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Informace o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
Vážení občané,
vodu kalamitního stavu omezil Městský úřad Černošice,
čtvrté vydání Zpravodaje Klínec vychází v po- jako orgán ochrany přírody, právo občanů vstupovat do
lovině prosince a doufám, že při jeho čtení se lesa na vlastní nebezpečí a vstup do lesa zakázal. Zákaz
alespoň na chvíli zastavíte v hektickém shonu vstupu do lesa platí do 31. 1. 2018 a žádám občany, aby
konce roku a předvánočních příprav.
zákaz v zájmu vlastního bezpečí dodržovali.
V minulém čísle jsem vás informovala o investičních
akcích, které letos realizujeme nebo připravujeme na
příští rok a na které jsme získali prostředky z několika dotačních titulů. Dětské hřiště v zahradě Mateřské
školy už děti plně využívají. Veřejný koutek bude teď
přes zimu z bezpečnostních a provozních důvodů uzavřený, otevřeme zase v březnu. V průběhu podzimu byl
postavený nový úsek veřejného osvětlení v ulici „Pod
lesem“ a byla vyměněná část světel v obci za nová moderní LED svítidla. Některá svítidla byla navíc doplněna,
aby bylo dosaženo lepšího osvětlení veřejných prostorů.
Nová LED svítidla možná z dálky působí méně výrazně
než stará světla.  Je to způsobeno tím, že mají světelný
paprsek nastavený pouze na veřejný protor, neosvětlují
okolní prostředí a nevytváří tzv. světlný smog, tj. nezáří směrem nahoru. Opakuji zde, že nebyla vyměněna
svítidla v rozvojových částech Klínce, kde ještě nedošlo k předání majetku od investora (investor ale hradí
náklady na provoz a opravy světel obci) a světla podél
krajské komunikace, která jsou navržena na obnovu při
plánované rekonstrukci silnice. Zde plynule navážu na
nejpalčivější bod v naší obci – stav krajské komunikace.
Po mnoha vyjednáváních a urgencích na Středočeském
kraji a Krajské správě a údržbě silnic by měla být ještě
letos v prosinci podána žádost o územní rozhodnutí na
1. etapu rekonstrukce komunikace procházející obcí Klínec. Slibované projednávání 2. etapy má být zahájeno
v lednu 2018. V prosinci by měla být také ukončená
soutěž na dodavatele stavby přivaděče vody, stavba bude
zahájena začátkem roku 2018.
Podzim byl v Klínci nejen ve znamení rekonstrukce
osvětlení a přípravy dalších projektů, bohužel jsme řešili
i řádění živlů. V neděli 29. 10. 2017 se přes naše území
přehnal orkán Herwart, který způsobil značné škody.
Silný vítr vyvrátil nebo polámal několik stromů i v intravilánu obce Klínec, na několika místech pomáhala
odstranit škody a zprůjezdnit komunikace naše Jednotka
sboru dobrovolných hasičů. Vzrostlá douglaska v zahradě Mateřské školy a  dub na obecním pozemku č. parc.
877 byly poškozeny tak, že je musela následně skácet
odborná firma.
Orkán napáchal významné škody také v lesích. Silnice
č. III/11512 z Klínce do Všenor je stále uzavřená pro rozsáhlé polomy a vývraty, které leží přes vozovku. Z dů-

Výše poplatků 2018:
Cena vodného a stočného je stanovená na základě kalkulace cen a vychází z nákladů na provoz infrastruktury.
Obec Klínec je provozovatelem vodárenské infrastruktury, neplatíme tedy zisk žádné velké společnosti, ale
jen naše skutečné náklady. Cena vodného dle kalkulace
nákladů zůstává pro rok 2018 stejná jako v předešlých
letech, tj. 38 Kč/m3. Cena stočného se zvyšuje na 36,11
Kč/m3 s DPH (cena pro rok 2017, platná od r. 2016,
činila 30 Kč – 34,50 s DPH). Cena stočného placeného
paušální částkou, která vychází ze směrného čísla roční
spotřeby daného Vyhláškou MZe pro obyvatele RD – 36
m3/rok, bude od 1. 1. 2018 činit 1 300 Kč/os/rok.
Výše ostatních poplatků se nemění.
Dále bych se na těchto stránkách ráda podrobněji věnovala odpadovému hospodářství v obci. Zhruba 300 kg
– tolik odadu vyprodukuje dle údajů společnosti EKOKOM každý občan ČR za rok. Pro běžnou čtyřčlenou
rodinu je to 1,2 tuny. Dle statistik 10,8 % odpadu tvoří
plasty, 7,7 % papír, 2,7 % kovy, 3,4 % sklo a  17,8 %
bioodpad. Všechny tyto složky by měli občané třídit a
ukládat do speciálních nádob. V Klínci navíc odděleně
sbíráme nápojové kartony, tj. krabice od džusů, mléka
apod., textil a vyřazené elektrospotřebiče. Obec je zařazená v systému EKOKOM a za vytříděné odpady (mimo
BIO, viz dále) dostáváme odměny. V roce 2017 jsme
navýšili četnost svozu plastů a papíru, nádoby se nyní
vyvážejí 2x týdně. Málokdo ví, že při třídění plastů a skla
nevadí malé znečištění obalů zbytky jídla, nemusíte tedy
např. kelímek nebo sklenici od jogurtu vymývat. Velkým
nešvarem je ale vhození velkých krabic do nádoby na
papír, dvě tři krabice tak dokážou zaplnit její celý obsah.
Odpad – papír, plasty, plechovky, kartony – je nutné předem sešlápnout nebo zmáčknout! Nezaplňujte
nádoby vzduchem!
Obce jsou od roku 2015 povinné v období od dubna
do října zajistit oddělený sběr biologicky rozložitelných
komunálních odpadů. Vyvážení hnědých nádob na BIO
jsme stejně jako v loňském roce prodloužili až do konce
listopadu, během podzimu byl navíc 2x přistavený velkoobjemový kontejner, do kterého bylo možné odložit
zahradní odpad včetně větví. Od prosince do dubna
se bioodpad nevyváží, proto jej do hnědých nádob
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neodkládejte! Bioodpad ale není součástí systému
EKOKOM, obec za jeho vytřídění nedostává žádné odměny a jeho svoz je dosti nákladný, což se promítá do
výše poplatku za odpad. Naprostá většina občanů Klínce
bydlí v domě se zahradou a má tak možnost předcházet vzniku odpadu kompostováním. Pokud je množství
bioodpadu, který vyprodukujtete, větší než kapacita
Vašeho kompostu a nechcete zejména posekanou trávu
vyvážet do obecních nádob, máte možnost objednat si u
firmy Komwag nadstandartní službu, která není hrazená
v rámci místního poplatku, a mít vlastní hnědou nádobu
o objemu 120 nebo 240 l, nastavit si četnost svozů 1x
nebo 2x týdně. Cena za tyto služby se pohybuje kolem
100,- Kč/měsíc. Více informací najdete na stránkách
obce www.obecklinec.eu nebo přímo u firmy Komwag,
pan Šimečka, tel. 736 533 056.
Navýšením svozů obci značně stouply náklady na svoz
tříděného odpadu, ale zároveň nám vzrostly odměny od

