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Z obsahu
Slovo starostky

OBECNÍ ZPRAVODAJ
březen 2016

Události v obci
Vážení občané,
Právě vychází první letošní číslo zpravodaje Klínec. Jak je již zvykem, na úvodních stránkách uvádíme informace o dění v obci. V tomto vydání jsem se
rozhodla opustit informace o vodárenských stavbách
a rekonstrukcích komunikací a uvést zpravodaj přehledem sportovních, společenských a kulturních akcí,
na které se letos můžete v Klínci těšit. Komu by chyběly zprávy o našich stavebních akcích a plánech,
podrobný popis činnosti obce v této oblasti uvádím
v každém zápise z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Klínec. Všechny zápisy jsou vyvěšeny na našich
stránkách www.obecklinec.eu.
Na pořádání akcí pro veřejnost se v Klínci dlouhodobě nejvíce podílí občanské spolky působící v obci
a to Sdružení dobrovolných hasičů a TJ Klínec. Již
tradicí se staly akce pořádané obcí ve spolupráci
s uvedenými spolky – 2x ročně trhy u hasičské zbrojnice a běžecké závody se zázemím v tělocvičně nebo
na hřišti tělovýchovné jednoty. V posledním roce obohacují kulturní a společenské
dění v obci také akce pořádané na Farmě
Klínec. Neopomenutelným organizátorem
společenských akcí, jako např. masopustní
průvod, je Mateřská škola Klínec. Školka
je velkou oporou a pomocníkem při slavnostních příležitostech, děti s paní ředitelkou připravují přednes k uctění památky
padlých vojáků, hudební doprovod a básně při vítání občánků, zpívají koledy na vánočních trzích.
Leden, únor – zimní měsíce jsou ve znamení masek
a převleků. Na začátku ledna jste v Klínci mohli potkat Tři krále (viz. samostatný článek dále), v únoru
prošel obcí masopustní průvod, dětské masky řádily
v tělocvičně a dospěláci na Farmě.
Březnový společenský život v Klínci je letos plně
v režii hospůdky na Farmě. V neděli 20. března je
pro Vás připravený kurz floristiky, o velikonočním
víkendu se v sobotu 26. 3. večer koná velikonoční
taneční zábava a nedělní odpoledne na Farmě bude
patřit pro změnu zase dětem.
První dubnovou sobotu, 2. 4. odpoledne, přivítáme všechny malé i velké sportovce z Klínce i z okolí
na dalším kole klíneckého běhu. Jarní kolo má kratší
hlavní trať – 6km, proto jsme závod nazvali Malá klínecká. Pokud si netroufáte nastoupit do hlavního závodu, můžete si zaběhnout 3km. Pro dětské kategorie jsou připravené tratě od 100m pro ty nejmenší,
po 1 200m pro malé (velké) závodníky. Pokud nám

