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Informace z obce
Vážení občané,
v rukou držíte první číslo obecního zpravodaje
v roce 2017, a jak už se stalo zvykem, v úvodu
se dozvíte důležité informace o dění a plánovaných akcích v obci.

podílet na spolufinancování společné části přivaděče.
Předložili jsme položkový rozpočet stavby připravený
pro soutěž zhotovitele a tabulku dosud vynaložených
nákladů. Trnová připravuje návrh smlouvy na spolufinancování společné části přivaděče.

Pitná voda
V prvních dvou měsících roku jsme se navzdory chladnému počasí potýkali se zvýšenými odběry
a s nedostatkem pitné vody. Chybějící vodu jsme museli doplňovat dovozem cisternami, což je velmi nákladné, dovoz vody vychází na 280,- Kč/m3. Zároveň
chvilkové výpadky způsobují uvolňování usazenin
železa v síti, což bylo nutné řešit lokálně dle potřeby
a informací od spotřebitelů odkalováním. Uvolňování usazenin se bohužel nedá předem
předvídat a objevuje se kdekoliv
na síti. V případě, že Vám teče narezlá voda, neváhejte mě ihned kontaktovat, zajistím odkalení. Opakovaně
jsme prováděli kontrolu sítě a hledali
místa úniku vody (pravděpodobně
vodoměr prasklý mrazem nebo jiná
menší porucha, která se obtížně dohledává). Při poslední kontrole jsme
uzavřeli 2 přípojky k nemovitostem,
které nejsou v zimním období obývány, od té doby se situace zlepšila.
15. 1. 2017 jsme podali žádost
o dotaci na stavbu přivaděče vody.  V únoru probíhalo doplnění žádosti dle požadavků OPŽP. Po formální kontrole a doplnění je žádost v pořádku. Nyní
čekáme na další hodnocení. Připravujeme výběrové
řízení na dodavatele stavby. Pokud vše dobře dopadne
a získáme finanční prostředky, bude stavba zahájena
na podzim tohoto roku.
Pro překlenutí doby do zprovoznění přivaděče jsem
zajistila pronájem 2. filtru do naší úpravny vody, abychom mohli navýšit výrobu a dokázali pokrýt období
zvýšené spotřeby, především v letních měsících. Čerpání vody ze zdroje však můžeme navýšit jen minimálně,
počtem napojených osob a spotřebou vody se již pohybujeme na hranici povoleného množství odběru, které
bylo stanoveno na základě čerpacích zkoušek. Proto
znovu apeluji na všechny odběratele vody z obecního
vodovodu, aby používali dodávanou vodu pouze pro
běžný chod domácností a především, aby ve vlastním
zájmu respektovali zákaz zalévání a napouštění bazénů.
V lednu jsme dále s panem místostarostou zajistili schůzku s představiteli obce Trnová, která se bude

Rekonstrukce komunikace
procházející obcí
V uplynulém období jsme uskutečnili řadu jednání
s projektantem firmy Pontex i se zástupci vlastníka
komunikace, kterým je Středočeský kraj. Po volbách
do zastupitelstev krajů pověřilo nové vedení Středočeského kraje přípravou projektů Krajskou správu
a údržbu silnic.
V únoru jsme připomínkovali předloženou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Požadujeme doplnění dalšího
přechodu pro chodce u křižovatky
u hřiště tak, aby byl zajištěný bezpečný přechod ze všech směrů,
dále vyvýšený zpomalovací práh
u přechodu pro chodce Na Pískách
– předběžně projektant zajistil souhlas. Doplňujeme veřejné osvětlení
a upozorňujeme na chybné řešení
odvodu dešťové kanalizace. Snažíme se o zahrnutí úseku silnice od
hřiště k hasičské zbrojnici do 1. etapy rekonstrukce. Obec dále nabídla pomoc se zajištěním souhlasů vlastníků
dotčených pozemků, což se nám zatím daří úspěšně
plnit. I vzhledem k přípravě projektové dokumentace další etapy rekonstrukce žádám všechny vlastníky nemovitostí, kteří budou osloveni firmou Pontex
nebo přímo obcí, aby neváhali a odeslali potřebné
souhlasy se stavbou. V případě, že by Vám cokoliv
nebylo jasné nebo jste nebyli s navrženým řešením
spokojení, požadovali jste nějaké doplnění a podobně, neváhejte nás bezodkladně kontaktovat. Předpokládám, že je v zájmu nás všech, aby byla rekonstrukce provedená v nejbližším možném termínu.
V březnu proběhne jednání na Stč. kraji, na kterém
nám sdělí harmonogram a způsob financování rekonstrukce.

