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Informace z obce

prosinec 2016

sobota 17. 12. 2016
14:00 – 17:00

před budovou
hasičské zbrojnice v Klínci
VÁNOČNÍ DEKORACE
KORÁLKY, OZDOBY
KOŘENÍ, BYLINKY A DOMÁCÍ MARMELÁDY
SOLI, SOLNÉ LAMPY
A DALŠÍ RUČNÍ VÝROBKY
PALAČINKY, KÁVA
KLOBÁSY, SVAŘENÉ VÍNO,
OBČERSTVENÍ
po 16 hodině zpívání koled pod rozsvíceným
vánočním stromem

Informace z obce
Vážení občané,
před námi je čas Vánoc, svátků a oslav příchodu nového roku. V tomto období se také hodnotí, jaký byl rok,
který právě končí, v čem jsme byli úspěšní a naopak
které plány se nám uskutečnit nepodařilo a posunují
se do let příštích.
Rok 2016 se na venek zdál být v Klínci oproti předešlému roku méně aktivní, ale to je dáno tím, že rok
2015 byl v historii obce vzhledem k provedeným
stavbám a investicím výjimečný a těžko opakovatelný. Stavbě čistírny odpadních vod (ČOV) a vodojemu
s celkovými náklady zhruba 30mil. předcházelo několik let příprav a i letošní rok jsme byli oběma stavbami
velmi zatížení. Zkušební provoz pro nás byl opravdu
plný nových zkušeností a poznatků.
Proběhla řada kontrol jak provozních, tak stavebních (kolaudace),
ale i dotačních, protože na obě akce
jsme získali převážnou část finančních prostředků z dotačních titulů.
Bez dotací bychom tyto investice
nemohli uskutečnit, ale čerpání dotací obnáší spoustu administrativní zátěže a práce, která „není nikde
vidět“. Zatím můžu konstatovat, že
všechny kontroly proběhly bez problémů a nebyla zjištěna žádná pochybení ani nedostatky, stejně tak
provozně obě zařízení fungují bezchybně.
K dokonalému zásobení obce pitnou vodou nám
ale ještě chybí zajištění dostatečného zdroje vody.
Příprava stavby přivaděče se už v tomto roce výrazně
promítla do výdajů obce – projektová dokumentace
a související inženýrská činnost, platba za služebnost
vedení inženýrských sítí, podíl svazku obcí VOK
na hlavním vedení přivaděče Praha, Baně - Mníšek
pod Brdy. Hned v počátku roku 2017 budeme podávat žádost o dotaci do OPŽP, bude probíhat soutěž
na výběr dodavatele stavby, čeká nás další splátka
podílu VOK a služebnosti za vedení sítě. Těmito výdaji se rozpočet obce na rok 2017 stává schodkovým,
ale schodek bez problémů pokryjeme úsporami z let
2015 a 2016. Pro obec bude finančně velmi náročný
rok 2018, kdy budeme pravděpodobně hradit větší
část stavby přivaděče a výdaje související s 1. etapou
rekonstrukce krajské komunikace.
Projektanti dokončují dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu „rekonstrukce komunikace Klínec-Bojov, 1. etapa“. Do tohoto projektu je obec zapojená

pouze 6%, což je podíl na stavbě chodníků a doplnění
veřejného osvětlení. Celkově se ale jedná o investici
v řádu 100 mil. Kč. Hlavním investorem je vlastník
komunikace – Středočeský kraj. Podle posledních informací by měla stavba 1. etapy proběhnout v roce
2018.
Na jaře jsme připravili a podali 3 žádosti o dotace ze Středočeských Fondů (oprava komunikace
od ČOV ke Kaštanům, park Louka nad rybníkem, vybavení pro Zásahovou jednotku Sboru dobrovolných
hasičů - JSDH Klínec). Ani jedna z žádostí bohužel
nebyla úspěšná. Přesto jsme v tomto roce realizovali
kompletní opravu komunikace od ČOV ke Kaštanům
z vlastních prostředků, doplnili jsme chybějící
přístřešek autobusové zastávky. Vybavení pro JSDH
jsme pořídili alespoň v omezeném
rozsahu, postupně se nám daří doplňovat potřebné vybavení. Více
se dočtete v článku JSDHO Klínec.
Projekt „Louka nad rybníkem“ není
pro chod obce zásadní a bude realizován v případě získání dotačních
prostředků.
Do konce tohoto roku bychom
ještě chtěli stihnout podat 2 žádosti o dotace. První je z Ministerstva
pro místní rozvoj na nové herní
prvky v zahradě Mateřské školy.
Část zahrady by měla být oddělená
plotem a tato část hřiště by měla být přístupná
i pro veřejnost. Druhá žádost je do programu EFEKT
Ministerstva průmyslu a obchodu na výměnu
svítidel veřejného osvětlení. Žádost se bude týkat
pouze světel v majetku obce, která nejsou podél
krajské komunikace (tato svítidla budou vyměněna
a doplněna při rekonstrukci komunikace).
Doufám, že se nám podaří některou dotaci získat
a povedou se tak další „menší“ kroky ke zlepšení
života v Klínci. Také doufám a velmi si do nového
roku přeji, aby se nám povedl i ten „velký“ krok a byli
jsme úspěšní především při získávání prostředků
na stavbu přivaděče vody, protože tento projekt je
pro spokojenost klíneckých občanů opravdu zásadní.
Závěrem bych vás všechny ráda pozvala na Vánoční
trhy, které se budou konat v sobotu 17. 12. 2016 před
hasičskou zbrojnicí.
Přeji všem pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku především pevné zdraví.
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MARKÉTA POLÍVKOVÁ, starostka
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Informace zo obce
činnosti zastupitelstva a obecního úřadu

MOBILNÍ VETERINÁRNÍ SLUŽBA – VETBUS
Jak to všechno začalo?
Vše začalo dvěmi veterinárními lékařkami, které spolu jezdily ošetřovat kočky do útulku nedaleko Prahy.
Postupem času se doktorky začaly starat i o jiná zvířata,
která se z různých důvodů neměla možnost dostat k veterinárnímu lékaři. Zvířat, která vyžadovala veterinární
ošetření postupně přibývalo, a spolu s tím přibývalo
i množství věcí, které si s sebou doktorky musely vozit.
S narůstajícím zájmem o jejich služby přišla i myšlenka na založení Vetbusu, „pojízdné veteriny“. Aby
veterinární péče byla dostupná všem v okolí. Nyní
jsou hlavními členy našeho týmu 3 doktoři, a rozrůstáme se. Nakonec se ze služby, která původně znamenala jen krabici se základním vybavením pro ošetření
koček v útulku, stala moderně vybavená dodávka plná
sofistikovaných přístrojů a přípravků, které vyléčí
různé zdravotní problémy Vašich domácích miláčků.

