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Hasiči
Zdařilá oslava klíneckých hasičů
V den oslav 115. výročí, v sobotu 24. 8. 2013, opravdu
svatý Petr pozdržel trvání krásného letního počasí,
následující den začalo pršet. Zřejmě i on tam „nahoře“ ví,
co si klínečtí hasiči za svou dlouhodobě obětavou
veřejnou činnost zaslouží…
Hned v úvodu článku je nutné vyzdvihnout stovky hodin
vykonané práce organizátorů tak velkolepé oslavy 115.
výročí SDH Klínec. Ostatně, u klíneckých hasičů to není nic
neobvyklého. Když o něco jde, dovedou zabrat, ať se jedná
o zásah či kulturní akci. Aby byla podtržena hodnota
těchto oslav, hasiči si k tomu v ročním předstihu pozvali
„šlágr“ - všeobecně i z televize známou Malou muziku
Nauše Pepíka. Ta v Klínci při obdobných oslavách letos
úspěšně vystoupila již potřetí. Během příprav nebylo
opomenuto ani zajištění zábavy pro děti, včetně dětského
karnevalu. Ten se konal následující, již deštivý den v
klubovně hasičské zbrojnice.
Že výroční oslavu hasiči v Klínci dovedou připravit jako
vždy na vysoké společenské úrovni, dosvědčuje i
nebývale vysoká účast návštěvníků této akce. Přijeli
někteří místní rodáci, mnoho hasičů z okolí se svou
technikou a také početná delegace SDH Veltrusy z okresu
Mělník. Dostavili se z daleka také obdivovatelé kapely
Pepy Nauše. Potěšující byla i vysoká účast místních
občanů.
V úvodu oslav se vydal průvod zúčastněných, vedený
velitelem Jiřím Wohlmuthem, s hudbou, věncem a
prapory k místu, kde byla nad hrází velkého rybníka
slavnostně zasazena lípa. Poté se průvod za doprovodu
kapely přesunul k pomníku padlých, u kterého již stála
čestná stráž složená z mladých a dospělých hasičů. Dvě
ženy v hasičských pracovních stejnokrojích vystoupily z
průvodu a položily k pomníku věnec se stuhou. Po
krátkém projevu, věnovaném vzpomínce na padlé
občany, zazněla česká národní hymna. Tím byl
vzpomínkový akt u pomníku ukončen a jeho účastníci se
vrátili průvodem na prostranství před zbrojnicí.
Po úvodním slovu starosty místního sboru pana
Františka Obermajera st. následovaly zdravice zástupců
jednotlivých sborů a hostů, mezi nimiž byl také starosta
obce pan Doubrava, který při projevu ocenil obětavost
členů zásahové jednotky při likvidaci nedávné povodně a
škod po letních bouřích. Všichni postupně se zdravicí
předali příležitostné dárky k jubileu klíneckého sboru. Při
předávání dárků byly představiteli SDH Klínec předány
zúčastněným bratrským sborům a některým
jednotlivcům pěkné „Pamětní listy“.
Odpoledne probíhaly soutěže družstev v požárním
útoku na přilehlé cvičební louce. Na hrázi rybníka mohli
návštěvníci oslav zhlédnout ukázku kytínských hasičů,
jak se hasilo ruční stříkačkou z roku 1898 – rok založení