Nerušící výroba v obci
V posledních týdnech se v obci šíří poplašné a ne
zcela pravdivé zprávy ohledně záměru výstavby firmy de.fakto production park – Klínec a. s. (dále jen
Defakto). Tato firma vlastní pozemek č. parc. 370/1
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činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
v obci podél dálnice D4. Pozemek je z části zasta- Dotčené orgány, obec i někteří občané Klínce vznesli
věný budovami číslo popisné Klínec 106, dříve zde své připomínky, které byly zahrnuty v dalším stuppůsobila firma Fromin. V současné době je zde pro- ni projektové dokumentace. Nyní probíhá stavební
vozována truhlářská výroba. Celý pozemek o rozlo- řízení a po získání pravomocného stavebního poze 13 437 m2 byl již v územním plánu z roku 2000 volení bude moci firma zahájit stavbu. Do kompletzahrnutý tehdejším zastupitelstvem obce do území ní dokumentace je na vyžádání možné nahlédnout
nerušící výroby.
v kanceláři obecního úřadu nebo na Stavebním úřaJedná se o plánovanou výstavbu 4 výrobně-skla- dě v Mníšku pod Brdy.
dovacích hal, 4 objektů pro prodejně-výstavní účeÚzemním plánem v roce 2000 byly určeny další
ly a pro administrativu pro celkem až 100 zaměst- rozsáhlé plochy pro nerušící výrobu na území mezi
nanců nebo návštěvníků areálu. Obec dala již v roce silnicí III. třídy a D4, od odbočky na Všenory (bývalá
2009 souhlas se sloučením pozemků a s jejich vy- pila), až po místní komunikaci, která spojuje křižonětím ze zemědělského půdního fondu, ale záro- vatku u hřiště se zastávkou Klínec-škola a vede poveň vyjádřila nesouhlas se stavbou z důvodu ne- dél stávající zástavby rodinnými domy na Pískách.
dostatečné kapacity obecní čistírny odpadních vod Při tvorbě nového územního plánu jsme v roce 2013
(ČOV). Po obměně zastupitelstva po volbách v roce na žádost vlastníků v části těchto pozemků změnili
2010 jsme po prvních jednáních se zástupci firmy jejich využití ze staveb pro nerušící výrobu na stavDefakto a předložení projektové dokumentace byli by pro bydlení (blíže k obci kolem remízku). Větší
záměrem výstavby areálu v Klínci naprosto zdrceni. část plochy zůstává využitelná pro nerušící výrobu.
Velmi jsme se obávali neúměrného dopravního zatí- V novém územním plánu jsme mimo jiné zakotvili
žení a zhoršení životního prostředí v obci.
i pro tyto plochy podmínku omezení nákladní doMusím zde připomenout, že původní územní plán pravy vozidly do 6t a podmínili výstavbu vytvořeneobsahoval žádné regulativy dopravy v obci. Naším ním územní studie, která má podrobněji řešit inhlavním požadavkem v oblasti dopravy bylo zame- frastrukturu a využití území. Bohužel, zde vlastníci
zení průjezdu těžkých nákladních automobilů obcí. pozemků pro nerušící výrobu povyšují svůj podniFirma Defakto po našem nesouhlasném vyjádření
zpracovala v roce 2012 dopravní studii a následovala další řada jednání. Vše jsme konzultovali s odborníky a také s odborem dopravy MěÚ Černošice.
OBECNÍ ÚŘAD KLÍNEC,
Výsledkem je zakotvení podmínky obsluhy areálu
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
pouze osobními automobily a lehkými nákladními
ÚŘEDNÍ HODINY:
vozy o hmotnosti do 6 t.
pondělí 13 - 18 hod.
Po splnění této podmínky už nebylo možné ze
čtvrtek 8 – 13 hod.
strany obce dále blokovat územní řízení, jelikož
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
záměr je zcela v souladu s územním plánem. PodE - mail: urad@obecklinec.eu
mínkou obce bylo nadále připojení areálu na obecní
Internetové stránky:
splaškovou kanalizaci až po intenzifikaci ČOV a nawww.obecklinec.eu
Bankovní
účet: Česká spořitelna
pojení na obecní vodovod pouze v případě dokonč.
účtu:
0388079359/0800
čení přivaděče vody. Za tímto účelem byla v roce
2013 uzavřená plánovací smlouva, ve které je také
Starostka: Markéta Polívková
zakotvena povinnost investora přispět obci na rozmarketa.polivkova@obecklinec.eu
voj infrastruktury (projednáno a schváleno na veúřední hodiny:
pondělí
15 – 18 hod.
řejném zasedání č. 6/13 dne 24.7.2013). Tato částka
byla stanovená jako adekvátní podíl dle počtu osob
Místostarosta:
požadovaných pro připojení na obecní ČOV. MajiteIng. Jan Doubrava, MBA
lé firmy Defakto požadovaný příspěvek v roce 2015
jan.doubrava@obecklinec.eu
a 2016 uhradili na účet obce.  Na přelomu let 2012
stavební agenda,
úřední hodiny:
a 2013 proběhlo posuzování vlivu záměru na životstředa
17 – 20 hod.
ní prostředí, všechny dokumenty byly zveřejněny
na úřední desce a e-desce Obecního úřadu Klínec.