chorob, odstranění zubního kamene ultrazvukem,
léčbu a prevenci chorob včetně odběrů krve, kastrace,
drobné chirurgické zákroky apod. Konzultaci a terapii
poruch chování. Stříhání a úpravu srsti ve vaší domácnosti (naše sestřička se zároveň věnuje i stříhání
a úpravě psů).
A kdy se na nás můžete těšit?
Do vaší obce budeme dojíždět pravidelně v sobotu
1x za 14 dní.
V nejbližší době přijedeme:
30.12. 2016, 14.1.2017, 28.1. 2017,
11.2. 2017, 25.2.2017, 11.3. 2017.,
25. 3. 2017, 8.4. 2017, 22.4. 2017

od 13 do 14:20 hodin před hasičskou zbrojnici.
Kontakt:
Více informací naleznete na:

Co vám můžeme nabídnout?
www.vetbus.cz.
Nabízíme veterinární ošetření v obcích, kde není
V případě zájmu sledujte tyto stránky, naleznete
veterinární klinika či ordinace. Naše služby a přístro- zde aktuální data a časy kdy budeme ve vaší obci.
jové vybavení se vyrovnají zázemí klasické kamenné Na těchto stránkách se můžete zarezervovat, objedveterinární stanice.
nat krmivo a léky či vznést jakýkoli dotaz.
Zajistíme vaši objednávku na prodej krmiv a veteriZa tým Vetbusu,
nárních diet (s možností dovozu až do domu – na rozJANA TRÁVNÍČKOVÁ
díl od e-shopů neplatíte poštovné), prodej odčervení
a dalších antiparazitik, vakcinace, prevence a terapie

REVIZE KOTLŮ

Vzhledem k množícím se dotazům a nejasnostem,
které vyplývají také ze zavádějících informací podávaných v mediích, upřesňuji novou povinnost vlastníků kotlů:
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je
s platností od 1. 1. 2017 každý vlastník stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího zdroje.
Kontrolu provádí odborná osoba, která je proškolená
výrobcem zdroje. Kontrola je platná 2 roky. V případě nedoložení dokladu na vyžádání je možné uložit
sankci pro fyzické osoby až do výše 20tis. Kč. Doklad
o provedené kontrole nepředkládejte na Obecní
úřad v Klínci, ale pouze na vyzvání úřadu obce
s rozšířenou působností – pro Klínec je to město
Černošice.
MARKÉTA POLÍVKOVÁ
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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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Informace
Z Mateřské
o činnosti
školyzastupitelstva
(článek pokračuje
a obecního
na straně
úřadu
16)

Podzimní školka
V naší školce nezahálíme ani na podzim. Na- Birlibán prošel mnoho zajímavých vesnic, než je našel
opak, užili jsme si plno hezkých akcí a mnoho a měl tak velkou radost. A navíc nejenom sebe ale
se ve školce naučili. Nové děti jsou ve školce i nás poučil, jak máme zacházet s hračkami. Nejen
doma, ale i ve školce.
spokojené a vše zvládají na jedničku.
Divadlo Mirma přijelo s moc veselou pohádkou
o strašidlech. Smáli jsme se od začátku až do konMinulý týden jsme ukončili kurzy plavání, které se ce. Celou dobu jsme s herci spolupracovali a ponám všem moc líbily. Všichni jsme se naučili správně máhali jim. Nakonec jsme zjistili, že se ani trochu
používat nohy i ruce, umíme bublat, dýchat do vody a ti nebojíme, na rozdíl od strašidel, z kterých se nanejstarší již plavali bez pomůcek. Prostě jsme šikulky konec vyklubali pěkní strašpytlové.
Také k nám přijel loutkář pan Fon Dráček s poháda dokonce i trenér Radek nás všechny pochválil. Bylo
kou o Tureckém rybáři. Měl opravdu krásné loutky,
to fajn a už teď se těšíme na další kurzy zase za rok.
Další akcí byla návštěva kostela sv. Šimona a Judy, kde moc hezky zpíval a pohádka byla hodně veselá. Nejvíc
pro nás, naši již dobří známí muzikanti z FOKu, připravili se nám líbila obří ryba, která když vykoukla z moře,
opět krásný hudební program o skladbě Vltava od Bed- dosáhla až k nám a hodně nás vylekala. Byla to ale
řicha Smetany. Procestovali jsme s muzikou slavného velká zábava a moc se nám to líbilo. Na závěr jsme si
skladatele Vltavu od pramene na Šumavě až do Prahy mohli všechny loutky prohlédnout a pohladit.
a velmi nás překvapilo, že nejznámější hudební motiv je
Dýňování s rodiči.
písnička Kočka leze dírou, kterou všichni známe. Zahráli
Již tradičně pořádáme podzimní dílničky s rodiči.
nám jí na příčnou flétnu, housle, violoncello a basu, a my
jsme si s těmito nástroji melodii zazpívali.
Sejdeme se v podvečer ve školce a společně něco vyráDivadélka ve školce jsme od září měli už tři. Přijelo bíme. Rodiče si tuto akci užívají s námi. Mohou si nejenové divadlo „A šmytec“ s pohádkou Eduarda Petiš- nom popovídat s jinými rodiči ale i ochutnat naše jedky Birlibán. Birlibán je takový malý zlobílek, který nohubky, a moc dobré horké jablíčko, které k podzimu
vždy něco zkazí, ale pak se to snaží rychle napravit. patří. Tentokrát jsme společnými silami vydlabali
Tentokrát byl ošklivý na své hračky a ty mu utekly. dýně a pak je trochu netradičně ozdobili.
Klínecký zpravodaj 4/2016

