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Inzerce

Obchodní partner

MIMOŘÁDNÉ

JARNÍ
SLEVY
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

www.otherm.cz

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ
A HLINÍKOVÁ OKNA

Informace pro občany
Vážení spoluobčané,
v mrazivém období minulých týdnů nás
zima přesvědčila, že ještě nekončí, ale za
to jsme si užili i pár dní bruslení na zamrzlém rybníce a nyní snad již můžeme
očekávat jaro.
Hned na úvod mám pro řadu z nás dlouho očekávanou dobrou zprávu – začátkem března jsme zahájili
stavbu přivaděče vody. Akci uskutečníme díky podpoře Evropské unie z Operačního programu životního prostředí. Dodavatelem stavby je firma Stavitelství
Řehoř, s. r. o. Termín dokončení stavby je 6 měsíců,
ale pokud nenastanou komplikace, tak uděláme vše
proto, aby byla dodávka pražské vody zahájena dříve. Trasa přivaděče vede podél příjezdové silnice III.
třídy a v průběhu výstavby dojde k částečnému omezení provozu. Věnujte prosím pozornost dopravnímu
značení.

I naše obec má k tomuto úseku, který bude finančně i stavebně náročnější, velké množství připomínek.
Řešíme zejména napojení na místní komunikace,
vjezdy k jednotlivým nemovitostem, přesun autobusových zastávek (cílem je zrušení zajíždění autobusu
k požární zbrojnici), parkování, přechody pro chodce a bezpečnostní prvky. Připomínám, že součástí
projektu je výstavba chodníků, doplnění a výstavba
veřejného osvětlení, dešťová kanalizace. Zásadní
pro další posun v přípravě stavby je získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků, které postupně
kontaktuje projekční firma Pontex s. r. o. nebo přímo
obec (pro urychlení jsem nabídla pomoc se získáním
souhlasů, stejně jako u první etapy). Dokumentace
první etapy je k nahlédnutí na Stavebním úřadě, dokumentace druhé etapy v kanceláři našeho obecního
úřadu.

Řešení křižovatky u hřiště (před doplněním přechodu pro chodce ve směru na Líšnici)
Trasa přivaděče vody pro obec Klínec

Rekonstrukce silnice III. třídy procházející
obcí

Další dobrou zprávou je, že projektová dokumentace I. etapy rekonstrukce krajské komunikace III. třídy procházející obcí, tj. úsek od podjezdu do Všenor
ke golfu u Líšnice, byla podána s žádostí o vydání
Územního rozhodnutí na Stavební úřad v Mníšku pod
Brdy. Středočeský kraj plánuje financování této části
rekonstrukce z dotace Státního Fondu dopravní infrastruktury, s podáním žádosti do konce tohoto roku.
Dále je již zpracovaná dokumentace pro II. etapu úsek od křižovatky u hřiště po konec obce ve směru
na Bojov a probíhá vyjadřování dotčených orgánů.

I přes velkou finanční i pracovní zátěž spojenou se
stavbou přivaděče vody plánujeme v tomto roce
řadu dalších menších stavebních akcí jako je např.
pěšina pro pěší a výsadba na louce nad rybníkem,
opravy místních komunikací, dostavba kratších chybějících úseků kanalizace, úpravy sběrných míst na
tříděný odpad. Mimo přípravy rekonstrukce krajské
komunikace pracujeme na projektové dokumentaci
pro budoucí rozšíření Mateřské školy, dostavbu bytů
v areálu obecního úřadu Klínec 138, stavbu dosud
nezpevněných místních komunikací a chybějícího
veřejného osvětlení, připravujeme revizi územního plánu po 4 letech a dokončujeme územní studii
v území pro nerušící výrobu u D4.

3

Informace pro občany
Také v roce 2018 se můžete těšit na pestrý výběr
kulturních a sportovních akcí, které se budou konat
v Klínci. Jejich seznam najdete v přehledné tabulce
dále ve zpravodaji. Z nejbližších akcí bych Vás ráda
pozvala na sportovně-kulturní víkend v Klínci 14.-15.
dubna. V sobotu 14. 4. ve spolupráci s SDH Klínec
pořádáme u hasičské zbrojnice Jarní trhy a v neděli
15. 4. odpoledne startuje za podpory TJ Klínec na hřišti běžecký závod Malá klínecká. Těšíme se na Vás!
Markéta Polívková, starostka

Sběr jedlých olejů a tuků
do nádoby patří:

•
•
•
•

použité jedlé oleje a tuky z domácnosti
fritovací olej
olej a tuk po smažení
ztužené jedlé tuky

do nádoby nepatří:
• průmyslové oleje (motorové, převodové,		
tlumičové)
• mazací oleje a kapaliny
Oleje vhazujte pouze v uzavřených pet
lahvích či jiných uzavřených obalech.
Předejdete tak vylití oleje do nádob a jejich
znehodnocení.
Nádobu najdete na sběrném místě pro tříděný
odpad v areálu Obecního úřadu Klínec,
Klínec 138

Sběr vyřazených elektrospotřebičů
Vyřazené elektrospotřebiče je možné po celý rok
v úředních hodinách odevzdávat na Obecní úřad.