EKOKOMu, které se ve 3. čtvrtletí dokonce vyrovnaly
nákladům. Pro rok 2018 zůstává výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve stené výši jako v roce 2017, tj. 600 Kč za osobu trvale
hlášenou k pobytu v obci Klínec nebo za nemovitost, ve
které není nikdo k trvalému pobytu přihlášený. Třídění
má tedy význam!
Na závěr bych vás ráda pozvala na tradiční Vánoční
trhy, které pořádáme za vydatné pomoci SDH Klínec
v sobotu 16. 12. 2017 od 14 hodin před hasičskou zbrojnicí, na závěr trhů (po 16 hod) si jako každý rok zazpíváme koledy v doprovodu dětí z naší mateřské školy.
Přeji vám všem krásné prožití Vánočních svátků, do
nového roku zdraví, štěstí a lásku!
Markéta Polívková, starostka obce

Znáte dobře Klínec?
Na rok 2018 připadá sté výročí ukončení 1. světové války a zároveň vzniku Československé republiky.
V dochovaných archivních materiálech, vztahujících se
k naší obci, je však z tohoto období mizivé množství
informací. K tomuto významnému výročí bychom rádi
zpracovali mj. vzpomínky vašich prababiček a příběhy
vašich pradědečků.
Vyzýváme všechny potomky pamětníků, kteří znají
jakýkoliv zajímavý rodinný příběh z období první světové války: život v obci, v jejím okolí, život na frontě,
v té době, po válce apod. a jsou ochotni se o něj podělit.
Zajímají nás též osudy padlých vojínů, legionářů i ra-

kouských vojínů. Rádi bychom od vás získali rozhovor,
anebo osobně vámi sepsaný příběh. Uvítáme i dobové
materiály (fotografie, písemnosti, tiskoviny atd.).
Jsme si vědomi, že se jedná o události, ke kterým nejsou žádní přímí pamětníci. Přesto věříme, že s vaší pomocí se nám pátrání podaří. O výsledcích vás budeme
informovat v klíneckém Zpravodaji.
Kontaktovat nás můžete na email:
aht.volf@centrum.cz nebo na tel.: 602 305 272 nebo
osobně na obecním úřadě.
Předem vám děkujeme za ochotu, budeme vděčni za
jakoukoliv informaci.

Smog: sudá a lichá

Magistrát hl. m. Prahy připravil návrh opatření, kterým
chce omezit v Praze dopravu v době zhoršené kvality
ovzduší. Při nejvážnější smogové situaci by do města
nesměly vjíždět nákladní automobily nad šest tun a také
polovina osobních aut, jejichž poznávací značka končí
buď sudým nebo lichým číslem.
Návrh projednal legislativní výbor zastupitelstva města.
Magistrát ho začátkem listopadu rozeslal k připomínkování městským částem a dalším institucím. V případě schválení by nařízení mohlo začít platit v únoru příštího roku.
Očekává se vyjádření mj. policie a Středočeského kraje.
Hlavní omezení by se týkalo všech obyvatel a návštěvníků metropole. Pokud by smogová situace nasta2

la v lichý den, nesměly by do města vjet auta, jejichž
poznávací značka končí na liché číslo. V sudé dny by
omezení platilo pro značky končící sudou číslicí. Dodržování bude kontrolovat policie.
Automobilová doprava je největším znečišťovatelem
ovzduší v hlavním městě. Smogová situace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině měřících stanic překročil
dvanáctihodinový průměr škodlivin hodnotu 100 µg/m3
a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles
a stav regulace se vyhlašuje v případě, že průměr překročí 150 µg/m3.
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Zákaz
vstupu
do lesů

Podle ust. §19 odst. 3 lesního zákona se
v rámci obecného užívání lesa dočasně vylučuje vstup občanů do lesů v kat. územích
Jíloviště, Všenory a Klínec (lesní hospodářský celek Jíloviště) a to za účelem zajištění
zdraví a bezpečnosti občanů v lese po větrné
kalamitě ze dne 29. 10. 2017 a při zpracování
nahodilých těžeb.
Dočasné vyloučení vstupu občanů do lesů
se stanovuje na období ode dne účinnosti
tohoto opatření obecné povahy, tj. od 15. 11.
2017 do 31. 1. 2018.
Nájemce lesů v lesním hospodářském celku
Jíloviště zákaz vstupu zřetelně označí v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po
uplynutí zákazu označení odstraní.

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

Volby do Parlamentu Poslanecké
sněmovny České republiky
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Výsledky hlasování v obci Klínec
volební účast 72,30 %
číslo

21

název subjektu

počet hlasy
hlasů v %

ANNO 2011

83

21,55

1

Občanská demokratická strana

77

20,00

15

Česká pirátská strana

50

12,98

20

TOP 09

43

11,16

29

Svoboda a přímá demokracie
– T. Okamura (SPD)

28

7,27

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

22

5,71

4

Česká strana sociálně demokratická

17

4,41

8

Komunistická strana Čech a Moravy

17

4,41

12

Strana svobodných občanů

15

3,89

24

Křesťanská a demokratická unie
– Čsl. strana lidová

12

3,11

10

ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

6

1,55

9

Strana zelených

4

1,03

26

REALISTÉ

3

0,77

13

Blok proti islamizaci - Obrana domova

2

0,51

14

Občanská demokratická aliance

2

0,51

6

Radostné Česko

1

0,25

17

Unie H.A.V.E.L.