bude přát počasí, sejdeme se na hřišti, kdyby padaly trakaře, tak v tělocvičně, ale běžíme za každého
počasí! O 14 dní později, v sobotu 16. 4. Vás zveme
na jarní trhy k hasičské zbrojnici. Zvolili jsme pozdější termín oproti tradiční velikonoční neděli, doufáme, že už nás více zahřeje sluníčko. V neděli 24.
4. můžete navštívit další kurz floristiky na Farmě.
Připomínám, že na tyto kurzy je potřeba se dopředu
objednat. V sobotu 30. 4. pořádá SDH Klínec pálení
čarodějnic a stavění máje u hasičské zbrojnice.
V květnu uctíme památku padlých vojáků a konec
2. Světové války, letos o den dříve, než je v Klínci obvyklé, u pomníku se sejdeme už v pátek 6. 5. V pondělí 16. 5. přivítáme v Mateřské škole nové klínecké občánky a nedělní odpoledne 22. 5. můžete opět
strávit na kurzu floristiky na Farmě.
11. června bude klínecké družstvo, složené z pěti
žen a pěti mužů obhajovat loňské prvenství na regionálních Hrách bez hranic, tentokrát v Nové Vsi pod
Pleší. Kdo by měl zájem reprezentovat obec, hlaste
se! Věřím, že přijede dostatek fanoušků
a žlutá trička budou vidět po celé Nové Vsi.
Na období letních prázdnin zatím žádné
společenské akce hlášené nemáme. Doufám, že příroda k nám bude letos milosrdnější než v loňském roce a nebudeme tolik
trpět suchem.
Hned první sobotu v září (3. 9.) od 14
hodin pořádá TJ Klínec klínecké vinobraní.
Odpoledne se na hřišti konají přátelská utkání ve fotbale a nohejbale, dětské soutěže, večer pokračuje taneční zábava. V září by se také měla do Klínce vrátit
soutěž v požárním sportu, kterou v loňském roce nebylo možné uspořádat z důvodu záboru cvičné louky
stavbou při intentzifikaci čistírny odpadních vod.
Další program společenských akcí v obci do konce
roku ještě není termínově jasný. Každopádně se můžete připravovat na start ve Velké klínecké, podzimní
hlavní trať má délku 9 km a poběží se koncem října
nebo začátkem listopadu. Na Farmě chystají v říjnu
Dýňovou slavnost. V adventním čase se můžete těšit
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Farmě a Vánoční trhy před hasičskou zbrojnicí.
Z vlastní zkušenosti vím, že připravit zábavný program je i v malém klíneckém měřítku velmi náročné
a vždy za každou akcí stojí skupinka lidí, kteří tomu
věnují značnou část svého volného času. Všem pořadatelům děkuji za jejich nápady, čas a úsilí obohatit
a zpříjemnit nám život v Klínci.
Markéta Polívková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V KLÍNCI
Tříkrálová sbírka je každoročně pořádána Charitou ČR. Jde o největší dobrovolnickou akci
u nás, do sbírky bývá zapojeno kolem 50 000
dobrovolníků.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší
části věnován na podporu lidí v nouzi na území
ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky
s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.  Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena
na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof
(v roce 2015 šlo například o zemětřesení v Nepálu,
Pákistánu a Afghánistánu).

Nápad   zapojit se s dětmi do Tříkrálové sbírky
i v Klínci vznikl spontánně a ze strany dětí byl přijat
s radostí.  Vyzbrojeni  tříkrálovými kostýmy zapůjčenými z  mateřské školky, nepostradatelnými sazemi
na tvářích “ černého vzadu” a samozřejmě nadšením
pro věc jsme se vydali ke dveřím klíneckých domů.
Moc děkujeme všem, u jejichž dveří jsme zazvonilinesetkali jsme se s jiným, než vlídným přijetím, takže
dobrá nálada a odhodlání koledníků neochabovalo.
I  přesto pro nás byl  Klínec “příliš velký” a obešli jsme
jenom menší část.  Všechny,  kdo by se chtěli v příštím
roce přidat vítáme: koledování jsme si opravdu uži-

Uzávěrky časopisu
v roce 2016

uzávěrka
2/29/2016
6/6/2016
9/12/2016
12/1/2016
2

datum vydání
do 14. 3. 2016
do 30. 6. 2016
do 30. 9. 2016
do 16. 12. 2016

li a zprostředkovalo nám milá setkání s lidmi, které
jsme znali, i  s těmi, které jsme neznali. Do tříkrálové
pokladničky jsme vybrali  2 962 Kč, byly odevzdány
farní charitě Dobříš, pod jejíž záštitou  jsme koledovali. Celkem bylo v letošním roce na území ČR vybráno 96 021 731 Kč.
Petra Plicková a Daniela Saifrtová

KONTAKTY:

Obecní úřad Klínec, Klínec 138,
252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny:
pondělí 13 - 18 hod.,
čtvrtek 8 – 13 hod.
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky:
www.obecklinec.eu
Bankovní účet: Česká spořitelna
č. účtu: 0388079359/0800
Starostka: Markéta 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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MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 19. 3. 2016 od 8 do 11 hod

Fyzické osoby – plátci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou v uvedeném termínu
odevzdat nebezpečný odpad (barvy, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, lednice, mrazáky,
zářivky, baterie…) k ekologické likvidaci

U HASIČSKÉ ZBROJNICE

odpad může být předán pouze pověřené osobě v uvedeném termínu!
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!

