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Informace z obce
Vážení spoluobčané,
v době uzávěrky zpravodaje a psaní tohoto článku
panují horké letní teploty a trápí nás sucho i přes to,
že je polovina září a děti (po velkém boji o místa) už
nastoupily do škol a školek. Po prázdninách jezdíme
v Klínci po nově opravených místních komunikacích,
máme nový povrch a upravenou plochu v centru obce
před hasičskou zbrojnicí a nový přístřešek autobusové zastávky, těšíme se na znovuotevření prodejny potravin. Na dalších řádcích bude mimo témata nastíněná v úvodu popsán průběh přípravy rekonstrukce
krajské komunikace a výstavby přivaděče vody, což
jsou největší investiční akce, které nás v příštích letech čekají.
Během letních měsíců byly provedeny opravy místních komunikací – pokládka nové asfaltové vrstvy na místní komunikaci
od čistírny odpadních vod (ČOV)
ke „Kaštanům“ (první polovina ulice od zbrojnice k ČOV byla kompletně opravená v loňském roce
po výstavbě vodovodů). Dále byla
nově položená část plochy před hasičskou zbrojnicí, bylo vystavěno
odvodnění komunikace. Vyfrézovaným materiálem byly opraveny
úseky polních cest. Na ostatních
místních komunikacích v majetku obce byly
opraveny výtluky. Celkové náklady oprav činily
866 983 Kč. Bylo doplněno dopravní značení a jedno
dopravní zrcadlo. K autobusové zastávce u hasičské
zbrojnice jsme doplnili chybějící přístřešek. Během
podzimu plánujeme instalaci zpomalovacích prahů,
protože se po opravě bohužel ve zvýšené míře projevuje bezohlednost a rychlá jízda. Žádám všechny
řidiče, aby byli ohleduplní a dodržovali na všech komunikacích v obci předepsanou rychlost!
Po velkém boji o místa v základních školách v celém regionu se nám podařilo umístit 8 prvňáčků
v ZŠ Mníšek pod Brdy, 3 děti nastoupily do ZŠ Líšnice a 1 žák na Zbraslav. Obec se podílí na přístavbě nových kontejnerových tříd v Mníšku pod Brdy.
Na velkou část investice se nám podařilo získat mimořádnou dotaci ze Středočeského kraje ve výši
1 mil. Kč. Na tomto místě bych ráda poděkovala vedení města Mníšek pod Brdy, zejména panu staros-

tovi Ing. Petru Digrinovi Ph.D. a paní místostarostce
Daniele Páterové za pochopení a snahu zajistit řešení i pro menší obce regionu, pro které je stavba vlastního školského zařízení nedosažitelná. Pokud by
tomu tak nebylo, byli by rodiče nuceni dovážet děti
do Lipenců nebo do pražských škol, ve kterých se
mi podařilo volná místa vyjednat. Do těchto škol ale
neexistuje přímé autobusové spojení z Klínce, byl by
roztříštěn přátelský kolektiv klíneckých dětí, který
se povedl vybudovat po letech společně strávených
v naší mateřské škole, přetrhaly by se rodinné vazby tím, že by sourozenci musely chodit každý do jiné
školy. Doufám, že příští rok už bude klidnější, jednání
o zajištění základního vzdělávání probíhají už nyní
a Mníšek zahajuje stavbu nového školního pavilonu.
Mateřská škola v Klínci má plně
obsazenou kapacitu 28 míst, jedno místo je využíváno na půlenou
docházku, takže do naší MŠ v letošním roce dochází 29 dětí s trvalým bydlištěm v Klínci. Dalších
5 míst jsme pro letošní rok zajistili
v nově otevřené Mateřské škole Jíloviště, rodiče ale projevili zájem
pouze o 2 místa. Během léta jsme
upravili část zahrady MŠ, pro příští rok bych ráda zažádala o dotaci
na nové herní prvky.
Během léta byl vypsán záměr obce pronajmout
prostory prodejny Klínec 76. Doručeny byly 2 nabídky. Zastupitelstvo obce Klínec na svém zasedání
dne 7. 9. 2016 schválilo pronájem prodejny zájemci Thi Thuong Dinh. Noví nájemci prodejnu zařizují
a plánují její otevření do konce září.
V srpnu byla po 8 měsíčním zkušebním provozu
bez problémů a bez jediné komplikace zkolaudována intenzifikovaná čistírna odpadních vod.
Začátkem září bylo vydáno územní rozhodnutí
(ÚR) na řad 1 Přivaděče vody – společná část pro
Klínec a Trnovou (ÚR na klíneckou část bylo vydáno
již v červenci 2015). Vydáním ÚR splňujeme pod-
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Dokončení na str. 2
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Informace zo obce
činnosti zastupitelstva a obecního úřadu


Na závěr bych chtěla poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří obci i našim občanům v období
sucha velmi pomáhají zajištěním dovozu vody na zalévání. Tuto činnost dělají nezištně bez požadavku na honorář ve svém volném čase. Poplatek 250 Kč za cisternu, který fakturuje Obecní úřad, pokryje náklady
na provoz vozidla, pohonné hmoty a materiál (zničené
hadice apod.).