1

0,25

27

SPORTOVCI

1

0,25

30

Strana Práv Občanů

1

0,25

2

Řád národa - Vlastenecká unie

0

0,00

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

23

SPR - Republikánská strana Čsl. Mir. Sládka

0

0,00

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

0,00

Poradna – sociální pracovník

Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Mníšku pod
Brdy by vás rád informoval, že od září 2017 vznikla nová
pozice: sociální pracovník. Na sociálního pracovníka
pana Bc. Lukáše Říhu se můžete obracet ohledně
informací a poradenstvím pro rodiny s dětmi, seniory,
nezaměstnané, ale i další skupiny, které se dostaly do
tíživé životní situace a mohli by potřebovat jeho služby.
Najdete ho v přízemí Městského úřadu v kanceláři č. 12,
telefon 318 541 910 nebo 739 735 447, email: lukas.
riha@mnisek.cz. V případě potřeby je možné domluvit
návštěvu i u Vás doma, zvláště pro obtížně pohybující se
osoby. Pomůže Vám s vyřízením dávek Státní sociální
podpory, domluví Pečovatelskou službu, provede systém
Hmotné nouze.
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Z historie

Asfaltování silnice v úseku Zbraslav - Jíloviště, rok 1928

Strakonická v minulosti (1. část)

k Černolicím a Řitce, kde se obě větve zase spojily. Brod
Dálková trasa z Prahy na jih Čech má velmi
dlouhou historii. Její postupný vývoj prošel na Berounce zde kontroloval strážní hrad na hoře Osek,
mnoha staletími a strakonická dálnice, jak ji jak uvádí kronikář Kosmas (†1125). Nejnovější studie
známe dnes, je jejím obrazem současné doby. horu Osek ztotožňují s tratí Humenská.
Původní zemské stezky se postupně rozšiřovaly,
Od období raného středověku (označení pro období upravovaly a pomalu se měnily v cesty. Ve 14. století,
5.–11. stol. n. l.) se dálkové trasy označují jako zemské v době vlády Karla IV., vznikly základy pozdější silniční
stezky. V té době to byly zřejmě neširoké vyšlapané sítě v zemi. Za francouzské okupace Prahy v roce
pěšiny, v lesích vymýcené, někdy obtížně schůdné 1742, v době válek o rakouské dědictví, vylámali pod
a těsné. Pokud byla stezka momentálně nesjízdná či dnešním Barrandovem francouzští vojáci skálu, která
blátivá, jezdilo se vedle a živelně vznikaly vedlejší zasahovala až do koryta řeky. Tím se na levém břehu
souběžné koleje. Převážná většina byla vedena Vltavy otevřela nová cesta ke snadnějšímu spojení
ve vyšších a suchých polohách, neboť údolí byla s jižními Čechami. Do té doby byla celá levobřežní
neschůdná a bažinatá. Obvyklým místem k překročení oblast jižně za Barrandovem přístupná pouze plavbou
potoků, menších říček a některých řek byl brod. Bylo po řece nebo značnou obchůzkou západním směrem.
to mělké místo s pevným dnem a s vhodným sestupem U hlavních stezek vyrůstaly kovárny, kde se okovávali
do údolí z obou stran. Počet míst k překročení větších soumarští koně, a zájezdní hospody se stájemi, jako
řek byl omezen, a tak byly brody strategicky důležité v nedaleké vsi Veselka, kterou připomíná stejnojmenná
a k jejich ochraně byly budovány strážní hrady. V té restaurace a usedlost s penzionem na okraji obce Řitka,
době obstarávali dopravu zprvu nosiči, následováni se kterou se původní ves spojila. Významným milníkem
karavanami soumarů, ti byly později nahrazovány vozy. pro stavbu silnic je 18. století, kdy je pomalu započato
Zemské stezky využívaly především karavany kupců, s výstavbou umělých státních nebo také císařských silnic.
vojsko a také konvoje doprovázející významné osobnosti. K podstatnému urychlení výstavby silnic došlo od roku
Jedna ze středověkých zemských stezek procházela 1804 zavedením systému dobrovolné konkurence
blízkým okolím současné obce Klínec. Byla to stezka vrchností. Poddaní zpravidla obstarávali dopravu
z Prahy do oblasti jižních Čech, tzv. bechyňská. Vedla materiálu a částečně i dělnickou práci a vrchnost hradila
z Prahy přes Břevnov, Ořech a Třebotov do Černošic, kde výstavbu mostů, zdí a hrází. Také dochází k vytvoření
se v oblasti Dolních Mokropsů nacházel brod přes řeku organizačních a administrativních struktur a nastává
Berounku. Snad její starší větev, jejíž pozůstatky ještě systematická výstavba státních silnic a jejich následná
v krajině nacházíme, zde stoupala rozsedlinou do oblasti údržba.
Humenská na úpatí Cukráku a do Jíloviště. Druhá,
Od roku 1805 byla na několika úsecích současně
mladší větev, procházela údolím Všenorského potoka budována Pasovská silnice, nazývaná též Zbraslavská,
4

Klínecký zpravodaj 4/2017

Z historie
později Dobříšsko-Vimperská. Silnice vedla z pražského Následně byla v období do roku 1988 realizována
Smíchova k Chuchli, pak na Zbraslav a přes Mníšek stavba v celkové délce 31 km v úseku Jíloviště – Skalka
pod Brdy a Dobříš k Milínu a dále jihočeskou oblastí až u Dubence.
do bavorského města Pasov. Do roku 1814 byl hotový
Do roku 1975 byla tato silnice podle tehdejší legislativy
její úsek do Zbraslavi a do roku 1830 byla postavena určená všem účastníkům provozu, tj. i pomalým vozidlům
v celé své délce až těsně před zemskou hranici, a to a cyklistům. Od zmíněného roku pak na silnicích pro
včetně horských úseků. V úseku Jíloviště – Řitka byla motorová vozidla platila stejná ustanovení jako na dálnici.
budována v letech 1824-1827 a musela při tom nejprve Stavební uspořádání bylo ale oproti dálnici úspornější,
překonat roklinu Jílovišťského potoka. V roce 1828 bylo zejména v šířce krajnice a ve výbavě odbočovacího
vydáno nařízení o vysazování stromů, které stanovovalo a připojovacího pruhu. Výstavba nové silnice byla
jejich doporučené vzdálenosti, při oboustranné výsadbě do značné míry ovlivněna požadavky na co největší
dělala vzájemná vzdálenost asi 8 m. Na okrajích silnic využití původní silnice v zájmu ochrany zemědělského
byly vysazovány ke zpevnění silnic a také proto, že a lesního půdního fondu a také její postupné uvádění
poskytovaly stín. Ukázkovým příkladem jsou lípy podél do provozu. Z toho důvodu je vedena v poměrně těsné
staré silnice v oblasti Řitka-Bučina, které zde tvoří blízkosti některých obcí a na úseku Jíloviště – Mníšek
pozůstatek z mladší doby.
pod Brdy je vedena i hromadná autobusová doprava
Od roku 1926 se u nás realizovaly krátké pokusné pro obsluhu přilehlých obcí. Proto bylo na rychlostní
úseky s různými druhy bezprašných povrchů. Jedním silnici zřízeno devět autobusových zastávek v zálivech
takovým byla tzv. pokusná silnice v úseku Malá Chuchle a čtyři podchody pro přístup chodců na zastávky. Kromě
– Lahovice. V pěti dílčích úsecích silnice
byly aplikovány pěti různými postupy
různé materiály (betonové a živičné).
Vzešlé závěry z pokusných úseků pak
byly využity při stavbě moderní vozovky
přes Zbraslav na Dobříš.
V šedesátých letech minulého století
pak významně vzrůstá rekreační doprava. Zejména v odpoledních nedělních
špičkách se v okolí velkých měst začaly
objevovat souvislé kolony vozidel. Tato
situace se stala impulsem k pokračování
výstavby čtyřpruhového výpadu nedálničního typu z Prahy na Dobříš. V zájmu řešení kritické dopravní situace,
vyplývající z prudkého rozvoje silniční
dopravy a nedostatečné kapacity silnice, byly postupně vybudovány úseky
po křižovatku se silnicí II/102 u Lahovic
a následně do roku 1966 novostavba
přeložky po křižovatku Baně. Výstavba
kapacitní čtyřpruhové silnice I/4 ve
Středočeském kraji tak navázala na již
dříve vybudovaný úsek z Prahy. V úse- Strakonická pod Barrandovem, rok 1963.                                       foto: O. Karásek
ku Baně – Jíloviště byla provedena do konce roku primárního cíle – zkapacitnění komunikace, splnila nová
1969 přestavba původní silnice vedené přes Cukrák čtyřpruhová silnice také funkci obchvatů, když odvedla
na čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici a do roku tranzitní dopravu z průtahů obcí na původních silnicích.
1971 proběhla výstavba přeložky okrajovou částí JíloJaroslav Volf, foto: archiv autora
viště. Vzhledem k terénním podmínkám nemohl být tento
úsek později zařazen do kategorie rychlostní silnice,
Ve druhé části článku se mj. podrobněji podíváme
proto rychlostní silnice R4 začínala až na konci Jíloviště.
na úsek silnice Jíloviště – Mníšek pod Brdy.
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Rozhovor s trenérem golfu Jiřím Vozkou,
Head Pro Nikon Golf Academy