Po 13-18 hod
ČT 8-13 hod
Mimo úřední hodiny pouze po předchozí dohodě!
Kontakt: 776 700 346, 257 730 306

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu
19. 5. 2018 od 8 do 11 hod
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat nebezpečný odpad
(barvy, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, lednice,
mrazáky, zářivky, baterie…) k ekologické likvidaci

u hasičské zbrojnice
odpad může být předán pouze pověřené osobě
v uvedeném termínu!
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Zákaz odkládání nebezpečného odpadu v areálu
obecního úřadu Klínec 138!

Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne
od soboty 19. 5. do neděle 20. 5. 2018
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v Klínci mohou v uvedeném termínu
odevzdat velkoobjemový odpad (nábytek,
koberce, matrace…)
k ekologické likvidaci do velkoobjemových
kontejnerů
za budovou Klínec 76 – prodejna, knihovna
a v areálu obecního úřadu Klínec 138
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Informace pro občany

Informace pro obyvatele Klínce 2018
Kontakty:

Obec Klínec dále vybírá tyto poplatky: poplatek za
užívání veřejného prostranství.

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

Podrobnosti a přesné informace získáte v obecně závazných vyhláškách č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu na území obce
Klínec, č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území
obce Klínec č. 8/2011 o místních poplatcích.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 stanovuje místní
koeficient daně z nemovitosti v katastrálním území
Klínec – 2 (s platností od 1. 1. 2012).
Obecně závazné vyhlášky jsou vyvěšeny na www.
obecklinec.eu, nebo jsou k dispozici na obecním úřadě.

Obecní úřad Klínec, Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny: pondělí 13 - 18 hod, čtvrtek 8 – 13 hod

Místostarosta: Ing. Jan Doubrava
Úřední hodiny pro stavební agendu: středa 17 – 20 hod.

jan.doubrava@obecklinec.eu

Poplatky 2018
Komunální odpad:
Osoby trvale bydlící v obci:
600 Kč/osoba/kalendářní rok.
Rekreační objekty:
600 Kč/nemovitost/kalendářní rok.
Poplatek za osoby trvale hlášené k pobytu i za
rekreační objekty je splatný do 30. 6. 2018.
Pes:
100 Kč/kalendářní rok/za 1. psa a 150 Kč za každého
dalšího psa/kalendářní rok.
Splatnost poplatku do 30. 6. 2018.
Stočné:

U nemovitostí, které vypouštějí pouze vodu odebranou z
obecního vodovodu: 36,11 Kč včetně DPH za m3.

Ostatní 1.300 Kč včetně DPH/osoba/rok.

Vodné:
Sazba vodného je 38 Kč včetně DPH za m3.
Vodné a stočné je možné platit zálohově (měsíčně,
čtvrtletně). Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte vyúčtování, případný nedoplatek je splatný do 14 dnů
po doručení vyúčtování.
Odečty vodoměrů budou prováděny v říjnu 2018.

Platby můžete provádět v hotovosti na obecním
úřadě, nebo bankovním převodem na výše uvedené č. účtu. V tomto případě uveďte jako variabilní symbol č. popisné (evidenční) a do poznámky účel platby a počet osob, za které je platba
prováděna.
Nebudou-li poplatky uhrazeny včas nebo ve
správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem, a to až ve výši trojnásobku původní
částky.
Doplňující informace k systému sběru odpadů:
3x ročně bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a 2x ročně bude proveden sběr nebezpečného odpadu. Občané budou vždy předem informováni rozhlasem a vyvěšením informace o sběru
na nástěnkách a úřední desce. Vyřazené elektrospotřebiče můžete po celý rok odevzdat v MŠ nebo na
obecním úřadě.
Markéta Polívková, starostka
Ing. Jan Doubrava, místostarosta

Hrobové místo:
Za nájem hrobového místa a služby spojené s údržbou hřbitova činí 50 Kč/m2/rok.
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Ze zastupitelstva

Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 7/17 dne 18. 12. 2017
•

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobé
rozpočtové výhledy na roky 2018–2020

•

Souhlasilo s navýšením výdajů na paragrafu
5512, schválilo schodkový rozpočet obce na r.
2018 a souhlasilo s pokrytím schodku z úspor
z minulých období; schodek rozpočtu je navržen
ve výši 2.976.840,56 Kč, a to především z důvodu
výstavby přivaděče vody (ten bude realizován
se značnou podporou EU z programu SFŽP ve
výši až 8,15 mil. Kč) a dále splátkou podílu na
hlavním řadu přivaděče. Navýšením výdaje na
paragrafu 5512 Požární ochrana jde o částku
70 tis. Kč, kterou Jednotka SDH zřizovaná obcí
nevyčerpala v r. 2017 a je tím převedena do roku
následujícího.