Dokončení ze str. 1

mínky pro podání žádosti o dotaci na SFŽP. Projektanti dokončují inženýrské práce (zajištění vyjádření dotčených orgánů) pro podání žádosti o stavební
povolení (SP) na obě části přivaděče. Pokud bychom
měli do termínu podání žádosti o dotaci vydané i SP,
budeme mít vyšší bodové hodnocení a tím větší šanci na přidělení dotace. Žádost o dotaci budeme podávat v termínu do 19. 1. 2017 do výzvy Operačního
Přeji všem krásné slunečné podzimní dny a občas troprogramu životního prostředí, Prioritní osa 1, Speci- chu deště.
fický cíl 1. 2. – Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
MARKÉTA POLÍVKOVÁ, starostka

V srpnu jsme zaplatili první splátku našeho podílu na hlavním řádu přivaděče Praha, Baně – Mníšek
pod Brdy, na který se budeme připojovat, ve výši
667 tis. Kč. Celková výše našeho podílu je 2,67 mil. Kč,
rozdělená do tří ročních splátek.

Stav účtů obce – i po těchto velkých výdajích je
na účtech obce cca 3,8 mil. Kč (v září bylo na účet
obce připsáno dosud neproplacených 1,8 mil. Kč
dotace ze Středočeského kraje na stavbu vodojemu
a vodovodních propojů v loňském roce). Přebytky
budou v příštích letech použity zejména na spoluúčast dotace na výstavbu přivaděče vody, splátky
podílu obce na hlavním řádu přivaděče, výstavbu
chodníků a veřejného osvětlení podél krajské komunikace (projekt rekonstrukce komunikace Klínec – Bojov ve spolupráci se Středočeským krajem).
Výše zmíněná příprava projektu rekonstrukce komunikace Klínec - Bojov pokračuje i přes to, že se
nám zdá postup velmi pomalý. Neustále vyvíjím velký
tlak na krajský úřad, kde jsme opakovaně ujišťováni,
že projekční práce jsou brzděny různými technickými
komplikacemi, ale probíhají dle plánu. S projektanty
připravujeme jednání s vlastníky dotčených pozemků,
která by měla být uskutečněna v říjnu a doufám, že
projekt bude brzy představen veřejnosti. Připomínám,
že součástí projektu je nejen kompletní oprava
komunikace a její odvodnění (investice Středočeského
kraje), ale také výstavba chodníků, veřejného osvětlení
a bezpečnostních prvků, na kterých se podílí obec
Klínec – viz foto před opravou komunikace a po její
opravě (vpravo).
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Informace o činnosti zastupitelstvaVolby
a obecního
| Informace
úřadu

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A DO SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do Senátu Parlamentu ČR se konají:

v pátek 7. října 2016

od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a v sobotu 8. října 2016
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční dne:

Možnost hlasování
do přenosné volební schránky:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze na území obce Klínec.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Žádosti o hlasování do přenosné volební schránky zasílejte na obecní úřad, ve dnech voleb volejte tel. 776 700 346.
Možnost hlasovat na volební průkaz:

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může
14. října 2016
požádat obecní úřad v místě svého trvalého bydliod 14:00 hodin do 22 hodin
ště o vydání voličského průkazu. Žádosti o vydání
voličského průkazu je možné podat na obecní úřad
a dne 15. října 2016
v listinné nebo v elektronické podobě nejpozděod 8.00 hodin do 14:00 hodin.
ji do 30. 9. do 16:00 hodin nebo osobně do 5. 10.
do 16:00 hodin. Volit na voličský průkaz můžou obDruhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se čané Klínce pro volby do Zastupitelstva kraje pouze
koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve vo- na území Středočeského kraje, ve volbách do Senátu
lebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu pouze ve volebním okrsku spadajícím do stejného
volebního územního obvodu, a pouze ve volebním
odevzdaných platných hlasů.
okrsku, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.
Místem konání voleb v obci Klínec
MARKÉTA POLÍVKOVÁ
je obecní úřad, Klínec 138.

Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb vydá
okrsková volební komise na žádost voliče hlasovací
lístky přímo ve volební místnosti. V případě konání
II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti ve dnech voleb.
V těchto volbách může volit pouze státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

ODEČTY VODOMĚRŮ

V sobotu 1. října 2016 budou v době od 9 do 19
hod prováděny odečty vodoměrů. Pokud vám tento
termín nevyhovuje, dohodněte si prosím na níže
uvedených kontaktech náhradní termín, nebo
zanechte v době provádění odečtů na viditelném
místě u vstupní branky k vaší nemovitosti vyplněný
ústřižek oznámení, které vám bylo doručeno do vaší
schránky.
MARKÉTA POLÍVKOVÁ, starostka obce Klínec,
tel.: 776 700 346
marketa.polivkova@obecklinec.eu
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Informace z obce

SVOZ BIOODPADU proběhne v termínech
22. – 23. 10. a 26. – 27. 11. 2016
Fyzické osoby – plátci poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v obci Klínec mohou v uvedeném termínu odevzdat vytříděný bioodpad
rostlinného původu (listí tráva, větve) k ekologické likvidaci

v areálu obecního úřadu, Klínec 138

           odpad může být předán pouze pověřené osobě a uložen
podle jejích pokynů do přistaveného velkoobjemového kontejneru!                                

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO UVEDENÝ TERMÍN!
Hnědé nádoby na bioodpad budou i nadále vyváženy
do konce listopadu každé úterý.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 5. 11. 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 4. 11. do neděle 6. 11. 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
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Informace z obce | SDH Klínec

Vážení spoluobčané,
blíží se nám období úklidu našich zahrad a bohužel
někteří naši sousedé nám z babího léta (a často i po celý
rok) dělají čas nedýchatelného vzduchu. Proto si vás
dovoluji informovat (a zároveň i závazně poučit) o pravidlech spalování bioodpadu na našich pozemcích.
Dle zákona o ochraně ovzduší je povoleno spalovat
v otevřeném ohništi jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. To znamená, že
cokoli jiného než bioodpad, v jakémkoliv jiném stavu
než suchém je zakázáno pálit.

