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Události v obci
Vážení občané klínečtí,
v těchto dnech nás čeká několik povinností formálního rázu, zejména schválení závěrečného účtu
obce za rok 2015 a nového Programu na obnovu vesnice pro příštích pět let. Informace získáte na dalších
stránkách červnového zpravodaje. Na letní období je připravená stavební akce „oprava komunikace
od čistírny odpadních vod ke Kaštanům“ a část plochy
před hasičskou zbrojnicí, kde se otáčí autobus. Prosím
dbejte v průběhu stavby zvýšené opatrnosti a sledujte
dopravní omezení.
Voda
S nadcházejícím létem opět přicházejí obavy z nedostatku vody. I přes to, že jsme
na období sucha mnohem lépe
připraveni než v minulých letech,
máme nový vodojem o kapacitě
120m3 a novou tlakovou stanici,
je vodojem stále doplňován pouze
z jednoho vrtu, který má omezenou kapacitu. Vyšší odběr už není
možný, nyní již čerpáme na hranici povoleného množství. Proto
ve vlastním zájmu dodržujte zákaz
zalévání a napouštění bazénů vodou z vodovodu. Zavážení jímek
na zalévání hasičskou cisternou
je možné, v případě zájmu kontaktujte pana
Wohlmutha, tel. 607 236 304. Dovážená voda je rybniční, je vhodná pouze pro zalévání. Cena je stanovená na 250 Kč za cisternu o objemu cca 4 m3.
Po dlouhém, pětiměsíčním vyjednávání se nám
podařilo získat potřebný souhlas orgánu státní
správy lesů a pokračujeme v územním řízení na povolení stavby vodovodního řadu – připojení obce
na dálkový přivaděč vody Praha – Mníšek pod Brdy.
I přes toto neočekávané zdržení předpokládám, že
budeme mít všechny potřebné dokumenty a povolení připravená pro podání žádosti o dotaci na přelomu roku 2016/2017 a že v příštím roce vodovod
postavíme.
Prodejna

Bez předchozího varování bohužel ukončil provozovatel prodejny potravin a smíšeného zboží „Rosa
market“ začátkem června svoji činnost v Klínci. Odůvodněním byl dlouhodobý problém se zaměstnanci.  
Nájemce nemá zájem o pokračování ani v případě

snížení nájemného, které jsme mu nabídli. Situaci
budeme v příštích dnech řešit.
Čistírna odpadních vod

Již téměř rok je v provozu nová čistírna odpadních
vod (ČOV). Po celou dobu nařízeného zkušebního
provozu odtok z ČOV splňuje všechny normy, což
na první pohled (a vůni) poznáte při procházce kolem potoka Korábka, kde nyní opět hojně potkáváme
i vzácné a na kvalitu životního prostředí citlivé živočichy, jako je mlok skvrnitý. Za tento fakt bych zde
ráda poděkovala především panu Širokému, který je
u obce zaměstnán jako obsluha ČOV. I tato moderní
a automatizovaná ČOV se neobejde bez ruční práce, ne zrovna vábného charakteru, mimo jiné čištění ucpaných čerpadel. Automatika
provozu zajistí to, že obsluze přijde
havarijní sms a je potřeba vyjet,
třeba i v noci, čerpadlo vytáhnout
a vyčistit. Je neuvěřitelné, kolik
hadrů občané Klínce denně spláchnou do kanalizace. Tyto předměty
nejen čerpadla ucpávají, ale i vážně
poškozují.
Proto prosím přemýšlejte nad
svým chováním a nepoškozujte
náš majetek – hadry, látky, pleny
a dámské hygienické potřeby
rozhodně do kanalizace nepatří!
Děkuji a přeji krásné léto                                                    
MARKÉTA POLÍVKOVÁ,
starostka obce

UPOZORNĚNÍ
NA SPLATNOST

MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Dovolujeme si upozornit na blížící se splatnost místního poplatku za svoz a likvidaci
odpadu (alespoň jeho poloviny) pro osoby
přihlášené k trvalému pobytu v katastru
obce Klínec. Výše poplatku je pro rok 2016
stanovena na 500 Kč za osobu. Totéž platí
pro místní poplatek ze psů, jehož výše je
100 Kč za prvního psa, za každého dalšího
pak 150 Kč. Lhůta pro oba výše uvedené
místní poplatky uplyne dnem 30. 6. 2016.
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Informace o hospodaření
činnosti zastupitelstva
obce
a obecního úřadu

Závěrečný účet obce Klínec za rok 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje jako každý rok
v červnu výsledky hospodaření za minulý rok.
V příštích odstavcích stručně shrnuji obsah závěrečného účtu obce za rok 2015. Uplynulý rok
byl pro Klínec výjimečný vysokými investicemi
a příjmem velkých dotačních částek.
Obec v roce 2015 zahájila a ukončila realizaci
dvou významných investičních akcí, a to rekonstrukci a intenzifikaci ČOV a výstavbu podzemního
vodojemu a vodovodních propojů. Na stavbu ČOV
obec obdržela dotaci z MŽP prostřednictvím SFŽP
ve výši 11 819 093, 29 Kč. Celková spoluúčast obce

byla 4 265 000 Kč Na stavbu vodojemu a vodovodních propojů obec obdržela dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje ve výši 7 535 457 Kč. Celková spoluúčast obce
na stavbě byla 396 603 Kč. Část dotace (25%) bude
obci proplacena až po závěrečném vyhodnocení
akce v roce 2016.
Rozpočet obce Klínec na rok 2015 byl v souladu
s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů obce, projednán
a schválen Zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2014
jako přebytkový. Během roku bylo přijato pět rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem
obce (schváleny na veřejném zasedání zastupitel-

Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
obce v hodnoceném roce (uvedeno v Kč):

Schválený
rozpočet
rok 2015

Upravený
rozpočet
31. 12. 2015

Skutečnost
k 31. 12. 2015

Daňové příjmy

6 250 000

6 694 500

6 578 198

Nedaňové příjmy

2 763 600

2 870 150

2 150 698,45

Kapitálové příjmy

0

670 000

600 000

Přijaté dotace

87 000

19 618 901,29

17 108 750,59

Příjmy celkem

9 100 600

29 853 551,29

26 437 647,04

Běžné výdaje

7 498 500

2 924 972

2 451 642,49

Kapitálové výdaje

1 050 000

30 453 120

27 659 590,05

Výdaje celkem

8 548 500

33 378 092

30 111 232,54

Saldo příjmy-výdaje

552 100

-3 524 540,71

-3 673 585,50

Uhrazené splátky úvěrů

504 000

504 000

504 000
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a obecního úřadu
obce
stva obce ve dnech 18. 2. 2015, 30. 3. 2015, 3. 9. 2015,
24. 11. 2015, a 17. 12. 2015). Důvodem provedení
rozpočtových opatření byl příjem dotací, daní, poskytnutí dotací z rozpočtu obce a změna výše plánovaných výdajů podle skutečných nákladů. Rozpočet
se tak stal schodkovým, krytí bylo zajištěno využitím přebytků naspořených v minulých letech.
Stav běžných účtů

Obec Klínec má běžný účet u České spořitelny a. s.
Příbram a běžný účet u České národní banky (ČNB).
Povinnost zřídit účet u ČNB vyplývá z novelizace
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Účinnost novely nastala k 1. 1. 2013, účet musel být
u ČNB veden nejpozději od dubna 2013. Na tomto
běžném účtu jsou vedeny příjmy dotací poskytnutých obci.

Konečný stav na běžném účtu
vedeném u ČS ke dni 31. 12. 2015
byl 1

553 701,97 Kč.

Konečný stav na běžném účtu
vedeném u ČNB ke dni 31. 12. 2015
byl 588

212,58 Kč.

o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Kompletní text závěrečného účtu včetně všech
příloh najdete na www.obecklinec.eu nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
MARKÉTA POLÍVKOVÁ
a SILVIE BUBENÍKOVÁ

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

Stav účtů k 1. 1. 2016
– aktivní výsledek hospodaření

Internetové stránky:
www.obecklinec.eu

Stavy úvěrů a půjček

Bankovní účet: Česká spořitelna
č. účtu: 0388079359/0800

ve výši 2

141 914,55 Kč.

Rozpočet obce byl v roce 2015 zatížen pravidelnými měsíčními splátkami úvěru u České Spořitelny z dubna 2004 (kanalizace II. etapa). Celkem byla
na splátkách úvěru v roce 2015 uhrazena částka
504 000 Kč.
Nesplacená část úvěru obce k 31. 12. 2015 činí
1 513 500 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský
úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly – oddělení přezkoumávání hospodaření obcí. Přezkoumání vykonali p. Helena Lišková, Ing. Petr Matoušek,
PhDr. Ladislav Tomášek a Ing. Zdenka Zavřelová
(9. 11. 2015) ve dnech 9. 11. 2015 (dílčí přezkoumání) a 16. 3. 2016 (konečné přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno dle zákona č. 420/2004 Sb.,

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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Vyhodnocení plnění MPOV 2011 – 2015
(Místního programu obnovy venkova).

1.1.3 Dopravní infrastruktura
Obec opakovaně žádala o dotace na komunikace.
Podařila se realizovat výstavba chodníku od hřiště
směrem na Líšnici (z krajské dotace), opravit některé
místní komunikace, připravit projektovou dokumentaci jako podklad pro podání žádosti na opravy komunikací. V rámci výstavby vodojemu a vodovodních
propojů a intenzifikace ČOV, byla položena nová vozovka od hasičské zbrojnice k ČOV a v ulici naproti
vjezdu do obecního úřadu. Dlouhými a komplikovanými jednáními se Středočeským krajem bylo dosaženo započetí příprav generálních oprav silnic III. třídy procházejících obcí a uzavření smlouvy o společném postupu, kdy bude obec současně s rekonstrukcemi krajských vozovek realizovat výstavbu
chodníků, osvětlení a autobusových zastávek. Řešena
je i křižovatka u hřiště. V současnosti probíhají proPři sestavování MPOV jsou, zejména ve stanovování jekční práce. První realizovanou etapou by měl být
předpokládaných nákladů jednotlivých realizací, pou- úsek od podjezdu pod R4 ve směru od Všenor, kolem
žívány odhady vycházející z aktuálních informací. Rea- hřiště (vč. křižovatky) směrem na Líšnici až ke golfu.
lizace je plně závislá na okamžitých možnostech obce
1.1.4 Technická infrastruktura
(finančních, dotačních, změny priorit a naléhavostí).
Kanalizace a ČOV – v roce 2015 byla realizováVzhledem k tomu, že skončilo období, na které byl na výstavba intenzifikace ČOV, na kterou se podaMPOV v roce 2011 naplánován, připravilo zastupi- řilo obci získat významnou dotaci (SFŽP MŽP). Výtelstvo navazující nový MPOV pro období 2016 sledkem je moderní ČOV s kalolisem, s kapacitou
– 2020 s výhledem do roku 2025, který bude korespondující s předpokládaným konečným počna nejbližším veřejném zasedání schvalován.
tem obyvatel dle územního plánu. Obec čeká v nejV roce 2011 připravilo a schválilo zastupitelstvo obce dokument „Místní program obnovy
vesnice Klínec na roky 2011–2015, s výhledem
do roku 2020“, který se stal strategickým programovým dokumentem obce a který představuje
a formuluje základní směry rozvoje obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu. Je to
střednědobý až dlouhodobý plán připravený na základě analýzy současného stavu, plánu zastupitelstva obce a námětů spoluobčanů. Tento dokument
je důležitým nástrojem řízení obce ve vztahu k jeho
cílům, záměrům a prioritám a je k němu přihlíženo
při plánování investičních akcí a při sestavování
jednotlivých rozpočtů obce. Je to „živý“ dokument,
který je porovnáván s reálnými možnostmi obce
a se zřetelem k nim i průběžně aktualizován.