Zákaz odkládání nebezpečného odpadu v areálu Obecního úřadu Klínec 138!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

proběhne od pátku 18. 3. do neděle 20. 3. 2016
Fyzické osoby – plátci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Klínci mohou v uvedeném termínu
odevzdat velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace…)

k ekologické likvidaci do velkoobjemových kontejnerů
za budovou Klínec 76 – prodejna, knihovna
v areálu obecního úřadu Klínec 138

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
DO NÁDOBY PATŘÍ:

Použité jedlé oleje a tuky z domácnosti
Fritovací olej
Olej a tuk po smažení
Ztužené jedlé tuky

DO NÁDOBY NEPATŘÍ:
Průmyslové oleje
(motorové, převodové,
tlumičové)
Mazací oleje a kapaliny

Oleje vhazujte pouze
v UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH
či jiných UZAVŘENÝCH OBALECH

Předejdete tak vylití oleje do nádob a jejich znehodnocení.
Nádobu najdete nově na sběrném místě na tříděný odpad
v areálu Obecního úřadu Klínec, Klínec 138
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Troubení – stará myslivecká tradice
MOTTO:
„Ať stále zní v českých honitbách fanfáry, halaly a hlaholy, chraňme si a dodržujme tuto krásnou tradici“.
OLDŘICH TRIPES

Zvuky vyluzované loveckými rohy, mezi které
patří menší borlice a větší lesnice, krášlí mnoho našich mysliveckých, ale i společenských
událostí. Troubení jim dává nádhernou a důstojnou atmosféru. Ať je to nástup myslivců při
zahájení honu, výlož, výřad, vyhlášení krále
honu, přijímání mezi myslivce, pasování na lovce, zahájení různých mysliveckých slavností,
plesů, výstav, zkoušek z myslivosti, kynologických a střeleckých akcí, mysliveckých svateb
a pohřbů, si nedovedeme bez úvodního a závěrečného troubení představit. Vždy je jejich
ozdobou.

loveckého rohu do Čech kolem roku 1690. Byla to
významná postava v dějinách naší myslivosti. Hrabě
u nás zavedl parforsní hony, chovy loveckých psů, zakládal obory a bažantnice i kačerárny. Na přelomu
17. a 18. století poslal dva české myslivecké mládence – Rohlíka a Švejdu – do Francie k markýzi Marcu
A. Dampierrovi, vrchnímu lovčímu na dvoře Ludvíka
XIV. Ti se tam za dva roky naučili tak vítečně troubit,
že u nás poté vycvičili další žáky a spolu s nimi se
tento krásný zvyk šířil.  
Následovalo však mnoho dalších osobností majících zásluhy o rozvoj mysliveckého troubení.  Například Ondřej Anton (1754–1831) je autorem mnoha
loveckých fanfár. Byl schwarzenberským trubačem
na zámku v Českém Krumlově,  měl velkou znalost
o průběhu honu. Jeho skladby, zejména pro vícehlasé
sbory trubačů, mají bohaté praktické užití.

Ve vzdálené historii však troubení vznikalo ze zcela
Přesuňme se do minulého století. V roce 1936 složil
jiného důvodu. Když naši dávní předkové začali lovit prof. Antonín Dyk (1871–1952), profesor myslivoskolektivně, poznali potřebu se dorozumívat. Lidský
hlas však nestačil a tak lovci přišli na to, že se dá vyloudit silný zvuk na ulitu mušle, dutý tuří roh, a že
toto troubení se odlišuje od jiných zvuků v přírodě.
Postupně se rohy i troubení zdokonalovaly. Aby přírodní rohy vydávaly silnější zvuk, začaly se doplňovat
plechovým roztrubem (korpusem, ozvučníkem). Už
staří Římané počali vyrábět rohy, či trubky celé z plechu. Později se zatáčely do kruhového tvaru i s více
závity. To potom umožňovalo vyloudit i více tónů, a to
je ta doba, kdy se troubení používalo stále více nejen
dáváním signálů k dorozumívání, ale také k vícetónovým hlaholům a fanfárám při úspěšném lovu.
Lovecké troubení u nás bylo povýšeno až do královského svatovítského pokladu na Pražském hradě.
Jsou tam uloženy dva umělecky vyřezávané lovecké
rohy – zvané olifanty, které používal při lovu český
král a římský císař – Otec vlasti Karel IV.
Na zdokonalení a rozšíření loveckého troubení v Čechách a v celé střední Evropě má obrovskou zásluhu
osvícenec barokní doby, šlechtic a mecenáš František
Antonín hrabě Špork (1662-1738), jehož jméno je
spjato s vybudováním Kuksu, areálu zámku v Lysé
nad Labem, založením řádu sv. Huberta a dovezení
4
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ti na Lesnické fakultě v Brně,
předseda Československé myslivecké jednoty (ČSMJ) v letech
1927 až 1941, hudební skladatel
a básník, 39 loveckých signálů,
návěští a povelů. Tento notový
materiál, podložený textem, byl  
uznán  ČSMJ za oficiální a jednotné signály. Deset vybraných
skladeb tvoří tzv. Dykovo desatero, které patří i v současnosti
k nejhranějším skladbám.