svým blízkým voucher, aby pod stromečkem našli právě
kurz Osvědčení pro hru na hřišti – HCP 54 nebo pokud
Trénovali jsme pilně celý rok – během školního roku již hrají, můžeme je připravit na turnaj.
na hřišti PAR3 a v zimě v indooru, v létě na golfovém A kde vás najdu?
táboře v Bechyni. Navíc v létě jsme pro děti připravili
Teď v zimě trénujeme v indooru PAR3. Veškeré inforpříměstské tábory, které i letos měly velký úspěch a měli
jsme pořád hodně dětí. Dokonce i podzimní příměstský mace najdete na www.ngac.cz, případně můžete kontábor měl úspěch – rodiče mohli vesele do práce, před taktovat naši koordinátorku Kateřinu Chovancovou –
prací odvezli děti na golf a po práci si je zase vyzvedli. 601 558 568. Těšíme se na vás!
V říjnu jsme si na Líšnici zahráli meziklubové utkání
Daniel Opelík
mezi GKL a naším družstvem.
Před rokem jsme si spolu povídali, co se za ten rok
u vás událo?

A co příští rok, už víte, co se bude dít?

Trénink, trénink a trénink☺. Jinak jsme opět připravili NGAC golfovou tour – soubor turnajů, ve kterých
můžete soutěžit o zajímavé ceny od našich sponzorů.
Navíc, kdo se zúčastní největšího počtu turnajů a bude
v nich úspěšný, může vyhrát hlavní cenu. V létě určitě
pojedeme na tábor (již popáté) a těšíme se i na příměstské tábory.
Trénujete jenom děti nebo k vám můžou i dospělí?

Ze začátku jsme byli „dětská golfová akademie“, ale
poslední dobou roste i počet dospělých. Ti si u nás můžou udělat Osvědčení pro hru na hřišti – HCP 54, aby
mohli chodit sami hrát.
Nikdy jsem golf nehrál a chtěl bych začít. Co pro to
musím udělat a kolik mě to bude stát?

Musíte mít chuť hrát a chuť trénovat – jako všechno,
je to jenom o čase, který tomu věnujete. Pokud přijdete
k nám, můžete si udělat již výše zmíněný kurz HCP 54,
po jehož úspěšném ukončení můžete jít hrát na velké
hřiště. Tohle vás vyjde na 6 900 Kč.  Pak ještě musíte být
registrovaný v ČGF – i my nabízíme možnost členství
za super cenu (949 Kč/rok pro dospělého).  Na tréninky
vlastní výbavu mít nemusíte, v akademii vám ji zdarma zapůjčíme. Pochopitelně, když budete chodit hrát
na hřiště, musíte počítat s dobrou obuví a „golfovým“
oblečením. A až si budete chtít koupit vlastní hole, naši
trenéři vám rádi pomůžou s výběrem.
Můžu začít v zimě?

Můžete. Zima je ideální na přípravu – v indooru si
můžete udělat HCP 54 a na jaře pak vyrazit na hřiště.
Navíc jsme pro Vás připravili dárkové poukazy – věnujte
6

Ze zasedání
Zastupitelstva
obce Klínec
Zasedání č. 6/17 dne 30. 10.2017
• Zastupitelstvo obce souhlasilo s pořadím doporučeným hodnotící komisí a schválilo pořadí nabídek
pro hodnocení uchazečů na zajištění TDI a koordinátora BOZP stavby „Připojení obce Klínec na SV
Mníšeckého regionu, přiváděcí řad 1, přiváděcí řad
1.1“ financované ze zdrojů EU a z vlastních zdrojů
a pověřilo starostku podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem; jedná se o přivaděč vody v úseku Jíloviště – Klínec, výběrového řízení se zúčastnily
tři firmy a jako vítězná, podle zákonného kritéria
nejvýhodnější nabídky, byla vybrána fa VRV a.s.,
IČO 47116901.
• schválilo přístupovou smlouvu (dodatek) o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod
Brdy a Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného
svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy související
se vstupem obce Malá Hraštice do svazku; žádost
o přistoupení do svazku VOK MpB si nově podala
obec Malá Hraštice, která se chce připojit na páteřní
přivaděč vody z Baní.
• schválilo rozpočtové opatření č. 16/2017; obsahuje
příjem dotace a výdaje na organizaci voleb do Parlamentu ČR, navýšení výdajů v souvislosti s docházkou klíneckých dětí do MŠ Jíloviště a navýšení
výdajů na obecní knihovnu.
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Praha

Dožijeme se dalšího rozšíření Prahy?

populační a stavební růst, který souvisel s růstem průmyslu
ve spojení s bezprostřední blízkostí Prahy, silně působil
na nezdravý patriotismus představitelů předměstských
radnic. Při úsilí o zachování samostatnosti si kladli
nejrůznější podmínky a vytvářeli překážky v dalších
jednáních, což se dařilo poměrně dlouho.
V roce 1922 bylo zákonem o vytvoření Velké Prahy
připojeno 37 okolních měst a obcí, jako např. Smíchov,
Hlubočepy nebo Malá Chuchle. Rozloha hlavního města
se tím zvětšila více než osmkrát a počet obyvatel se
ztrojnásobil. Nastal mimořádně velký růst připojených
obcí a v roce 1938 dosáhla Praha počtu 1 mil. obyvatel.
K dalšímu rozšiřování došlo v roce 1960, připojeno
bylo 12 obcí, a o osm let později dalších 21 obcí (např.
Velká Chuchle a Lahovice). V roce 1974 bylo připojeno

Plán na rozšíření Prahy. Zdroj: MF DNES.

