15 mil. Kč (výše nákladů závisí na možné
spoluúčasti obce Trnová na stavbě společné části
vodovodu), předpoklad dotace 65% nákladů.
Rekonstrukce komunikace III/1025 a III/042
procházející obcí – ve spolupráci s vlastníkem
komunikace, Středočeským krajem, připravujeme
projekt na celkovou rekonstrukci komunikace, odvodnění, stavbu chodníků a přesun zastávek (zrušení otáčení autobusů před hasičskou zbrojnicí), dostavbu veřejného osvětlení, parkovacích stání atd.
Celkové náklady akce: Asi 100 mil Kč, obec se podílí na stavbě chodníků, zastávek, parkovacích míst,
veřejného osvětlení, částečně odvedení dešťových
vod, částkou 2-6 mil. Kč (celkový rozsah nutných
prací ještě není známý). Předpoklad dotace ve výši
65-85%, realizace 2017-2018.
Zajištění školního a předškolního vzdělávání
– rozšíření MŠ v Klínci není v našich současných
možnostech. Stávající kapacitu 28 dětí navyšujeme dohodou o spolupráci s obcí Jíloviště o 5 míst
(předpoklad od 1. 9. 2016) v nové jílovišťské školce. Celkové náklady pro obec Klínec: cca 0,5 mil. Kč,
placených postupně v průběhu 5-10 let podle počtu
skutečně umístěných dětí.
ZŠ – připravujeme dohody s městem Mníšek pod
Brdy a s městskou částí Praha – Zbraslav o zajištění
základního vzdělávání pro děti z naší obce. Mníšek
p. B. chystá výstavbu nového pavilonu školy a Zbraslav plánuje rekonstrukci půdních prostor pro navýšení kapacity školy. Obec Klínec se bude podílet
na investičních nákladech staveb ve výši až 2mil. Kč,
placených postupně v průběhu 5-10 let podle počtu
skutečně umístěných dětí.
Mimo tyto hlavní cíle pro následujících několik let
bychom se rádi zaměřili na pokračování oprav místních komunikací, na jaro 2016 je naplánovaná oprava silnice od ČOV ke kaštanům, včetně potřebného
odvodnění v nejnižším místě komunikace.

Co se zatím nedaří:
Vypracovat projekty, které by navázaly na studie
z let 2012 – 2013 – „Centrum obce“ a „Rekonstrukce objektu Klínec 138“. Cílem prvního projektu je úprava prostoru před hasičskou zbrojnicí,
• Pokračování na straně 2
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Informace o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu

• Dokončení ze strany 1
kolem obou rybníků až k restauraci „U Krbu“ a parčíku kolem památníků světových válek a zvoničky.
Součástí projektu by měla být také rekonstrukce/
přestavba objektu prodejny, knihovny, Klínec 76.
Rekonstrukce objektu Klínec 138 by měla v obci
vytvořit „multifunkční centrum“, kde by sídlil obecní úřad, knihovna, v budově by měl vzniknout sál
pro setkávání občanů, přednášky, výstavy, ale i pro
další aktivity dětí a dospělých, dále nová třída mateřské školy nebo dětské centrum a do podkroví by
měly být přemístěny stávající nájemní byty. Celkové
předpokládané náklady na každou z akcí se pohybují kolem 15mil. Kč, dohromady tedy asi 30 mil. Kč.
Zastupitelé obce se shodli na tom, že v nejbližších
letech před námi stojí projekty, které zásadně ovlivňují chod obce (voda, komunikace) a ty jsou pro nás
prioritní.
Naši snahu posunovat se dopředu výrazně komplikuje špatný stav již hotových sítí, vodovodů a kanalizací. Vodovody i kanalizace, přesto, že většina
z nich byla vybudována v posledních 10-15letech
vykazují značnou poruchovost, do kanalizace vniká
velké množství balastních (děšťových) vod, které
mohou znehodnocovat výkon nové ČOV. Některé
úseky vodovodů budou muset být postupně kom-

KONTAKTY

pletně opraveny - úsek v silnici III. třídy od č.p. 147
k č. p. 103 a od bývalé vodárny na pískách podél
areálu de.fakto směrem k zastávce Klínec, škola pro nedostatečný profil; úsek podél komunikace III.
třídy ve směru na Líšnici - pro špatný pracovní postup při pokládce vodovodu a častou poruchovost
(vodovod je proražený kameny nebo i cihlami, kterými byl obsypaný). V souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí krajské komunikace se ukazují skryté
vady na veřejném osvětlení – chybějící úseky, nedostatečně osvětlená místa, a také nutnost dobudování dešťové kanalizace v obci. Všechny zmíněné vady
nám neskutečně komplikují práci a navyšují náklady, někdy to nepřipomíná cestu vpřed, ale nekonečný kolotoč…
Čeká nás ještě hodně práce a já doufám, že se nám
mimo zmíněné „velké projekty“ podaří uskutečňovat i značné množství těch menších plánů (počínaje
výsadbou zeleně, přes pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, až po opravu hřbitovní
zdi).