ty. V klubu je organizováno asi
600 trubačů z celé republiky.  
KT zajišťuje výuku hry na lesnice a borlice prostřednictvím
lektorů, kterými jsou významní
hráči našich špičkových hudebních těles, České filharmonie, či
FOK, nebo hudebních pedagogů.
Tato výuka je organizována individuálně, nebo na společných
soustředěních v Chlumu u Třeboně a Opavě. Většina trubačů
se podle místních podmínek
Další naší význačnou osobsdružuje v souborech, které se
ností na úseku mysliveckého
zúčastňují různých vystoupení.
Olifant neboli lesnice
troubení a hudby je Josef SeTroubení  je rozděleno do dvou
lement (1926–2003), zakladatel
velkých skupin. Jedna skupina vynašeho nejvýznamnějšího souboru věnujícího se lo- stoupení je tzv. praktické troubení, kam zařazujeme
vecké hudbě od roku 1980, „Loveckého tria Praha“.   všechny akce, které souvisejí s myslivostí – lovy, hony,
Zkomponoval a opatřil textem mnoho „Úlovků“, které schůze, zkoušky, myslivecké výstavy apod. Druhou
se troubí k poctě ulovené zvěře, dále pak velmi oblí- velkou skupinou jsou vystoupení, která mají koncertní
bené Fanfáry „Znělka klubu trubačů a Znělka Česko- charakter. Sem bych řadil Hubertské mše a koncerty
moravské myslivecké jednoty“.
u příležitosti různých výročí, či jiných společenských
událostech.  
Naším nejvýznamnějším současným propagátorem,komponistou a historikem lovecké hudby, pedaKaždým rokem KT organizuje celostátní soutěž
gogem, spoluzakladatelem a členem Loveckého tria ve hře na lovecké rohy-borlice a lesnice. Soutěž má
Praha, je JUDr. Petr Vacek. Mezi jeho nejznámější dvě kategorie – jednotlivce a soubory. Další nádherskladby patří Hubertská mše B dur a Es dur s texty   nou a stále více populární akcí KT je koncert „MysJosefa  Selementa.  Mše B dur byla zkomponována livecké Vánoce“, který se uskutečňuje v předvánoční
v roce 1991. V roce 1999 byla v podání Loveckého době v nádherném prostředí domovské scény České
tria Praha představena Papeži Janu Pavlovi II. u pří- filharmonie, ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.  
ležitosti darování vánočniho stromu prezidentem
Václavem Havlem. Hubertská mše  Es dur měla preV říjnu letošního roku KT organizuje historicky prvmiéru v roce 1995 na zámku Kuks a byla autory vě- ní Mistrovství Evropy trubačů v Mariánských Lázních,
nována Řádu sv. Huberta. Obě mše patří mezi skvosty kterého se zúčastní trubači z České republiky, Slovendíla pana dr. Vacka.  Mezi další, velmi oblíbené a hra- ska, Německa, Rakouska, Polska a Slovinska. Mám
né skladby patří „Hranická mše B dur (text Vladimír obrovskou radost, že se ME mohu zúčastnit aktivně,
Vyhlídal), Lovecká svita, Kejkolské fanfáry, Cepské jako člen souboru Povltavští trubači, protože jsme se
fanfáry, Kouzlo chrámu a Pasování (text Petr Šepla- na toto ME kvalifikovali jako jeden ze zástupců České
vý)“. Pan dr. Vacek byl také dlouholetým předsedou republiky při celostátní soutěži trubačů v KonstantiKlubu trubačů. Na posledním Sněmu zástupců Čes- nových Lázních.  
komoravské myslivecké jednoty byl zvolen do jejího
vrcholného orgánu-Myslivecké rady.
V naší honitbě má troubení obrovskou tradici. Já
jsem na hony začal chodit před padesáti lety. Již v té
Nyní bych vás chtěl v krátkosti seznámit, jak je trou- době na všech honech, cvičných střelbách a schůbení organizováno v současné době.
zích byly slyšet pronikavé, ale lahodné tóny borlice,
na kterou troubil Jiří Obermajer.  Když Jirka končil
Myslivečtí trubači se sdružují v Klubu trubačů (KT),
 Dokončení na straně 6
který tvoří součást Českomoravské myslivecké jednoKlínecký zpravodaj 1/2016
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Dokončení ze strany 5

svoji mysliveckou činnost, tak se pamatuji, že jsme ty jeho poslední hony
troubili společně a v dalším roce jsme
se stali pokračovateli ušlechtilé myslivecké tradice. Když měl pohřeb,
tak jsme mu k jeho poctě s kamarády
zatroubili nejkrásnější skladbu z Dykova desatera – Halali.