V úterý 14. listopadu vyšel na titulní straně deníku MF DNES zajímavý článek o plánech některých politiků, kteří zamýšlejí další rozrůstání
Prahy. V důsledku by to znamenalo, že by se
náš malý Klínec stal součástí nové Prahy. Před
téměř sto lety vznikla Velká Praha, máme nyní
čekat vznik Super Velké Prahy?
Praha má postavení na úrovni kraje, přesto se v ní nevolí
při krajských volbách, nýbrž komunálních. To by se
právě do budoucna mohlo změnit. A nejen to. Změna
by mohla přinést i změnu v podobě hranic a otevřít tak
cestu ke vzniku nového, rozsáhlejšího pražského kraje.
Praha by pak byla výrazně větší, pohltila by při tom dva
okresy, Prahu-západ a Prahu-východ, a rozrostla by se
asi o 300 tis. obyvatel.
Praha by byla jedním volebním obvodem, stejně
jako ostatních třináct krajů naší republiky. Magistrát
by spravoval věci jako kraj, městské části by
získaly více peněz, zase by se ale musely podílet
na financování MHD nebo městské policie. Před
třemi lety se tím již zabývala Sněmovna i vláda,
ale k žádné změně nakonec nedošlo. V pražském
zastupitelstvu, které může změnu zákona navrhnout,
zatím také není síla, která by ji prosadila.
V jistém slova smyslu se Praha za své hranice
rozrůstá již nyní. Na jednu jízdenku se dá z hlavního
města dojet až např. do Mladé Boleslavi, Kutné
Hory, Benešova či Votic. Plánuje se prodloužení
tramvajových tratí do Středočeského kraje. Pražané
se stěhují za příjemnějším bydlením do středních
Čech, a naopak Středočeši dojíždějí do Prahy za prací.
Růst Prahy není v historii nic neobvyklého. Když
v roce 1784 spojil císař Josef II. čtyři samostatná
pražská města (Malou Stranu, Hradčany, Staré
a Nové Město) do jednoho, nebylo to naposledy,
co město zvětšilo svoji rozlohu. V dalším století
následovaly Josefov a předměstské obce Vyšehrad
a Holešovice-Bubny. V roce 1901 je následovala Libeň.
V poslední třetině 19. století dostávaly nabídky na sloučení
s Prahou snad všechny obce za pražskými hradbami, ale
jejich stanovisko ke sloučení bývalo odmítavé, a pokud
už došlo k nějakému jednání, většinou ztroskotalo. Přitom
styky některých předměstí s Prahou byly velice živé. Část
předměstského obyvatelstva docházela za prací do Prahy,
a naopak část Pražanů nacházela práci na předměstí,
především v karlínských a smíchovských továrnách.
I když to nebyli jenom Pražané, za prací sem přicházelo
i značné množství venkovského lidu. Mimořádně rychlý

dalších 30 obcí z okresů Praha-východ a Praha-západ
(např. Radotín a Zbraslav). Tím byl ukončen územní
rozvoj Prahy. Nebo možná nebyl…
Jaroslav Volf
Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek
(kraj) lze jen ústavním zákonem. Sloučení sousedních
obcí je možné na základě rozhodnutí zastupitelstev obou
obcí, může být podán návrh na konání místního referenda (Zákon o obcích). Zastupitelé obce Klínec nebyli
v tomto ohledu nikým kontaktováni, ani o podobném kroku neuvažují.                                         
Markéta Polívková
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Fotbal

Foto: Jaroslav
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Volf

Fotbal

TJ Klínec, z.s.; oddíl kopané

Výsledky soutěže kopané podzimní části 2017
Praha-západ, III. třída - skupina B

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

27. 8.
2. 9.
10. 9.
16. 9.
23. 9.
29. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
29. 10.
4. 11.
11. 11.
18. 11.

Horoměřice – Klínec
Klínec – Čisovice
Kosoř B – Klínec
Klínec – Vonoklasy
Kazín – Klínec
Jíloviště B – Klínec
Klínec – Statenice
Středokluky – Klínec
Klínec – Zbuzany B
Velké Přílepy – Klínec
Klínec – Jeneč
Červený Újezd – Klínec
Klínec – Třebotov

2:1
2:7
3:3
0:2
7:0
3:0
7:2
4:0
0:6
3:1
1:1
9:0
1 : 10

Konečná tabulka podzimní části 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo

Z

V

R

P

Skóre

B

Červený Újezd
Čisovice
Zbuzany B
Kazín
Jeneč
Třebotov
Kosoř B
Jíloviště B
Středokluky
Horoměřice
Velké Přílepy
Vonoklasy
Klínec
Statenice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
1
0

1
0
2
0
2
2
2
0
1
1
0
1
2
0

0
2
3
5
4
5
5
7
7
7
8
8
10
13

48:11
53:11
54:22
53:24
38:18
47:28
28:43
32:47
28:28
26:26
17:36
25:38
16:59
18:92

37
33
26
24
23
20
20
18
16
16
15
13
5
0
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Poznáváme okolí

Zamyšlení z Korábky

Je to už rok, co jsem napsal do Klíneckého
zpravodaje článek o Peklách. Tehdy jsem slíbil,
že naše putování klíneckou přírodou vydáním
jednoho článku neskončí. Zdá se, že článek si
své čtenáře našel, proto bych chtěl na loňský
slib navázat a konečně vysvětlit, kde se nachází
ta skutečná, ne v mapách chybně zakreslená
Korábka, a také vás do ní doprovodit.