3

Vánoce | Zajímavosti z nejbližšího okolí



PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA...
Blíží se Vánoce. Naše kostely i domovy ozdobí
betlémy z nejrůznějšího materiálu, malé i velké, umělecky hodnotné nebo jen pro potěšení.
Zvyk, který ve středověku nevědomky zavedl
svatý František, přežil až do naší doby. Jaký je
ale skutečný Betlém? Pojďme se tam alespoň
na chvíli podívat.
Je úterý 5. listopadu 2013. Právě probíhá Národní
pouť českých křesťanů do Svaté země. Sedíme s manželkou v autobusu, který se pomalu blíží k Betlému,
městu na území s palestinskou samosprávou, stát Izrael. Za sebou máme dvě probdělé noci, první strávenou v letadle, druhou výstupem na Mojžíšovu horu
na Sinajském poloostrově v Egyptě. Jsme neuvěřitelně
unavení, stejně jako naši spolupoutníci. Autobus stoupá od Mrtvého moře. Najednou se stoupání změní
v malý zázrak techniky a lidského umu: Řidič autobusu nás musí vyvézt do nepředstavitelně strmého
kopce, při tom zvládnout celou řadu ostrých zatáček
a nenarazit do protijedoucích vozidel. Je tma, ale nad
námi se rýsují siluety starobylého, nikterak přehnaně
osvětleného městečka. Jsme v Betlémě. Dvakrát zde
pouze přespíme, denní program probíhá jinde, takže
prvních dojmů je málo. Z oken autobusu i moderního hotelu se často díváme na nepořádek a hromady
odpadků...
Cestu z Betléma do Jeruzaléma (asi jako z Klínce
do Prahy) a zpět musíme absolvovat přes přísně střeženou bránu, zbudovanou v několik metrů vysoké zdi
s ostnatým drátem. Zeď od sebe odděluje Palestince
a Židy. Jsme uprostřed jednoho státu, ovšem státu
rozděleného hranicí, která si v ničem nezadá s hranicí mezi socialistickým Československem a Německou
spolkovou republikou.
Do Betléma se znovu vracíme v sobotu 9. listopadu.
V poledne je pro všechny české poutníky sloužena
mše na Poli pastýřů, na místě, kde se podle Bible zjevil
pastýřům anděl a zvěstoval jim narození Spasitele.
Dnes je místo upraveno jako park. Stromy jsou promíchány s odkrytými pozůstatky staveb z prvních
křesťanských staletí. Během mše, kterou slouží čeští
a moravští biskupové, zpíváme české koledy. Na sobě
trička, plátěné kalhoty, na nohách sandály. Teplota
vzduchu dosahuje hodnot u nás běžných v srpnu.
Dole pod parkem žlutá, sluncem spálená tráva, hojně
prokládaná balvany. Věru těžké živobytí měli pastýři
před dvěma tisíci lety. I přes vyloženě letní atmosféru

nezní koledy nepatřičně. Ruší nás, a to dost vytrvale,
pouze jakýsi havranovitý pták. Celé dvě hodiny vydržel skřehotat v koruně blízkého stromu.
Mezi tisíci poutníků potkáváme známé z Čisovic.
Milé setkání v takové dálce od domova. Po bohoslužbě nakupujeme suvenýry a autobus nás převáží
do centra města, k bazilice narození. Bazilika vypadá
z venku jako pevnost, ale není se co divit, jako pevnost v neklidných staletích také sloužila. Při vstupu
se musím pořádně ohnout, vchod je mimořádně úzký
a nízký, pouze pro jednoho člověka.
Uvnitř baziliky přichází zklamání. Tmavá, málo
osvětlená stavba, po obvodu obehnaná lešením.
Prý se chystá její oprava. Stěny baziliky mi připadají jako očouzené, zašlé. Ještě větším zklamáním je
ale množství lidí. Kolem celého obvodu baziliky se
táhne had čekajících poutníků, a to stojí ve čtyř až
pětistupech! Tak dneska místo narození Páně určitě
neuvidíme! Průvodce nás ale uklidňuje. Musíme se
zařadit do fronty a čekat. A tak čekáme. Hodinu, dvě,
tři... Ve frontě zní snad všechny světové jazyky, lze
zahlédnout lidi všech ras. Pomalu, velice pomalu se
blížíme ke vchodu do krypty s místem Ježíšova narození. Když jsme téměř u cíle, začne se před nás cpát
nemalá skupina Čechů z jedné pražské farnosti, což
samozřejmě vzbudí nevoli všech za námi stojících.
V klidu to nenechalo ani mě, a tak jsem se do svých
krajanů i přes posvátnost místa pustil. Kupodivu mě
poslechli a nakonec spořádaně odešli na konec mnohahodinové fronty. Odměnou mi bylo poděkování
mladé Mexičanky ze skupiny stojící za námi.
Nohy a záda už necítím. Žádné posvátné vzrušení
se nedostavuje, a jak se blížíme k místu Ježíšova narození, přepadají mne, přiznám se, naprosto světské
myšlenky: Stihneme včas večeři v hotelu?
Konečně! Sestupujeme po schůdcích do krypty. Nevelká místnost je nádherně vyzdobená, ale nesmíme
se v ní příliš dlouho zdržovat. Poklekneme, položíme ruku na místo, kde stály jesle, a už nás dohlížející
mnich žene ven. Za námi čekají tisíce dalších poutníků...
Večeři v hotelu jsme stihli. Po ní se s manželkou vydáváme k bazilice znovu, jen tak, na večerní procházku. Ostatně ubytováni jsme nedaleko. Znovu stoupáme do kopce, míjíme školní hřiště, nízké domečky
místních obyvatel, a mně se na mysl vkrádá vzpomínka na prosté české betlémy, každoročně vystavované
v našich domovech. Davy turistů jsou díky pokročilé
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hodině pryč. Baziliku si prohlédneme i zezadu, míjíme
všudypřítomné krámky místních prodavačů, na poklidném náměstí se domlouváme, jakou si v některé
z místních kaváren dáme kávu, abychom se tohoto
úmyslu kvůli mé mizerné angličtině a nepřeberné
nabídce raději vzdali, zajdeme dál, do starobylých
uliček, kde klid ruší pouze místní kluci, snažící se sjet
několik schodů na přepravce od zeleniny. A pomalu
přichází zvláštní, slovy nevyjádřitelný pocit radosti,

míru, ztišení. Evidentně vychází z posvátnosti tohoto
místa. Najednou to oba víme: Ano, tady se to stalo.
Tady se více jak před dvěma tisíci lety narodil ten,
jenž zcela změnil smysl dějin lidstva!
Přeju všem klíneckým spoluobčanům, aby i oni prožili, přes únavné každodenní starosti a hluk našeho
světa, radost a pokoj.

Klínec, to nejsou jenom domy, zahrady, ulice
a ostatní veřejná prostranství. Jsou to také
pole, louky, lesy, potoky, tedy volná příroda,
která zastavěné území obce obklopuje, a která nám v posledních desetiletích doslova mizí
před očima. A s přírodou nám mizí také ti, co se
v ní pravidelně pohybují a co jí rozumí. Vždyť
kolik klíneckých občanů dnes pracuje v lese
nebo v zemědělství?