•

Schválilo výši odměny pro neuvolněného
člena zastupitelstva, který je členem výboru
zastupitelstva, 2.000 Kč/měsíčně a neuvolněnému
členovi zastupitelstva, který je předsedou výboru
zastupitelstva, 2.200 Kč/měsíčně s platností
od 1. 1. 2018 s tím, že odměny se nekumulují;
v návaznosti na změnu zákona č. 128/2000, zákon
o obcích, bylo nutné provést úpravu usnesení,
kterým jsou stanoveny odměny neuvolněným
členům zastupitelstva.

•

Pověřilo starostku obce provedením posledního
rozpočtového opatření r. 2017.

•

Pověřilo starostku k provádění rozpočtových
opatření v rámci rozpočtové skladby na straně
příjmů v průběhu r. 2018; toto i předchozí
usnesení přijato z důvodu dodržení zákonných
povinností rozpočtových úprav.

•

Schválilo střednědobé rozpočtové výhledy
Mateřské školy Klínec na období 2018–2020,
vyrovnaný rozpočet MŠ na r. 2018, výši příspěvku
obce 371.000 Kč, závazné ukazatele a rozpis
plateb; platby budou na účet MŠ poukazovány
čtvrtletně.

•

Schválilo vyhlášení inventarizace za rok 2017
a současně schválilo složení inventarizační
komise; inventarizace obce provedena v období
20. 12. 2017 – 31. 1. 2018.

•
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Schválilo výběr dodavatele stavby „Připojení obce
Klínec na SV Mníšeckého regionu, přiváděcí řad 1,

přiváděcí řad 1.1“ firmu Stavitelství Řehoř, s.r.o.;
jedná se o vodovodní přivaděč v úseku Jíloviště
– Klínec, na jehož společné části (přiváděcí řad
1) se bude podílet obec Trnová. Nabídková cena
vítězné firmy činí 9.881.944,33 Kč bez DPH.
•

Schválilo plán financování a obnovy vodovodů
a kanalizací; povinnost vypracování plánu je
dána Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích.

•

Schválilo cenu vodného a stočného od 1. 1. 2018
na 38 Kč/m3 vodné a 36,11 Kč/m3 stočné (ceny
jsou vč. DPH).

•

Přijalo dar pozemku parc. č. 385/15, k.ú. Klínec,
do majetku obce; jedná se o pozemek o výměře
173 m3 v lokalitě Na pískách, na kterém je vedena
místní komunikace a jsou v něm uloženy vodovod
a kanalizace.

•

Souhlasilo se záměrem uzavřít smlouvu o
věcném břemeni a souhlasí se stavbou nájezdu
na části pozemku parc. č. 340, k.ú. Klínec; jedná
se o pozemek v lokalitě u kravína.

•

Souhlasilo s doporučením výběrové komise
a schválilo výběr dodavatele služby vedení
účetnictví obce a dalo starostce pravomoc
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
Ing. Silvií Bubeníkovou; výběrové řízení na
období 2018–2019, nejnižší nabídková cena
vítězného uchazeče činila 360 tis. Kč.

•

Souhlasilo s darem SDH Klínec z rozpočtu obce
ve výši 30.000 Kč za pomoc obci v období sucha,
schválilo s tím související rozpočtové opatření
a dalo starostce pravomoc k podpisu darovací
smlouvy.

•

Schválilo přistoupení obce Klínec do Sdružení
místních samospráv ČR a uložilo starostce
neprodlené vyplnění přihlášky a její zaslání do
sídla zmíněné organizace; jako členská obec
budeme moci využívat řadu výhod a informací,
členský příspěvek bude v našem případě činit
cca 2690 Kč/ročně.