KONTAKTY:
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obecního zúřadu
obce
katelský zájem nad zájmem občanů obce. Všechna
jednání jsou velmi vyhrocená a zatím se nám nedaří
najít řešení, které by uspokojilo všechny zúčastněné. Na zachování podmínky vyloučení těžké nákladní dopravy trváme a jsme si jistí, že její dodržení je
pro život v Klínci naprosto zásadní.
Výstavba školy v Líšnici

Obec Líšnice na podzim loňského roku podávala žádost
o dotaci na rozšíření kapacity základní školy. Vzhledem
k tomu, že tuto školu navštěvuje poměrně velké množství
klíneckých dětí a zájem značně převyšuje počet volných
míst, jsem na žádost paní starostky napsala podpůrný dopis pro přidělení dotace. Líšnice dotaci z MŠMT získala. Předběžná dohoda je, že by obce uzavřely smlouvu
o spádovosti, a tak by obec Klínec plnila zákonnou povinnost zajištění školní docházky na základě smluvního
vztahu. Předpokládá se určitá finanční spoluúčast. Vše
podléhá schválení zastupitelstva na veřejném zasedání.
Termín otevření nových tříd je 1. 9. 2018.
Město Mníšek pod Brdy bohužel stále nemá stavební povolení na výstavbu nového pavilonu ZŠ, takže
navýšení kapacity školy je zatím nejisté. (Pro šk. rok
2017/2018 máme místa přislíbená).
Mateřská škola
Na konci roku jsme podali žádost o dotaci na nové
herní prvky do zahrady mateřské školy. Pokud dotaci získáme, bude část zahrady oddělená plotem
a hřiště bude přístupné veřejnosti. Výsledek se dozvíme během jarních měsíců.

Vzhledem k novele školského zákona a zavedení
nároku na vzdělávání dětem od dvou let (od roku
2020) připravujeme projekt na rozšíření kapacity
naší mateřské školy. Tuto investici ale budeme moci
uskutečnit, pouze za podmínky, že stát splní svůj závazek a poskytne obcím finanční prostředky nutné
k zajištění této nové povinnosti.