Pro příklad: čerstvě ořezané větve, mokré nebo polosuché
listí či tráva, domácí odpadky apod. – to vše je zakázáno
pálit.

Porušení těchto pravidel je považováno za přestupek
a může být sankcionováno

pokutou až do výše 50 000 Kč.
Vážení spoluobčané, je jen na nás v jakém
prostředí budeme žít. Mějte prosím ohled na
své sousedy a dodržujte zásady sousedské slušnosti, Děkuji za ohleduplnost a spolupráci.
Dovoluji si vás informovat, že v rámci svozu komunálního odpadu je možné objednat
popelnice na bioodpad (120l nebo 240l). Pro

příklad – každotýdenní svoz velké 240 l popelnice
stojí pouze 100 Kč za měsíc. Využijte ekologické

likvidace odpadu a obraťte se na společnost
Komwag a.s. (kontakt je uveden webových
stránkách obce nebo na vyžádání na Obecním
úřadu).
Mgr. PAVEL POKORNÝ

Sbor dobrovolných hasičů Klínec

Zásahová jednotka SDH Klínec využívá dvě cister- byla nastříkána jedna cisterna, a to ta, která byla
ny CAS 25 RTHP, z čehož jedna byla vyrobena v roce více poškozená.
1969 a druhá v roce 1970. I přes jejich stáří se dá
V letošním roce přišla na řadu cisterna druhá, kteříci, že jsou stále v dobrém technickém stavu a pro- rá byla kompletně odstrojena, byly na ní provedechází pravidelnými technickými prohlídkami a kon- ny klempířské práce, byla nakytována, přebroušena
trolami emisí.
a nastříkána novou barvou. Cisterna byla znovu ostrojena a připravena na technickou prohlídku, kde
Pro jednu cisternu musela obec v letošním roce za- bez závad prošla jak emisemi, tak STK.
Letošní akce se zúčastnilo 16 členů sboru. Bylo
koupit kompletní sadu pneumatik. Obě vozidla jsou
schopna zásahů u požárů a jiných akcí. V současné odpracováno 274 hodin a finanční hodnota byla vydobě velkého sucha je dovážena voda do jímek číslena na 68.000,- Kč. Veškeré hodiny, odpracované
těm občanům obce, kteří o to požádají. Výbor SDH členy SDH Klínec (ať jde o opravy techniky, údržbu
Klínec v roce 2013 rozhodl, že se obě cisterny opraví materiálu, rozvoz vody a jiné práce), jsou vždy bez
a dostanou nový lak. Obec koupila barvu, ředidla, nároku na honorář, zdarma, ve volném čase každého
tmel a vše, co k novému laku patří, samotnou práci z nás.
SH ČMS
zajistili členové Sboru svépomocí. Před dvěma lety
Klínecký zpravodaj 3/2016
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Přehled akcí

PŘEHLED AKCÍ V OBCI KLÍNEC
říjen – prosinec 2016

datum

čas

název akce

pořadatel,
místo konání

1.10. So

od 20:30 hod.

Posvícenská zábava

Tělocvična TJ Klínec

8.10. So

od 14 hod.

Dýňová slavnost

Farma Klínec

22. 10. So

od 14 hod.

27. 11. Ne
17. 12. So

od 14 hod.

Velká klínecká, běžecký Obec Klínec, zázemí
závod
tělocvična nebo hřiště
Rozsvícení
vánočního stromečku

Farma Klínec

Vánoční trhy

Obec Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

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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VELKÁ
KLÍNECK Á
3. ročník slavného běžeckého závodu okolo Klínce

MÍSTO KONÁNÍ

lesní a polní cesty okolo Klínce

PREZENTACE

fotbalové hřiště TJ Klínec
OBČERSTVENÍ

občerstvovna pod pergolou
(při špatném počasí Peklo)
STARTOVNÉ

děti 10,-Kč, dospělí 50,-Kč
TRATĚ

9km, 3km, 1200m, 400m, 100m
PROGRAM

13:00 - 14:00 prezentace
14:30 start nejml. kategorie
cca 16:30 vyhlášení výsledků
INFO, PŘIHLÁŠKY