Zasedání č. 1/18 dne 29. 1. 2018
•

Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu o
příspěvku na provoz Pošty Partner obci Jíloviště
ve výši 50.000 Kč a dalo starostce pravomoc

Ze zastupitelstva / Volba prezidenta 2018
uzavřít tuto smlouvu; obec Jíloviště požádala
okolní obce o spoluúčast na úhradě ztrátového
provozu pobočky, vzhledem k četnému využívání
pobočky klíneckými občany bylo vyhověno.
•

Schválilo dodatek nájemní smlouvy na prodejnu
Klínec 76, který obsahuje snížení nájemného
v zimních měsících únor–květen na 3.000 Kč;
z důvodu vysokých nákladů prodejce na vytápění
a zájmu obce na udržení provozu prodejny, nájem
je snížen o 2.000 Kč/měsíc.

•

Schválilo nájemní smlouvu na část pozemku
parc. č. 736/1, k.ú. Klínec, za účelem výstavby
a provozu veřejného vodovodu obce Klínec
s ročním nájemným 1.700 Kč; jedná se o stavbu
vodovodu z r. 2005 v lokalitě Kaštany, kvůli
umístění na cizím pozemku dosud bez stavebního

povolení.
•

Schválilo uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu; Úřad práce poskytne příspěvek na mzdu
zaměstnance na pozici úklid a údržba obce,
údržba zeleně – pracovní místo bude na poloviční
úvazek.

•

Vzalo na vědomí poslední rozpočtové úpravy roku
2017 provedené starostkou na základě pověření
zastupitelstva obce.

Podrobné zápisy ze zasedání jsou zveřejňovány na
úřední desce obce u OÚ a trvale jsou k dispozici na
e-desce obce (www.klinec.imunis.cz/edeska).

Volba prezidenta
republiky 2018

Upozornění
pro pejskaře

výsledky hlasování v obci Klínec

V poslední době se množí stížnosti na psí exkrementy
v travnatých plochách i na veřejných komunikacích. V
souvislosti s nešvarem některých neukázněných majitelů, kteří tyto hromádky po svém pejskovi neuklízí,
upozorňujeme držitele psů na jejich povinnosti:
Držitel psa je na veřejném prostranství v zastavěném
území obce povinen vést psa na vodítku tak, aby nedošlo ke střetu psa s jinou osobou nebo zvířetem.
Dále pak odklízet po svém psu exkrementy a jiné nečistoty, které pes způsobil, a v neposlední řadě řádně
uhradit poplatek za každého prvního psa 100,- Kč a
za každého dalšího 150,- Kč. Poplatek má splatnost
30. 6. 2018.
Nově pro Vás budou k dispozici koše na psí exkrementy na několika místech v obci.
Prosíme, uklízejte po svých psech, uděláte tak radost nejen sobě, ale i ostatním!

1. kolo: 12. – 13. ledna 2018
(volební účast 74,16 %)
pořadí

kandidát

počet
hlasů

v%

147

36,84

1.

Drahoš Jiří

2.

Zeman Miloš

96

24,06

3.

Horáček Michal

44

11,02

4.

Fischer Pavel

38

9,52

5.

Hilšer Marek

30

7,51

6.

Topolánek Mirek

30

7,51

7.

Hynek Jiří

9

2,25

8.

Kulhánek Vratislav

4

1,00

9.

Hannig Petr

1

0,25

2. kolo: 26. – 27. ledna 2018
(volební účast 76,75 %)
pořadí

kandidát

počet
hlasů

v%

1.

Drahoš Jiří

277

68,22

2.

Zeman Miloš

129

31,77
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Pátráme

Pátrání po legionářích
K letošnímu 100. výročí vzniku republiky předkládám
seznam legionářů, rodáků i občanů z Klínce, který
vznikl v okresním archivu. Termínem legionáři byli
označování dobrovolníci, kteří bojovali v době první
světové války za vznik samostatného státu. V čele
zahraničního odboje stála trojice: T. G. Masaryk, E.
Beneš a M. R. Štefánik. Legie byly italské, francouzské a ruské, přičemž většina legionářů prošla ruskými legiemi. První jednotky tvořené z našich krajanů
se tvořily hned po vypuknutí války v roce 1914. Později byly doplňovány především z válečných zajatců.
Zhruba se dá uvést, že francouzskými legiemi prošlo
cca 10 000 mužů, italskými 20 000 mužů a ruskými
70 000 mužů.
Prosím čtenáře, pokud mají nějakou fotku některého z bývalých klíneckých legionářů, aby ji poskytli k
okopírování. Pokud má někdo informace o dalším
klíneckém legionáři, ať mě prosím kontaktuje, abych
je tam mohl doplnit. Ze seznamu je zřejmé, že řada
z legionářů nebyli rodáky, ale do Klínce se přistěhovali. Některé údaje se po letech těžko ověřují, a proto
budu vděčný za spolupráci a každou informaci.
Děkuji.
PhDr. Pavel Buchtele
Státní okresní archiv Praha-západ
Tel.: 257 710 492
e-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