Autobusová doprava
Od 1. 4. dochází k přejmenování zastávek na dálnici
z „Klínec-škola“ na „Klínec-hlavní silnice“ z důvodu
sjednocení názvů všech zastávek na trase příměstských
autobusů.
Jedním z našich plánů pro tento rok je navýšení spojů
autobusové dopravy v časech dopravní špičky. Z řady
jednání vyplynulo, že obce, které s námi participují
na financování linek 317 a 321 bohužel nemají zájem
o další navyšování spojů. Prověřovali jsme možnost
zastavování linky 320 v Klínci, s tím ale Mníšek pod
Brdy zásadně nesouhlasí. Při dalších jednáních se nám
podařilo dohodnout další možnosti:
Nová linka Lety-Dobřichovice-Všenory-Černolice-Řitka-Líšnice-Klínec-Jíloviště-Všenory-Dobřichovice-Lety. O tuto linku mají zájem všechny uvedené
obce, kromě Řitky, která se zatím nevyjádřila. Linka
nabízí alternativní spojení na vlak a do školy ve Všenorech, Dobřichovicích, dopravu do centra Dobřichovic (lékaři, škola), do Let (obchody). Předběžně jsme
projednali spolufinancování Stč. kraje. Nyní čekáme
na oficiální vyjádření. Naším cílem je, pokud vše dobře
dopadne, aby byla linka v provozu od 1. 9. 2017.
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TERMÍNY SVOZŮ ODPADU:
Druhou možností je vyjednat zastavování linek spojujících Příbram, Dobříš a Prahu-Anděl. Linky zastavu- Bio – pondělí (první svoz v roce 2017 bude 3. 4.)
jí na Voznici a pak až v Praze. Jednání jsou zatím před Plast – úterý, pátek
námi. O výsledku budeme informovat.
Papír – pondělí, čtvrtek
Zde narážíme na problém, o kterém jsme se dozvěděli Nápojové kartony – 1x14 dní
v minulých týdnech. ŘSD usiluje o zrušení všech zastá- Sklo – 1x měsíčně
vek na D4 z důvodu bezpečnosti. To je na jednu stranu Kovy – dle potřeby
pochopitelné, na druhou stranu tento záměr nebyl nikdy Potravinářské oleje – uzavřené v plastových lahvích,
s dotčenými obcemi projednáván a zásadně by ovlivnil
nádoba je umístěna v areálu OÚ, vývoz dle potřeby
život všech obyvatel regionu. Nedovedu si představit, Směsný odpad – čtvrtek
jak by se dlouhé kloubové autobusy každých 20 minut
Nadále je v areálu Obecního úřadu (OÚ) možné vyvyhýbaly při průjezdu úzkými silnicemi III. třídy a to
užít kontejneru na textil. Vyřazené elektrospotřebiče
nemluvím o dnešním stavu těchto komunikací. Dalším
můžete odkládat kdykoliv v průběhu roku na místo dle
opatřením, které ŘSD plánuje je zrušení nájezdu na D4
dohody v kanceláři OÚ.
před Jílovištěm a převádění veškeré dopravy touto
obcí až k nájezdu u Motorestu Jíloviště. Havarijní stav
Poděkování pořadatelům akcí
podchodů pod D4 je vyřešený tak, že je většina z nich
Děkuji všem pořadatelům společenských a kulturnavržena na zrušení. Podchody ale neslouží jenom
ních akcí, Petře Plickové a Daniele Saifrtové za Třík bezpečnému přechodu k zastávkám, ale také zajišťují
královou sbírku, Tělovýchovné jednotě za Maškarní
prostupnost krajiny, jsou využívány pro cestu za volkarneval, Mateřské škole za Masopust, Kateřině Hoznočasovými aktivitami občany i turisty. Bez podchodů
manové za MDŽ a v neposlední řadě manželům Trachby byly části obcí, které jsou už teď oddělené dálnicí
tovým za spoustu krásných akcí, které pořádají na Far(Varadovská část Klínce i Líšnice, Jíloviště), doslova
mě v Klínci.
odříznuté, bez možnosti kontaktu.
Na závěr bych ráda pozvala všechny příznivce pohyVelmi nás rozhořčuje opakované jednání ŘSD „o nás,
bu na již čtvrtý ročník klíneckého jarního běhu Malá
bez nás“. Všechny obce Mníšeckého regionu už podeklínecká, který ve spolupráci s TJ Klínec pořádáme
psaly nesouhlasný dopis, ke kterému se připojily i obce
v sobotu 1. 4. 2017 od 14 hodin na fotbalovém hřišti
Všenory, Dobřichovice a Lety, které nájezd na dálnia dále na již tradiční Jarní trhy, které pro Vás za vydatci v Jílovišti také využívají. Připravujeme petici pro
né pomoci Sboru dobrovolných hasičů připravujeme
podpis občanů. O dalších krocích vás budeme inforna sobotní odpoledne dne 8. 4. 2017.
movat.
                             Markéta Polívková, starostka

Svoz odpadů v obci
Dovoluji si vás informovat o navýšení poplatku za provoz svozu odpadů na 600 Kč
za osobu trvale hlášenou
v obci nebo nemovitost za rok, splatnost je
do 30. 9. Zdražení bylo
nutné z důvodu zvýšení
nákladů na provoz systému. Rozšířili jsme služby o bioodpad a kovy. Zejména
svoz bioodpadu je ale značně nákladný a není zahrnutý do systému Eko-kom, ze kterého se nám náklady
částečně vrací v bonusech za třídění. Od února jsme
navýšili svoz plastů a papírů na 2x týdně. Svoz nádob
na bioodpad je zajišťován pouze v období od dubna
do konce listopadu.
4
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PŘEHLED AKCÍ v obci Klínec 2017
datum
1. 4.
So
8. 4.
So

čas
od 14 hod

od 14 hod

pořadatel,
místo konání

poznámka

Malá klínecká,
běžecký závod

Obec Klínec,
zázemí tělocvična
nebo hřiště

dětské tratě,
3 km, 6 km

Jarní trhy

Obec Klínec,
před hasičskou
zbrojnicí

název akce

11. 4. 8:30–11:30, Den otevřených
Út
15:00–16.30 dveří MŠ

Mš Klínec

30. 4.
Ne

Pálení čarodějnic

SDH Klínec,
před hasičskou
zbrojnicí

4. 5.
Čt

17:15 hod

Uctění památky
padlých

Obec Klínec,
pomník

5. 5.
Pá

15–18hod

Zápis MŠ Klínec

MŠ Klínec

15. 5.
Po

16:30 hod

Vítání občánků

Obec Klínec, MŠ
Klínec

10. 6.
So

od 10 hod

Regionální
hry bez hranic

Sdružení obcí
regionu Mníšecko,
Voznice

9. 9.
So

od 14 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

od 14 hod

Velká klínecká,
běžecký závod

Obec Klínec,
zázemí tělocvična
nebo hřiště

Vánoční trhy

Obec Klínec,
před hasičskou
zbrojnicí

říjen
prosinec

od 14 hod

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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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