Takže: Pekla jsou tam, kde dnes stojí socha svatého Huberta, kde vyvěrá studánka s vynikající vodou
a kam lidi, zvláště děti, přitahuje štola Čertovka.
Korábka je až další údolí směrem na Měchenice.
Ústí do Bojovského potoka cca 300 pod klíneckou
zastávkou. Shora se dá do Korábky dostat cestou
na Pinkousy. Po levé straně nám skončí nová zástavba a po dalších 100 metrech se nám na pravé straně objeví louka. Na začátku louky odbočuje doprava
cesta právě do Korábky.
A co všechno je v Peklách, nebo chcete-li V peklách či V Peklech, zajímavého? Pekla jsou vlastně
umělým lidským výtvorem. Je to rozsáhlá těžební
jáma, pozůstatek po dolování zlata v době vrcholného středověku. Dle některých odborníků se v Klínci
zlato těžilo už v mladší době železné (Keltové), tedy
krátce před změnou letopočtu. Skutečně odbornou
literaturu s podrobnými informacemi o těžbě v tomto období jsem ale nenašel.Vraťme se tedy do doby
vrcholného středověku. K získávání zlata z vytěžené
horniny byla třeba voda. Tu si naši předkové do Pekel přiváděli náhonem z rybníka, který zbudovali
v místě dnešní louky pod Klíncem, přibližně pod
dnešní zahradou manželů Kreperátových. Zbytky
hráze zmiňovaného rybníka je možné nalézt dodnes. Jsou dobře patrné v době vegetačního klidu.
Mnohem lépe byly znát v dobách, kdy louku sekal
pan Krejzlík nebo můj syn. Na mapách z 19. století je
rybník ještě vyznačen, o čemž se můžete přesvědčit
třeba na www.mapy.cz/19stoleti. Tvaru a velikosti
rybníka dodnes odpovídá tvar a velikost pozemků
č.p. 139 a 140.
Ještě lépe jsou v terénu zřetelné pozůstatky starého
náhonu. Při prohlídce na místě se nám bude náhon
jevit jako terénní zářez, přerušený Panskou strouhou.

FRANTIŠEK DVOŘÁK

KOR Á BK A nebo P E K L A ?

Já sám jsem měl to štěstí, že jsem v letech 1982 1997 pracoval jako lesník, lidově řečeno hajný. Měl
jsem na starosti lesnický úsek, který zcela nebo
zčásti zahrnoval katastrální území Klínec, Trnová,
Měchenice, Davle a Líšnice. Později mi ještě přibyla Hvozdnice. Díky své tehdejší práci jsem poznal
spoustu dobrých, starých a moudrých lidí, mohl
jsem poslouchat jejich vyprávění a získávat tak poznatky dříve běžně předávané z generace na generaci. Zároveň jsem měl možnost pohybovat se každý
den v krajině, číst v ní stopy dávných dějů a sledovat,
jak jí přetváří člověk a živá příroda. Pokud dovolíte, a pokud mi to umožní vedení obce, rád se s vámi
o některé zajímavosti podělím.
První místo, kam bych vás dnes zavedl, jsou Pekla.
Kde ale Pekla jsou? Kde je má člověk neznalý místních poměrů hledat? Na všech mapách, které se mi
v posledních letech dostaly do ruky, včetně jinak vynikající mapy Klubu českých turistů, jsou Pekla označena, a to chybně, názvem Korábka. Chyba se do map
dostala někdy v minulém století a dodnes ji nikdo
neodstranil. Příběh o tom, jak k chybě došlo, znal
PhDr. Zdeněk Boháč, CSc., významný klínecký rodák.
Kdysi mi ho dokonce vyprávěl, ale ta lidská paměť...
Správné označení místa jsem nalezl pouze v přehledové mapě Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz) nebo v lesnických mapách.
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Pokračování na straně 6
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Zajímavosti z nejbližšího okolí

KOR Á BK A nebo P E K L A ?

 Dokončení ze strany 5
Pokračování terénního zářezu naleznete v mladé
smrčině nad studánkou. Prohlídku doporučuji, stejně jako u pozůstatků rybníka, v době vegetačního
klidu, nejlépe při sněhovém poprašku. Chtěl bych
zde apelovat na vlastníky nemovitostí v nové zástavbě pod kravínem, aby si vzali ochranu pozůstatků náhonu za svou. Jakoukoli terénní úpravou by se
totiž pozůstatky náhonu nenávratně zničily.
Voda, kterou naši předkové do Pekel přivedli, jakož
i podzemní voda, na kterou při své činnosti narazili,
musela být někudy odvedena. K tomu sloužily nejprve hluboké příkopy zbudované v levé stěně těžební
jámy, myšleno z pozice osoby přicházející od Klínce.
Takových příkopů je v Peklách několik. Nejhlubší
z nich se nachází v mladém porostu cca 30 metrů
za sochou svatého Huberta. Jakmile se horníci dostali do hloubky, ve které již nešlo k odvádění vody
použít příkopy, prorazili za tímto účelem štolu,
dnešní Čertovku.
Zajímavostí je, že Čertovka nebyla jediným pokusem
o vybudování štoly v Peklách. Pokud budete pokračovat po cestě ke Koutům, po cca 80 metrech si můžete v levé stěně těžební jámy všimnout nepatrné
díry, zavalené výkopovým materiálem. Zda se jedná
o další, neprozkoumanou štolu, nebo jenom o pokus
štolu prorazit, jsem nikdy nezjišťoval.
Těžební jáma v Peklách se zakusuje do sousedních
polí třemi výběžky, dobře patrnými na mapách.
Výběžky vznikly sledováním zlatonosné horniny
až do jejího úplného vytěžení. Horníci prostě těžili
v okolním terénu tak dlouho, dokud zlato nacházeli. Největším výběžkem, dobře patrným i bez mapy,
je Panská strouha. Název strouhy je jasný: Zatímco
okolní pole patřila klíneckým sedlákům, strouhu
vždy vlastnil majitel Zbraslavského panství. V Panské strouze dožívá torzo nejstaršího lesního porostu
v Klínci. Je mu 150 let. Další zbytky značně rozsáhlého, převážně smrkového a jedlového porostu je
možné zahlédnout také vpravo od cesty mezi svatým
Hubertem a Čertovkou. V Peklách se smrku a jedli
vždycky dařilo. Dodnes o tom svědčí mohutné pařezy, pozůstatek po těžbách v předchozích desetiletích
(převážně sedmdesátá a osmdesátá léta). Pamatuji se, že v roce 1988, když se těžily smrky směrem
k vlakové zastávce, dosahovaly těžené stromy výškou, průměrem i kubaturou hodnot srovnatelných
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se smrky šumavskými. Věřme, že za sto let se budou
naši potomci obdivovat podobným velikánům.
O pálení milířů v Peklách mi poprvé vyprávěl pan
Václav Bobek, sečtělý a moudrý muž, který mému
předchůdci i mně v lese pomáhal coby důchodce.
Jeho slova jsem si mohl ověřit až poté, co pan Bobek z tohoto světa odešel. Vpravo od cesty do Koutů,
zhruba proti druhé štole, jsem objevil místo s několikacentimetrovou vrstvou dřevěného popela a oharků, překrytou vrstvou humusu. Jelikož to bylo v porostu dnes téměř osmdesátiletém, a před osmdesáti
lety, když se zde rozprostírala paseka, se v lese klest
nepálila, nýbrž bezezbytku využívala k topení, jde
s největší pravděpodobností o místo, kde se vyrábělo dřevěné uhlí. Takových míst se mohlo v bezprostředním okolí nacházet několik.
Před dvěma stoletími mělo složení klíneckých lesů
zcela jinou podobu než dnes. Dominantní dřevinou
byl dub. S nástupem průmyslové revoluce dřevěné
uhlí vytlačilo uhlí černé a druhové složení lesů se
tím výrazně změnilo. Méně žádané listnaté dřeviny
nahradily dřeviny jehličnaté, potřebné pro výrobu
řeziva. Změna se nevyhnula ani Klínci. Dub a dřeviny, které ho zde doprovázely (jasan, javor, jilm, lípa,
habr) byl nahrazen smrkem (na vhodných místech
ve směsi s jedlí) nebo borovicí. Prvním pokusem
o druhovou změnu byl možná dožívající stopadesátiletý porost v Panské strouze.
O Peklách by se dalo vyprávět ještě mnoho. Svoji
hodnotu mají také jako zdroj vody, důležitá jsou pro
myslivost a zvěř. O tom ale někdy jindy.
FRANTIŠEK DVOŘÁK