Dvořák Jaroslav, *8. 9. 1897

zařazen k 33. pěšímu pluku italských legií

Havelka Václav, *24. 7. 1878

zařazen k 3. pluku lehkého dělostřelectva ruských legií

Kreperát Václav, *19. 7. 1897 Kouty

8. 7. 1918 zajat, zařazen k 35. pěšímu pluku italských legií

Krob Václav, *6. 3. 1890

zařazen k 31. pěšímu pluku italských legií

Macháček Josef, *16. 6. 1892

do čs. vojska byl zařazen 4. října 1918 v Omsku,
a to k 31. čs. pěšímu pluku italských legií

Petrák Jan, *23. 11. 1891

zařazen k 5. střeleckému pluku ruských legií

Petrák Karel, *27. 2. 1893

zařazen k 6. čs. střeleckému pluku ruských legií

Řehák Antonín, *22. 11. 1884

neznámý čs. pěší pluk italských legií

Slavíček František, *14. 1. 1888

zařazen k 22. čs. pěšímu pluku francouzských legií

Smíšek Rudolf, *7. 6. 1876

zařazen k 35. pěšímu pluku italských legií

Znáte dobře Klínec?

První vlaštovka jaro nedělá. Přidají se další? Povídka v seriálu Klínec před sto lety.
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.

získali rozhovor, anebo osobně Vámi sepsaný příběh.
Uvítáme i dobové materiály (fotografie, písemnosti,
tiskoviny atd.).

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 rakouských vojínů. Rádi bychom od Vás

Kontaktovat nás můžete na:			
email: aht.volf@centrum.cz 			
tel.: 602 305 272					
nebo osobně na obecním úřadě.
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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.

Předem Vám děkujeme za ochotu, budeme vděčni
za jakoukoliv informaci.

Pozvánky
Cvičení pro ženy a dívky v TJ Klínec
Přijďte si s námi zacvičit do tělocvičny v Klínci
vždy každou neděli od 18:30 do 19:30 hodin.
Během naší dámské hodinky si zacvičíme na
balančních podložkách tzv. BOSU, velkých
gymnastických míčích, s malými míči, na aerobic
stepu, zaposilujeme si s činkami a gumovými
pásy pod vedením vyškolené instruktorky.
Těšíme se na Vás!

JARNÍ TRHY
V KLÍNCi
Sobota 14. 4. 2018 14 - 17 hod
U Hasičské zbrojnice Klínec

koření a bylinky
sazenice a rostliny
farmářské produkty
šperky a korálky
a další ruční výrobky

Doprovodný program pro děti
Po celou dobu možnost občerstvení (pivo, limo, teplé nápoje)
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Strakonická v minulosti (2. část)

Stará silnice u politické školy
V první části článku jsem zmínil, že rychlostní silnice, dnes dálnice (budu ji tak nadále nazývat),
začíná za obcí Jíloviště a její stavba navázala na
zatím poslední dokončený úsek, kterým byl obchvat Jíloviště. Ten byl zprovozněný 11. května
1971 a končil poblíž současné autobusové zastávky „Jíloviště, rozcestí Trnová“. Zároveň byl
do provozu uveden most u hotelu Palace Cinema,
který nový úsek překlenul.
Začátkem prosince 1972 se prodlužuje první dálniční úsek v délce přibližně 1 km, od zastávky Trnová
až k bývalé politické škole v Klínci. Nejdříve je však
upravena silnice procházející Klíncem, jelikož přes
obec je po dobu stavby vedena objížďka. Zpět na
stávající trasu strakonické silnice bylo na konci obce,
před první zatáčkou ke golfu, vybudováno provizorní
napojení. Dodnes jsou po něm v tomto místě patrné
pozůstatky, až půjdete na procházku, můžete se o
tom přesvědčit.
Aby se mohlo pokračovat ve stavbě dalšího úseku,
který je veden v trase stávající staré silnice, musí být
nejdříve upraven terén. Přímo u silnice navíc stojí domek čp. 105 a brání tak v rozšíření terénu pro stavbu
dálnice. Domek nebyl zbourán, ale odsunut po kolejové dráze jihovýchodním směrem z trasy dálnice.
Experimentální přesun domku uskutečnil národní
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podnik Transfera dne 24. ledna 1973, a to prý za velkého zájmu obyvatel z širého okolí i za účasti televize. V praxi tím byly vyzkoušeny unikátní přístroje,
zařízení a důležité konstrukční a regulační prvky, které byly vyvíjeny pro známý přesun gotického kostelu
Nanebevzetí Panny Marie v severočeském Mostě.