klíneckého sboru. Nechyběla ukázka vysunutého 30m
automobilového žebříku IFA dobřichovického SDH, dále
20 m vysoká požární plošina z požární stanice Jílové u
Prahy, ze které mohli odvážlivci shlédnout obec z ptačí
perspektivy.
Na hladině velkého rybníka, pod dějištěm hlavního
programu oslav, mohli zúčastnění sledovat nasazení
„Otíka“, což je OT 64 (obrněný transportér 8x8) v majetku
soukromé záchranné služby Trans hospital pana Bulíčka
z Řevnic. Toto bývalé vojenské vozidlo najde velké
uplatnění, zejména při povodních.V přívěsu Otíka se
mohli zájemci povozit po hladině rybníka.
To vše probíhalo v záři slunečních paprsků, kdy
zejména po tanci si nejeden pár otíral orosená čela.
Místní hasiči byli i na takové situace dokonale připraveni
s bohatým občerstvením počínaje různými nápoji a
konče rozsáhlým menu, z něhož si mohl každý dle libosti
vybrat a hlavně pochutnat.
Takto při dobrém servisu a hudbě s tancem plynul čas
do večerních 22 hodin. Po zhasnutí světel byl odstartován
ohňostroj. Tento velkolepý ohňostroj s mnoha světelnými
efekty a salvami ukončil oficiálně hlavní den výborně
připravených oslav 115. výročí založení sboru, přestože
se rozhodně lidem ve vlahém letním večeru domů
nechtělo.
To ještě organizátoři měli před sebou nedělní dětský
karneval při živé hudbě. Bohužel snad svatého Petra
předešlý večer plný muziky, ran, efektů a jásotu rozčílil
natolik, že na druhý den spustil na celé Čechy déšť a
slunci zakázal posílat na hříšné klínecké hasiče jeho
paprsky.
Jenže i s tím si dovedli místní hasiči poradit. Dění
dětského karnevalu operativně přesunuli do své pěkné
klubovny, kde se mohla drobotina vydovádět. I tato
doprovodná akce měla dobrou společenskou úroveň, což
kladně hodnotili mnozí rodiče.
V mnoha místech republiky jsou hasiči organizací, na
kterou je spolehnutí jak v případě pomoci druhým při
živelných pohromách a požárech, tak ve společenském
životě obce. Tím přispívají k občanské soudržnosti a
dobré vizitce obce. Nejinak tomu je v Klínci. Díky, velké
díky!
Přejme hasičům z Klínce do dalších let jejich záslužné
činnosti mnoho úspěchů, zdaru a co nejvíce příznivců.
Oni si to za svou více jak stopatnáctiletou obětavou práci
pro společnost zaslouží!
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Zdeněk Rychlý - SDH Bojov
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Informace o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
prázdniny skončily, začíná nový školní rok a je
načase informovat o dění za dobu od minulého čísla
Zpravodaje.
Stav silnice v majetku KSÚS
Stejně jako vy, jsou i zastupitelé již velmi
rozčílení a frustrovaní stavem silnice III 1025 (od
hřiště směr Bojov), zejména úseku procházejícího
obcí. Denně odpovídáme na oprávněné dotazy
občanů, kdy již konečně někdo vozovku opraví.
Vozovka je v naprosto neúnosném a majetek i zdraví
ohrožujícím stavu. Pokusím se v krátkosti shrnout,
co podnikáme a co proběhlo ve snaze přimět
Středočeský kraj (vlastníka této komunikace) k
nápravě. Na kritický stav v úseku v obci Klínec
upozorňujeme KSÚS prakticky nepřetržitě od
našeho nástupu v roce 2010. Proběhlo za tu dobu
několik místních šetření za účasti zástupců KSÚS,
naposledy i za účasti zástupců Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI), za účasti člena
dopravního výboru Středočeského kraje atd.
Opakovaně jsme zasílali na ředitelství KSÚS písemné
žádosti, urgence a výzvy k nápravě, včetně
fotodokumentace stavu vozovky.
Koncem června jsme se na zasedání
„Regionu“ (SOMR) dozvěděli, že je třeba vyřešit
dopravní obslužnost po dobu uzavírky na trase
Klínec – Bojov, protože dle jim podané informace
bude během léta probíhat rekonstrukce celého
úseku vozovky od hřiště v Klínci do Bojova.
Domnívali jsme se, že se vše v dobré obrací
(informoval jsem občany na veřejném zasedání).
Následně jsme se s paní místostarostkou zúčastnili
místního šetření za účasti zástupců KSÚS a SFDI. Z
místního šetření vyplynula pro nás špatná
informace, neboť jsme zjistili, že SFDI bude
financovat pouze škody po povodních (zdálo se, že i k
údivu zástupců KSÚS) a úseky přímo povodní
zasažené. Na naše dotazy, co bude s úsekem
procházejícím Klíncem, bylo odpovězeno velmi
vyhýbavě v tom smyslu, že je vozovka již v takovém
stavu, že to je na velkou rekonstrukci, a na to že
nejsou momentálně peníze. Přestože jsme nebyli
oficiálními účastníky jednání, vyžádali jsme si
pokračování v místním šetření i v úseku naší obce a
uvedení do zápisu „katastrofální stav vozovky,
zhoršení stavu některých částí během dešťů při
p o v o d n í c h “. N á s l e d n ě j s m e d o r u č i l i i
fotodokumentaci.
Nicméně to pro nás znamenalo bez odkladu
začít nanovo. Obrátili jsme se ihned současně na
ředitele KSÚS, na předsedu Poslaneckého výboru
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pro dopravu Středočeského kraje i na ředitelku
Odboru dopravy Středočeského kraje. Z odpovědí
jsme nezískali žádnou jistotu neodkladného řešení, a
tedy jsem přímo osobně kontaktoval pana náměstka
hejtmana pro oblast dopravy, doručili jsme mu
dokumentaci včetně fotografií, doložili jsme naše
předcházející snahy o nápravu. Pan náměstek jednal
(velmi rychle) s ředitelem KSÚS a uložil mu situaci
řešit. Dne 8. 9. 2013 jsme dostali následující pozvání
k jednání (uskuteční se v úterý 17. 9.) k zadání
projektové dokumentace:
Citace: „na základě zhodnocení Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace, že stav komunikace
III/1025 Klínec - Bojov – Čísovice je nutný řešit
zadáním projektové dokumentace, a na základě
pověření pana náměstka hejtmana Středočeského
kraje pro oblast dopravy, Ing. Miloše Petery, Odbor
dopravy připravuje jednání k zadání projektové
přípravy na rekonstrukci komunikace III/1025
Klínec - Bojov – Čísovice“ (konec citace).
Opět se zdá, že se vše v lepší obrací…
Intenzifikace ČOV
Jednání s SFŽP a Ministerstvem životního
prostředí ČR neustále probíhají. Zdá se, že je
hledáno řešení, aby nám mohla být dotace
přiznána. Ve zkratce: doložili jsme v termínu, tak jak
ukládalo usnesení Řídícího výboru, že naše údaje v
podané žádosti jsou v pořádku. SFŽP a MŽP nyní
hledá způsob administrace této situace. Vyvolali
jsme jednání na Ministerstvu životního prostředí,
vyžádali si účast odpovědného pracovníka SFŽP,
projektanta a administrátora dotace. 10.9.2013
zasedá Řídící výbor SFŽP. Čekáme na výsledek.
Budeme informovat.
Oprava místních komunikací
Stále čekáme na výsledky a vyhodnocení ze
strany MFČR. (Snad budeme vědět do konce září?). V
případě přidělení finančních prostředků proběhne
realizace v roce 2013, případně začátkem 2014.
Komunikace ve vlastnictví RS Bau by měly být
dokončeny do konce letošního roku (dle sdělení
pana Mgr. Romanovského).
Oslava výročí SDH Klínec
SDH Klínec oslavilo 115. výročí trvání
krásným odpolednem zakončeným výbornou
muzikou a nádherným ohňostrojem (informace na
str. 3).
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Z obecního úřadu
Klínecké vinobraní
TJ Klínec uspořádalo tradiční vinobraní.
Krásný den na hřišti plném dětí a sportů s hudbou a
tancem (informace na str. 9).
Děkuji za zastupitelstvo oběma spolkům, za krásné
dny, za zážitky i za to, že svou obětavostí umožnily
nám občanům Klínce se setkat. Obě akce nám můžou
všichni závidět.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
OD 1. 9. 2013
PONDĚLÍ: 13 – 18 HOD
ČTVRTEK: 08 – 13 HOD
Mimo úřední hodiny po předchozí dohodě
tel. (257 730 306, 776 700 346)