Stejně jako v loňském roce se o prvním lednovém víkendu vydali ke dveřím klíneckých
domů 3 (nebo i 4) králové . I když nepřišli
zdaleka, vinšování zdraví a štěstí bylo míněno
upřímně. Děti koledovaly nadšeně, dokud jim
zima nezačala zalézat pod bundy. Tentokrát
jsme vytvořili 3 skupinky a povedlo se nám
obejít větší kus Klínce než vloni , ale na celou
obec nám síly ještě nestačily. Děkujeme za laskavá přijetí, hezká setkání a štědré dary. Sbírka proběhla pod záštitou farní charity Mníšek
pod Brdy. Našim malým koledníkům se podařilo vybrat 7 633 Kč. Celkový výtěžek sbírky
v Mníšku a okolních obcích činil 81 382 Kč.
65 % z těchto prostředků bude využito pro
projekty Farní charity Mníšek. V letošním roce
se prostředky využijí na podporu Domova seniorů Pod Skalkou a podporu sociálně slabých
osob. Zbylé prostředky budou použity pro
projekty celostátní i zahraniční. Ještě jednou
děkujeme a za rok se těšíme na setkání.
Petra Plicková a Daniela Saifrtová
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Masopust

MASOPUSTNÍ

PRŮVOD
Bylo slunečné teplé sobotní odpoledne 4. března, když se před třináctou hodinou začaly
po Klínci trousit podivně vypadající osoby. Ze
všech stran směřovaly k parkovišti pod školkou. Na parkovišti byl totiž sraz maškar Masopustního průvodu.

Masopustní průvod, pořádaný MŠ Klínec, se v naší
obci stal už každoroční tradicí a v hlavní roli jsou
děti. Letos už popáté vyrazil do ulic obce společně
s rodiči, prarodiči, prostě s doprovodem dospělých. Jsou to děti, pro které je tato zábava konána.
Mezi nimi na srazu nechyběly tradiční maškary jako
medvěd s medvědářem, nevěsta, smrtka nebo strakatý. Jako maškara přišlo několik zástupců zvířecí
a hmyzí říše, řemeslných povolání a mnoho novodobých masek. Kromě našich dětí se do průvodu zapojuje početné množství dospělých, kteří nezůstali
s maškarami pozadu: cikánka, kněz, šašek, zajíc, bílá
paní nebo novodobá Hermiona. To je ovšem jenom
krátký výčet. Za hudby foukací pianové harmoniky,
kterou tentokrát obstarala paní ředitelka mateřské
školy, zazpívaly na úvod děti několik písniček. Poté,
co paní starostka symbolicky předala dětem klíč
od obce, mohl se masopustní průvod vydat do ulic.
Do průvodu se spontánně zapojilo několik desítek osob, ať už v maskách nebo bez nich. Následovalo několik zastavení u domů, kde děti zazpívaly

secvičené písničky. Všude, kde průvod zastavil, čekalo na účastníky drobné pohoštění. Děti dostaly
od pána či paní domu za odměnu něco sladkého
a dospělí se mohli na další cestu posilnit kořalkou.
Po poslední zastávce u Kreperátů následovala ještě
společná fotografie na louce nad rybníkem, kde byli
všichni již velice netrpěliví. To už nás čekala konečná zastávka na Farmě. Tady děti nejdříve zazpívaly a na závěr pochovaly figurínu basy na nosítkách.
Symbolickým aktem, kterým by se zdálo že bude
masopust završen to ale ještě nekončilo. Pro děti
byla v sále Hospůdky připravena velkolepá diskotéka, na dospělé čekal zlatavý mok. Počasí se nám výtečně vydařilo, takže si tento den všichni radostně
užívali především venku.

Klínecký zpravodaj 1/2017
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Masopustní tradice v minulosti
Co to vlastně znamená masopust a jaká je jeho
tradice? Jak období prožívali lidé v minulosti?
Masopustní tradice byla jakýmsi klínem mezi
Vánocemi a Velikonocemi. Dal by se posuzovat jako přechodový rituál, spojený s počátkem jara a koncem zimy. Masopust sice není
církevním svátkem, přesto byl zařazen do církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje
podle Velikonoc.
Odjakživa šlo o lidovou zábavu, mající kořeny až
v pohanských dobách, zábavy probíhaly jak na vesnicích, tak ve městech. Naši dávní předkové si
na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo mnohdy církvi trnem v oku. Zákazy však byly
z její strany zbytečné, nicméně se podařilo přidružit masopustní dny mezi církevní svátky a určovat
tak jejich termín. Veselil se chudý i bohatý, nákladné masopustní hostiny a reje strojili i čeští králové.
Pro naše předky měl masopust velký společenský
význam, byly při něm prováděny rituály, které měly
po zimě zajistit obnovu plodivých sil přírody. O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné
zprávy již ze 13. století, tak, jak je známe ale vykrystalizovaly až ve století devatenáctém. V celém období od konce Vánoc se hojně pořádaly taneční zábavy, zabíjačky a svatby. Bylo to období hodokvasů,
naplněné mnohými společenskými událostmi, jako
muziky, šibřinky, bály. Právě v masopustu se konalo nejvíce svateb. Pokud se zrovna žádná z událostí
nekonala, mluvilo se v obci o prašivém masopustu.
Původní smysl slova masopust vyjadřuje opuštění masa na počátku půstu. Panovalo přesvědčení, že
před půstem by měl člověk co nejvíce jíst a pít, aby