Úprava terénu (vlevo politická škola)
Tuto jedinečnou akci nám popisuje krátká pasáž v
článku „Klenby v okovech“, který pojednává o probíhajících přípravách na přesun mosteckého kostelu a
který otiskl deník Rudé právo v příloze Haló sobota
dne 2. 3. 1974: „… v lednu 1973 na trase Praha –
Dobříš šťastně popostrčila rodinný domek o 27 metrů
dál od silnice. Paní domu se svým psem při transportu vyhlížela z okna. Dům byl částečně podskle-
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pen, takže majitelé museli uvolnit pouze část přízemí,
jinak po celou dobu v domku bydleli. Na původním
místě zůstal jen odříznutý sklep. Náklady na přesun
činily padesát procent nákladů na novou výstavbu.
Hlavní však bylo, že se v praxi poprvé ověřila funkce
zařízení pro udržení vodorovné plochy, které je sestrojeno na principu vodováhy, toto zařízení je alfou
omegou celého projektu; osvědčilo se, při přesunu
nedošlo k deformacím ani trhlinám.“ Tím, kdo měl
domek popostrčit, je v úryvku článku míněna organizace Transfera.

Dne 19. prosince 1978 byl dán úsek Varadov – Řitka
do provozu a byl prozatím ukončen asi 500 m za Veselkou, kde se později napojil na další úsek do Mníšku pod Brdy. Současně s otevřením došlo ke změně
trasy autobusové dopravy Praha – Dobříš, která již
neprojíždí po staré silnici přímo okolo Varadova a Řitkou, ale byla přesunuta na dálnici, kde byly v zálivech
zřízeny nové zastávky. Kompletní úsek do Mníšku
pod Brdy byl potom definitivně uveden do provozu
v roce 1982. Po následující roky pokračovala obdobným způsobem stavba dálnice až k Dubenci u Příbrami, kde byla v roce 1989 dočasně ukončena.
Stavební činnost se na trasu strakonické dálnice vrátila až v roce 2005, a to až na její plánovaný konec
– na rozcestí do Písku. Vznikl osmikilometrový úsek,
který byl dokončen v září 2010 a který se nachází
v Jihočeském kraji mezi Miroticemi a Novou Hospodou u Třebkova. Čtyřpruhová silnice tady ještě následně plynule pokračuje až na předměstí Písku, ovšem už jenom jako silnice první třídy č. I/20.

Stavba podchodu (Klínec)
Na jaře roku 1975 začaly přípravné práce na dalším
úseku Klínec – Varadov. Přes léto tady ale pracuje
velmi málo lidí. Tento krátký úsek byl zprovozněn
30. srpna 1977 a končil v zatáčce, kde předtím stála
hospoda U Smíšků, která musela být zbořena, jelikož stála dálnici v cestě a neměla takové štěstí jako
domek v Klínci. Od Jíloviště po zatáčku u Varadova
bylo na stavbě dálnice proinvestováno celkem 36,4
mil. Kčs.
Za stále velmi malé účasti dělníků pokračuje stavba
v úseku Varadov – Řitka, kde je dálnice odchýlena od
staré silnice. U Řitky je zřízeno velké skladiště materiálu a postavena budova sociálního zařízení pro
zaměstnance. Na polích k remízku je vybagrováno a
odvezeno velké množství zeminy kvůli výstavbě nadjezdu silnice do Čisovic. V roce 1978 se dostala stavba do rychlejšího tempa. Byly dokončeny podchody
u Varadova a Řitky a tamtéž i nový most. Řiteckým
podchodem byla přerušena silnice spojující Líšnici
s Řitkou. Byla vybudována nová spojka podél dálnice, která navázala na nově vystavěný most u Veselského statku. Po zahájení výstavby tak již nebylo
možné jezdit autem napřímo.

Nejnovějším počinem je úsek Skalka u Dubence –
křižovatka II/118, který obchází obec Dubenec a měří
téměř 5 km. Do provozu byl uveden 4. října 2017.
Maximálně využívá dosavadní trasu staré silnice a
v jeho těsném sousedství byla vybudována doprovodná komunikace pro pomalou dopravu, která během výstavby dálnice sloužila jako objížďka.