PODĚKOVÁNÍ

Od doby, co se pan Ivan Kraus a paní Naděžda
Munzarová přistěhovali do naší obce, podporují
naši veřejnou knihovnu knižními dary, které nám
nakoupí na knižních veletrzích. Většina knih je věnována od autorů a na památku od Krausů je tam
jejich EX LIBRIS. V knihovně máme také ucelenou
sbírku knih, které pan Kraus napsal a i knížku
od paní Munzarové.
Touto zmínkou bych jim oběma chtěla za naše
čtenáře moc poděkovat.
MILADA PETRÁKOVÁ, knihovnice
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NA FARM

w

PLACENÁ INZERCE

Pod názvem Farma Klínec si představte tři věci.
V prvé řadě je to skutečná farma s hospodářskými
zvířaty na pastvinách, s okrasnými ptáky ve voliérách,
nebo také prodej vlastních farmářských produktů. Pak
je to Hospůdka na Farmě, což je nefalšovaná vesnická hospoda se sálem v těsné blízkosti samotné farmy. A tím třetím objektem je Restaurace Pod Farmou,
která nabízí příjemné posezení s klasickou farmářskou
gastronomií i dobrým vínem a nachází se skutečně pod
farmou – v samotném centru obce. Proč takto obšírný
popis - protože tyto řádky nejsou určeny jen Klíneckým (kteří nás už dobře znají), ale také obyvatelům
a návštěvníkům celého přilehlého Podbrdí.
U nás se tradice stoprocentně dodržují a zábavná
odpoledne pro děti, nebo večery pro dospělé, patří
opakovaně do ročního programového kalendáře společenských akcí na Farmě Klínec.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DOSAVADNÍ PŘÍZEŇ A PŘ

MĚ TO ŽIJE

www.FarmaKlinec.cz

ŘEJEME VŠEM HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2017

SDH Klínec
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku, užíváme si adventní období a bývá zvykem, že lidé koncem roku bilancují o tom, co se jim povedlo či nepovedlo. Ani u naší Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Klínec (JSDHO Klínec)
tomu není jinak. Pojďme si tedy shrnout uplynulý
rok 2016.
V letošním roce jsme, stejně jako v letech minulých,
věnovali mnoho času údržbě naší techniky. Mnoho
práce odvedli členové naší jednotky na zásahových
vozech CAS 25 Š 706 RTHP, kdy první (výjezdový)
byl kompletně přezut na nové pneumatiky a druhý
byl nově přelakován. Vzhledem ke stáří obou cisternových automobilových stříkaček bylo v průběhu
roku třeba řešit problémy s tlakem vzduchu, úniky
maziv a poruchy elektroinstalace. Vše bylo řešeno
svépomocí a jednotka byla po celou dobu veškerých
oprav a úprav akceschopná. Nadále pokračujeme
v modernizaci zásahových prostředků. Letos jsme
zakoupili novou kombinovanou proudnici a nastavovací žebříky. Vše nám pomůže ke zkvalitnění naší
zásahové činnosti v katastru obce a ochraně životů,
zdraví a majetku vás, našich spoluobčanů.
Protože hasič se celý život učí a je zákonnou povinností členů jednotky odborně se vzdělávat, školit se a účastnit se plánovaných výcviků, zúčastnili
jsme se i my pravidelné odborné přípravy velitelů
a strojníků JSDH obcí, která se skládá ze dvou bloků.
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Jarní teoretické školení a podzimní praktická část, které se účastní celá družstva
a formou výkladu či ukázky řeší modelové situace, které nás mohou potkat u zásahu. Pro příklad uveďme poskytnutí první
pomoci, zřízení čerpacího stanoviště nebo zásah
s výskytem nebezpečných látek. Součástí této přípravy jsou i písemné testy pro strojníky a velitele,

kterými prokazujeme svou odbornou způsobilost
k zastávání funkcí v jednotkách. Kromě této formy
odborné přípravy pořádáme sami i pravidelná měsíční školení a každý rok zakončujeme písemným
přezkoušením látky z daného roku.
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SDH Klínec
A nyní k samotným zásahům. V letošním roce zasahovala jednotka k dnešnímu dni (28.11.) celkem
u devíti zásahů, což je o jeden zásah více než za stejné období v minulém roce, kdy si naši přítomnost
vyžádalo celkem osm událostí. Pojďme si stručně
uvést, o co se jednalo:

21. 1. 2016, 02:22 hod.:
Požár zahradního domku, Klínec
Jednotka vyjela v nočních hodinách k ohlášenému
požáru, kdy na místě byl nalezen zahradní domek
hořící v plném rozsahu. Požár byl likvidován pomocí dvou vodních proudů a bylo ochlazováno přilehlé
okolí požářiště z důvodu zabránění rozšíření požáru. Na místě s námi zasahovaly jednotky JSDH Jíloviště a HZS Stčk. kraje Řevnice.