Přeji vám poklidný adventní čas a do nového roku
především dobré zdraví, v současném hektickém životě pevné nervy a pro každého potřebnou dávku štěstí!
MARKÉTA POLÍVKOVÁ

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 Polívková, marketa.polivkova@obecklinec.eu,
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod.
Místostarosta: Ing. Jan Doubrava, MBA, jan.doubrava@obecklinec.eu,
stavební agenda, úřední hodiny: středa 17 – 20 hod.
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Odhalení sochy

Socha
Svatého Huberta
v Klínci

Dne 3. listopadu 2015
proběhlo v Klínci v lokalitě v „Peklech“ slavnostní odhalení dřevěné sochy Svatého Huberta.
V životní velikosti ji vytvořil sochař pan Jaroslav
Bím se svým bratrem Jiřím
ze Všenor. Po krátkém přivítání správcem lesů Ing.
Filipem Tobolkou, na jehož
popud socha vznikla, jí požehnal a posvětil líšnický
farář Mgr. Jan Dlouhý za
hudebního doprovodu trubače pana Ing. Jaroslava Nováka z Líšnice. Po tomto
krátkém oficiálním programu bylo svatohubertské
odpoledne zakončeno malým občerstvením.
Hubert byl akvitánským šlechticem, kterému při
porodu prvorozeného dítěte zemřela žena. Žalem
zdrcený šlechtic se toulal po lesích a útěchu a zapomnění vyhledával v lovu. Přitom údajně narazil na
jelena, kterému mezi parohy trčel svítící kříž - a toto
setkání zcela změnilo jeho život. Hubert se dal na
kněžskou dráhu a stal se až biskupem. Po jeho smrti

se mu dostalo od církve svatořečení. Svatý Hubert
je patronem lovců a myslivců. Také je patronem loveckých psů, které chrání před vzteklinou a lovce
naopak před jejich kousnutím.
Pokud chcete sochu Svatého Huberta v našich lesích navštívit, najdete ji, když půjdete z „Kaštanů“
ke klínecké studánce a za ní zhruba 100 m po levé
straně.
Doufejme, že toto milé lesní zákoutí, si budeme
moci všichni dlouho užívat i díky ohleduplnému přístupu naší veřejnosti.
EVA TOBOLKOVÁ
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Škola