Rád bych poprosil občany, kteří se těchto akcí
nezúčastňují, o shovívavost, nadhled a toleranci
zvýšeného provozu a hlukové zátěže s tím spojené.
Jsou to tradiční spolkové akce, které na venkov a k
venkovskému životu patří. Konají se jen jednou, Odečty vodoměrů
dvakrát do roka a mají svůj nenahraditelný význam
pro život obce. Akce jsou vždy předem řádně Odečty vodoměrů budou prováděny v sobotu 5. 10.
2013 a v neděli 6. 10. 2013. Odběratelé budou
projednány a povoleny obcí.
předem informováni lístkem do schránky.
Následovat bude vyúčtování vodného stočného.
Děkuji.
Jan Doubrava

PŘEDČASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 26. října od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Volební místnost – Obecní úřad Klínec, Klínec 138.
Voličem do poslanecké sněmovny je státní občan České republiky, který alespoň 2. den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Volební lístky budou voličům doručeny nejpozději ve čtvrtek 24. října 2013.
Voličské průkazy vydá Obecní úřad Klínec na žádost voliči s trvalým pobytem v obci Klínec, který nebude
moci volit v místě bydliště. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb osobně
na OÚ Klínec, nejpozději ve středu 23. října 2013 do 16,00 hodin, nebo písemným podáním doručeným na
OÚ Klínec nejpozději do pátku 18. října 2013 do 16,00 hodin. (Písemná žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě elektronickým podpisem voliče nebo zaslaná
prostřednictvím datové schránky voliče.)