Markéta Polívková
t: 776 700 346

e: marketa.polivkova@obecklinec.eu

22/10/2016

Vinobraní

OHLÉDNUTÍ ZA VINOBRANÍM
V sobotu 3. 9. 2016 se konal již 15. ročník klíneckého vinobraní, který pravidelně pořádá TJ
Klínec na fotbalovém hřišti v naší obci. Letos
nám všem opět přálo počasí, což je pro takové
akce základ úspěchu. V rámci programu vinobraní proběhly turnaje ve fotbale a nohejbale,
letos se opět konala soutěž o krále střelců.
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a vítězům
gratulujeme.
Letošním zpestřením byl velký a krásný skákací
hrad ve stylu pirátů z Karibiku, za jehož kompletní
zajištění velmi děkujeme Ing. Aleně Bažantové. Děti
byly nadšené a hrad se jim velmi líbil.
Změny se dočkaly i tradiční soutěže pro naše nejmenší. Stanoviště jednotlivých soutěžních klání
byly pohádkové a na děti zde čekalo 7 trpaslíků se
Sněhurkou a „Zlou“ královnou. Moc jim děkujeme
za čas, který strávili přípravou a samotným zabezpečením dětských soutěží, jmenovitě děkujeme:
Petře Plickové (Šmejdil)
Kačce Hozmanové (Slizoň)
Marušce Obermajerové (Hopsal)
Anetce Malé (Bloumal)
Daniele Saifrtové (Bystroň)
Markétě Polívkové (Kutal)
Danče Malé (Vrhal)
Ondrovi Hanákovi (Sněhurka)
Mirce Raušerové („Zlá“ královna)
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Obrovský ohlas měly také malované pamětní placky, které v pokladně dostal každý malý návštěvník
vinobraní domů na památku. Autorkami povedených suvenýrů a velké díky za úžasný nápad a jeho
realizaci patří Kačce Hozmanové, Vlastě Doubravové a Ivaně Hánové.
Letošní ročník rozhodně
bude s návštěvností téměř
300 osob patřit k ročníkům
úspěšným, děkujeme všem,
kteří přispěli k bezproblémovému průběhu celé akce
a těšíme se na vinobraní
2017.
Za TJ Klínec
SILVIE BUBENÍKOVÁ

Klínecký zpravodaj 3/2016

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
PLACENÁ INZERCE

Rokal_Stavebniny_Lisnice_inzerce_A5.indd 1
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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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Mateřská škola

ŠKOLKA OPĚT
V PLNÉM PROVOZU

se těšit i na nové
Začal nový školní rok a my jsme se sešli všichmaňáskové divani po prázdninách ve školce. Děti se převážně
délko, kde se dodo školky těšily na své kamarády, na vyprávězvíme, jak se mání zážitků z prázdnin a také na své oblíbené
me ve školce správhračky. Do školky nám letos nastoupilo deset
ně chovat a proč
nových dětí, z toho jeden předškolák. Všechmůžeme zlobit jen
ny děti svůj první den bez maminky, až na pár
malinko. Paní učidrobností, zvládly na jedničku.
telky nám také domluvily řadu huA co nás čeká ve školce na sklonku léta debních programů
a v prvních podzimních měsících?
v kostele sv. ŠimoJiž v září se vydáme na plavecké kurzy. Letos poprvé na a Judy, kde prodo Dobřichovic do wellness studia, kde nás čeká inten- bíhá hravou forzivní desetihodinová výuka v plavání.
mou seznamování
Máme opět domluvená divadélka od Pepína - Diva- s vážnou hudbou v podání profesionálních muzikantů
dlo v kufru, který k nám jezdí pravidelně několikrát s názvem FOK dětem. Jedním z koncertů bude i vánočdo roka a vždy pobaví děti i paní učitelky. Můžeme ní Rybova mše za účasti dětského sboru.
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Novinkou bude program pořádaný ve spolupráci
s pražskou záchrannou službou, kdy nám zkušení záchranáři představí vybavení vozu RZP. Naučí nás, jak
se správně chovat abychom si neublížili a také jak pomoci kamarádovi, který nedával pozor a utrpěl úraz.
V neposlední řadě i my předvedeme, co umíme.
Například první adventní neděli zazpíváme na Farmě
v Klínci koledy u rozsvíceného stromečku. Koledy
a vánoční písně předvedeme také zasloužilým hasičům, kteří se pravidelně schází v době vánoční v Klínci
v sále hasičské zbrojnice. Zazpíváme i na vánočním
trhu, který tradičně pořádá obecní úřad. Určitě nacvičíme ve školce i vánoční besídku, a pokud nám to zase
jako loni nepřekazí nemoci, tak jí předvedeme 20. prosince ve školce.
Tak to byla malá ochutnávka z podzimní i zimní školky a aktuální informace o nás nejdete na našich stránkách www.msklinec.webnode.cz.
Jak jsme jeli poprvé na plavání
Na plavání jsme se moc těšili a ráno jsme se sešli
ve školce plni očekávání. Martina nám řekla, jak se
máme správně chovat po cestě i v bazénu, a už tu byl
autobus. Když jsme dorazili do bazénku, moc se nám

líbil. Je sice menší, ale je jen pro nás. Paní trenérka Janička si nás rozdělila na tři skupinky a řekla, že se podívá, co již ve vodě umíme. Někteří z nás jsou již velcí
plavci, ale Janička nám to tak úplně nevěřila a raději si
nás sama zkontrolovala. Řekla, že jsme všichni moc šikovní a mohli jsme jít trénovat. Ti, kteří nebyli ve vodě,
čekali s novou paní učitelkou Milenou v hale a povídali
si. Paní učitelka Milena s námi bude jezdit plavat a také
nás někdy ve školce bude hlídat a pracovat s námi. Je to
zkušená paní učitelka a je moc hodná. Když doplavala
první skupinka, tak vyrazila další a ti první se mohli nasvačit, protože před plaváním to nejde. To by nás přece
plná bříška táhla ke dnu a to bychom opravdu nechtěli.
Všichni jsme se hezky vystřídali a bylo to moc hezké. Měli jsme v bazénu plno hraček, plavacích destiček
a ostatních pomůcek. Bylo to také trochu dobrodružné,
protože jsme nikdo v bazénku nestačil a tak jsme vlastně pořád plavali. Sami jsme z toho byli trochu překvapení, ale moc se nám to líbilo.
Když jsme se s Janičkou sportovně rozloučili, vesele
jsme uháněli do školky. Moc jsme se těšili na oběd, protože nám jako správným plavcům pěkně vytrávilo. Už
se těšíme na další lekce a věřte, že vody se už nebojíme.
Děti, MARTINA a RADKA
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Z historie školy