Historie klínecké školy – 3. část
Slavnostního otevření školy se zúčastnili čelní
představitelé naší obce a početné množství občanů. Pro Klínec to byla velice významná chvíle,
bylo vytvořeno dílo, které ve své době nemělo
v historii obce obdoby.
Do otevření školy, v září roku 1960, bylo odpracováno 12 124 hodin a podle úředního propočtu byla
hodnota stavby vyčíslena na 286.000 Kčs, z čehož
167.499,50 Kčs bylo vynaloženo na materiál, zbylou
částkou 118.500,50 Kč byla ohodnocena práce občanů. V tu chvíli ovšem na občany čekala ještě spousta
práce při dokončování okolí školy, včetně teréních
a sadových úprav rozsáhlého školního pozemku,
která zabrala ještě následující dva roky, jelikož se už
nenašlo zdaleka tolik dobrovolníků jako při dokončování budovy školy. Školní pozemek tehdy zahrnoval plochy, kde byly později vystavěny tělocvična TJ,
zdravotní středisko (dnes je zde obecní úřad a obecní
byty) a rodinný dům dr. Hodise.
Slavnostní akt byl zahájen reprodukovanou skladbou Píseň práce, následovaly projevy představitelů
obce a ředitele školy, který vyzdvihl záslužnou snahu občanů při dokončení stavby, kdy ještě na začátku
srpna se nezdálo, že by zde mělo 1. září začít školní
vyučování. Po té následovalo pásmo básniček a písní
v podání dětí, z nichž část byla oděna v pionýrských
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úborech (na fotografii). Po přivítání učitelů došlo
na symbolické otevření školy přestřižením pásky
předsedou MNV p. Sakařem. Ještě před tím, než děti
zasedly do lavic, následovala pro přítomné občany
prohlídka čerstvě dokončených vnitřních prostor
školy.
První školní rok v nové škole byl zahájen s 33 žáky
v pěti postupových ročnících, které byly rozděleny
ve dvou třídách. Prvním ředitelem školy se stal pan
Josef Černý, který přešel ze školy v Líšnici a který denně dojížděl z Dobříše, kde bydlel, než později zakoupil
vilu v Jílovišti. Vyučoval žáky v prvním a třetím postupovém ročníku. Učitelkou ve druhé třídě se stala
slečna Květa Nováková z Řitky, která dosud působila
ve škole ve Hvozdnici a která vyučovala druhý, čtvrtý
a pátý postupový ročník. Oba učitelé byli značně činní
ve veřejném životě školy i obce. Pan ředitel je ve své
době členem finanční komise MNV, potom školské
a kulturní komise, vede kroužek mladých pěstitelů,
je jednatelem SRPŠ a vedoucím oddílu Jisker. Slečna
učitelka je pokladní SRPŠ, vedoucí oddílu Pionýra,
turistického kroužku a kroužku dovedných rukou.
V šedesátých letech minulého století probíhá ve
škole mnoho akcí: sběr odpadových surovin, brigády rodičů a přátel školy, návštěvy divadelních
představení, poznávací zájezdy do zajímavých míst
v republice. Žáci jsou vedeni k fyzické práci, kdy
pracují na úpravě okolí
školy, pomníku padlých,
budovy MNV nebo odvádějí práci na polích JZD.
Škola nemá tělocvičnu,
a tak žáci každé ráno cvičí
rozcvičku pro školy, pravidelně se účastní pochodových cvičení a dvakrát
do roka uskuteční brannou vycházku. Práce školy
je od počátku hodnocena
velice kladně.
Po jedenácti letech, co
úspěšně vedl a rozvíjel naší
školu, odešel v roce 1971
pan ředitel Černý do důchodu a do funkce ředitelky školy byla ustanovena
Václava Žeberová. Ta se zde
dlouho neohřála a po dvou
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letech odchází do školy
v Mníšku. Novou ředitelkou
školy je tak v roce 1973 pověřena Věra Kolenatá, která
v naší škole působí již dva
roky coby učitelka. Ve funkci ředitelky znamenitě navázala na úspěšný rozkvět
z dob prvního ředitele
školy a za jejího působení
dochází k vzestupné úrovni
výchovně vzdělávací práce
a mimo jiné dokáže do školy zavést spoustu nevšedních věcí.
Naopak všední záležitostí bylo to, že žáci jsou v sedmdesátých letech minulého století ideově vedeni
v duchu tehdejšího socialistického zřízení. Jak se dozvídáme z dobových písemných pramenů, k posílení
komunistické výchovy a internacionálního cítění bylo
využíváno všemožných výročí, zejména VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce), vznik SSSR (Svaz
sovětských socialistických republik), Vítězný únor,
založení Pionýrské organizace atd. Při škole bylo postupně zavedeno až osm zájmových kroužků, většinu
z nich vedli rodiče. Asi nejúspěšnějším byl kroužek
plavecký, který vedla paní ředitelka a členové SRPŠ.
Žáci vzorně pečovali o nejstarší občany Klínce, zhotovovali pro ně drobné dárky a přicházeli za nimi
s blahopřáním při jejich životních jubileích. V roce
1975 oživila činnost školy okresní spartakiáda v Jílovém, které se aktivně zúčastnily žákyně naší školy
skladbou mladších žákyň.
Od září roku 1976 došlo ke sloučení třídních kolektivů školy v Klínci a Trnové, protože došlo ke zrušení
jednotřídní ZDŠ Trnová, kterou navštěvovaly i děti
z Jíloviště. Jestliže počet žáků klínecké školy měl
v posledních letech sestupnou tendenci, tak po přiškolení trnovské školy došlo k jeho citelnému navýšení. V loňském školním roce (1975/76) docházelo
do klínecké školy pouhých 22 žáků, letos (1976/77)
jich je 37, z čehož 16 žáků přešlo z Trnové, a v následujícím školním roce pak školu navštěvuje již celkem
46 žáků. Od školního roku 1978/79, kdy se škola sestává jenom ze čtyřech postupových ročníků (pátý
je odloučen na druhý stupeň), přebírá obec Jíloviště
v počtu žáků převahu a v následujících letech bude
situace obdobná.