Své putování začneme V Kaštanech. Vydáme se po
obecní cestě, kdysi spojující Klínec s Měchenicemi
(pod zahradou pana Krejzlíka) směrem k chatám na
Pinkousech (lépe zní častěji užívané na Pinkousích).
Po levé straně nejprve mineme novou zástavbu. Za novou zástavbou se nám otevře pohled na rozsáhlé pole
(p. č. 756/1), v jehož středu stála ještě v devadesátých
letech stará hruška. My myslivci jsme jí využívali jako
oporu pro posed. Z posedu bylo dobře vidět do všech
stran a jako bonus jsme k výhledu na zvěř dostávali i výhled na překrásné lesy Bojovského údolí. Jednoho roku
stará hruška uschla a jakýsi technokrat, který nesnesl
pohled na suchý strom v krajině, jí rychlostí blesku pokácel a odvezl... Škoda, i staré mrtvé stromy, zvláště pokud
stojí osamoceně, slouží jako útočiště dlouhé řady druhů
hmyzu, ptáků a dalších živých tvorů. Na pravé straně
cesty můžeme nalézt několik mezníků z červeného vápence s vyraženou značkou „PZ“, což znamená Panství
Zbraslav. Mezníky jsou typické pro hranice všech lesů,
které k tomuto panství v minulosti patřily. Můžete je
vidět nejen v Klínci, ale také na Jílovišti, na Zbraslavi,
v Černošicích, v Třebotově, ve Vonoklasech, na Roblíně
a jinde. Ale pospěšte si, vykopávání a ničení mezníků
se stalo jakýmsi sportem, vedeným snahou zničit důkaz
o tom, kde končí „moje“ a začíná „jejich“. Dobře jim
také nedělá přejíždění těžkou technikou. O Zbraslavském
panství se, pokud bude zájem, rozepíšu někdy později.    
Od místa, kde hruška stála, vede dolů k obecní cestě
dnes už pouhým okem neznatelná terénní sníženina. Musela tu ale existovat i za starých časů, neboť je zakreslena
na mapách z 19. století. Domnívám se, a budu rád, když
mi to poslední klínečtí pamětníci potvrdí nebo vyvrátí,
že někde pod hruškou byl pramen, možná i studánka.
K této úvaze mě vede skutečnost, že právě v místě, kde
se terénní sníženina kolmo dotýká obecní cesty, neustále,
v horkém létě i ve studené zimě, vyráží voda. V zimě
mění cestu na jedno velké kluziště, v období silných
dešťů zase na docela slušnou bystřinu. Zvodnělých míst
máme v Klínci celou řadu. Bohužel, často nám mizí pod
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zavážkou nebo pod novou zástavbou.
Pomalu jsme se dostali k místu, kde se nám po pravé
straně ukáže louka (p. č. 747). Hned na začátku louky
zahneme doprava, na lesní cestu vedoucí až k cíli, do Korábky. Tady prosím všechny poutníky, aby se ztišili, a pokud mají s sebou psa, aby ho upoutali na vodítko. Jsme
totiž na začátku údolí, které je jedním z posledních klidných míst v Klínci. Klidu hojně využívá zvěř. V Korábce můžeme potkat divoká prasata, muflony, zvěř srnčí,
legendární jsou zdejší liščí a jezevčí nory, či spíše hrady
(sem jezdil lišky a jezevce fotografovat kdysi populární
fotograf zvěře Jaroslav Holeček st.), skoro každý rok zde
zahnízdí jestřáb, jednou jsem zde dokonce zahlédl čápa
černého, loni jsem ještě slyšel na dubu při okraji lesa už
tak vzácného sýčka obecného... Po lesní cestě musíte
pokračovat pomalým klesáním dolů. Nezahýbejte znovu
doprava, to byste se dostali do lesa zvaného Dolní Vrška.
Jezevci v Korábce žili vždycky, dokonce v časech, kdy
byli v Čechách dosti vzácní (druhá polovina 20. století),
ale z místních je asi moc lidí nezná. Co moje myslivecká
paměť sahá, nikdy se nelovili. Pouze jednou jsem musel
dostřelit jezevce ochrnutého na všechny končetiny. Měli
jsme tehdy podezření, že onemocněl vzteklinou, ta se
však neprokázala.   
Pokud půjdete do Korábky teď v zimě, povšimněte si
po pravé straně, přibližně 3 - 5 metrů od cesty, nehluboké
strouhy. Jedná se o další dobře dochovaný pozůstatek důlní
činnosti. Asi 200 metrů dlouhá strouha je vedena od výše
zmiňované louky dolů do údolí, v jednom místě se dokonce rozšiřuje do malé nádrže (pod borovou mlazinou, momentálně značně zarostlá buření). Domnívám se, že právě
touto strouhou byla vedena voda z pramenů, které vyrážely
v místě dnešního pole na Pinkousech (snad pod hruškou?),
na rýžovnické splavy, protože také Korábka je doslova přeorána hornickou činností středověkých zlatokopů.
Co se lesa týče, má Korábka s Peklama (omlouvám
se za nespisovný, ale přirozenější tvar názvu) mnoho
společného. Když sestoupíte dole v Korábce k potůčku,
který vás bude z levé strany tichým bubláním provázet
celou cestu, a projdete jeho korytem téměř ke kolejím,
můžete obdivovat nejmohutnější smrky, jaké kdy na území Klínce vyrostly. Je to opět torzo rozsáhlého, více
jak 140 let starého porostu. Smrky dosahují téměř „šumavských“ rozměrů. Mají zde dostatek vláhy a hlubokou půdu, a tak dokážou vzdorovat největším škůdcům
posledních desetiletí - suchu a lýkožroutu smrkovému.
Zmiňované smrky doplňuje několik stejně starých jedlí.
V osmdesátých a devadesátých letech minulého století se
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Poznáváme okolí
zdálo, že osud naší domácí jedle bělokoré, latinsky Abies
alba, je v Klínci i v celé republice zpečetěn. Ve 21. století
ale nastal obrat a jedle dnes zažívá znovuzrození. Můžete
si sami všimnout, jak se koruny starých jedlí, stromů
vysázených za dob panování mladého císaře Františka Josefa, zelenají. Na zemi jsou zase k vidění desítky a stovky
jedlových semenáčků. Jak smrk, tak jedle si vyvinuly zajímavou strategii pro přežívání ledových a meziledových
dob v naší krajině, ale o tom zase někdy jindy.
I v Korábce je pramen chutné pitné vody. Využívali ho
a občas ještě využívají chataři z osady na Pinkousech.
Nechám na vás, abyste pramen, ukrytý ve smrkové mlazině, našli.
Také jsem kdysi zachytil informaci, že se v Korábce
těžila hrnčířská hlína, ale nic bližšího o tom nevím, ač
je mi známo, že v Klínci pracovala vyhlášená hrnčířská
dílna pana Šimůnka, kterého jsem měl ještě tu čest osobně poznat. Pokud se v Korábce hrnčířská hlína těžila,
mohlo to být mnohem dříve, než se pan Šimůnek narodil.
Najde se někdo, kdo hrnčířství rozumí?
A teď to zamyšlení: V červnu letošního roku jsem oslavil šedesátiny a při té příležitosti dostal mnoho dárků.
Ze všech mám radost, ale o jednom se vám chci zmínit
podrobněji. Je to útlá brožovaná kniha Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy, průvodce po cestách přírodou