Shrnutí plnění MPOV na 2011 – 2015
1. Zlepšování a údržba životního prostředí obce
1.1 Architektonický, urbanistický a stavební
rozvoj obce
1.1.1.Tvorba nového územního plánu
Byl pořízen nový územní plán, ve kterém byly zakotveny principy smysluplného rozvoje obce a dodefinovány potřebné regulativy pro uchránění rázu
obce i s ohledem na potřebnou infrastrukturu.
1.1.2 Obnova centra obce
Byla vypracována urbanistická studie. Vzhledem
k faktu, že obec řešila závažné prioritní investice
do infrastruktury (ČOV, vodojem, úpravna vody atd.),
splácela půjčku minulých období a zároveň akumulovala finanční zdroje na financování spoluúčastí
dotací, a také k faktu, že nebyl pro obec dostupný
vhodný dotační program, bude zastupitelstvo řešit
postupně v dalších obdobích, dle možností.
4

bližším období nutná oprava kanalizačního řadu,
aby došlo k omezení nátoku balastních vod.
Vodovod – byla postavena nová úpravna vody
(profinancováno RSBAU), byla provedena evidence, byly vytvořeny mapové podklady a soupisy sítě,
získána dotace na dokončení vodovodních propojů
a výstavbu vodojemu (Středočeský kraj) s realizací
v roce 2015.
Zdroj vody – obec přistoupila do sdružení obcí
VOK a zahájila přípravu projektové dokumentace tak, aby mohla podat koncem roku 2016 žádost
o dotaci a zahájit výstavbu vodovodní přípojky obce
na dálkový přivaděč vody z Baní.
Veřejné osvětlení – byla provedena důsledná evidence stavu veřejného osvětlení a započata výměna
starých osvětlovacích těles. Další obměna a výstavba je vázána na rekonstrukci silnic III. třídy a na finanční možnosti obce.
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1.2 Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí
Obec zajistila a doplnila systém odpadového hospodářství, rozšířila významně druhy kontejnerů
a sortiment tříděného odpadu, včetně bioodpadu.
Byl připraven projekt na obnovu zeleně v centru
obce. Obec požádala o dotace, bohužel zatím neúspěšně. Byly ošetřeny stromy v centru obce, pokáceny nebezpečné a vysázeny nové a to i u cesty ve směru na Trnovou.

2. Občanská vybavenost, podnikání a služby
2.1 Školní zařízení
Z dotace (kraj) byly vyměněny okna na MŠ a provedeny průběžné opravy budovy. Bohužel zatím nebylo v možnostech obce, provést rozšíření mateřské
školy o další třídu.
Problémy s umísťováním žáků do škol přetrvávají,
zatím se vždy podařilo děti umístit, ale situace není
dobrá. Obec jednala a snažila se zajistit trvalou kapacitu pro školní děti v Mníšku pod Brdy a na Zbraslavi.
2.2. Občanská vybavenost, kultura
Po dobu platnosti MPOV 2011–2015 se zastupitelé opakovaně snažili o získání kvalitního nájemce na obchod.
Obecní knihovna byla dovybavena z dotace (kraj),
byly provedeny opravy a úpravy interiéru.
Obecní zastupitelstvo nechalo připravit studii na rekonstrukci objektu, ve kterém je nyní obecní úřad
a nájemní byty, s cílem vytvořit moderní komunitní
centrum (knihovna, obecní úřad, volnočasové aktivity, sál atd.).
Ze získané dotace (kraj) byla provedena výměna
oken a dveří hasičské zbrojnice.
2.3. Sportovní zařízení
Opakovaně se zastupitelé snažili o získání prostředků („Oranžové hřiště“, kraj) na výstavbu dětského hřiště v centru obce, zatím se nepovedlo.
2.4. Podnikání a služby
Obec zpřístupnila prostor na www stránkách pro
prezentaci podnikatelů z obce, totéž na stránkách
Zpravodaje. Byl dán prostor pro řemeslníky při akcích obce, jako jsou např. Vánoční trhy, Jarní trhy atd.
Obec prezentuje řemeslníky i v rámci regionu, např.
na Hrách bez hranic, na www stránkách regionu.
3. Vzdělávání, kultura a sportovní aktivity
Po celé období obec významně přispívá na spolkovou, sportovní a zájmovou činnost.
Obec ve spolupráci se spolky a mateřskou školou
obnovila tradice pořádání Vánočních a Jarních trhů

a masopustu, každoročně pořádá běžecké závody
„Velká klínecká“ a „Malá klínecká“ pro veřejnost,
účastní se soutěží regionu, informuje o činnostech
spolků na webu i ve Zpravodaji.