byl po celý rok při síle. Masopust je třídenní svátek,
ale vyjadřuje i slavnostní období mezi Vánocemi
a postní dobou. Období začíná po Třech králích, tedy
od 7. ledna, a jeho konec je pohyblivý, jelikož má
vztah k Velikonocům. Vyvrcholením období jsou tři
dny: masopustní neděle, pondělí a úterý před Popeleční středou, kdy začíná čtyřicetidenní období půstu. Velikonoce připadají na první neděli po prvním
úplňku Měsíce po jarní rovnodenonosti 21. března.
Datum Popeleční středy pak připadá na 40. den před
Velikonocemi s tím, že do oněch čtyřiceti dnů nejsou
započítávány neděle, proto ve skutečnosti připadá
Popeleční středa již na 46. den před Velikonoční nedělí. Popeleční středa může připadnout na období
od 4. února do 10. března, pak masopustní neděli
můžeme slavit v období od 1. února do 7. března.
Celé období masopustu tedy může být různě dlouhé.
Příprava na tři závěrečné dny masopustu začínala
již ve čtvrtek před masopustní nedělí. Na tzv. Tučný čtvrtek se měl každý pořádně najíst, aby zůstal
celý rok při síle. Tomuto dni předcházela zabíjačka.
Na třídenní zakončení masopustu se konaly velkolepé obřady, vyvrcholené obchůzkou masek, hrami

a taneční zábavou. O masopustní neděli venku vyhrávali hudebníci již po obědě a zvali tak k muzice
do hospody. Říkalo se jí také taneční neděle. Pivo
teklo proudem a tancovalo se až do rána. V zábavě se
pokračovalo i v pondělí. Konal se tzv. mužovský bál.
Sem mohli pouze ženatí muži a vdané ženy, svobodní museli zůstat venku a spokojit se s přihlížením.
Vyvrcholením celého svátku bylo úterý, kdy chodíval
průvod maškar. Závazným pravidlem bylo obejít celou obec od domu k domu a provádět žerty na účet
hospodáře a hospodyně. Při průvodu hrála muzika,
8
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při návštěvách se zpívalo a tancovalo. Maškary byly
pohoštěny a obdarovány výslužkou.
Každoročně se objevovaly tradiční masky, často to
byly zvířecí motivy. Dominantní maskou byl medvěd, vedený medvědářem, neboť medvěd symbolizuje plodnost. Ženy a dívky z každého domu si s ním
musely zatancovat, odmítnout nešlo. Z dalších typických masek průvodu byli: kobyla, bába s nůší, žid,
nevěsta, Turek, kat, smrt, laufr, slaměný, kominík, či
Masopust, který je oblečený do kostýmu z pestrých
odstřižků látek a působí jako centrální postava průvodu. Po skončení obchůzky byl den završen opět
muzikou a tancem v hospodě. Tentokrát zábava
končila přesně o půlnoci. Na závěr byla ještě často

pochována basa, ať už skutečná nebo jako figurína,
která se na nosítkách vynesla ven a pohřbila na znamení, že si na ní nikdo v následujících týdnech nezahraje. Střílení medvěda, které
je dnes nejznámějším aktem
završení masopustu, pochází
až z novější doby. Tím skončil čas masopustního veselí
a nastal čtyřicetidenní půst,

během kterého se měli věřící připravovat na největší křesťanský svátek – Velikonoce.
Během druhé světové války byly nacisty v naší zemi zakázané všechny lidové zábavy, v důsledku čehož
pohasly i masopustní zvyky a po skončení války již
nebyly mnohé obnoveny. Do dnešních dob se zvyk
dochoval především na vesnicích, kde je pořádán folkloristy, místními spolky a nadšenci. Místo magické
události je však pojatý už jenom jako karneval
a místo tradičních masek se často objevují masky nové, inspirované ve filmech, o čemž se můžeme
každoročně přesvědčit při masopustních průvodech
nejenom v naší obci, ale i v obcích sousedních. Nedodržuje se ani tradiční termín, v důsledku pracovních dnů se zábava přesunula na víkendové dny.
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Jaroslav Volf

(foto: archiv autora)
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malá
4.��ročník�slavného�běžeckého�závodu�okolo�Klínce