za zlatem a historií, vydaná letos Českou geologickou
službou. Autory jsou geolog Petr Morávek (v knize mám
dokonce jeho podpis) a kolektiv dalších sedmi odborníků.
Jak už název napovídá, kniha popisuje zajímavá místa
spojená s těžbou zlata v České republice. Hned v úvodu
knihy jsou pak pro klínecké občany trochu burcující slova:
„...Řada dalších oblastí by si zasloužila naučné stezky
– Hory a Předín na západní Moravě a třeba rozsáhlá
rýžoviště v terasách Vltavy (nebo Paleosázavy?) u Klínce a Vraného jižně od Prahy; snad k tomu jejich občané
a příslušné organizace najdou sílu a prostředky.“ Ano,
pozůstatky dolování zlata v Klínci jsou mezi odborníky
i laickými zlatokopy velice známé. Svědčí o tom, mimo
jiné, i množství lidí, kteří každoročně klínecká rýžoviště
navštíví. A co my, klínečtí občané, víme o lidech, kteří
na území naší obce žili před staletími a dolovali ve zdejší
krajině za nepředstavitelně náročných podmínek zlato?
Nenašel by se v Klínci někdo, koho baví geologie, archeologie, historiografie, nebo, netroufám si ani pomyslet, někdo, kdo je v těchto oborech profesionál? Určitě by stálo
za námahu si středověkou a pravděpodobně i starověkou
(Keltové) těžbu zlata v Klínci připomenout alespoň útlou
brožurou a dvěma či třemi naučnými tabulemi.
Přeju všem pokojné Vánoce!
František Dvořák
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Rozhovor

Za dveřmi čeká pomoc

Ten rodinný dům pod někdejší klíneckou školou se stal němým důvěrníkem lidských slabostí,
krátkodobých neduhů i těžkých onemocnění. Jakých? Ale to je přece lékařské tajemství a paní
doktorka Jana Hodisová si všechna ta důvěrná sdělení uzamkla v sobě. Jako pravá „dcera Hippokratova“ má v nezpochybnitelném lékařském erbu vepsáno pomáhat lidem. Poznalo to už
několik generací pacientů, kteří za ní chodí v naději, že léta praxe i vlídné zacházení udělají své.
Paní doktorko, kromě toho, že – lapidárně řečeno
– mám u vás kartu, poznal jsem vás i jako vášnivou cestovatelku. Pokud vím, přitáhla si vás cizina
i profesně.

Máte pravdu, než jsem s manželem odjela vracet lidem zdraví na naše velvyslanectví do Mongolska, byla
jsem praktickou lékařkou na pražské Malé Straně. Když
jsme se ve dvaadevadesátém z Mongolska vrátili, malostranské středisko se rušilo, neboť dům byl navrácen
původnímu majiteli.
A pak se ozval hlas venkova, že?

ci, Líšnici, Řitce. Jenže to vůbec nebylo jednoduché
– zdravotní středisko bylo obsazené. Rozhodla jsem se
tedy využít tvořící se zákony, které by mně umožnily
otevřít si soukromou ordinaci.
A začalo porevoluční martyrium, když se člověk – jak
se říká – chtěl udělat pro sebe…

Věděla jsem, že v přízemí našeho rodinného domu by
to přece jen šlo předělat na čekárnu a hlavně ordinaci.
Něco by se muselo vybourat, jiné upravit… Ještě totiž
nebyly stanovené přesné podmínky pro otevření lékařské
pracovny. Třeba rozměry místností, jejich výška a jiné
údaje.

Víte, neměla jsem odvahu ani chuť si zvykat na nové
pacienty a chtělo se mi domů – mezi své známé na Klín- Ve zmatcích počínajícího soukromničení to přece
muselo být náročné psychicky, ale i fyzicky.

Také že bylo! Obíhala jsem příslušné instituce a zároveň jsem zahájila budování ordinace.  První problém
byla už zmíněná předepsaná výška. Samozřejmě, že nevyhovovala, když ona stávající byla o čtyřicet centimetrů
nižší. Proto se musela vykopat podlaha až do výše odpadových rour. A pak mě čekal kolotoč žádostí o povolení.
Potkávala jste na úřadech podobně „postižené“ lékaře?

Ne – byla jsem první soukromou lékařkou na okrese
Praha-západ. Konečně bylo vše zařízeno podle normy.
Seděla jsem v ordinaci a čekala, jestli někdo přijde…
A dočkala se…

Ano – jednoho pacienta s jednou zdravotní kartou! Ale
nevzdala jsem to.
Tak to šlo? Po jednom?

Kdepak! Na Vánoce už u mě bylo na tři stovky lidí.
A brzy se ordinace rozběhla naplno.

A po letech vám začal pomáhat váš syn Jiří – rovněž
lékař, viďte?

Začala jsem ho do všeho zasvěcovat, vždyť byl nadšený prací praktického lékaře. Takže po složení atestace
ke mně nastoupil.
Ale to už jste se trochu rozrostli.

Ordinaci v Klínci jsme rozšířili o ordinaci ve Vysočanech. Pacientům, kteří nás navštěvují v Klínci, aby
14
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Rozhovor
nemuseli dojíždět na Zbraslav či dokonce do Prahy, jsem
umožnila odebírat krev na místě. Vzala jsem si půjčku
a zakoupila takzvaný reflotron – malou laboratoř k vyhodnocování krevních odběrů.
Ale pokud vím, nebylo to všechno.

Další důležitý přístroj je EKG zapisovač, tedy elektrokardiograf, který měří změny srdeční aktivity. Následně jsme museli absolvovat různé kurzy, abychom
zvládli obsluhovat všechny ty přístroje, včetně toho
na určování krvácivosti. To se týkalo i sester.  Pro laboratorní odběry, kterých se nahromadila celá řada, jsme
museli uzavřít smlouvu s centrální laboratoří Prevedig.
Výhodou je, že nám výsledky odběrů okamžitě posílají
přes internet. Stejná smlouva existuje i s rentgenovým
oddělením (RTG).
Možná každý z vašich pacientů neví, že má pan doktor Hodis speciální atestaci pro léčbu nevyléčitelně
nemocných, například zhoubnými chorobami.

Takzvaná paliativní péče o umírajícího pacienta je
komplexní, aktivní, na kvalitu života orientovaná péče,
jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní
strádání, zachovat důstojnost pacienta.
Ale vy jste se synem ještě něco přibrali, že?
V roce 2010 jsme převzali ordinaci MUDr. Valdaufové na Zbraslavi. To už jsme ale nestíhali a zaměstnali
to povede. Spokojenost pacientů je opravdu nejdůležidalšího lékaře. Syn byl navíc ministerstvem zdravottější, ošetření a diagnostika musí mít vysokou úroveň.
nictví pověřen školením lékařů k atestaci. Není mu to
zatěžko – učí na medicíně farmakologii.
Paní doktorko, kdybyste měla říct, co pro vás ta dokA dnes jste obchodní společnost.

tořina po letech znamená?