Pokračující výstavba u Varadova
Zbývající úsek téměř 32 kilometrů má být realizován
v nejbližší době. Podle optimistického výhledu Ministerstva dopravy by se prý mohlo se stavbou zbylého
úseku začít do dvou až tří let, ale to jen za předpokladu, že nedojde k žádným administrativním průtahům.
Jaroslav Volf
foto: Květoslav Strachota
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Vánoční trhy v Klíneci
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Autor fotek: Jaroslav Volf

Tříkrálová sbírka v Klínci
Tříkrálová sbírka je každoročně pořádána Charitou ČR. Jde o
největší dobrovolnickou akci u nás, do sbírky bývá zapojeno kolem 50 000 dobrovolníků.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na
podporu lidí v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory
a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory,
matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Většina
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce
vybírá.
V naší obci organizaci Tříkrálové sbírky již třetím rokem zajišťují
ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Mníšku pod Brdy
paní Petra Plicková a Daniela Saifrtová, které letos vypravily
dokonce čtyři skupinky koledníků a podařilo se jim obejít téměř
celou obec. Vykoledovali celkem 14 028,- Kč.
Děti projevovaly opět velké nadšení a koledování probíhalo v
příjemné sousedské atmosféře. Nechyběla milá a srdečná setkání se známými i neznámými.
Děkuji za organizaci, koledníkům i všem, kteří přispěli!
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Autor fotek: Vladislav Plicka
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Masopustní průvod 2018
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Fotogalerie

Autor fotek: Jaroslav Volf, další fotografie naleznete na www.fotoklinec.rajce.net
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Školka

Školka v roce 2018

Hned od začátku roku 2018, po zimních
prázdninách, jsme ve školce rozjeli
celou řadu aktivit. V dnešním článku
se zaměříme na tři z nich. Pro děti tyto
akce představovaly důkladnou přípravu
spojenou s rozvojem zručností i mnoha
znalostí.
Jak jsme se chystali na Masopust

Jako každý rok nás v únoru čekal již tradiční masopustní průvod. Na tuto akci se vždy těšíme nejen
my, ale i naši rodiče. Ve školce jsme si již v lednu
začali vyprávět, co vlastně Masopust je, jak a proč ho
lidé slaví. Tím jsme si také vysvětlili, co jsou tradice
a proč je tak důležité je stále udržovat. Hráli jsme ve
školce masopustní hry, zpívali písničky a naučili se
masopustní básničky. Rozdělili jsme si také masky,
kdo za co půjde. Velkou události je, když paní učitelky vytáhnou ze skladu krabice s maskami, co jsme
si za ta léta vyrobili, a začneme se do nich oblékat
a zkoušet si je. Jelikož dodržujeme tradiční masky,
tak z krabice postupně vytahujeme vodníky, kominíky, bábu s dědkem, medvěda, kobylu a další. Je to

velká zábava a dobrodružství sledovat, co vše v krabicích máme. Některé masky je potřeba poopravit
a vyrobíme si i nějakou novou masku, když někdo
z nás vymyslí, co by se ještě k Masopustu hodilo.
Leden byl měsícem masopustních příprava a první
únorovou sobotu jsme se sešli pod školkou a veselice mohla začít. Nejprve jsme předvedli malé masopustní pásmo písniček a básniček a poté požádali
paní starostku o klíč od vesnice, aby průvod mohl
vyrazit na malou obchůzku po vsi. Cesta probíhala
za všeobecného veselí, jelikož dorazili nejen děti a
rodiče z naší školky, ale i plno našich již bývalých dětí
a jejich rodičů. Většina přišla také v maskách, a tak
byl průvod opravdu pestrý. Možná si to někdy užívali více rodiče než děti, a to hlavně v hospůdce na
Farmě, kde jako každý rok průvod skončil. Na dvoře
klínecké Farmy jsme obřadně pohřbili basu a už jsme
se těšili na zábavu připravenou na Farmě.
Myslíme, že se nám jako každý rok akce povedla, a
máme spoustu hezkých zážitků.
V lednu jsme si také od masopustních příprav odskočili do pražského Rudolfína, kde na nás čekal hudební
program České filharmonie s názvem „Ouška hobo-
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je“. Seznámili jsme se zde nejen s krásnými prostory
Rudolfína, ale hlavně pro nás s neznámým hudebním
nástrojem. Poslechli jsme si, jak vlastně hoboj zní, a
co vše dovede. Pan muzikant nám zahrál, jak umí hoboj zahrát ptáčky, myšky, čmeláky, ale třeba i hasiče
a sanitku. Zkoušeli jsme si také s papírkem vytvořit
pusinkou nátisk, který je základem pro hru na dechový nástroj, pochodovali jsme do rytmu za doprovodu
hoboje a zahráli si hudební pohádku.
Všem se nám to líbilo, protože jsme opět poznali
něco nového.