Chtěl bych také zmínit, že v Líšnici
je již sedmiletá tradice hubertských
mší. Vždy počátkem listopadu se
v kostele rozezvučí nádherné tóny
lesnic přede mší, když vábí svatého
Huberta, aby byl přítomen bohoslužbě, která je sloužena za všechny živé
i mrtvé myslivce a naší přírodu. Pak
již přichází kněz s ministranty a mše svatá začíná
Introdukcí a pokračuje částí Kyrie, kde se zpívá: Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí, obraťme svoji mysl k Hospodinu, učiňme před
ním pokání … ušlechtilá tradice.

6

Jsem rád, že se s vámi prostřednictvím klíneckého Obecního zpravodaje
mohu podělit o svoje pocity a seznámit
vás s tradicí mysliveckého troubení. Já
jsem se troubení začal věnovat poměrně pozdě, ve svých 57 letech, ale nelituji
toho, ba právě naopak. V době mých trubačských začátků jsem zrovna prožíval určité
období svého pracovního života, na které
nevzpomínám v dobrém. Nebudete mi
věřit, ale nádherné akordy a melodie lovecké hudby a hlavně rovní a kamarádští
lidé, kterých jsem díky trubačským akcím
po celé republice poznával stále víc a víc,
spolu s podporou rodiny a hlavně manželky,
která se troubení věnuje také a všude jezdíme
spolu, mě tak silně a rychle dobíjely pozitivní
energií, že se vše poměrně rychle v dobré
obrátilo.

Dovolte mi, abych vám všem na počátku nového
roku popřál, aby i u Vás bylo vše po celý rok v dobré
obráceno.
Jaroslav Novák st.

Klínecký zpravodaj 1/2016
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD
prošel obcí v sobotu 20. 2. 2016

Průvod pořádaný MŠ Klínec byl ukončený
veselým skotačením masek na Farmě.

8

Klínecký zpravodaj 1/2016

JARNÍ TRHY
V KLÍNCI
Sobota 16. 4. 2016
14 – 17 hod
U Hasičské zbrojnice Klínec
výrobky dětí MŠ Klínec
koření a bylinky
sazenice a hrnkované rostliny
šperky a korálky
keramika
uzeniny, klobásky, pečivo

SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI
Od 15 hod

divadelní představení
Po celou dobu možnost občerstvení
(pivo, limo, teplé nápoje)

Snímky z dění v obci

Z HASIČSKÉ VALNÉ HROMADY

K+M+B
v Klínci
2016
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Kalendář akcí v obci

PŘEHLED AKCÍ V OBCI KLÍNEC
BŘEZEN – PROSINEC 2016
datum
20. 3. Ne
26. 3. So
27. 3. Ne
29. 3. Út

čas

název akce

14-17 hod Kurz floristiky – Velikonoce
20:30 hod Velikonoční taneční zábava
Zábavné velikonoční
od 15 hod
odpoledne pro děti
8:30-11:30,
Den otevřených dveří MŠ
15:00-16.30
MALÁ KLÍNECKÁ,
běžecký závod

2. 4. So

od 14 hod

16. 4. So

od 14 hod Jarní trhy

21. 4. Čt
24. 4. Ne

15-18hod Zápis MŠ Klínec
14-17 hod Kurz floristiky – Vítání jara

30. 4. So
6. 5. Pá

Pálení čarodějnic
16:30 hod Uctění památky padlých

pořadatel,
místo konání

Farma Klínec
Farma Klínec

MŠ Klínec
Obec Klínec,
zázemí tělocvična
nebo hřiště

Obec Klínec,
pomník

11. 6. So

od 10 hod Regionální hry bez hranic

Sdružení obcí
regionu Mníšecko,
Nová Ves p. Pleší

3. 9. So
8. 10. So

od 14 hod Klínecké Vinobraní
Dýňová slavnost

TJ Klínec, hřiště
Farma Klínec

říjen
27. 11. Ne
prosinec

dětské tratě,
3 km, 6 km

Obec Klínec, před
hasičskou zbrojnicí
MŠ Klínec
Farma Klínec
info@farmaklinec.cz
SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