V roce 1976 uzavřela škola patronátní smlouvu
s místním závodem Kovopodniku, sídlícího v části
Na Pískách. Obsahem patronátní smlouvy jsou zejména výchovné úkoly, kulturní činnost, péče o žáky
v době jejich volna v zájmových kroužcích apod. Díky
patronátním vztahům se u školy vybudovalo malé
sportoviště, nahrazující tělocvičnu, jehož součástí je
hřiště na míčové hry (na fotografii), doskočiště a letní
tělocvičné konstrukce. Zajištěna je materiální pomoc
při drobné údržbě na budově školy a pro děti se pořádají různé zájezdy a exkurze. V zimě může škola
využívat podnikovou chatu v Krkonoších. Do tříd byly
zavedeny sluchátka s rozvodem do jednotlivých lavic,
která budou sloužit žákům při vyučování, a patronátní podnik také do školy prosadil instalaci ústředního
vytápění. Škola tuto péči oplácí kulturními vystoupeními při různých oslavách a výročích v provozovně
patronátního podniku i v obci, kde nechybí na žádné
veřejné akci.
V historii školy se dostáváme do závěru sedmdesátých let 20. století. V sousedství školy je v akci Z započata výstavba zdravotního střediska a od školy je tak
natrvalo odloučena sadová část rozlehlého školního
pozemku. Rokem 1979 končí samostatnost obce Klínec, ta bude naopak od příštího roku sloučena s obcí
Jíloviště, kde bude sídlit sloučený Místní národní výbor, a kam přejde územní samospráva pro naší obec.
(pokračování příště)
								
JAROSLAV VOLF
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Mateřská škola

Podzim v MŠ Klínec
NAŠE
SLAVNÉ POKUSY

Podzim ve školce jsme si opravdu užili. Jak jsme
již psali v minulém čísle, stali se z nás v tomto roce
„Malí vědci“. Všichni naše bádání a zkoumání bereme velice vážně a už jsme provedli plno krásných,
ale i trochu nebezpečných pokusů. Začali jsme pokusy s vodou a barvičkami. Nestačili jsme se divit,
co dokáží barvičky nalité například do mléka, nebo
oleje. Krásný byl pokus, kdy jsme vlili do skleněného válce vodu, olej a kapátkem pouštěli do oleje barvičky, ze kterých se utvořily malé barevné korálky.
Nemohli jsme od té barevné krásy odtrhnout oči.
Tento pokus jsme také předvedli rodičům na společné akci. Další pokusy byly již složitější a „nebezpečnější“. Ve školce vybuchovaly sopky, tekly laviny a lítaly špunty. Krásný pokus byla barevná lavina, která

se nám valila z kelímků. Stačilo smíchat barvivo se
sodou a jarem, přidat trochu octa a už to bylo. Tento pokus jsme si vyzkoušeli všichni, všem se povedl
a bylo to super. Jeden z pokusů jsme dokonce v rámci bezpečnosti museli dělat na zahradě. Dali jsme
do tuby od celaskonu jednu šumivku, trochu vody,
zašpuntovali, položili na určené místo, rychle jsme
odstoupili a za pár vteřin následoval opravdický výbuch! A kdybyste nám náhodou nevěřili, podívejte
se na naše webové stránky, kde máme vše pečlivě
zadokumentované, včetně videa s výbuchem.

ZA KULTUROU A HU

Bádání a zkoumání je bezvadné, ale my víme,
že i vědec si musí odpočinout a tak pro nás Martina s Radkou vymyslely několik akcí. Protože
rádi zpíváme a hrajeme na jednoduché nástroje, vydali jsme se již po několikáté na hudební program do pražského Rudolfina. Tentokrát
na program s názvem „Nejen malé hudební řádění“. Po příchodu do historické části Domu
umělců nás přivítala paní hudebnice, která se
nás ujala a vysvětlila nám, co nás čeká. Naším
úkolem bylo při prohlídce celé budovy hledat
hudební nástroje a sestavit z nich orchestr.
S velkým odhodlání jsme se vydali na cestu.

Nejprve jsme se vydali do prvního patra po krásných mramorových schodech a hned na prvním sloupu jsme našli obrázek houslí. Dále jsme si šli sednout do sálu v prvním patře. Tady to bylo opravdu
nádherné, vše jsme viděli z ohromné výšky, varhany,
ohromný zdobený lustr, malby na stropě i na balkonech. Právě na zdobených balkonech nás paní hudebnice upozornila na zlaté včelky, které vyjadřují
6
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Škola

HUDEBNÍMI NÁSTROJI DO RUDOLFINA
píli muzikantů. Také jsme si zde vyzkoušeli ozvěnu,
volali jsme na sebe z jednoho balkonu na druhý, a to
je pěkná dálka. Při odchodu ze sálu jsme našli další
nástroje a čekalo nás velké překvapení.
Nebudete tomu možná věřit, ale čekala nás prohlídka prezidentského salonku, kde jsme si také poslechli úvodní část Vltavy a to ve třech provedeních.
My měli zvednout ruku, až uslyšíme provedení s harfou. Bylo to hodně těžké, ale s malou pomocí jsme
to zvládli. A jestlipak
víte, že tato úvodní
část je vlastně písnička „Kočka leze dírou“.
Když jsme si krásný,
zlatem zdobený salonek prohlédli, vydali
jsme se po krásně zdobené chodbě za zpěvu
písničky k obrovským
oknům s výhledem na
pražský hrad a Vltavu.