4. Turistický ruch, památky a historická kontinuita obce
Ve spolupráci s regionem se obec podílí na údržbě
cyklostezek, informačních tabulí. Podporu dostávají také tradiční akce, jako jsou Dětský masopust,
Vánoční trhy, Jarní trhy atd.

5. Veřejná správa a komunikace s občany
Obec vydává pravidelný Zpravodaj, kde informuje
o dění a chystaných projektech, byly spuštěny nové
obecní internetové stránky, občanům je k dispozici
plně funkční Czechpoint. Byl vytvořen systém zasílání závažných informací pomocí SMS nebo e-mailem.
Zaměstnanci obce se pravidelně zúčastňují potřebných školení a vzdělávacích programů.

6. Vnější spolupráce obce
Obec Klínec je plně zapojena do práce v rámci
Sdružení obcí Mníšeckého regionu (SOMR). V součinnosti s ostatními obcemi řeší dopravní obslužnost, soutěží ceny energií pro obce, řeší problematiku umísťování dětí do základních a mateřských škol,
problémy přemnožení černé zvěře, problémy s kriminalitou a vandalstvím, účastní se sportovních akcí
regionu, podílí se na propagaci obce v rámci regionu
a informuje o obcích a dění v regionu atd.
Shrnutí

Plnění MPOV pro období 2011 – 2015 bylo limitováno zejména možnostmi získávání finančních
zdrojů, řešením prioritních problémů infrastruktury a platnou legislativou. Přesto se domnívám, že
nejvážnější body MPOV, tak jak si zastupitelé uložili,
byly poměrně úspěšně plněny.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na plnění MPOV.

Rád bych také poděkoval paní starostce Markétě Polívkové a poblahopřál jí k tomu, že se jí povedlo dotáhnout velmi složitá a strastiplná jednání o trase pro náš vodovodní přivaděč a získat
potřebný souhlas OŽP Černošice (přestože se to
již zdálo takřka nemožné). Velmi vážně hrozilo, že
se dostaneme na začátek a že dojde k prodražení
a oddálení celého projektu.
JAN DOUBRAVA
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Cestování

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších
vybraných zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny
cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten
je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15
let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady
jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii, úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.
Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na
jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.

Mgr. JANA VILDUMETZOVÁ
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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Školka

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
V ČISOVICÍCH
Sportovní olympiáda pořádaná vždy na konci
školního roku se stala již tradicí. Letos jsme
jeli do Čisovic po třetí a tak jsme věděli, co nás
čeká. Po olympijském přivítání se celkem pět
družstev z obou školek rozdělilo k pěti disciplínám. Hod na cíl, hod do dálky, slalom, sprint
a skok do dálky. Všechny naše výkony se pečlivě zaznamenávaly, aby se na konci mohly vyhlásit ty nejlepší výsledky. My ale moc dobře
víme, že ne vše se každému podaří. Že někdo
je lepší v jedné disciplíně a někdo zas v té druhé. Důležitá je ale fair hra a kamarádství. A tak
jsme si společně fandili a povzbuzovali jeden
druhého.
Sportovní dopoledne jsme si moc užili a netrpělivě
čekali na vyhlašování výsledků. Ti co zvítězili, měli
ohromnou radost, a ti, co nebyli mezi prvními třemi
jim tu radost přáli. Nakonec jsme za odvahu, výdrž
a šikovnost dostali medaile všichni.
Do Klínce jsme odjížděli zvesela a těšíme se na další sportovní klání opět za rok. Také děkujeme dětem
a paním učitelkám z čisovické školky za krásně připravené sportovní dopoledne a autobusové společnosti Uher za dopravu na naši Olympiádu.

Pozvánka
Vážení obyvatelé Klínce, zveme vás na naše závěrečné divadelní představení pohádky Zlatovláska,
na které jsme se začali pečlivě připravovat a moc
se těšíme, až ho předvedeme. Pohádka Zlatovláska
bude veřejnosti představena dne 30. 6. od 16.30 hodin v MŠ Klínec.
Krásné léto plné pohody a sluníčka
vám přejí děti, Martina, Radka a Hanka