22. 5. Ne

září

info@farmaklinec.cz

Farma Klínec

Obec Klínec,
MŠ Klínec
14-17 hod Kurz floristiky – Letní inspirace Farma Klínec

16. 5. Po

poznámka

16:30 hod Vítání občánků

Soutěž v požárním sportu

SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

Obec Klínec,
od 14 hod Velká klínecká, běžecký závod zázemí tělocvična
nebo hřiště
Rozsvícení vánočního
stromečku
od 14 hod Vánoční trhy

info@farmaklinec.cz

dětské tratě,
3 km, 9 km

Farma Klínec
Obec Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu, času, případně zrušení akce.
Přehled akcí je zveřejněn na www.obecklinec.eu.				
Přehled akcí je možné doplňovat i o další akce pro veřejnost pořádané v obci Klínec dalšími subjekty. 	
						
Markéta Polívková, tel 776 700 346, marketa.polivkova@obecklinec.eu
Klínecký zpravodaj 1/2016
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Před velikonocemi

JARO JE TADY

Tak jsme se dočkali. A není to jen podle kalendáře, i pohled z okna nám
potvrzuje, že příroda se nenechala ošálit poněkud zimním začátkem letošního března. Velikonoční svátky jsou dalším a nezvratným důkazem
příchodu jara, pravda, letos docela brzy, zato o jeden den volna delší než
jsme byli cela léta zvyklí.

Atmosféru jara nám určitě pomůže znásobit velikonoční výzdoba zahrad, oken i interiérů našich domovů.
Zažeňte chmury všedního dne, nalaďte se do přívětiva a užijte si sváteční dny v kruhu svých
blízkých a přátel. K duševní pohodě patří i spokojenost těla, a proto si připravte něco z naší
nabídky velikonočních dobrot.

JIDÁŠE – proslulé

velikonoční pečivo

Mají symbolizovat provaz, na kterém se oběsil proradný Jidáš.
Formují se z dlouhých proužků těsta vytočených do spirálovitého
bochánku: půl kg polohrubé mouky, 70g tuku, 50g cukru, 2 žloutky,
20g droždí, sůl, mléko a vejce na potření. Cukr s tukem a žloutky
utřeme, přidáme špetku soli, mouku a vykynutý kvásek. Zadělané
tužší těsto necháme vykynout, pak rozkrájíme na dlouhé proužky,
které stáčíme do spirálek. Potřené vejcem upečeme, hotové pak podáváme s máslem a medem.
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Před velikonocemi

– CHALUPÁŘSKÝ SKVOST

Uvaříme 200 g vepřového a 200 g uzeného masa – nakrájíme na kostičky.
Do části vývaru rozkvedláme 5 vajec, osolíme, přidáme sekanou pažitku, mladé nasekané kopřivy a 8 rohlíků nakrájených na malé kostičky. Vše smícháme
dohromady s vývarem, vlejeme do sádlem vymaštěného pekáče a pečeme. Podáváme s pivem nebo vínem.

KLOBÁSY
v těstíčku
– SLEZSKÁ
SPECIALITA

Půl kg polohrubé mouky, půl kg klobás, 2 žloutky, 3 lžíce sádla, 20g droždí, mléko, sůl. Zaděláme slané kynuté těsto (jako na buchty) rozválíme
na asi 1 cm vysoký plát a ten rozkrájíme na obdélníčky. Polovinu klobásy
zavineme do těstových plátků, potřeme vejcem a zapečeme v dobře vyhřáté troubě. Nemá to chybu.
J. Kula

KRÁSNÉ VELIKONOCE!
Klínecký zpravodaj 1/2016
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Z historie klínecké záložny

KLÍNECKÁ KAMPELIČKA

V průběhu 19. století začaly vznikat instituce, které na jednu stranu umožňovaly ukládat
peníze a na druhou stranu poskytovat úvěr.
Svépomocné záloženské instituce, které dnes
známe pod pojmem kampeličky, se začínají prudce rozvíjet v devadesátých letech 19.
století, za účelem poskytovat úvěry malým
rolníkům. Byly založené na svépomoci a vzájemném ručení. Šlo o venkovské družstevní
záložny, ve kterých tvořil kapitál jednak závodní podíl, ale hlavně drobné úspory jejich členů.
Zárukou pro vklady byl jednak omezený teritoriální dosah spolku, kde se všichni členové
znali, a především pak skutečnost, že členové
ručili celým svým majetkem (šlo o spolky s ručením neomezeným). V průběhu činnosti docházelo ke změnám jejich názvů (viz. jak nám
dokládá otisk razítek naší klínecké záložny)
i k jejich slučování a rušení, avšak nepředbíhejme události.