MÍSTO�KONÁNÍ

lesní�a�polní�cesty�okolo�Klínce
PREZENTACE

tělocvična�TJ�Klínec,�Klínec�142
(při�pěkném�počasí�fotbal.�hřiště)
OBČERSTVENÍ

klubovna�TJ�Klínec�-�Peklo
(při�pěkném�počasí�fotbal.�hřiště)
STARTOVNÉ

děti�10,-Kč,�dospělí�50,-Kč
TRATĚ

6km,�3km,�1200m,�400m,�100m
PROGRAM

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

Markéta�Polívková
t:�776�700�346
e:�marketa.polivkova@obecklinec.eu
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TJ Klínec z.s.oddíl kopané
Rozpis jarního kola soutěže kopané 2017
IV. třída - skupina A

26. 3. 2017

15.00

Klínec – Pikovice

2. 4. 2017

16.30

16. kolo

D. Břežany B – Klínec

9. 4. 2017

16.30

17. kolo

Klínec – Řevnice

16. 4. 2017

17.00

18. kolo

Libeř B – Klínec

23. 4. 2017

17.00

14. kolo

Libeň – Klínec

15. kolo

19. kolo
20. kolo

Zlatníky B – Klínec

7. 5. 2017

17.00

21. kolo

Klínec – Bojanovice

14. 5. 2017

17.00

22. kolo

Psáry B – Klínec

21. 5. 2017

17.00

23. kolo

Klínec – Zvole B

28. 5. 2017

17.00

24. kolo

Průhonice B – Klínec

4. 6. 2017

17.00

25. kolo

Čisovice B – Klínec

11. 6. 2017

17.00

26. kolo

Mníšek B – Klínec

18. 6. 2017

17.00

FIRMA
ASPIUS
zpracování masa
Přijme do provozovny na Řitce
pracovníky těchto profesí:
 Zástupce vedoucího výroby
 Skladníka s průkazem
na el. vysokozdvižný vozík
 Pracovníky expedice
a výroby
Info na tel.: 723

886 310

nebo e-mail:

vyroba@aspius.cz
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Pozvánka na velikonoční trhy

JARNÍ TRHY
V KLÍNCI
Sobota 8. 4. 2016
14 – 17 hod.

U Hasičské zbrojnice Klínec

koření a bylinky
sazenice a hrnkované rostliny
šperky a korálky
korálková dílnička pro děti
uzeniny, klobásky, pečivo
Skákací hrad pro děti
Od 15:30 hod. divadelní představení
Po celou dobu možnost občerstvení (pivo, limo, teplé nápoje)
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Mateřská škola

TĚŠÍME SE NA JARO
Na začátku března již začalo do naší
školky nakukovat sluníčko a my se začali těšit na jarní program a jarní akce.

První akcí, která se uskutečnila opravdu za plného slunce, byl již tradiční masopustní průvod obcí.
Ve školce jsme si nachystali rozmanité masky. K těm,
kdo si chtěli masku vyrobit sami doma, se přidávali
i rodiče a proto byl sobotní průvod opravdu pestrý
a veselý.  Hemžil se kominíky, vodníky nebo zvířátky. Nechyběl medvěd s myslivcem, ježibaba se smrťákem, šašci, skřítci, nevěsta i ženich ale ani kněz,
který pronesl závěrečnou řeč při staročeském zvyku, pochovávání basy. Basu jsme si vyrobili ve školce a tatínkové nám dodali nádherné máry a tak vše
bylo, jak velí tradice. Počasí nám přálo celou cestu a po zakončení průvodu nás čekalo odpoledne
na Farmě plné zábavy a her.
Mobilní planetárium ve školce

V březnu nás čeká jarní program, kde se mimo jiné
dozvíme něco o zákonitostech přírody. Například