Klínecký zpravodaj 2/2016

7

Školka

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ OPĚT PO ROCE
se moc dobře stará o naše hladová bříška. A že nám
Na školku v přírodě jsme se pečlivě připravi- v krkonošských kopcích vždy vytráví, to je snad jasné.
li. Nachystali jsme si plno venkovních pokusů
Cesta nám utekla opravdu rychle a než jsme se
a byli zvědaví, zda nám k nim bude přát počasí nadáli, pan řidič parkoval ve Strážném, kde na nás
a jestli se nám povedou.
a naše kufry čekal Míra. Vypadal, že nás asi také
rád vidí. Vzali jsme si jen batůžky a vyrazili k naší
V den odjezdu jsme se sešli ve školce, rozloučili se chaloupce, kde čekala u vchodu rozesmátá Jarka
bez pláče s rodiči a čekali, až pro nás přijede tak jako a z kuchyně to opravdu krásně vonělo. Rychle jsme
vždy autobus společnosti Uher. Pan řidič přijel brzy, si umyli ruce a už jsme seděli na svých místech v jínaložil kufry, nastartoval motor a už jsme frčeli smě- delně a pochutnávali si na obědě.
rem na Krkonoše a těšili se na setkání s Jarkou, Mírou
Razítka do bublin
a Věrkou z penzionu U Kostela. Většina z nás je již zná
Po
obědě
nastala
nejméně oblíbená činnost Mara víme, že je s nimi vždy legrace a hlavně také, že Jarka
tiny a Radky, vybalování kufrů. Ono totiž vybalit více jak dvacet kufrů za naší vydatné pomoci
opravdu není legrace. My jsme je v tom ale nenechali a za chvilku bylo vše na svém místě. Dlouho to
ve skříních sice nevydrželo, ale snaha se také počítá.
Počasí nám již od rána přálo a sluníčko nás přímo
volalo, ať vyběhneme ven. Tak jsme s radostí přivítali, že polední klid se ruší a utíkali pod chalupu
na hřiště běhat, skákat a užívat si krásně rozkvetlé
louky. Když jsme se opravdu vyřádili, dostali jsme
první úkol. Namalovat si baňku a z ní vycházející
bubliny. Do těch bublin jsme celý týden sbírali za pl8
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Školka
nění úkolů razítka. A věřte nebo ne, razítek bylo
na konci týdne opravdu hodně, protože jsme šikulky.
První den byl krásný a my věděli, že nás takových
dnů čeká ještě pět.
I další dny jsme si užívali opravdu naplno a sluníčko nám svítilo od rána do večera. Užili jsme si i připravené pokusy, pouze start rakety se nějak nepovedl. Udělali jsme vše, tak jak má být a čekali všichni
netrpělivě na start. Raketka stála na místě a nevíme,
na co čekala, ale pořád se nic nedělo. My jsme však
trpěliví Pokusoni, tak jsme čekali dál. Raketka bohužel čekala dál také. Když už to trvalo docela dlouho,
dostali jsme hlad, protože z chaloupky voněla večeře. Martina, ta to vzdala jako první (asi měla největší
hlad), řekla, kdo chce, ať jde na večeři. Někteří jsme
šli a někteří ještě vydrželi chvíli s Radkou sledovat
nic nedělající raketku. Nakonec to i Radka a zbytek
nadšenců vzdalo a běželi se navečeřet. Raketku jsme
ještě sledovali z okna. Bohužel kdybychom jí nesebrali, stála by tam určitě ještě dnes. Prostě ne každý pokus je úspěšný. Ale nám to nevadilo, protože
ostatní se nám povedly.
Týden nám utíkal opravdu rychle. Ve středu nám
Mirek připravil opět suprovou diskotéku na oslavu
Dne dětí. Pěkně jsme si zatancovali a holky se letos
na oslavu přichystaly již doma a oblékly se jako krásné
modelky. Musíme i za kluky říct, že jim to slušelo. Ani
kluci se nenechali zahanbit a proto jim to také slušelo.
Závěrečná bojovka

Na poslední den před odjezdem jsme se opravdu
moc těšili. Čekala nás dobrodružná bojovka a opékání špekáčků. Předtím jsme ještě dostali od Martiny a Radky za zdárné absolvování školky v přírodě
medaile a diplomy. Když jsme zbaštili výborné buřtíky, tak nastala ta dlouho očekávaná chvíle. Radka
zmizela a Martina se tvářila tajemně. Když se Radka
vrátila, seskupili jsme se po družstvech u chaloupky a Radka rozdala papírové ruličky. Když jsme je
rozbalili, poznali jsme mapy, podle kterých jsme
měli jít hledat poklad. Vše jsme si dobře promysleli a kupodivu všechna družstva vyrazila správným
směrem. Křížek na mapě byl předpokládaný cíl. Jaké
však bylo naše překvapení, když místo pokladu nás
čekala další mapa. Ale i tu jsme zvládli, a když jsme
se blížili již k opravdovému cíli, najednou se objevil
barevný tajemný kouř. Trochu jsme sice znejistěli,
ale do cíle jsme prostě dojít museli. Jenže co se nestalo, najednou se ze dvou stran ozval mohutný křik
a dvě družstva hrdinek se řítila zpět, místo směrem

k pokladu a barevnému kouři. Chvilku nikdo, ani
Martina nechápal co se děje, ale po docela složitém
uklidnění nečekané situace holky jedna přes druhou
křičely, že je tam strašidelný kouř a že tam nejdou.
My chlapi jsme na to koukali poněkud nechápavě,
ale pak jsme si řekli, jsou to holky a tak jim musíme pomoct. Vysvětlovali jsme, že u kouře je právě
ten poklad a že je to opravdu jen kouř a ne strašidlo,
jak si asi mysleli. Dopadlo to to tak, že jednu partu
popadla za ruku Martina, druhou Verča a dovedli je
až k pokladu. Radka, která tam čekala, se nestačila divit, proč se holky otočily a mazaly na opačnou
stranu. Vysvětlili jsme jí, že ten kouř byl strašidelný.
Nakonec to pochopila i ona a poklad jsme si odnesli
všichni, protože nejsme přeci žádní strašpytlové.
Naše školka v přírodě utekla jako voda. V pátek
jsme se rozloučili se všemi z našeho oblíbeného
penzionu U Kostela a těšili se již domů na rodiče. Věříme, že rodiče se zas těšili na nás. A věříme také,
že Martina a Radka se také těšily domů a hlavně
na klidný víkend bez dětí. A samozřejmě se těšíme
zase za rok do Krkonoš.                     