Inzerujte v našem zpravodaji!
Cena plošné inzerce včetně DPH:
osmina strany – 175,- Kč
čtvrtina strany – 350,- Kč
třetina strany – 500,- Kč
polovina strany – 750,- Kč
celá strana – 1500,-Kč
urad@obecklinec.eu
Klínecký zpravodaj 10/2013
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Z obecního úřadu
Zásobování obce vodou
V současné době je zásobování obce vodou zajištěno
třemi způsoby. Zejména starší zástavba je zásobována z
individuálních zdrojů, z vlastních studen. Větší část domů
v lokalitě Kouty (nad býv. kravínem) je napojena na
obecní studnu S1. Na tento zdroj je připojeno cca 35
obyvatel, kvalita vody je vyhovující. Většina obyvatel
využívajících obecní vodovod a prakticky celá zástavba
vzniklá v letech 2005-2013 je napojena na obecní zdroj
vody KS1, v současné době je to asi 320 odběratelů.
Vydatnost zdroje je 0,7 l/s, což by při spotřebě vody 120
l/os/den mělo vystačit pro 400 osob (vycházíme ze
směrných čísel daných prováděcí vyhláškou Zákona o
vodovodech a kanalizacích). Kvalita vody z tohoto zdroje
byla v minulých letech dlouhodobě nevyhovující, proto
jsme na podzim roku 2011 provedli stavbu nové úpravny
vody, která byla uvedena do provozu v prosinci 2011. Po
počátečních potížích s odkalováním vodovodního řádu
zaneseného usazeninami železa, které se uvolňovaly i po
několik dalších měsíců, došlo k pročištění vodovodu a při
běžném provozu dodávaná voda splňuje všechny
hygienické normy.
V letošním horkém a suchém létě se opět objevily potíže
se zásobováním obce ze zdroje KS1. V důsledku
nedodržování povolených limitů ze strany některých
odběratelů byla několikrát přerušena dodávka vody, po
zvýšení průtoku úpravnou vody došlo k přechodnému
zhoršení kvality vody. V srpnu nás postihla havárie
vodovodu a ve stejných dnech navíc praskla příruba u
jedné ze starých akumulačních nádrží. Nyní je vše
stabilizováno, odběry jsou opět v normě a rozbory vody
potvrdily, že voda splňuje hygienické požadavky na
pitnou vodu. Protokoly z rozborů vody jsou pravidelně
vyvěšovány na www.obecklinec.eu, v sekci „Úřad obce služby poskytované obcí - vodní hospodářství“, nebo jsou
na vyžádání k nahlédnutí na OÚ. Kvalita vyráběné vody je
prověřována akreditovanou laboratoří 1x měsíčně a
mimo to provádí obsluha úpravny orientační testy 1-2x
týdně.
I po zprovoznění nové úpravny vody neustále hledáme
řešení zásobování obce vodou. V roce 2012 jsme podali
první, bohužel neúspěšnou žádost o dotaci na stavbu
vodojemu, který by poskytl dostatečnou akumulaci vody
pro nárazově zvýšené odběry (v ranních a večerních
hodinách, o svátcích nebo v případě havárie). Máme
vypracovaný projekt a pravomocné územní rozhodnutí
na umístění vodojemu, dokončujeme stavební povolení.
Projekt pro podání další žádosti o dotaci je připravený,
čekáme na vypsání vhodné výzvy. Vodojem je zároveň
podmínkou pro případné připojení obce na dálkový
přivaděč, kde je ovšem, jak jsme již několikrát dříve
popisovali, hlavní potíž ve vzdálenosti možného
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přípojného místa pro Klínec (cca 2,5 km) a tím i výše
investice. V prosinci roku 2012 jsme nechali vypracovat
návrh zásobování vodou připojením na stavbu dálkového
přivaděče vody „Skupinový vodovod Mníšeckého
regionu“. Jsou nám známá variantní technická a
ekonomická řešení v případě připojení obce na dálkový
přivaděč. I vzhledem k požadavku na výstavbu vodojemu
je pro nás toto řešení v tuto chvíli nedosažitelné.
Na přelomu července a srpna byla provedena čerpací
zkouška studny „u hasičů“ za účelem ověření vydatnosti
studny pro její případné využití k posílení stávajícího
vodovodního systému. Vycházeli jsme z výsledků
orientační čerpací zkoušky, která byla provedena v říjnu
2004 a předpokládala možné čerpání až 1 l/s. S
projektantem jsme předem konzultovali možnost
napojení další studny s úpravnou vody do stávajícího
vodovodního řádu. Čerpací zkouška však výsledky z roku
2004 nepotvrdila, dlouhodobá vydatnost studny je pouze
do 0,33 l/s, v průběhu čerpání bylo zjištěno ovlivnění
okolních studní a rozbor vody prokázal nutnost její
úpravy (železo, mangan, mikrobiologie). Vzhledem k výši
předpokládané investice není vydatnost studny
dostatečná a její využití není zejména z ekonomických
důvodů vhodné. V současné době hydrogeolog připravuje
návrh možného řešení – nový vodní zdroj pro obec Klínec.
S výsledky této práce budete obeznámeni na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce Klínec a v příštím
Zpravodaji.
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Markéta Hanáková