Tento pohled z výšky se nám moc líbil, a když
jsme se vynadívali, vydali jsme se na prohlídku sálu
v přízemí. Skončili jsme všichni přímo na podiu jako
opravdoví muzikanti. Paní hudebnice nás podle nalezených nástrojů postavila tak, jak sedí muzikanti v orchestru, postavila se na místo dirigenta, dala úvodní
takt a už jsme všichni hráli o sto šest. Když jsme dohráli, Martina s Radkou nám nadšeně tleskaly. Byl to
opět velký zážitek a my se těšíme na další návštěvu.

Klínecký zpravodaj 4/2015
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Mateřská škola

DIVADÉLKO VE ŠKOLCE

a veliké dob
rodru
žstv
Na divadlo ve školce se vždy moc těšíme. Tentokrát jsme se těšili o to víc, protože nás čekalo dobrodružství na moři. Přijel k nám totiž přímo samotný
ostřílený námořník Čepička se svým věrným kamarádem papouškem. Přivezl si i flašinet, který někteří
z nás viděli poprvé v životě a když začal hrát, to byla
teprve nádhera. Stačilo zatočit klikou a už se z té veliké ozdobené dřevěné bedny linula krásná muzika.
Pohádka byla plná dobrodružství a také nebezpečí,
jelikož námořník Čepička musel zachraňovat prin-

8

í na moři

cezny unesené strašlivým pirátem. Musel se svojí
lodí projet bouří, vichřicí, dokonce se i potápět mezi
žraloky do hlubin moře. A tohle vše jsme absolvovali společně s ním i my. Nakonec vše dobře dopadlo,
princezny se dostaly na svobodu, pirát byl potrestán
a Čepička si oddechl, že to zvládl. My jsme na sebe
byli pyšní, neboť jsme se z té divoké plavby vrátili
také všichni a v pořádku. Nikdo se neutopil ani nebyl sežrán žralokem, nebo zastřelen nebezpečným
pirátem.
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Mateřská škola

Naše společné

„KLOBOUKOVÁNÍ“,
ANEB

podzimní

dílničky s rodiči

byla příprava občerstvení
pro rodiče. Tento úkol jsme
společně s Hankou také
úspěšně zvládli a nic nebránilo začátku společné
akce. A jak akce dopadla?
My myslíme, že moc dobře. Všechny pokusy se nám
povedly, včetně výbuchu.
Klobouky jsme s maminkami nazdobili krásně a moc jim slušely. Po občerstvení se jen zaprášilo a jako bonus si rodiče odnášeli
krásné fotografie nás všech v klobouku, které jsme
připravili jako překvapení.
Vážení čtenáři, přejeme Vám všem krásné a klidné
prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2016.

Na společnou akci s rodiči jsme se moc těšili a také
pilně připravovali. První a nejdůležitější úkol spočíval ve výrobě podzimních klobouků. Tohoto úkolu se
ujala Radka a pod jejím pečlivým vedením vznikaly
pod našima rukama krásné barevné klobouky. Tyto
klobouky jsme vyráběli pro naše maminky a těšili se,
jak si je společně ve školce nazdobíme přírodními
Děti, Martina, Radka a Hanka
prvky, které jsme společně nasbírali při procházce
do lesa. První a hlavní úkol se nám opravdu vydařil
P. S. Pokud byste chtěli zažít příjemnou vánoča tak jsme se mohli těšit na den, kdy do školky dorazí rodiče. Na tento den jsme si přichystali tři nej- ní atmosféru ve školce, zveme vás na naši vánočoblíbenější pokusy, které jsme se rozhodli rodičům ní besídku „ O ztraceném andělíčkovi“, která se
předvést. Poslední úkol, pro který jsme se rozhodli, uskuteční ve středu 16. prosince od 16.30 hodin.