DĚTI Z MŠ V KLÍNCI

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Požární sport | Vítání občánků

Muži z A týmu vítězí, ženy jsou třetí
První kolo požárního sportu 2016 pořádal dne
4. 6. 2016 SDH Malá Lečice. SDH Klínec postavil dvě družstva mužů a jedno družstvo žen.
Za účasti okolních sborů obsadily ženy pěkné
třetí místo a muži z teamu A dokonce zvítězili.“

16. května jsme přivítali NOVÉ OBČÁNKY
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Hry bez hranic
Hry bez hranic jsou soutěží obcí Mníšeckého regionu.
Každou obec reprezentuje tým složený
z osmi účastníků, ze čtyř mužů a čtyř
žen. Dále tým obsahuje jednoho mužského a jednoho ženského náhradníka.
Hry nejsou pouze utkáním mezi obcemi,
ale jde především o společenskou a zábavnou událost mikroregionu. Soutěží
se ve čtyřech disciplínách, jejichž náplň
nějakým způsobem souvisí s pořádající
obcí. Každá obec se také prezentuje nesoutěžním představením.“
Foto Vladimír Plicka a Jaroslav Volf

POHÁR ZA DRUHÉ MÍSTO
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Farma Klinec
V letním vydání loňského zpravodaje jsme vás informovali o otevření klínecké Farmy
a slíbili jsme i další pokračování. Pro ty, kteří snad Farmu ani Hospůdku ještě nenavštívili,
tady máme malé připomenutí a pro pravidelné hosty nové informace.

CO NOVÉHO
NA FARMĚ?

V někdejším zdevastovaném statku
se postupně zrodilo malé ekologické
hospodářství s pastvinami pro ovce
a kozy, s uzavřeným chovem prasat
a dalších drobných domácích zvířat.
Jistě vás zaujmou i voliéry s okrasnými ptáky nebo tzv. kozí porodnice s malými kůzlátky. Vše je volně přístupné, s možností bezplatného
parkování na soukromém parkovišti a s posezením
v HOSPŮDCE NA FARMĚ, kde se můžete občerstvit
přímo v klasickém venkovském šenku, nebo pod pergolou ve dvoře. Majitelé mysleli i na děti, pro které
jsou na přilehlém dětském hřišti houpačky i skluzavky. Pro ty menší je zde pískoviště a pro ty větší
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pingpongový stůl. To vše je rovněž
zastřešeno velkými slunečníky nebo
zahradní pergolou a ani tady nechybí
posezení pro rodiče.
Farma je otevřená už více než rok
a stále se upravuje i rozrůstá. Za poměrně krátkou dobu získala už i své stálé návštěvníky
a zákazníky, kteří zde pravidelně nakupují maso, vajíčka, nebo také kvalitní moravská vína.  Mnoho rodin
s dětmi si už zvyklo na farmě trávit víkendová odpoledne, často je zde připraven program pro malé i velké
návštěvníky. Počasí nemůže žádnou akci pokazit, protože součástí interiéru hospody je i sál s variabilním
uspořádáním stolů.
O kulturní, zábavné a společenské akce s různým
zaměřením není na farmě opravdu nouze. Děti se
zde potkávají a baví o Vánocích, Velikonocích, při
masopustních diskotékách nebo jen tak při malování a vystříhávání z papíru. Děti z klínecké školky
patří k pravidelným návštěvníkům, naposledy se byly
podívat na nejmladší kůzlátko. Dospělí se scházejí
na pravidelných pátečních country večerech s opravdovými živými muzikanty, kde se společně zpívá, občas i tancuje. Hudebních vystoupení všech možných
žánrů už bylo na farmě od jejího otevření mnohem
více – od cimbálky až po rock and roll. Zatím největší
počet hostů byl zaregistrován na maškarní taneční
zábavě na konci masopustu, kdy kapacita sálu i hospody tzv. praskala ve švech.
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Farma Klínec | Uctění památky padlých
Možná i tato akce byla impulzem pro zamyšlení majitelů farmy, jak a kam dál? Zvědaví jsme byli i my
a tak jsme se manželů Aleny a Ády Trachtových zeptali na další plány – tady jsou.

vání, které se v zimních měsících přesune na vnitřní
otevřené ohniště v restauraci.
Na Farmě samotné bude v letních měsících otevřen
nový kamenný krámek ve dvoře, s nabídkou vlastních produktů masné a mléčné výroby, k dostání
V horních patrech stávajících budov farmy již pro- budou i domácí marmelády, sirupy, sezónní cukroví
bíhá rekonstrukce a letos zde vzniknou tři pokoje pro a jak nám řekla paní majitelka, ráda by zde nabízela
ubytování hostů, v budoucnu pak přibudou ještě další i domácí kosmetiku. A možná budou i křepelčí vajíččtyři pokoje. V horní části dětského hřiště bude upra- ka –  záleží na tom, jak rychle se podaří založit chov
ven terén pro hraní petangue. Tím hlavním progra- křepelky japonské.
mem letošního roku je ale otevření restaurace POD
Po dokončení stavebních prací spojených s rekonFARMOU (dříve U Krbu) – otevřeno  od 10. června. strukcí hlavní budovy v příštím roce bude farma naBudou zde prezentovány produkty farmy v tradičním bízet také prázdninový pobyt dětí v letním příměsti moderním zpracování. Zážitková gastronomie na- ském táboře.
bídne čerstvé suroviny, poctivou kuchyň a příjemnou
Co dodat? Držíme palce, ať se všechno podaří! Vešpohodu – rovněž ve stylu vesnického interiéru. Ani keré dění i novinky sledujte na webu Farma Klínec…
zde nechybí venkovní terasa nad rybníčkem a malé a  nezapomeňte se zastavit!                        
dětské hřiště. Letní sezonu obohatí venkovní griloJ. KULA