Inzerce
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu
5. 10. 2013 od 8 do 11 hod.
Nebezpečný odpad (barvy, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, lednice, mrazáky,
zářivky, baterie…) mohou fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec –
odevzdat k ekologické likvidaci v areálu Obecního úřadu Klínec 138 (parkoviště pod
MŠ)!!!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
proběhne od soboty 5. 10. do neděle 6. 10.
vždy od 8 do 18 hod.
Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace…) mohou odevzdat fyzické osoby - plátci
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v Klínci – k ekologické likvidaci v areálu Obecního
úřadu Klínec 138 (parkoviště pod MŠ)!!!
ź V době sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude areál OÚ

monitorován

ź Odpad může být předán pouze pověřené osobě v uvedených termínech
ź Pověřená osoba zajistí úsporné využití objemu kontejneru
ź Kontejner bude pravidelně vyvážen

nová prodejna
na ZBRASLAVI

INTERDOM

s.r.o.

OKNA A DVEŘE
ken
o
ě
Plastová okna
n
ní
mě
Při vý na vytápě
Hliníková okna
ra
úspo
Dřevěná okna

Prodejna Klínec
Minimarket Kristián

až 50

Prodejna potravin a smíšeného zboží
Klínec 76.

%

INTERIÉROVÉ DVEŘE
Posuvné dveře
Bezpečnostn?a požární dveře
DŘEVĚNÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY
KAMENNÝ KOBEREC
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
GARÁŽOVÁ VRATA
ŽALUZIE, ROLETY, KOVÁNÍ

Otevírací doba:
Po – Pá: 06:00 – 19:00
So a Ne: 07:00 – 14:00

U Národní galerie 468, Praha 5 - Zbraslav

Telefon: +420 604 995 940

www.novaoknadvere.cz
Klínecký zpravodaj 10/2013
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Inzerce
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE HODIS s. r.o.
Klínec 147, 252 10 Klínec
Tel: 257 730 492, e-mail: hodisova@hodis.eu, www.hodis.eu
Ordinační hodiny:
Po 7-12 hod, Út 13-18 hod,
St - pouze na objednání,
Čt 13-18 hod, Pá 7-12 hod,
So 7-12 hod (jen sudé týdny).

NOVĚ V PROVOZU POHOTOVOST NA ZBRASLAVI
Lékařská služba první pomoci pro děti i pro dospělé je od 1. 7. 2013
umístěna v budově Domu s pečovatelskou službou, ulice U Včely
1442, Praha-Zbraslav, tel. 257 257 557.
Ordinační hodiny:
Po-Pá 18-22 hod,
So-Ne 9-22 hod, včetně svátků.