Medicína se od roku 1968 – což je datum mé promoPřed sedmi lety jsme založili takzvané eseróčko (s.r.o.).
ce – stále mění a moderní technické vybavení se stalo
Pro akutní diagnostiku jsme zakoupili sonograf, který
nutností. Zapotřebí by byl třeba takový defibrilátor –
zobrazuje ultrazvuk odražený od tkání.
schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost
Ještě máme plno plánů, jak zlepšit nebo rozšířit orsrdce.
dinaci. Ale to vyžaduje další kurzy a zkoušky. Snad se
Jinak jsme vděční, že nám pacienti věří a je důležité,
že k nám chodí taky pro duševní podporu a pro radu, jak
složité životní trable překonat.
Mezitím, kdy vyšel text v Líšnickém zpravodaji a současností, dokoupili ve zdravotním středisku „u Hodisů“
důležitý přístroj defibrilátor, který je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce.
Zdeněk Lebl
Foto: autor
(Přetištěno se svolením autora
z Líšnického zpravodaje)
Klínecký zpravodaj 4/2017
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Klub seniorů Klínec

Zdravíme čtenáře „klíneckých novinek“, které zajímá dění našeho Klubu seniorů. Rok 2017 utekl
jako voda. Náš klub byl založen 9. 1. 2008 – od té
doby se již 9 let rádi scházíme v krásné klínecké hasičské zbrojnici, každou 1. středu v měsíci
od 14:00 hodin. Velké díky patří kolegům hasičům
za poskytnutí prostoru pro naše akce.

a dalších výletů. Oslavili jsme MDŽ a den maminek
při kávičce. Navštívili jsme Velikonoční trhy u hasičské
zbrojnice. Uctili jsme památku padlých vojáků
u pomníku v Klínci. Zúčastnili jsme mysliveckého
večera s kapelou Pepy Nauše s hezkým posezením
a pohoštěním v Hospůdce Na Farmě. Děkujeme
za moc krásné vyprávění zážitků z cest po celém světě
na besedě s cestovatelem a fotografem Jiřím Cettlem
v Hospůdce Na Farmě. Dne 6. prosince jsme uspořádali
rozlučkové posezení s rokem 2017 v hasičské zbrojnici.
Těšíme se na rozsvícení stromečku a vánoční trhy.
Stále vzpomínáme na našeho kolegu doc. Ing. Jiřího
Hodise, CSc., který nás opustil 4. dubna 2017 ve věku
77 let.
První schůze v roce 2018 se bude konat 3. ledna
od 14:00 hodin.

Iniciativa našich členů je různorodá a chceme nadále
pokračovat v této přátelské atmosféře i v roce 2018.
O vedení klubu se staráme všichni v čele s paní Žákovou
a paní Bauerovou. Každým rokem je klubu poskytnut
finanční příspěvek 5000 Kč na činnost z rozpočtu obce
Klínec. Mnohokrát děkujeme za projevený zájem o náš
klub seniorů ze strany zastupitelů obce. Každý člen
klubu dále platí roční zápisné 50 Kč. Pokladnu vede
paní Rájková. Pravidelně 2x ročně provádíme kontrolu
pokladny (paní Obermajerová a paní Kreperátová). Zveme všechny seniory naší vesničky: „Přijďte mezi
nás!“
Zápisy schůzí včetně docházky vede paní Bauerová.
V roce 2017 jsme zorganizovali řadu zajímavých akcí, Těšíme se na vás!
návštěvy kin, divadel, kulturních akcí, výstav, památek
Marie Žáková a Marta Bauerová

Nedožité 70. narozeniny Miroslava Lébla
Spolu s kamarády, klíneckými a ostatními hasiči
v 7. okrsku vzpomínáme na bezvadného kamaráda
a obětavého hasiče, bývalého rekordně dlouhodobého
starostu SDH Klínec, poté jmenovaného čestného starostu SDH, bratra Miroslava Lébla, který
by se 17. února 2018 dožil 70 let.
Mirek Lébl se bez pochyby zasloužil
o věhlas klíneckého SDH ve všech jeho
činnostech. Nebylo to jen aktivizování
členské základny po delší stagnaci sboru
v šedesátých letech předchozího století,
vznik družstva žen, MH, velké úspěchy
v Požárním sportu (ženy v celostátním finále v Plzni), opakované rozšíření požární
zbrojnice, bohatá společenská činnost (zábavy, plesy a maškary). Klínecké výroční
valné hromady jsou po roky proslulé a při
nich ty vynikající Mirkovy guláše!
Mirek opravdu dovedl vytvořit ohromnou partu hasičů, která byla velice platná obci při akcích „Z“ (tělocvična, zdravotní středisko, škola, rozšíření hřbitova).
Samozřejmě, i již vzpomínané požární zbrojnice, kde

16

bylo členy SDH odpracováno tisíce brigádnických
hodin. Velkou obětavost pod jeho vedením prokázal
klínecký SDH při častých povodních a lesních požárech. Zkrátka Mirek žil „hasiččinou“. Za to vše obdržel medaili „Za mimořádné zásluhy“, ale
v našich myslích a srdcích je tím hasičem
nejzasloužilejším!   Zemřel náhle v nedožitých 64 letech 13. 12. 2012.  Z úcty
k jeho zásluhám o klínecký SDH je pořádán v Klínci „Memoriál Miroslava Lébla“.
Mirku, jak rádi bychom s tebou poseděli, zavzpomínali na vše, co bylo
pěkné a spojovalo nás u dobrovolných
hasičů. Osud tomu však chtěl jinak.
Proto vzpomínáme tvých nedožitých
sedmdesátin a posíláme ti do hasičského nebe velké poděkování za vše, co
jsi pro druhé vykonal, že jsi vůbec byl! Děkujeme
za tvou velikou obětavost pro dobrovolné hasiče,
za nádherné kamarádství. A na to se nezapomíná!
Čest tvé památce!
Zdeněk Rychlý a Klub ZH 7. okrsku
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sobota 16. 12. 2017
14:00 - 17:00

před budovou hasičské zbrojnice v Klínci
 vánoční dekorace
 korálky, ozdoby
 koření, bylinky a domácí marmelády
a další ruční výrobky
 farmářské produkty, křepelčí vajíčka
 palačinky, káva
 klobásy, svařené víno, občerstvení

Dílnička pro děti i dospělé
– Retro vánoční ozdoby
po 16 hodině zpívání koled
pod rozsvíceným
vánočním stromem
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