29.2. – 1.3.2016: Odstranění nebezpečných
stavů, Klínec a Bratřínov. Celkem 6 událostí
V noci z 29. února na 1. března zasáhla naše území
sněhová kalamita provázena silným větrem. Naše
jednotka byla během noci vysílána většinou k odstranění popadaných větví a uvolnění pozemních komunikací. V jednom případě se jednalo o spolupráci
s jednotkou HZS SŽDC při uvolnění železničních kolejí.Druhý den jsme byli vyslání k popadaným větvím na elektrickém vedení ve velkém rozsahu v Bratřínově, kde jsme společně
s dalšími jednotkami větve
odstranili a umožnili tak
technikům opětovné zprovoznění dodávek elektrické energie.

26.8.2016: Požár lesního porostu, Klínec
V poledních hodinách
byla jednotka povolána
k požáru lesního porostu za dálnicí D4. Průzkumem
zjištěn rozšiřující se požár o rozloze 5x5 metrů.
Požár jsme zlikvidovali jedním vodním proudem.
Na místě jsme zasahovali společně s jednotkou HZS
Stčk. kraje Řevnice.

23.9.2016, 18:45: Požár lesního porostu, Klínec
Jednotka byla vyslána k ohlášenému požáru lesního porostu. Tento jsme však nenalezli na udaném
místě, ani na další upřesněné pozici. Po dlouhém
hledání možného požáru ve spolupráci s jednotkou
HZS Stčk. kraje Řevnice, bylo Policií ČR oznámeno,

že se jedná o dohořívající ohraničené ohniště a zásah našich jednotek nebude zapotřebí.

A co plánujeme do roku 2017?
Čeká nás spousta práce. I v příštím roce budeme
pokračovat v údržbě techniky a v údržbě a obnovování výstrojních součástek a věcných prostředků.
Máme v plánu nadále modernizovat vybavení jednotky, ať už jde o ochranné prostředky či dovybavení vozů. V příštím roce hodláme zintenzivnit odbornou přípravu členů jednotky jak formou školení,
tak i zvýšením výcviků
a kondičních jízd strojníků. Rádi bychom také doplnili početní stav hasičů
v jednotce. Připravujeme
minimálně jedno taktické
cvičení, kterého se budete
moci zúčastnit jako diváci.
Jak vidíte, práce není
zrovna málo. Proto mi
dovolte tímto poděkovat
všem členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Klínec za jejich čas a práci, nezřídka na úkor
vlastních rodin a jiných zájmů. Děkuji jim za to, že se
věnují odborné přípravě, údržbě a samozřejmě i zásahové činnosti. Dále bych rád poděkoval i vedení
naší obce za skvělou spolupráci a podporu. Vážíme
si toho.
Úplným závěrem bych vám rád jménem celé JSDHO Klínec popřál krásné a klidné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2017.
JAKUB PETRŽILA
zástupce velitele JSDHO Klínec
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Volný čas v Klínci a okolí

ROZHOVOR S TRENÉREM GOLFU JIŘÍM VOZKOU,
HEAD PRO NIKON GOLF ACADEMY

Golf – sport pro každého
Golfová hra nabízí různé výkonnostní katego- Je třeba hned na začátku tréninků zakoupit celé
rie a tím pádem se golfu mohou věnovat spo- vybavení nebo se dá vypůjčit v akademii?
lečně rodiče, prarodiče i děti. Golf je časově
Nákup celého golfového vybavení není v žádném
náročný sport, takže spojení rodič a dítě je lo- případě nutný. Naše akademie každému zájemci hole
gické.
zdarma půjčuje. Vhodné je pořídit výbavu až po určité době ve spolupráci s trenérem, který doporučí
správné hole a další vybavení.
Je nutné, aby golf hráli i rodiče?

Nutné to není, ale mám mnoho rodičů, kteří vozili
své děti na tréninky a tento čas pak trávili čekáním,
než skončí trénink. Nakonec místo čekání začali s tréninkem sami.
Jak s golfem začít?
Jaký věk je pro dítě ideální?

Dobré je najít si nejbližší golfové hřiště, kde Vám
poradí a pomůžou s výběrem trenéra, nabídkou kurzů
apod. Ideální věk pro začátek s golfem je okolo třetího až čtvrtého roku, ale začít s golfem lze kdykoliv.
Můj nejstarší žák začal s golfem v 77 letech a golfu se
stále aktivně věnuje.
Koho trénujete v NGAC?
Jde o tréninky pouze v období jaro/léto?
Nebo jde o celoroční sport?

Již čtvrtým rokem jsem Head pro původně dětské
golfové akademie, ale v posledním roce se počet dospělých žáků vyrovnal počtu dětských žáků, proto se
již neprofilujeme jako čistě dětská golfová akademie,
ale jako golfová akademie pro každého. Golf je výhradně venkovní sport, ale s nabídkou indoor center lze pohodlně trénovat i během zimy. V zimě je
možné se v indooru připravit na zkoušku pro získání
Osvědčení pro hru na hřišti – HCP 54, případně si
za golfem vyjet do teplých krajů. Každý rok pořádáme soustředění během jarních prázdnin na Tenerife,
kam se mohou přihlásit i rodiče. Od letošní sezony
využíváme k tréninku indoor PAR3, který je nově
zrekonstruovaný a kde se můžou golfisté připravit
na nadcházející sezonu – jak na indoor drivingu, tak
na simulátorech. Během letních prázdnin u nás standardní výuka neprobíhá, ale pořádáme příměstské
tábory a soustředění mimo Prahu.
12
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Volný čas v Klínci a okolí
Jak poznat kvalitního trenéra pro děti?

Jak poznat správnou
golfovou akademii pro děti?
Přijďte k nám... Naše akademie používá moderní
metodiku výuky zaměřenou na individualitu každého
hráče, a to fyzickou i mentální. Striktně dodržujeme
maximální počet čtyř dětských žáků ve skupině. Právě
proto, aby byl možný individuální přístup i při skupinovém tréninku dodržet.

Trénink probíhá na hřišti PAR3 Zbraslav, které je
veřejným hřištěm s devíti jamkami, v zimě trénujeme
v Indooru PAR3. V případě výuky pro dospělé zajišťujeme golfovou výuku jak pro úplné začátečníky, kteří
golf nikdy ani nevyzkoušeli, tak pro hráče, kteří se
chtějí připravit na zkoušku pro získání Osvědčení pro
hru na hřišti – HCP 54. Dále nabízíme lekce, které
jsou přípravou na turnaj a jsou zaměřeny na konkrétní dovednostní situace jako je course management,
krátká hra, putting, hra z bunkeru nebo prodloužení
golfových ran.

Kvalitní trenér by měl být trpělivý, komunikativní,
ale zároveň důsledný a precizní. Děti i dospělí ocení
rozmanitost tréninků, a proto je důležité vedení formou hry, zábavy. Ale i přesto musí být trénink metodicky veden.
Jak moc je golf finančně a časově náročný?