HISTORIE KLÍNECKÉ ŠKOLY 4. část
Po delší odmlce se vrací na stránky Zpravodaje čtení na pokračování o klínecké škole.
V minulém díle jsem povídání o škole skončil
rokem 1979, kdy končila i územní samospráva Klínce. Sloučení naší obce se sousedním
Jílovištěm se na chodu školy projevilo toliko
změnou územní příslušnosti. S nadsázkou
můžeme říci, že se nám aktem sloučení obcí
alespoň do jisté míry dochovaly určité informace o událostech školy, zapsané v jílovišťské kronice.
Do školy v Klínci nadále docházejí žáci z okolních
obcí, které správně patří k MNV v Jílovišti. Spolupráce s dosavadními organizacemi zůstala neměnná. Patronátním podnikem je nadále klínecký závod
Kovopodniku, významně se do činnosti zapojuje TJ
Klínec a školská a kulturní komise při MNV Jíloviště.
Již několik let probíhá v klínecké škole řízená dvouměsíční praxe studentů Pedagogické fakulty UK a je
vykazována velmi úspěšně. To, co ovlivňovalo chod
školy, byly události poplatné své době a můžeme se
o nich dočíst v dobových záznamech z roku 1981:
„Výchovně vzdělávací činnost významně ovlivnilo
konání XVI. sjezdu KSČ, volby do zastupitelských
orgánů a 60. výročí vzniku KSČ.“ Žáci a učitelé pravidelně uskutečňovali kulturní vystoupení v Klínci,

Jílovišti a Trnové k politickým a kulturním výročím.
Jistě ještě významnější událostí, která výrazně
zasáhla do života školy, byla výstavba tělocvičny
na školním pozemku. Již v roce 1980 vznikl projekt na přístavbu, který zahrnoval jednak přístavbu
stávající školy a jednak přístavbu nové budovy tělocvičny. Přístavbou stávající školy se měla vyřešit
nedostatečná kapacita šaten a rozšíření sborovny.
Naprojektována byla šatna pro dvě třídy a sborovna,
jejíž plocha se měla zvětšit asi dvakrát oproti stávající ploše sborovny. Tělocvična byla zamýšlena coby
kryté sportoviště se sociálním zařízením pro potřeby školy i veřejnosti ke sportovnímu i kulturnímu
vyžití. Zároveň by došlo k propojení školy a tělocvičny spojovací chodbou. Přístavba tělocvičny byla naprojektována tak, že bude přímo navazovat na školní budovu, a to i výškově. Celkové náklady byly
vykalkulovány na 1,614 milionu Kčs. Základním požadavkem bylo co nejmenší použití mechanizačních
prostředků, které obec nevlastní. Počítáno bylo pouze s bagrem pro vyhloubení rýh základových pasů
a odpadní jímky a autojeřábu pro osazení střešních
vazníků. Představa byla taková, že k zahájení stavby
dojde na jaře roku 1981 a bude prováděna brigádnicky občany Klínce v rámci akce Z. V první etapě
mělo dojít k přístavbě šaten a sborovny, ve druhé
etapě k vybudování tělocvičny.