V Klínci byl záložní spolek založen v roce 1900,
tehdy byl zapsán c. k. obchodním soudem v Praze
jako „Spořitelní a záložní spolek pro Klínec a okolí, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením“
pod č. 1219/sp. V. 286. Ihned při založení spolku
do něj přistoupilo prvních 15 členů. Jak název napovídá, za členy byli přijímáni obyvatelé nejenom
z Klínce, ale i ze sousedních obcí: z Trnové, Líšnice,
Jíloviště a Řitky. Podmínkou přijetí bylo zakoupení
závodního (členského) podílu, který činil 10 korun,
v případě ukončení členství byl vyplácen zpět svému majiteli. Drtivá většina členů disponovala pouze
jedním podílem, bohatší sedláci si pro sebe zakupovali i více podílů.

O vedení záložního spolku se staralo pětičlenné
představenstvo, z řad členů spolku, v jehož čele
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stál starosta představenstva (v pozdější terminologii je pak nazýván předsedou). Prvním starostou
byl zvolen klínecký velkostatkář Jindřich Tomašovský.

Na první schůzi představenstva, konané dne 17.
června 1900, byla za úřední den stanovena každá
první a třetí neděle v měsíci, a to od druhé do čtvrté
hodiny odpolední. Půl hodiny před započetím úředních hodin se vždy uskutečnila schůze představenstva, na které byly především schvalovány žádosti
o finanční zápůjčky členům spolku, ty povětšinou
představovaly částky v řádu stovek. Nejčastěji tvořily zápůjčky rozmezí 200-400 korun, ty ostatní
třeba i 1000 korun, které si například ve druhém
roce působení spolku vypůjčil hostinský Burger. Zápůjčky byly v převážné většině sjednávány na dva
roky s přesně stanoveným splátkovým kalendářem
a pevným ročním úrokem 5 %.

Do roku 1908 se v zápisech uváděl i důvod, pro
který je zápůjčka poskytována. A tak se můžeme
dozvědět, že nejběžněji byly peníze používány např.
pro nákup dobytka, osiva, umělých hnojiv, koupě cihel ke stavbě stodoly, postavení vejminku, doplacení dluhů nebo věna. Do spolku pozvolna přistupovali další občané z Klínce i okolí, a tak již v prvním roce
působnosti má spolek 28 členů a celková hodnota
roční zápůjčky činí 3.230 korun.
V následujících letech, při sílících česko-německých nacionálních střetech, se pro venkovské úvěrové spolky, které se do té doby označují jako „raiffeisenky“ (podle německého národohospodáře
Fridricha Wilhelma Raiffeisena) začíná ujímat hromadný název „kampeličky“, na památku Františka
Cyrila Kampelíka (1805 – 1872), který sice nemá se
samotným zakládáním těchto záložen nic společného, ale byl to právě Kampelík, který již v roce 1856
sepsal spis, ve kterém propagoval zakládání svépomocných záložen. A tak i v Klínci je po několika málo
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Z historie klínecké záložny
letech fungování spolku zaveden pojem Kampelička, který se dostává i do obchodního jména, kde je
předřazen před stávající název spolku.

Prosperitu klínecké Kampeličky dokládají statistické údaje, ze kterých se dozvídáme, že v roce 1903
má spolek 63 členů a hodnota ročních zápůjček činí
12.083 korun a o další čtyři roky později, v roce
1907, sdružuje spolek již 96 členů. V tomto roce zastává starosta klínecké záložny Jindřich Tomašovský
již druhým rokem současně i funkci starosty Okresní záložny hospodářské ve Zbraslavi, která za jeho
působení doznává v následujících letech výrazného
rozkvětu. Snad právě proto uvolňuje své místo starosty v klínecké záložně, kde ho na postu starosty
roku 1908 střídá Antonín Dvořák. Ten jako starosta
představenstva působí relativně krátkou dobu a už
v roce 1911 je za starostu zvolen Josef Dlouhý, který
následně vede Kampeličku po dlouhé roky až do své
smrti v roce 1937.