Finanční náročnost golfu je určité dogma, které se
interpretuje i dnes, ale již dávno neplatí. Golf je podstatně méně finančně náročný, než je například tenis.
Kvalitní výbava se dá pořídit již za cca 5 000 Kč. Kurzovné lze platit najednou, pololetně nebo měsíčně.
Můžete také napsat „Ježíškovi“ – na letošní Vánoce
jsme připravili dárkové poukazy na různé typy kurzů,
které nabízí naše golfová akademie. Více informací
naleznete na stránkách www.ngac.cz.
DANIEL OPELÍK, sportovní koordinátor,
Nicon Golf Academy

KLUB SENIORŮ

Výlety na Dobříš, návštěva Galerie Tančící dům
„Retro“ v Praze, pohoštění v restauraci na Václavce
– Malvazinky, kino Lucerna (Zkáza krásou, Teorie
tygra, Pohádky pro Emu, Kulturní dům Barikádníků
– Praha Strašnice „Myslivecká kapela – Atlas“. Uspořádali jsme milé posezení u příležitosti MDŽ, oslavili
jsme Den maminek při kávičce. Zúčastnili jsme se
V počtu 21 členů a v přátelské atmosféře chceme uctění památky padlých u pomníku v Klínci – poklápokračovat i v roce 2017. O vedení našeho klubu dání věnce – krásné vystoupení dětí z Mateřské školseniorů se staráme všichni v čele s paní Žákovou – ky. Již několikrát jsme navštívili hospůdku Na Farmě
stále vzpomínáme na našeho kolegu pana Ing. Hodi- s prohlídkou zvířátek, s posezením a pohoštěním.
se – přejeme hodně zdravíčka a posíláme pozdravy.
Z rozpočtu obce Klínec je nám předán finanční příTěšíme se na rozsvícení vánočního stromečku
spěvek na činnost seniorů 5000,- Kč ročně. Dále pla- a na vánoční trhy. Rozlučkové posezení s rokem
tí každý člen zápisné 50,- Kč ročně. Pokladnu vede 2016 uspořádáme 7. prosince od 14 hod v hasičské
paní Šafránková. Kontrolu pokladny provádí kaž- zbrojnici.
dým rokem paní Obermajerová a paní Kreperátová.
Zápisy do knih seniorů včetně docházky vede paní
První schůze v roce 2017 se bude konat ve středu
Bauerová. Od nového roku 2017 se o vedení klubu 4. ledna 2017 od 14hod v hasičské zbrojnici.
bude starat paní Žáková s paní Bauerovou. Pokladnu
Zveme všechny seniory naší vesničky: „Přijďte
klubu povede paní Rájková.
mezi nás!“
V letošním roce jsme zorganizovali řadu zajímaMARIE ŽÁKOVÁ
vých akcí:

Náš klub seniorů se i v roce 2016 stále
schází v naší krásné hasičské zbrojnici,
každou první středu v měsíci od 14 hod
– velké díky kolegům hasičům za poskytnutí prostoru pro naše akce.
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Historie

HISTORIE KLÍNECKÉ ŠKOLY– 5. část
Výrazné politické a společenské změny,
které naší zemi přinesl rok 1990, se velice výrazně dotkly i naší školy. Původně sloučené obce Klínec, Jíloviště a Trnová se rozdělují na samostatné obce,
každá s vlastním zastupitelstvem. Žáci
ze všech tří obcí ale nadále navštěvují
klíneckou školu. Nedostatek finančních
prostředků snížil počet pořádaných akcí
a rozsah práce ve škole.

stavení Rok na vsi v Národním divadle, balet Broučci
ve Stavovském divadle, představení Kytice v divadle
Semafor nebo loutkové představení Spejbla a Hurvínka Kaleidoskop.

Od školního roku 1994/95 přebírá po mnoha letech převahu v počtu svých žáků obec Klínec a i pro
následující roky se zdá, že se situace nebude měnit. Tento školní rok se celý nesl v duchu příprav
na oslavu 35. výročí otevření školy. Oslava vyvrcholila v červnu 1995 na slavnostním shromáždění,
na kterém žáci předvedli kulturní program, ve kterém se střídala hra na zobcovou flétnu, recitace,
zpěv a dramatizace. Součástí slavnosti byla výstavka
žákovských prací. Při této příležitosti byla slavnostně zpřístupněna Stezka poznání, kterou vybudovali žáci a učitelé klínecké školy. Stezka měla dvanáct
stanovišť s informačními panely a byla přibližně
5 km dlouhá. Jejím posláním bylo poučení a poznání nejbližšího okolí Klínce a zlepšování tělesné
a duševní kondice. Stezka byla zpočátku pravidelně
udržována, pak postupně chřadla, až úplně zanikla.
Do dnešních dnů se ze stanovišť stezky dochovalo
pouze několik torzovitých náznaků.