Foto školy před přístavbou.
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Po marných pokusech zařadit tuto stavbu do akce li domů již v dopoledních hodinách a v následujících
Z, ujala se jednání Tělovýchovná jednota Klínec dnech mohla výuka pokračovat jenom díky pomoci
a ve spolupráci s ČSTV byla v roce 1982 zahájena patronátního podniku a klíneckého svazu požární
stavba tělocvičny přípravou pozemku, nové doku- ochrany. Žáci 1. a 2. ročníku se učili v budově Kovomentace a následnou výstavbou základů. Za dva podniku a žáci 4. a 5. ročníku docházeli na vyučovároky byla budova tělocvičny dokončena a zahájen ní do požární zbrojnice. Situace trvala až do 5. březv ní provoz. Po mnoha letech mohly být ve škole pl- na, kdy bylo topení spraveno.
něny osnovy tělesné výchovy v plné míře. Přístavba
V dobovém zápise z roku 1987 se můžeme dočíst:
nových šaten, sborovny a spojovací chodby se usku- „Protože se stále více do vyučování zavádí moderní
tečnila až následně a na rozdíl od tělocvičny podle prvky, ve 3. ročníku se vyučovalo podle definitivních
původního projektu.
osnov, účastnili se učitelé kurzu práce s počítači
U příležitosti 25. výročí založení školy a zároveň a náslechových hodin určených výuce ve 3. ročníku.“
na počest 40. výročí osvobození naší vlasti, byla
V rámci veřejně prospěšné činnosti se každoročně
15. května 1985 v nové tělocvičně uspořádána školní učitelé, žáci a především rodiče brigádnicky podíleli
akademie. Ve velkém počtu se účastnili rodiče a přá- na zvelebení školní budovy a školního pozemku. Býtelé školy nejen z Klínce, ale
valo zvykem vysazovat pai z Jíloviště a Trnové. Žáci si
mětní stromy v okolí školy,
nacvičili pohádku, taneční
což činily rodiče prvňáčků.
vystoupení, recitaci básniŽáci sbírali druhotné suroček. Součástí byla výstava
viny a léčivé byliny. Třikrát
výtvarných prací a úspěchů
po sobě, ve školním roce
v různých soutěžích, do1986/87, 87/88 a 88/89,
ložených diplomy současvyhrávají okresní soutěž
ných i bývalých žáků školy.
v kategorii malých škol
V roce 1986 odchází
ve sběru surovin. Při škole
dlouholetá ředitelka školy
pracuje několik zájmových
Věra Kolenatá do důchodu.
kroužků, jejichž náplní je
V jílovišťské kronice je zapřevážně sportovní, branný
psáno: „Škola v době jejího
a přírodovědný charakter.
působení dosahovala těch
Jmenujme alespoň kroužky:
Novinový výstřižek z roku 1987.
nejlepších výsledků, jak
základní tělesné výchovy,
po stránce pedagogické, tak po stránce ideově-vý- branně-turistický, stolního tenisu, pohybových her,
chovné. Ředitelka Věra Kolenatá pracovala v kultur- recitační a požárnický. Kroužky vedli člennové SRPŠ
ně školské komisi a zrovna tak jako ve škole i tady nebo bývalí žáci školy. Dále při škole působí Pionýrpracovala vždy spolehlivě a obětavě.“ Na její místo ská organizace, která má dva oddíly – v Klínci a v Jíje od školního roku 1986/87 ustanovena dosavad- lovišti. Zároveň v roce 1987 přibyl třetí oddíl starších
ní učitelka Marta Smržová, která ve škole působí pionýrů. Pionýrské práce se prý v tomto roce účastní
od roku 1974 a která se tímto zároveň stala členkou 94 % žáků a organizovanost je tak na dobré úrovni.
školské a kulturní komise při MNV Jíloviště.
S příchodem sametové revoluce v listopadu 1989
Další zajímavostí, o které se dočteme v jílovišťské začala škole váznout doposud bezproblémová spokronice je beseda nad kronikou: „S potěšením zazna- lupráce se složkami Národní fronty. Hlavní oporu
menávám besedu nad kronikou (myšlena je kronika po celospolečenských změnách našla především
obce Jíloviště, pozn. autora), která byla uskutečněna u klínecké Tělovýchovné jednoty a také u klínecv úterý 17. června pro děti v Základní škole v Klínci. kých požárníků (staré označení pro hasiče, pozn.
Čtení z kroniky děti velice zaujalo a všechny děti pro- autora). Snaha rodičovské veřejnosti byla patrnější
jevovaly velký zájem o to, aby se dozvěděly něco ze než v předchozích letech. Další změny školu teprve
života v obci v době dávné i v době téměř současné.“ čekaly…
Potíže nastaly v zimě 26. února 1987, kdy praskl
(pokračování příště)
kotel ústředního topení, kterým byla vytápěna jed				
JAROSLAV VOLF
nak škola a jednak zdravotní středisko. Děti se vrátifoto: Oldřich Hanzlík a Karel Bayer
Klínecký zpravodaj 3/2016
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Veřejná doprava v regionu

Výročí 20 let integrace PID
na Mníšecku

u společnosti Martin Uher celých 20 let, formou pamětních certifikátů a drobných darů.
Před dvaceti lety, kdy se Mníšek pod Brdy s přilehlým okolím zapojil do systému Pražské integrované
dopravy (PID), se zde výrazně zlepšilo autobusové
spojení do Prahy a z Prahy. Jak jsem již zmínil, po celou dobu zajišťuje autobusové linky firma Martina
Uhra, který v březnu 1996 vyhrál výběrové řízení,
organizované tehdy nedávno vzniklou příspěvkovou
organizací hlavního města Prahy ROPID, pro obsluhu mníšeckého regionu. Již předtím bylo v první etaMožnost povozit se zdarma starými autobusy pě rozšiřování pražské dopravy za hranici hlavního
na lince do Prahy a zpět využilo velké množství ná- města takovou první vlaštovkou zavedení autobusovštěvníků, autobusy byly celý den plně obsazeny. vé linky č. 360 ze Smíchovského nádraží do Jíloviště
Největší pozornost asi vzbuzovaly Škoda 706 RTO a Trnové. Linka začala jezdit 18. září 1995 a většina
s vlekem Jelcz a tahač Liaz s návěsem NO80. Jiné spojů končila v Jílovišti, do Trnové zajížděly pouze
linky jezdily kratší tratě v okolí Mníšku pod Brdy: vybrané spoje ve špičce.
do Kytína, Stříbrné Lhoty, barokního areálu Skalka
Jednání s ROPIDem a třistašedesátka
či k mníšeckému nádraží, odkud bylo možno svézt se
historickým vlakem, vypraveným z Prahy a následVelkou hybatelkou rozvoje dopravy v regionu Mníně pendlujícím na trase Čisovice – Dobříš. Jízda his- šecka se stala tehdejší starostka Jíloviště RNDr. Matorickým vlakem už ale zadarmo nebyla, stejně jako rie Ulbrichová, která měla zásluhu právě na zavejízda historickým cyklobusem z dobřichovického ná- dení linky č. 360. V září 1995 zahájily i další obce
draží do Kytína, který posílil běžnou cyklobusovou linku. Kdo se nechtěl
vozit, mohl dát přednost
naleštěným autobusům,
které byly na náměstí
a v předzámčí přistaveny
všem na obdiv, nebo si
třeba na stánku BESIPu
vyzkoušet pomocí specielních brýlí jak člověk
vnímá okolí po požití alkoholu či drog. Oněch 20
let zajišťuje autobusovou
dopravu v našem regionu na drtivé většině linek
dopravce Martin Uher,
proto bylo součástí doprovodného programu
také poděkování řidičům
autobusů, kteří pracují
Regionální den PID v Mníšku pod Brdy, který
se uskutečnil v sobotu 18. června 2016, připomněl 20. výročí zavedení Pražské integrované dopravy do našeho regionu. Oslavy se
soustředily především na mníšeckém náměstí
F. X. Svobody, kde hlavním tahákem dne byly
jízdy historickými autobusy, dále zde probíhal
doprovodný program zaměřený jak na dospělé, tak na dětské návštěvníky.
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Mníšeckého regionu jednání s ROPIDem o rozšíření
PID do celého regionu. Rozšíření bylo naplánováno
na 1. července 1996 a ROPID ve spolupráci s obcemi naprojektoval celkem osm linek; čtyři páteřní
(č. 317, 321, 330 a 338) a čtyři místní ( č. 318, 320,
322 a 360). Trasy páteřních linek byly naplánovány do Prahy po rychlostní silnici R4, zatímco místní
po okružní trase se zajížděním do Zbraslavi.
První červencový den roku 1996 se linky skutečně
rozjely. Jenom linka č. 320, původně uvažovaná jako
školní, byla realizována až o dva roky později a v úplně jiné trase. Autobusy pana Uhra začaly od počátku
jezdit pravidelně a bez zpoždění, což v té době nebylo v našem regionu zvykem a někteří cestující z toho
prý byli šokováni. Za dvě desetiletí prošel dopravní
systém několika změnami a došlo ke zjednodušení
linkového vedení. Z původních osmi plánovaných
linek, které měli zajišťovat dopravu mezi Prahou
a Mníškem pod Brdy, nyní jezdí jenom čtyři. Přibyly
ale linky regionální, které nezajíždí do Prahy a které
jsou v přestupních bodech navázány na linky páteřní nebo železniční. V současné chvíli je v Mníšeckém
regionu v rámci PID provozováno 11 autobusových
linek, z toho deset linek provozuje dopravce Martin
Uher a jednu linku dopravce Arriva Střední Čechy.
Pokud by vás zajímaly detailnější informace, doporučuji vám publikaci „20 let integrace PID Mníšek
pod Brdy a okolí 1996-2016“, vydanou k letošnímu
výročí. Publikace podrobně mapuje posledních dvacet let integrace a obsahuje bohatý obrazový materiál. Podle mých informací by měla být k dispozici
v Městské knihovně v Mníšku pod Brdy a je zdarma.
Mníšecko před integrací PID