Zásadní změnu do činnosti záložny přinesl rok
1948, kdy po komunistickém převratu dochází k potlačení spořitelních a úvěrových družstev a nepříznivá situace se tudíž nevyhýbá ani klínecké Kampeličce. Poslední členy přijímá klínecká Kampelička
2. září 1948. Po vydání zákona č. 181/1948 ze dne
20. 7. 1948 se změnily záložny a kampeličky na ústavy lidového peněžnictví.

Postupným slučováním se v sídlech okresů vytvořily okresní spořitelny a záložny a v obcích záložny-kampeličky. Od roku 1950 byly spořitelny a záložny
spolu se záložnami-kampeličkami povinnými členy
okresních spořitelen a záložen, v případě Klínce to
byla Zbraslav (tehdy ještě samostatné město, součástí Prahy se stala až v roce 1974).  

Po té je novým předsedou zvolen klínecký hrnčíř
Antonín Šimůnek, na kterého si zdejší pamětníci
ještě dobře pamatují. Tehdy sdružovalo společenstvo 76 členů a podle stanov přijímalo do svých
řad pouze svéprávné obyvatele Klínce, Trnové a Jíloviště (Líšnice spolu s Řitkou už mají vlastní záložnu).
V průběhu okupace a bezprostředně po válce
neprošel systém žádnými výraznějšími změnami.
V roce 1947 dosahoval počet členů klínecké Kampeličky čísla 90.

Na základě dalšího zákona o organizaci peněžnictví, který vstoupil v platnost v roce 1953, vznikly
tzv. státní spořitelny (Česká státní spořitelna a Státní banka československá), v jejihž síti se rozplynuly
všechny drobné peněžní ústavy, včetně kampeliček.
Rok 1953 tak znamenal zánik klínecké Kampeličky,
kterou definitivně pohltila Česká státní spořitelna.
							
	   Jaroslav Volf
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Různé

Rozpis jarního kola soutěže kopané 2016
					

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

IV. třída - skupina A

Klínec – Čisovice B
Bojanovice – Klínec
Klínec – D.Jirčany
Klínec – Průhonice B
Libeň – Klínec
Klínec – Pikovice
Psáry B – Klínec
Klínec – Libeř B
Zlatníky B – Klínec
Klínec – Vrané B
D.Břežany A – Klínec
Klínec – K.Přívoz
Mníšek B – Klínec

3/27/2016

15.00

N

4/3/2016

16.30

N

4/10/2016

16.30

N

4/17/2016

17.00

N

4/24/2016

17.00

N

5/1/2016

17.00

N

5/8/2016

17.00

N

5/15/2016

17.00

N

5/22/2015

17.00

N

5/29/2016

17.00

N

6/5/2016

17.00

N

6/12/2016

17.00

N

6/18/2016

17.00

S

PRODÁM ŠKODA YETI 1,2 TSI, 77 kW, automat
Vyrobeno 10/2011, najeto 78 tis., benzín, spotř.: 6,4/100 km, plná výbava,
xenony, vyhřívané sedačky atd., hnědá metalíza, první majitel (Klínec),
pravidelný servis, nebourané, + 4 alu kola s obutím.

Cena 309 000 Kč

Volejte 602 749 032

V BŘEZNU TVRDÉ DŘEVO SE SLEVOU 5% + při objednání 10 prms DOPRAVA ZDARMA

V BŘEZNU TVRDÉ DŘEVO SE SLEVOU 5% + při objednání 10 prms DOPRAVA ZDARMA
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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

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

PROdej stavebního pozemku
u lesa, 2.199 m2,
Trnová u Jíloviště, Praha - západ

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

STAVEBNINY líšNICE

rozšířIlI jSmE
SorTImENT A SlužBY
STAVEBNí
ElEkTro

mAlířSké
poTřEBY
A BArVY

ElEkTro
NářADí

STAVEBNí
DrogErIE

VoDA
A oDpAD

VšE pro
DomáCNoST
A zAhrADu

www.rokal.cz ☎ 318 590 267, 603 541 274
další prodejny: Černošice a Dobřichovice
Rokal_Stavebniny_Lisnice_inzerce_A5.indd 1

11.2.16 13:13
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