Klínecký zpravodaj 4/2015
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Informace
Kromě typického provozu vesnické hospody se
v sále a exteriérech celé
farmy konalo už několik
akcí pro děti, vždy tématicky zaměřených na příslušné datum v kalendáři
– Masopust, Velikonoce,
pasování budoucích prvňáčků, dýňová slavnost,
rozsvícení vánočního stromu apod., v sále už také
proběhly hudební produkce nejrůznějších žánrů,
od cimbálky až po bluegrass a konají se zde různé
rodinné oslavy. Děti jsou
častými návštěvníky farmy i v dopoledních hodinách. Zajíždějí sem se svými učiteli na exkurze jako
do malé zoologické zahrady a odjíždějí vždy plné nevšedních zážitků.
Co je ovšem Na Farmě nejobdivuhodnější, nejzvláštnější a také nejkrásnější? Jsou to jakési pravidelné country sessions, kde se každý pátek večer sejdou někdejší i současní profesionální nebo
i amatérští hudebníci a spolu s plnou hospodou si
zazpívají evergreeny zlaté éry českého trampingu.
Pro pořádek je třeba zmínit, že v letním období se
tyto produkce konaly pod pergolou zastřešeného
atria farmy a za teplých letních večerů letošního léta
byla atmosféra ještě kouzelnější. Něco na odlehčení:
zmíněné nejkrásnější je to, že v publiku se takřka
pravidelně scházejí klínečtí s osadníky z přilehlých
chat a v naprosté pohodě si spolu zazpívají horní
s dolními a dokonce i dolní s horními… Prostě hudba sbližuje národy (i lidi!).
Farma má pochopitelně i svou zemědělskou výrobu a její produkty nabízí zatím v omezeném množství
k prodeji. Brzy bude vše jinak, ale to si necháme jako
příjemné překvapení do příštího zpravodaje.
JOSEF KULA

ZPRÁVY Z FARMY

Ještě před rokem se na budově opuštěného
statku v jižní části Klínce vyskytovala cedule
s nápisem NA PRODEJ. Pamětníci pamatují,
že tam kdysi byla hospoda se sálem (U Slavíčků). V obci to bylo dlouhá léta jediné místo,
kde se konaly plesy, různé tancovačky, rodinné oslavy, ale třeba i schůze apod. Ze zajímavé historie této budovy stojí za zmínku fakt, že
právě zde byla založena v r. 1898 organizace
klíneckých hasičů, nebo že hospodský sál
sloužil v sedmdesátých letech minulého století krátkou dobu jako zkušebna začínajícímu
Banjo bandu Ivana Mládka.
Dnes, takřka přesně rok od změny majitele, se zdá
(a není to sen!), že bývalý statek i s hospodou začíná žít svůj nový život. FARMA KLÍNEC-HOSPŮDKA
NA FARMĚ – to je nový název nejen pro opravenou
hospodu, ale i pro přilehlá hospodářská stavení,
dvůr, oplocené výběhy pro ovce, kozy a drůbež i voliéry pro okrasné ptáky – prostě pro klíneckou farmu.
Bývalý opuštěný statek dostává postupně novou podobu. Po generální opravě interiérů hlavní budovy,
tedy hospody, sálu a obytných místností v prvním
patře, se průběžně opravují fasády i střechy všech
budov. Myslelo se také na nejmenší návštěvníky, pro
které bylo vybudováno dětské hřiště. Na Farmě to
opravdu začíná žít.
10

Všem návštěvníkům FARMY děkujeme za projevenou přízeň a přejeme krásné a spokojené Vánoce,
hodně zdraví a pohody v roce 2016!

Áda TRACHTA – majitel,
spolu s kolektivem spolupracovníků.
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UZENINY
NA KOLECH
Přijedeme k vám pravidelně

(při příjezdu uslyšíte zvonek tramvaje)

Do Klínce k Obecnímu úřadu

Každou středu v 16,00 hodin
a přivezeme:
 zabijačkové speciality

tlačenka, jitrnice, jelita, prejt,
sádlo, škvarky a další

 speciality a chuťovky

různé druhy paštik, čajovku,
uherské salámy a klobásy
s bílou plísní, klobásy
 uzená masa a špeky
obalené v pepři a další
uzená žebra, uzený ocásek
 maso vepřové i hovězí
speciál, uzený bok, iberijský
přímo z českých jatek
špek, uzená kýta, uzené koleno a
Všetice u Netvořic
další
(rádi vám poradíme
 šunky, klobásky, párky, salámy
s výběrem masa na
šunka od kosti, sušená šunka,
vámi plánovanou úpravu)
vídeňské párky, holandské párky
 uzeninové dárkové koše
se sýrem, klobásy: říčanská,
 maso na gril
jílovská, selská, přeštická,
 pečivo
dančí a další
Připravíme vám nákup do tašky – jen vyzvednout – za každou
objednávku (nákupní seznam), který přijímáme na e-mail malý dárek.

uzeninynakolech@seznam.cz

Tel.: 777 283 330

Uzeniny přivezeme také na Vánoční trhy v Klínci,
v sobotu 19. 12. 2015!
Klínecký zpravodaj 4/2015
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Kalendář akcí v obci

PŘEHLED AKCÍ V OBCI KLÍNEC
LEDEN – PROSINEC 2016
čas

11. 1. Po

od 14 hod

Slavnostní ukončení akce
"stavba vodojem"