14

proč příroda potřebuje sluníčko. Proč se mění roční
období a proč se střídá den a noc. A protože ve školce získáváme nové poznatky nejen vyprávěním, ale
i zážitky, přijelo k nám mobilní planetárium. Moc
jsme se na něj těšili a nebylo nám moc jasné, jak se
k nám vejde. Když nastal tolik očekávaný den, přijela do školky paní s velkou taškou a planetárium
nikde. Byli jsme trochu zklamaní, ale paní se zavřela
do místnosti, kde spíme a my čekali. V místnosti bylo
ticho, nic se nedělo a naše nervozita se stupňovala.
Najednou se otevřely dveře a my se nestačili divit.
Ve třídě stál obrovský kulatý stan.
Rozdělili jsme se na dvě skupinky a Motýlci jako
první mohli vstoupit do planetária. Když jsme se
rozkoukali, viděli jsme promítací zařízení. Dostali jsme za úkol, se všichni uložit na záda. Nad námi
se najednou objevila celá noční obloha. Pak už jsme
si jen užívali pohádku o krtkovi ve vesmíru, a dozvěděli jsme se právě něco o sluníčku, naší planetě a měsíčku. Bublinky se zatím nemohly dočkat,
a když se dočkaly, paní lektorka jim promítala cestu zvířátek do vesmíru. Když se zvířátka raketou
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zbaštíme ke svačině.   Budeme si vyprávět o bylinkách, proč jsou nejen krásné, voňavé, ale také zdravé. Některé už na záhoncích máme a některé ještě
zasadíme. Ale ještě než začneme sázet, chystáme se
něco dozvědět o tradici čištění a otvírání studánek.
Nejprve si o tomto zvyku budeme vyprávět, promítneme si film a pak se vydáme ke klínecké studánce,
kde jí krásnou básničkou přivítáme a přichystáme
na jaro. Snad se nám to vše povede a studánka zůstane až do zimy čistá a voda v ní dobrá.
Připomeneme si také velikonoční tradice, nabarvíme vajíčka, naučíme se velikonoční koledy a užijeme
si ve školce pomlázku. Také se vydáme pro nové zážitky a informace do Kinského letohrádku, kde probíhá
velikonoční program a my se dozvíme například, proč
Co nás ještě čeká
mají dny před velikonocemi svá jména, proč se barví
Čeká nás plno zábavy, jarních básniček i písniček. vajíčka, pletou pomlázky a další a další zajímavosti.
Na jarní měsíce se moc těšíme a přejeme všem čteChystáme se na jarní úklid naší zahrady, vyčištění
záhonků, sázení semínek zeleniny i kytiček. Těšíme nářům plno sluníčka.
se, že naše zahrada bude nejen krásná, ale že si i vypěstujeme vlastní sálat, nebo ředkvičky, které potom
Děti Martina, Radka a Hanka

dostala do vesmíru, nestačila se divit a my také ne.
Vesmír byl najednou plný nádherně barevných planet, které se pohybovaly elegantně okolo nás. Viděli
jsme i naší Zemi, Slunce a Měsíc, a nad námi se pohyboval i kosmonaut.   Na závěr se na obloze ještě
začaly rozsvěcet hvězdy a souhvězdí. Byla to nádhera a my si to moc užili. Po promítání jsme si ještě
zahráli na planety, které jsme viděli a vysvětlili si,
jak je to se střídáním dne a noci, a proč někdy svítí
měsíc, a jindy sluníčko. Bylo nám trochu líto, když
se najednou planetárium vyfouklo a zmizelo v tašce. Ale Martina s Radkou nám slíbily, že zase za rok
k nám paní lektorka přijede a pustí zas něco nového
o vesmíru.

DŮLEŽITÉ ODKAZY A KONTAKTY NA ÚŘADY
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE,

Podskalská 19, 128 25 Praha 2, tel.: 221 982 111, www.mestocernosice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY,

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 318 541 911, www.mnisek.cz

ÚŘAD PRÁCE PRAHA - ZÁPAD,

Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5, tel.: 950 152 111, portal.mpsv.cz

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PRAHA-ZÁPAD,
Sokolovská 855/225, Praha 9, tel.:284 005 111, www.cssz.cz

FINANČNÍ ÚŘAD PRAHA - ZÁPAD,

Na Pankráci 975/95, 140 21 Praha 4, tel.: 261 371 111, www.statnisprava.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD,

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, tel.: 274 051 111, www.czso.cz

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ,
katastrální pracoviště Praha – západ,

Pod sídlištěm 9/1800, 182 13 Praha 8, tel.: 284 041 111, www.cuzk.cz
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Mateřská škola

ZÁPIS

do Mateřské školy v Klínci
na školní rok 2017/2018
proběhne dne

5. května 2017
15 – 18 hodin

v prostorách MŠ v Klínci.
Přihlášku k zápisu je možné vyzvednout od 1. dubna
v provozních hodinách MŠ v Klínci, přihlášku naleznete také
na našich webových stránkách

www.msklinec.webnode.cz
S sebou je potřeba přinést:
1) Rodný list dítěte
2) Občanský průkaz
3) Vyplněné formuláře: Přihláška dítěte k zápisu do MŠ, Evidenční list dítěte,
součástí je Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte.
Doporučujeme k zápisu přijít bez dítěte. Jedná se o administrativní úkon.
Navštivte s dítětem raději den otevřených dveří v MŠ.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodují stanovená kritéria
– zveřejněná od 1. dubna na webových stránkách MŠ.
Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Klínec,
tj. ze spádové oblasti obce Klínec.

MŠ v Klínci pořádá dne 11. dubna

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8.30 – 10 a 15 – 16 hodin

po telefonické dohodě lze navštívit MŠ s dítětem i v jiném termínu.
16
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Nakupte

STAVEBNINY u nás
a Vaše stavby ROZKVETOU

STAVEBNINY
Bez názvu-1 1

www.rokal.cz
14.03.17 16:03
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