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH

6. května jsme uctili památku
padlých ve 2. Světové válce
u pomníku v Klínci.
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Z historie

POBYT SOVĚTSKÉ ARMÁDY STÁL

NAŠI ZEMI PŘES 100 MILIARD

Říká se, že kam jednou vstoupila noha ruského vojáka považují Rusové již navždy za své
výsostné území. Odsun sovětských vojsk před
25 lety lze považovat za určitý dějinný zázrak.
Po podepsání Dohody o odsunu sovětských
vojsk Václavem Havlem a Michailem Gorbačovem, dostal provedení odsunu na starost tehdejší ministr pro lidská práva, známý rockový
muzikant a zakladatel kapely Pražský výběr
Michael Kocáb. Ten spolu s dalšími politiky
v čele s Václavem Havlem tlačil na to, aby byl
odsun co nejrychlejší.

Toto uvolnění začalo vadit Sovětskému svazu,
který pokládal naše území za jednu ze svých kolonií. Proto bez jakéhokoli varování vtrhla 21. srpna
1968 do naší země sovětská vojska a vojska zemí
tzv. Varšavské smlouvy. Vpádu se účastnilo obrovské
množství vojenské techniky (odhaduje se cca 6 300
tanků) a až 500 000 vojáků. Z takzvané „dočasné
bratrské pomoci“, která měla za cíl „obnovit pořádek“, se nakonec stalo trvalé a masivní rozmístění
sovětských vojáků a jaderných zbraní u hranic se
Západem. Vojenská intervence současně poskytla
oporu našim normalizačním komunistům, aby dalších dvacet let plundrovali vlastní zemi politicky,
ekonomicky i morálně.

Dosažení dohody nebylo jednoduché. Původní
plán počítal s postupným stahováním sovětských
vojáků z naší země po dobu 5 let. To bylo zcela nepřijatelné.  Čeští vyjednavači – Jiří Dienstbier, Luboš
Dobrovský, Jaroslav Šedivý a další – žádali, aby odsun skončil do jednoho roku, zatímco Moskva mluvila o pěti letech. Zlomovým momentem byla cesta
prezidenta Václava Havla do Moskvy a jeho jednání
s Michailem Gorbačovem v únoru 1990. Byla podepsána deklarace, která pohřbila tzv. Brežněvovu
doktrínu o omezené suverenitě členů Varšavské
smlouvy, a Dohoda o odchodu sovětských vojsk.
O povaze Varšavské smlouvy nejlépe hovoří to, že
jediným jejím vojenským vystoupením byla okupace Československa v srpnu 1968.
Zastavené Pražské jaro 1968

Na protest proti apatii, ušlápnutosti, ale i kolaborantství se upálil v lednu 1969 český student filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Jeho
čin vyvolal celosvětový ohlas a probudil z letargie
většinu národa. Pohřeb  Jana Palacha dne 25. ledna
1969 se stal velkým národním protestem proti pokračující okupaci. Smuteční průvod, který měl okolo
sto tisíc lidí, šel z Václavského náměstí na dnešní Náměstí Jana Palacha. Poté byly jeho ostatky uloženy
na Olšanských hřbitovech.   Nedávné   producírování se ruských Putinových motorkářů Nočních vlků
na Palachově náměstí nelze brát v této souvislosti
nijak jinak než jako cílenou provokaci.

Československá republika byla po II. Světové válce  
jedinou zemí východního bloku, ve které po druhé
světové válce nezůstala rozmístěna sovětská vojska.
KSČ zde vládla tvrdou rukou a likvidovala všechny
své odpůrce. Uvolnění nastalo v roce 1967 a 1968.
Za co se v padesátých letech odsuzovalo na doživotí
či na mnoho let do vězení bylo možno najednou říkat nahlas. Český národ začínal konečně aspoň trochu svobodněji dýchat. S dnešní svobodou se to nedá
srovnávat. Stále byla v ústavě zakotvena tzv. vedoucí
úloha KSČ, která v podstatě říkala, že zde může existovat pouze jediná politická strana, která může mluvit do dění v naší zemi a tou je Komunistická strana
Československa.