13. 2. So

od 14 hod

Maškarní zábava a dětský karneval TJ Klínec, tělocvična

20. 2. So

od 13 hod

Masopustní průvod

MŠ Klínec, sraz u OÚ

21. 2. Ne

14-17 hod

Kurz floristiky - Sušina v obraze

Farma Klínec

info@farmaklinec.cz

20. 3. Ne

14-17 hod

Kurz floristiky - Velikonoce

Farma Klínec

info@farmaklinec.cz

březen-duben

od 14 hod

Malá klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí
tělocvična nebo hřiště

březen-duben

od 14 hod

Velikonoční trhy

Obec Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

24. 4. Ne

14-17 hod

Kurz floristiky - Vítání jara

Farma Klínec

Pálení čarodějnic

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

30. 4. So

Obec Klínec,
před vodojemem

7. 5. So

od 17 hod

Uctění památky padlých

Obec Klínec, pomník

květen

od 14 hod

Vítání občánků

Obec Klínec, MŠ Klínec

22. 5. Ne

14-17 hod

Kurz floristiky - Letní inspirace

Farma Klínec

11. 6. So

od 14 hod

Regionální hry bez hranic

Sdružení obcí regionu
Mníšecko, Nová Ves p. Pleší

3. 9. So

od 14 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

Soutěž v požárním sportu

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

září
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název akce

pořadatel,
místo konání

datum

říjen

od 14 hod

Velká klínecká, běžecký závod

Obec Klínec,
zázemí tělocvična nebo hřiště

prosinec

od 14 hod

Vánoční trhy

Obec Klínec,
před hasičskou zbrojnicí
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poznámka
občerstvení

dětské tratě,
3 km, 6 km

info@farmaklinec.cz

info@farmaklinec.cz

dětské tratě, 3 km, 9 km

Inzerce

KOTLÍKOVÉ
DOTACE

Připravili jsme pro vás prezentaci, na které zjistíte
bližší informace o možnosti získání kotlíkových dotací, které slouží k pokrytí až 85 % nákladů na výměnu
stávajících kotlů na pevná paliva za jiné, ekologičtější
kotle. Jedná se o částku až do výše 150 000 Kč na jednu realizaci s tím, že pro Středočeský kraj je v prvním
kole možno podat až 3 460 žádostí.

Detailní informace naleznete
na následujícím odkazu:

http://dumkotlu.cz/dotace-na-kotle-2015/.
Pro obyvatele nabízíme představení možností
dotací a správného postupu pro jejich získání.
Termín prezentace: 7. 01. 2016 od 17.00
v sále hasičské zbrojnice v obci Klínec.
DAVID MIKULENKA
+420 774 418 639
FleetCom s.r.o.

GOLFOVÝ KLUB LÍŠNICE HLEDÁ

PROVOZOVATELE OBČERSTVENÍ

MÍSTO PROVOZOVNY: KLUBOVNA GOLFOVÉHO KLUBU V LÍŠNICI
GKL nabízí
Potenciál cca 15 – 20 tisíc návštěvníků za rok
Nájemné ve výši 1 Kč/rok za prostory kuchyňky a skladu  Nájemní smlouvu na dobu neurčitou
Likvidaci vytříděného odpadu v kontejnerech GKL

Požadavky GKL na nájemce:

Živnostenské oprávnění k provozování občerstvení
Zajištění denního provozu občerstvení dle proměnlivé pracovní doby recepce GKL,
max. 8 – 20 hodin v letních měsících, 9 – 16 hodin v zimních měsících
V případě nepříznivého počasí (sníh, mráz) prosinec – únor je provoz uzavřen
VOLITELNÁ ČINNOST

Po dohodě s GKL zajišťovat teplé a studené občerstvení pro turnajové hráče včetně přípravy místa konání akce.

Vaše nabídky zasílejte na email polavka@gkl.cz nebo info@gkl.cz.
Pro další informace se obracejte na pana Zdeňka Polavku, tel 725 387 687.

Klínecký zpravodaj 4/2015
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KLUB SENIORŮ KLÍNEC 2015
Náš klub seniorů se schází již od roku 2008
v naší krásné hasičské zbrojnici každou první středu v měsíci od 14 hodin. Moc děkujeme
našim kolegům hasičům za poskytnutí prostor
pro naše akce.
Iniciativa našich 21 členů je příkladná a chceme
i nadále pokračovat v této přátelské a inspirativní
atmosféře i v roce 2016. O vedení klubu se staráme
všichni v čele s paní Žákovou. Stále však vzpomínáme na kolegu pana Ing. Hodise. Přejeme mu hodně
zdravíčka a posíláme krásný pozdrav.
Našemu klubu seniorů je každým rokem předán
finanční příspěvek 5 000 Kč na podporu naší činnosti z rozpočtu obce Klínec. Mnohokrát děkujeme!
Každý člen klubu platí roční zápisné ve výši 50 Kč.
Pokladnu vede paní Šafránková a její kontrolu provádí 2x ročně paní Obermajerová a Kreperátová.
O knihu našeho klubu se svědomitě stará paní Bauerová (docházka, zápisy).
Rádi se také účastníme pravidelných veřejných zasedání zastupitelstva naší obce.