SYS-DATA.COM
Spojíme vás se světem zábavy a informací, a to velmi rychle za nejlepší ceny a bez datového omezení!
Připojení k internetu, telefon, televize
Rychlost připojení 10-30 Mbs za 299,- Kč
Oblast pokrytí Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, část severu Čech, Vysočiny a Brna.
V rodinných domech dodáváme technologii jen za 1 Kč.
V ceně je 29 webTV programů a telefonní služby, za které se neplatí paušál a volání je po naší síti mezi
našimi zákazníky zdarma, instalace, připojení a první 3 měsíce zdarma, se smlouvou bez závazku.
Řekněte o nás sousedům a kamarádům, za každého nového zákazníka vám dáme měsíc internetu zdarma.
Nabídka platí do 30. 10. 2013,
uvedená rychlost je maximální v závislosti na lokalitě připojení, ceny jsou včetně DPH.

www.sys-data.com
tel. 777 774 215
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TJ Klínec
Sportovní nabídka pro děti 2013/2014:
Florbal:
každé pondělí od 16:00 do 17:30 hod, pro děti od 5 do 10 let, v tělocvičně.
Fotbal, přípravka:
úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod, pro děti od 5 do 12 let, mladší děti jen úterý od 16:00 do 17:00 hod, na hřišti, v
zimě tělocvična.
Šikulka:
středa od 16:00 do 17:00 hod, pro předškolní děti, ty nejmenší v doprovodu rodičů, v tělocvičně.
Všeobecná sportovní příprava:
středa od 17:00 do 18:30 hod (od 2. 10.), pro děti od 6 do 12 let, hřiště a okolí, v zimě tělocvična.
Těšíme se Vás!

Klínecké vinobraní
Pěstování a zpracování hroznů rozvíjeli na území naší republiky již staří Římané. Přestože Klínec není typickou
vinařskou oblastí, rozhodli se občané, sportovci a nadšenci z Klínce již před dvanácti lety, že tímto setkáním na hřišti
vzdají hold vínu.
Letošní oslava sklizně vinné révy se odehrála opět na hřišti TJ Klínec v sobotu 7. 9. 2013, tak jako každý rok, první
zářijový víkend.
Velkým lákadlem byla samozřejmě spousta her pro děti, které obětavě připravují paní Mirka Raušerová a paní
Karolína Doubková. Děti byly spokojené, plné zážitků, výher a jejich dospělý doprovod mohl přejít zcela plynule k
druhému lákadlu a tím byl letošní burčák.
Odpolední program byl tradičně zpestřen sportovními soutěžemi. V utkání nohejbalistů, s velkým počtem
přihlášených soutěžních týmů, zvítězilo družstvo A-Hvozdnice. V souboji starých fotbalových gard byla nejúspěšnější
Voznice, 2. Nový Knín, 3. Klínec a 4. Daleké Dušníky.
Na večerní taneční zábavě hrály kapely To víš a ALL ROCK.

VELKÁ KLÍNECKÁ
Nultý ročník slavného běžeckého závodu okolo Klínce
Datum konání: sobota 2. 11. 2013
Místo prezentace, šatny: tělocvična TJ Klínec, Klínec 142, 252 10, od 13:30 hod
Délky tratí: 100 m, 1000 m, 3 km, 6 km
Trať: polní a lesní cesty v okolí Klínce
Start nejmladší dětské kategorie: 14:00 hod
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč
Vyhlášení vítězů:
předpoklad v 16:00 hod (po doběhnutí všech závodníků), všechny startující děti budou
odměněny
Občerstvení: klubovna TJ Klínec, Peklo
Informace a předběžné přihlášky:
Markéta Hanáková, market.hanakova@centrum.cz, tel. 776 700 346