Přestože po sametové revoluci vzrostla nabídka
různých kulturních akcí a pořadů, byly školou využívány velmi omezeně pro jejich vysokou cenu.
Do dubna 1991 se škola mohla spolehnout na tradiční spolupráci s místním patronátním podnikem
Komex, který byl poté likvidován. Žáci pokračovali
ve sběru léčivých rostlin a odpadových surovin, jejich výkupní cena byla ovšem snížena. Výkup bylin je
rok od roku komplikovanější, přesto škola z výchovných důvodů nepřestává v jejich sběru a také v sušení pomerančové kůry. Dalším neblahým jevem při
změnách ve společnosti byla oproti předešlým letům zvýšená agresivita u dětí. Přes veškeré nastalé
V roce 1995 započaly úvahy o přístavbě školní bupotíže podali škole pomocnou ruku členové dobro- dovy pro další třídu, jelikož mělo podle nového sysvolného hasičského sboru v Klínci i Jílovišti a spor- tému školství dojít k přesunutí 5. ročníku k 1. stupni
tovci z Tělovýchovné jednoty Klínec.
ZŠ. V souvislosti s tím bylo větší komplikací rozhodnutí Pozemkového úřadu, který nařídil vydání školPři škole nadále probíhalo sedm zájmových krouž- ního pozemku původním majitelům. Majetkoprávní
ků, většinou sportovního a přírodovědného zamě- vztahy tak musela obec hájit u soudu. Při jednání
ření. Kroužky vedli vesměs rodiče žáků, a to bez byli tehdy přítomni pamětníci a svědkové, kteří se
nároku na jakoukoliv odměnu. V roce 1991 byla za- koupě pozemku a výstavby školy účastnili. Přestože
vedena dobrovolná výuka náboženství, kterou pro- soudní rozhodnutí bylo pro obec pozitivní, přístavváděla paní M. Mejstříková a které se v prvním roce ba pro další třídu se nikdy v budoucnu nerealizovaúčastnilo sedm žáků, jejichž rodiče projevili o toto la, stejně jako nikdy nedošlo na rozšíření klínecké
vzdělání zájem.
školy o 5. ročník. Dalším problémem, který v tomto
roce trápil přespolní žáky školy, byla doprava. DopraV   roce 1993, v důsledku zavedení DPH, vzrost- vu v regionu tehdy zajišťovala soukromá společnost
ly ceny a i přes úsporná opatření měla škola velký JUDr. Jan Hofmann Č.S.A.D. Klíčov a byla velice nespoproblém dodržet rozpočet. Hledala proto sponzory lehlivá. Nebylo výjimkou, že žáci ráno přicházeli pozmezi místními podnikateli, aby mohla i nadále zvy- dě a odpoledne se autobusem vůbec nedostali domů.
šovat modernizaci výuky a podporovat sportovní
Pozitivnější událostí roku 1995 bylo to, že s pomočinnosti žáků. V roce 1993 vznikl při škole Divadelní
klub, který si dal za cíl seznámit mladé diváky s růz- cí školského úřadu byla škola zmodernizována a vynými typy divadelních scén. Navštíveno bylo před- bavena počítačem, tiskárnou a kopírovacím strojem.
14
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V roce 1999 pak bylo díky sponzorské štědrosti paní
E. Curriové vybudováno malé počítačové pracoviště
a tím byl tudíž položen základ pro práci počítačového kroužku. Ve školním roce 2001/02 bylo následně zřízeno počítačové pracoviště s internetovým
připojením, které bylo vybaveno novým nábytkem
a patřičnou technikou. S přelomem tisíciletí se pojí
rozmach videokamer a fotoaparátů. Zvláště při slavnostním zahájení školního roku se v rukou rodičů
tkví nejedna kamera nebo fotoaparát.

Stalo se tradicí, že v závěru školního roku probíhala Školní akademie, kde žáci zúročili svojí celoroční
práci v literární, dramatické, pohybové a hudební
výchově a připravili spolu s vyučujícími pěkné vystoupení pro rodiče a přátele školy. Mezi dalšími
výchovnými prioritami školy byla ekologie. Žáci se
účastnili přírodovědných soutěží, opakovaně měřili spad kyselých dešťů, nebo se seznamovali s ptactvem. Pro ptáky vyvěsili vlastnoručně vyrobené
budky a v zimním období potom ptactvo přikrmovali v hojně navštěvovaném krmítku, ve kterém se
ptáci nejlépe pozorovali. Navštěvována byla farma
v Trnové, kde se žáci seznamovali s životem koní
a s tím spojenou činností.

Kromě průběžných udržovacích prací na školní budově a přilehlé zahradě, stalo se zdárným počinem
vyasfaltování přístupových cest ke škole, ke kterému došlo ve školním roce 1998/99. Dalším významným stavebním skutkem byla škola na podzim roku
2002 připojena na splaškovou kanalizaci.

Ve školním roce 2000/01 byla při škole otevřena
školní družina. Stalo se tak vůbec poprvé v historii
školy. Zřízena byla v prostorech bývalého zdravotního střediska, dnes obecního úřadu.

Koncem tisíciletí se začaly na návštěvnosti školy projevovat slabší populační ročníky. Stalo se, že
ve školním roce 2001/02 neměla klínecká škola ani
jednoho prvňáčka. Ve školním roce 2003/04 nastoupili do první třídy pouze tři děti. Ve škole došlo
k poklesu žáků pod stanovený limit a obecní úřad
musel zažádat Ministerstvo školství o udělení výjimky, která byla ministerstvem poskytnuta. Celková neblahá ekonomická situace, spolu s ubývajícím
počtem žáků školy, byla důvodem ukončení činnosti
školy. Dne 24. března 2004 rozhodl zřizovatel, obec
Klínec, o pozastavení činnosti Základní školy v Klínci, s ukončením školního roku 2003/04, tj. k 31. srpnu 2004. Velmi výstižná jsou slova poslední ředitelky
klínecké školy Marty Smržové: „Trápí nás myšlenka,
že jsme zradili snažení, úsilí a hlavně osvícenou myšlenku bývalých klíneckých občanů, kteří svépomocí
postavili pro budoucí generace školu.“
Činnost základní školy nebyla již nikdy obnovena.
Ještě než byla provedena přestavba budovy na mateřskou školu, užívalo ji po krátké období Rodinné
a kulturní centrum. To už je ale jiné povídání, o tom
možná zase někdy příště…
			

JAROSLAV VOLF
foto: archiv ZŠ Klínec

VÝZVA PAMĚTNÍKŮM

A BÝVALÝM ŽÁKŮM ŠKOLY

Pokud by měl někdo z pamětníků nebo bývalých žáků klínecké školy jakékoliv poznatky o událostech, které byly v seriálu mylně nebo neúplně uvedeny,
uvítám jeho připomínky. Stejně tak pokud někdo z vás v seriálu postrádal další podstatné události ze života školy. Vaše připomínky poslouží pro budoucí
využití dosud zjištěných informací. Oslovit mě můžete kdykoliv, a to osobně
nebo na emailové adrese:

aht.volf@centrum.cz.
Klínecký zpravodaj 4/2016
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Z Mateřské školy (dokončení ze strany 3)

Podzimní školka

Z kaštánků, žaludů, šípků, které jsme nasbírali
na procházce v lese, jsme jim udělali oči, uši, pusu
nebo i nos. Z listů se zas pěkně vyráběly vlásky a různé ozdoby na hlavě. Všem se dýně moc povedly a odcházeli jsme i s rodiči domů spokojení.
Adventní období jsme zahájili zpíváním koled
na Farmě Klínec při rozsvěcení stromečku. Nyní se
připravujeme na naší vánoční besídku ve školce,
která diváky provede v první části předvánočním
časem a chystáním se na Štědrý den. V druhé části
vám povíme něco o narození Ježíška a prožijeme si
společně onu tajemnou noc, kdy se v městě Betlémě
na seně Ježíšek narodil. Moc se na představení těšíme a zveme vás do školky v pátek 16. 12. od 16.30
hodin. Také nás můžete ještě vidět 17. 12. na Vánočních trzích v Klínci, kde si zazpíváme pod vánočním
stromem koledy.
Přejeme všem krásný advent, pohodu a klid při vánočních přípravách a příjemný Štědrý den v kruhu
rodinném.
Děti, Martina, Radka a Hanka
16
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