Historie autobusové dopravy v našem regionu
sahá ještě mnohem dále. Pojďme se ve druhé části
článku podívat, jak se zde autobusová doprava postupně vyvíjela až do současného stavu.
Roku 1927 byla zahájena řádná doprava na trase
Dobříš – Praha, to koncesi k provozování této živnosti obdržel Jaroslav Tichota. Posléze následovali
další dopravci: František Bajer provozoval autobusy
na trati Mníšek pod Brdy – Dobříš – Zbraslav – Praha, František Chýla trasu Dobříš – Praha. V roce 1931
zahájila činnost polostátní společnost Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu (JAS) a o rok později jí byla udělena licence na pravidelné tratě. JAS
obsluhovaly primárně jižní Čechy a okresní města
v této lokalitě, ze kterých zajišťovaly spojení do Prahy. Na trase Písek – Praha zastavovaly autobusy JASu

pouze v Dobříši a Mníšku pod Brdy. Soukromí dopravci těžili především z velkého zájmu cestujících
o jízdy za rekreací do nedalekého okolí Prahy.
Z dobového jízdního řádu z roku 1931 dopravce
Františka Chýly se dozvídáme, že v pracovní dny bylo
obousměrně vypravováno pět spojů a navíc v sobotu
(v té době byla sobota pracovním dnem) ve směru
z Prahy ještě další dva spoje. V neděli a ve svátky bylo
vypravováno obousměrně devět spojů. Cesta z Klínce na Smíchov trvala podle jízdního řádu 45 minut
a stála 8 Kč. Nakolik byl jízdní řád dodržován, si můžeme udělat představu ze stížností, které se na Františka Chýlu scházely u Městské rady v Dobříši. Cestující si stěžovali na to, že autobusy jezdí v sobotu
přeplněné, jízdní řády se nedodržují a jezdí se nepravidelně dle toho, kolik lidí se na nástupišti sejde,
autobusy mívají rozbitá okna, majitel nemá řádných
garáží a vozy nechává přes noc stát v ulicích města
a krom toho dochází k závratnému předjíždění vozů
na trati. To potvrzují i osobní vzpomínky líšnického
řídícího učitele Jaromíra Toboly, který vzpomíná:
„Dopravu obstarával pan Chýla se svými několika
obstarožními autobusy, které už toho hodně pamatovaly. Pamatuji se na ohromné návaly do těchto škatulí. Stará paní Chýlová stála u dveří, vybírala jízdné,
a když byl autobus náležitě přeplněný, zatlačila posledního cestujícího dovnitř, zapráskla za ním dveře
a autobus se vydal ke svému cíli.“
Zřízení národního podniku ČSAD