Klínecký zpravodaj 10/2013
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Historické okénko
Povídání o Klínci
V minulém čísle Zpravodaje jsme skončili vyprávění o
historii obce v době panování Josefa II.
V době zániku zbraslavského kláštera (1785) přechází
Klínec do raabizační akce. Šlo o souběžnou poddanskou
a pozemkovou reformu, jejímž cílem bylo zefektivnit
zemědělskou výrobu a zvýšit porodnost v situaci, kdy
poddaní byli v důsledku třicetileté války a války o
dědictví rakouské zatíženi rozsáhlou robotou a stále
častěji se bouřili. Ideou bylo rozdělit vrchnostenské
statky na raabizovaném panství mezi sedláky, kteří by
byli na pozemku v dědičném nájmu, stali by se
emfyteuty (dědičnými nájemci půdy). Tím by odpadla
robota a sedláci by místo ní odváděli vrchnosti peněžité
(případně naturální) dávky. Velkostatky by tak nahradilo
mnoho malých statků, jejichž velikost by odpovídala
zhruba potřebám jedné rodiny, proto byli tito sedláci
často nazýváni familianti.
V důsledku raabizace končí existence poplužního
dvora, jeho polnosti jsou rozparcelovány, přičemž se
dbá na to, aby nikdo z nových vlastníků nebyl příliš
zvýhodněn. Celkem se drobní hospodáři podělili o 18 ha
orné půdy a luk a sedláci získali jen necelé 2 ha luk.
V první polovině 19. století se v obci zvýšil počet domů.
Umožnilo to především nařízení českého zemského
gubernia o svobodném dělení selských gruntů z roku
1786. Nové domy vznikaly na okrajích původního jádra
vesnice, ale větší stavební ruch se v této době až do
druhé poloviny 19. století nekonal, jelikož Klínec stále
ležel stranou důležitých komunikací směřujících na
Prahu.
O událostech revolučního roku 1848 v Klínci nejsou
žádné zprávy, zdá se ale, že místní obyvatelé nebyli
revolučními myšlenkami příliš nadšeni a zastávali spíše
konzervativní názory. Může o tom svědčit vystoupení
Václava Douši z Klínce proti revolucionáři Emanuelu
Arnoldovi na lidovém shromáždění v Radotíně.
Po revolučním roce 1848 dochází k proměně
společnosti i jejích institucí. V roce 1862 jsou zrušeny
kraje a na jejich místě jsou ustaveny okresy. Místo
Pobrdského kraje tak Klínec nově spadal do politického
okresu smíchovského a soudního zbraslavského. Co se
nezměnilo, bylo přifaření a přiškolení obce k Líšnici. Za
vyšším vzděláním pak museli místní docházet do
pětitřídní obecné školy na Zbraslavi nebo v Mníšku pod
Brdy a od poslední čtvrtiny 19. století existovala česká
měšťanka na Smíchově. Na Smíchově byly i
pokračovací školy průmyslové, škola obchodní a reálné
gymnázium.
Tehdejší statky byly soběstačné ve zdrojích obživy,
produkty hospodářství se prodávaly na trzích, přičemž
nejbližšími tržními místy byly Zbraslav a Mníšek pod
Brdy.
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V první polovině 19. století byl vypracován „stabilní
katastr“. Stabilní katastr byl soubor údajů o veškerém
půdním fondu v Rakouském císařství. Pořízen byl za
účelem získání dostatečně přesného měřického
podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být
trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Z něho se
můžeme dozvědět, jak v této době Klínec vypadal. Bylo
zde 50 domů v intravilánu, tedy středu obce. Tzv.
indikační skizza, mapová příloha, eviduje jednotlivé
části obce, jak byly zaznamenány už ve starších dobách
a jak jsou známy dodnes. Můžeme zde najít názvy: „V
Koutech, K Mlejnu, V Korýtkách, V Pískách, K
Míchovu, Vrška, V Pinkousech, Voleška“.
Říšskými zákony z let 1851-1862 bylo v celé monarchii
nově upraveno obecní zřízení a do praxe uvedena
skutečná samospráva. Z osmdesátých let 19. století už
máme určitý přehled o hospodaření obce. Například v
roce 1888 za starostování p. Petráka bylo hospodaření
obce celkem vyrovnané. Největší část příjmů plynula z
pronájmu obecních pozemků, úroků z hospodářské
záložny, příjmů z honitby a „pivní dávky“. Výdaje byly
určeny na daně, domobranu, placení strážníka a
ponocného, náklady na úřad starosty a cestovné, na
školu v Líšnici a příspěvek na tamního varhaníka.
Co bylo v předešlých obdobích pro obec výhodou stran
její polohy mimo hlavní komunikace, se postupně
začalo stávat překážkou jejího rozvoje. Proto se pro
obec stalo přínosem zkvalitnění silnice tehdy
označované dobříšsko-vimperská (ve čtyřicátých letech
19. století byla známá jako silnice pasovská), dnešní