Po obsazení důležitých měst a významných vojenských objektů a letišť zde zůstala sovětská armáda zhruba v počtu 150 000 osob.   V roce 1989
při Sametové revoluci  se v Československu nacházelo cca 75 000 vojáků a téměř 40.000 rodinných
příslušníků. Bojový arzenál tvořilo mimo jiné 1220
tanků, 2505 bojových vozidel a obrněných transportérů, 1218 děl a minometů, 76 bojových letadel
a 146 bojových vrtulníků. V souvislosti s pobytem
sovětských vojsk na území Československa bylo 290
lidí usmrceno a 577 těžce zraněno. Dočasný pobyt
sovětských vojsk stál český rozpočet v tehdejších
relacích přes 100 miliard korun. V dnešních relacích
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Jan Palach

Dočasný pobyt sovětských vojsk stál naši
zemi 100 miliard korun
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Michael Kocáb zvládl svůj úkol perfektně a tak
by to bylo okolo 1200 miliard korun. Další desítky
miliard stála likvidace ekologických škod po sovět- poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území naší republiky 21. června 1991
ské armádě.
a o šest dní později republiku opustil i poslední soPožadavek na odchod sovětských vojsk
větský voják – tehdejší velitel generál Eduard VoPožadavek na okamžitý odchod sovětských vojsk robjov.
Za zamyšlení stojí odpověď bývalého ministra
byl prvním cílem naší politiky po revoluci v roce
1989. Na našem území stále pobývala cizí armáda Kocába z loňského rozhovoru o odsunu sovětských
a její další setrvání bylo v rozporu s obnovou státní vojsk.
suverenity a nezávislosti. Jen pro srovnání: dnešní
Na otázku: Když jste jednal o odsunu sovětských
Armáda ČR čítá zhruba 24 tisíc profesionálních vojáků. Proto hned zkraje roku 1990 začala tvrdá jed- vojsk z Československa, napadla vás i myšlenka,
že se podobná intervence může opakovat? Odnání o odsunu cizích vojsk.
Michael Kocáb, který měl na starosti odsun so- pověděl: „Napadala. Neustále. Proto jsem také tak
větských vojsk, v loňském rozhovoru vzpomínal tlačil na rychlost odsunu. Chápal jsem tehdejší obna jeden varující zážitek. Když odcházel jeden z po- dobí jako dějinnou škvíru, ve které se musíme rychsledních důstojníků sovětské armády, šéf KGB pro le zbavit sovětské okupační armády. Současný vývoj
sovětskou armádu na našem území, tak mu řekl: na Ukrajině a na Krymu mi dává zpětně za pravdu.
„My teď odcházíme pane Kocábe jako vojáci, ale my se
A to je hlavní myšlenka tohoto článku. Je potřeba
brzy vrátíme.“ Kocáb se tehdy zeptal jak, jestli bude
zase nějaká okupace a on že ne. „My přijdeme jako znát a připomínat si naši historii a poučit se z ní,  
obchodníci.“. V této souvislosti není možné si nevy- aby se chyby nemohly znovu opakovat.
Ing. MICHAEL PÁNEK,
bavit firmy jako PENTA, AGROFERT, LUKOIL a řadu
místostarosta města Dobřichovice
dalších a lidi s nimi spojené.
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Různé

Czech Point, legalizace a vidimace
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že na
Obecním úřadě v Klínci stále můžete využívat
služeb pracoviště Czech Point (Český ověřovací informační národní terminál). Prostřednictvím terminálu lze získávat zejména výpisy:
Z katastru nemovitostí
Z obchodního, živnostenského
a insolvenčního rejstříku
Z rejstříku trestů fyzických
i právnických osob
Z bodového hodnocení řidičů
A využívat další služby jako:
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Informační systém datových schránek (zřízení
DS, znepřístupnění DS, zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových, pověřená osoba a další)

Základní registry (výpisy a veřejné výpisy z re-

gistru obyvatel a osob, žádost o změnu údajů)

Formulář registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
Formuláře registru živnostenského podnikání
pro fyzickou i právnickou osobu lze prostřednictvím obecního úřadu odeslat úřadu živnostenskému.
Obecní úřad Klínec také nadále provádí legalizaci
(ověřování pravosti podpisu) a vidimaci (ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou).
Výše uvedených služeb můžete na OÚ Klínec využít v úředních hodinách každé pondělí od 13:00
do 18:00 hodin a každý čtvrtek od 08:00 do 13:00
hodin. Mimo úřední hodiny je třeba se předem
domluvit na telefonním čísle 257 730 306 nebo
776 700 346.
Ing. SILVIE BUBENÍKOVÁ

PŘEHLED AKCÍ V OBCI KLÍNEC
ČERVEN – PROSINEC 2016

datum

čas

název akce

pořadatel,
místo konání

11. 6.
So
3.9.
So
8.10.
So

od
10 hodin

Regionální
HRY BEZ HRANIC

Sdružení obcí regionu Mníšecko,
Nová Ves p. Pleší

od
14 hodin

KLÍNECKÉ VINOBRANÍ

TJ Klínec, hřiště

DÝŇOVÁ SLAVNOST

Farma Klínec

SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM SPORTU

SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

Tělocvična
TJ Klínec

VELKÁ KLÍNECKÁ,
běžecký závod

Obec Klínec,
zázemí tělocvična nebo hřiště

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Farma Klínec

VÁNOČNÍ TRHY

Obec Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

září
1.10.
So

od
20:30
hodin

říjen

od
14 hodin

27. 11.
Ne
prosinec

od
14 hodin

poznámka

dětské tratě,
3 km, 9 km

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

PLAST

HLINÍK

DŘEVO

SNÍŽILI JSME PRO VÁS CENY NA:

ü

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

ü
ü

VCHODOVÉ A INTERIÉROVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKA

VCHODOVÉ A INTERIÉROVÉ DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKA

OTHERM – Zbraslav s. r. o., U Národní galerie 468, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, e-mail: zbraslav@otherm.cz
tel.: +420 604 995 940, +420 725 913 230, www.otherm-zbraslav.cz
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