Za druhé světové války nastal velký nedostatek
pneumatik a pohonných hmot. Doprava byla přizpůsobena válečným potřebám a byly zaváděny především dělnické spoje. Po válce byl vozový park v dezolátním stavu. Pravidelná doprava na trase Dobříš
– Praha byla údajně obnovena již 31. května 1945
a měl ji provozovat pan Chýla zaplachtovanými nákladními vozy, vybavenými sedačkami. Po komunistickém Vítězném únoru byla ale veškerá pravidelná
autodoprava znárodněna a znárodňovacím zákonem byl zřízen národní podnik ČSAD, který převzal
veškerý vozový park v našem státě a v následujících
desetiletích se stal monopolním autobusovovým
dopravcem v zemi.
V období let 1949-1963 prochází podnik ČSAD řadou organizačních změn, než se ustálilo jeho řízení
Krajskými národními výbory (KNV), takže v našem
regionu nesl později oficielní název národní podnik
ČSAD KNV Praha. Trasa linky zůstala stejná, jenom
v jízdních řádech byla označována v opačném pořa-
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Veřejná doprava v regionu
dí měst, tzn. Praha – Dobříš.
Dopravu zajišťoval dopravní
závod Praha – Smíchov a výchozí stanicí bylo autobusové nádraží Praha – Smíchov
v Nádražní ulici, které disponovalo plochou 3000 m2
(dnes na tomto místě parkují
kamiony). Autobusové nádraží bylo slavnostně otevřeno
již 13. září 1947 a původně
ho provozovaly Československé státní dráhy (ČSD). V roce
1960 byla zavedena autobusová linka z Prahy – Florence
k příbramským uranovým dolům, která přepravovala přednostně zaměstnance dolů.
Linka byla provozována do roku 1987 a počet spojů
se přizpůsoboval potřebám uranových dolů. Podle
líšnických pamětníků již v šedesátých letech minulého století projížděla obcí školní autobusová linka
ČSAD. V roce 1978 se snad poprvé v autobusovém
jízdním řádu objevuje linka Praha – Klínec – Řitka/
Čisovice. Ještě v loňském roce byl na návsi v sousední Líšnici na plechové boudě čekárny k vidění kulatý
zastávkový označník s logem ČSAD.
Od roku 1985
z nového nádraží Na Knížecí u metra B

Dne 2. listopadu 1985 byl zahájen provoz metra
linky B a výchozí stanice na autobusové lince Praha – Dobříš byla přemístěna asi o 1,5 km směrem
do centra, na nově vybudované autobusové nádraží „Na Knížecí“ u stanice metra Moskevská (dnes
Anděl). Po sametové revoluci přichází změna politických, společenských a hospodářských poměrů
v zemi. Ke konci roku 1990 dochází k transformaci
jednotlivých dopravních závodů na státní podniky a ze smíchovského závodu vzniká státní podnik
ČSAD Praha – západ, který nadále zajišťoval dopravní obslužnost na našich autobusových linkách.
Posléze se v našem regionu začínají objevovat
i soukromí dopravci, kteří se snažili státnímu ČSAD
přebrat cestující. Od 23. května 1993 začal příbramský dopravce Luděk Šálek – Cup Tour, provozující dálkovou linku Praha – Příbram, zastavovat obousměrně v sousedním Jílovišti a od 3. října 1993 přichází
na trasu Praha – Dobříš další soukromý dopravce
– společnost Hotliner. Ta je zastávkovou linkou, její
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jízdné je levnější než ČSAD i Cup Tour a jezdí v těsném sledu se státní ČSAD. Dopravce Hotliner přinesl
i výhodné časové jízdenky pro školní mládež a studenty a zavedl výhodnou časovou jízdenku pro 10,
20 či 50 jízd v určitém úseku s platností tří měsíců.
S pravidelností jakou jsou vyvěšovány jeho zastávkové jízdní řády, jsou také strhávány.
Rok 1994 rušení některých spojů
a konec činnosti ČSAD

Začátkem roku 1994 dochází v důsledku ekonomické ztrátovosti spojů a zostřeným konkurenčním
bojem dopravců na trase Praha – Dobříš k rušení některých spojů ČSAD, Cup Tour už nezastavuje v ranní špičce, protože jsou autobusy naplněny již z Příbrami, a společnost Hotliner přestává jezdit úplně.
Problémy s autobusovou dopravou se začínají stupňovat a k 30. červnu 1995 ukončuje veškerou činnost v našem regionu i státní podnik ČSAD. Proto je
obcemi Mníšeckého regionu následně zajištěn soukromý dopravce JUDr. Jan Hofmann Č.S.A.D. Klíčov.
Zpočátku funguje nová autobusová obsluha v regionu jak má, ale již po několika týdnech přicházejí
problémy. Dochází k častému vynechávání spojů,
autobusy jezdí nepravidelně a řidiči prý ani nevědí,
kudy mají jezdit. Přes usilovnou koordinaci mezi obcemi se už služby dopravce dr. Hofmanna nezlepšily, ke zlepšení došlo až 1. července 1996 zapojením
Mníšecka do systému PID. Tím už se ale dostáváme
zpět k první části tohoto článku.
								
JAROSLAV VOLF
foto: archiv autora
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„Patříme na západ,
ne na východ!“

Michael Pánek č. 6

12 let starosta města Dobřichovice,
spolumajitel klubu ROCK CAFÉ

Filip Kohutič č. 21

Ilona Chrtová č. 23

Miroslav Cvanciger č. 52

Luboš Langer č. 64

místostarosta Horoměřic

Roman Jandík č. 42
zastupitel města Roztoky

8 let starosta města Řevnice

ředitelka zařízení pro zdravotně postižené

analytik - programátor

Kandidáti ODS Praha západ
do Zastupitelstva Středočeského kraje
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