Strakonické, a vybudování železnice. Dráha z Prahy do
Modřan byla otevřena v roce 1882 a v letech 1897-8
navázalo připojení na Dobříš.
Říjnový diplom císaře Františka Josefa I. z 20. října
1860 umožnil zakládat spolky, do té doby byla spolková
činnost zakázána. Roku 1898 je tak v Klínci založen
sbor dobrovolných hasičů. Prvním předsedou se stal
František Douša, ale velkou zásluhu na jeho vzniku má
František Stuchlík z Líšnice. Již v prvním roce své
existence si sbor opatřil vlastní stříkačku. Součástí sboru
se stává také hudební těleso pod vedením Antonína
Lébla.
Jan Dvořák
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Mateřská škola
Nový školní rok v naší mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a dveře naší školky se druhého září opět otevřely. Z celkového počtu 28 dětí jich první den
přišlo 26 a z toho šest nováčků. Čekaly jsme, jak to nové děti zvládnou, a byly jsme mile překvapené, když až na pár
slziček proběhlo vše v naprostém klidu. Starší děti se automaticky ujaly těch mladších a pomohly jim se základní
orientací ve školce. Na konci týdne již nebylo ani poznat, že máme ve školce nové děti.
Co nás čeká v prvním čtvrtletí
Tento školní rok jsme nazvaly „Z pohádky do pohádky“ a bude nás jím provázet kouzelná panenka Rozárka společně s
Večerníčkem a jeho kamarády. Večerníčkové postavičky jsme vybraly pouze z české produkce: ve školce se objeví
například Bob a Bobek, víla Amálka, Rumcajs s rodinou, nebude chybět ani tolik oblíbený Krteček a další postavičky. Na
každý měsíc máme s těmito postavičkami připravený program, výlety i divadélka. V měsíci říjnu oslavíme společně se
Štaflíkem a Špagetkou den zvířat a celý tento měsíc věnujeme právě zvířátkům. Naučíme děti, jak o ně pečovat, jak se
starat o jejich zdraví, znát jejich potřeby a hlavně jak se k nim správně chovat. Čtvrtého října na „Den zvířat“ navštívíme
pražskou ZOO a 25. října chystáme ve školce malé hudebně dramatické pásmo o zvířátkách a prodejní výstavu s
tematikou „Zvířátka okolo nás“. Výtěžek z výstavy věnují děti na psí útulek a naučí se tak, že i jiní potřebují pomoci. Tato
malá výstava bude ve školce otevřena i pro veřejnost, a tak budeme rádi, když nás navštívíte a koupí dětského výrobku
přispějete na dobrou věc.
Výstava „Zvířátka okolo nás“ se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 16.00 hodin v prostorách MŠ.
Naším hlavním cílem zůstává vztah dětí k přírodě a její ochraně
Program naší školky je opět nenásilnou formou zaměřen na environmentální výchovu, ekologii a kladný vztah ke
zdravému životnímu stylu. Děti se učí, jak v každodenním provozu školky šetřit papírem, vodou i elektrickou energií.
Naše školka je přihlášena do projektu „Recyklohraní“ a děti společně s rodiči mají možnost odevzdávat ve školce staré
použité baterie a vyřazený elektromateriál. Tento sběr si najatá firma bezplatně odváží a za získané body máme
možnost si nakoupit drobné věci do školky. Děti se tak učí, že i za rozbité a nepotřebné věci, které skončí na správném
místě, se dá získat něco užitečného. Tento projekt je otevřen i pro veřejnost a jsme moc rádi, že se již někteří
spoluobčané do této aktivity zapojili, a pomohli nám tak získat více bodů. Pokud máte zájem do tohoto projektu
přispět, můžete odevzdávat staré baterie a drobný elektromateriál v naší školce každý den mezi 7. a 16. hodinou. Pokud
byste se rádi zbavili i většího odpadu, jako jsou například televize, monitory atd., je možné po předchozí domluvě
odevzdat i tento materiál.
Vážení spoluobčané, přejeme vám hezký zbytek léta a krásně barevný podzim.
Děti, Martina, Radka a Markéta
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Keramická dílna v Klínci pořádá tradiční „Den otevřených dveří“
v sobotu 19. 10. 2013 od 10 do 17 hodin
Můžete se těšit na:
· výstavu keramiky pálené dřevem
· malovanou „Podbrdskou keramiku“
· dětskou keramickou dílnu a malování hrnků
· občerstvení
Těšíme se na vás!
Magda Brožová, Klínec 134, tel: 604 401 844
brozova.keramika@seznam.cz, www.brozova-keramika.cz, www.podbrdskakeramika.cz

Od září opět probíhají i kurzy keramiky pro děti a dospělé.
Info na uvedeném telefonu nebo na webu.

PODLAHY - DVEŘE
www.podlahyhozman.cz
Dřevo - Laminát - PVC - Vinyl - Koberce - Marmoleum - Korek
Pokládka - Stěrky - Opravy - Servis - Záruka
e-mail:

info@podlahyhozman.cz

tel.:

604 200 378