Navštěvujeme řadu kulturních akcí, některé také
pořádáme. Letos jsme například uspořádali posezení s krásnou atmosférou k MDŽ a ke dni matek.
V rámci našich pravidelných kulturních setkání
jsme navštívili například divadla ABC a Rokoko
a také kino Lucerna. Za zmínku stojí výlet na zámek
Dobříš.
Dále jsme se účastnili: výroční schůze hasičů, velikonočních trhů, uctění památky padlých u pomníku v Klínci, prohlídky a posezení na Farmě Klínec
(U Slavíčků), posezení v nově otevřené cukrárně
Stáňa na Jílovišti, koncertu Vejvodova Zbraslav v hasičské zbrojnici, tanečního Svatováclavského posvícení na Barče v Praze – Strašnicích s Veselou trojkou
Pavla Kršky (TV Šlágr), prohlídky nové ČOV v Klínci
a těšíme se na klínecké vánoční trhy.
Rozlučku s rokem 2015 jsme uspořádali ve středu
2. prosince od 14 hodin v hasičské zbrojnici.
Závěrem zveme seniory z naší vesničky: „Přijďte
mezi nás! Těšíme se na každého nového člena!“
Schůzka klubu v novém roce se koná ve středu 6. 1.
2016 od 14 hodin.
MARIE ŽÁKOVÁ

CELKOVÁ TABULKA
po podzimním kole
IV. Třída, skupina A – Praha-západ

Z V R P Skóre B +/1. SK Pikovice
2. Čechoslovan Dolní Jirčany B
3. SK Olympie Dolní Břežany
4. Tatran Kamenný Přívoz
5. TJ Sokol Zlatníky B
6. Sokol Bojanovice
7. Spartak Průhonice B
8. FK Mníšek pod Brdy B
9. SK Meteor Libeř B
10. TJ Klínec
11. TJ Sokol Čisovice B
12. SK Rapid Psáry B
13. SK Libeň
14. SK Vrané nad Vltavou B
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KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

právní a finanční služby - zajištění hypotéky - zápis do katastru

BYTY, DOMY, GARÁŽE, POZEMKY
Mgr. Petr Kula
osobní konzultant v realitách

CHIRŠ realitní kanceláře

Praha-západ je nejen předmětem mého profesního zájmu, ale také místem
mého bydliště. Nabízím Vám možnost bezplatné osobní konzultace u Vás,
nebo na níže uvedených adresách kanceláří společnosti CHIRŠ. Korektní a profesionální přístup je samozřejmostí, případná neznalost češtiny účastníků jednání není překážkou (němčina, angličtina).
Zároveň děkuji všem klientům, kteří na základě předchozí inzerce v těchto
novinách se mnou již navázali kontakt a zařadili se tak do seznamu mých spokojených zákazníků.

Kanceláře:
Břevnov, Bělohorská 85, Praha 6, tel. 299 144 444
Červený Vrch, Evropská 73, Praha 6, tel. 299 144 544

Mgr. Petr Kula
724 147 864
kula@chirs.cz

VÁNOČNÍ
TRHY

sobota 19. 12. 2015
14:00 – 17:00
před budovou
hasičské zbrojnice v Klínci
VÁNOČNÍ DEKORACE
KORÁLKY  OZDOBY  PLETENÉ HRAČKY
KOŘENÍ  BYLINKY A DOMÁCÍ MARMELÁDY
PEČIVO  KOLÁČE  PALAČINKY
OBČERSTVENÍ
po 16 hodině zpívání koled pod rozsvíceným
vánočním stromem
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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 RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

Zde může být
i Vaše
nemovitost

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,
Všeradice, okr. Beroun

jaroslav.pycha@re-max.cz
pr o d á n o

pr o d á n o

PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,
ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

PROdej stavebního pozemku,
907 m2, ul. Za Mosty,
Praha 9 – Hrdlořezy

Obchodní partner: INTERDOM,

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

interiérové studio

U Národní galerie 468,
Praha 5 - Zbraslav
Tel.: +420 604 995 940
e-mail: info@novaoknadvere.cz
www.novaoknadvere.cz

SPOLU S TEPLOTOU KLESAJÍ I NAŠE CENY!

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)