Letem světem

V únoru nás paní učitelky překvapily otázkou. Chtěli
byste letět do světa? Trochu jsme se zarazili, protože
od maminek se nám moc nechtělo a taková cesta do
světa je přece velmi dlouhá. Paní učitelky nám ale vysvětlily, že cestovat po světě se dá i prstem po mapě.
Začalo padat mnoho nápadů, ale nejvíce se nám zalíbil návrh obletět svět balonem. Balon ve školce sice
nemáme, ale pro nás nebyl problém si ho vyrobit.
Když byl balon hotový, nezbývalo nám nic jiného než
ho vyzkoušet, a tak naše první cesta vedla do Austrálie. Vysvětlili jsme si, že Austrálie je světadíl, co je
světadíl, a také víme, že máme na Zemi pět světadílů
a že nás čeká je všechny procestovat a poznat. Austrálie se nám moc líbila, jelikož je zde plno pro nás
neznámých zvířat. Ježuru a ptakopyska jsme neznali
a medvídek koala nás svým jménem také překvapil.
Dozvěděli jsme se také o lidech, kteří zde žijí, a vyrobili si krásné bumerangy.
Po Austrálii nás čekal velký světadíl, a to Asie. Zde
jsme navštívili hlavně Japonsko, a jelikož v těchto
dnech probíhala zimní olympiáda v Jižní Koreji, tak
jsme se na chvíli zastavili i tam. Japonsko se nám
velmi líbilo. Lidé zde vypadají trochu jinak než my a
mají i jiné zvyky. Například, že se při pozdravu „Koničiva“ jeden druhému ukloní, že pití čaje je pro ně
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obřad, a k jídlu se nepoužívá příbor, ale hůlky. Čajový
obřad a jíst hůlkami jsme si vyzkoušeli. Naučili jsme
se také japonskou písničku a věřte nevěřte, umíme
jí v japonštině. Vyrobili jsme si také krásné asijské
kloboučky.
V Koreji jsme si ukázali jejich krásné tradiční stavby
a přírodu, která je podnebím podobná té naší, což
nás hodně překvapilo. Žijí zde i některá zvířata jako u
nás. Cestováním po světě se neučíme jen poznávat
země, ale také si vysvětlujeme, jak je důležité respektovat odlišnost lidí i jejich kulturu. Ukázkou sounáležitosti národů je určitě olympiáda a my měli to štěstí, že
zde zrovna probíhala ta zimní, a my se na ní zaletěli
podívat s naším balónem. Ukázali jsme si olympijský
stadion, zahráli jsme si pantomimické ukázky zimních
sportů, a hlavně jsme s nadšením sledovali, jak naší
výpravě přibývají medaile. Olympiáda je o spojení lidí
všech světadílů, a tak jsme si nezapomněli vysvětlit,
proč je na olympijské vlajce pět kruhů a pět barev.
Další cesta nás čeká do Ameriky, Evropy a Afriky, kde
si užijeme nejvíce. Na závěr navštívíme i pražskou
zoo, kde nás čeká hra s poznáváním africké fauny i
flory.

Hravé lyžování

Na přelomu února a března jsme nasadili kombinézy, helmy, připravili lyže a vyrazili každý den na sjezdovku do Chotouně. Zažili jsme nejstudenější týden
z celé zimy, ale to nás neodradilo. Bylo sice opravdu
mrazivo, ale přálo nám velkou část týdne sluníčko.
Užili jsme si opravdu krásný týden strávený na čerstvém vzduchu a plný nejen pohybu, ale i díky instruktorům Hravého lyžování také plný legrace a zábavy.
Areál byl jako každoročně perfektně připravený a
zasněžený. Dokonce pro nás instruktoři připravili ski
crosovou dráhu a dva dny jsme si mohli užívat i obří
sněhové boule, které jsme využili nejen na lyžování,

Školka / Klínec před sto lety
ale jízda po zadečku na nich byla naprosto skvělá.
Základem této akce však je, naučit se hravou formou
lyžovat. Pro začátečníky to představuje nejenom naučit se pohybovat na lyžích, ale umět si lyže i nasadit
nebo sundat. Umět jezdit na pásu i lanovce, ale také
se umět po pádu správně a rychle zvednout. Když
už nám to vše šlo včetně lyžování, trénovali jsme například jízdu ve dvojicích s volantem, slalom, podjíždění překážek a dalších dovedností, při kterých byla
i velká legrace. Zdatnější lyžaři si užívali, ale také se
zdokonalovali na velké sjezdovce. Byl to mrazivý, ale

krásný týden a třešničkou na „dortu“ byly závěrečné
závody, kde jsme všichni uspěli, a dokonce přivezli i
tři zlaté medaile.
První tři měsíce v novém roce tak pro nás představovaly nejenom hodně zábavy ale i poučení. Stejně tak
se těšíme i na poslední tři měsíce v tomto školním
roce, kde na nás čeká například návštěva zoo v Praze ale hlavně školka v přírodě.
Děti z MŠ v Klínci, Martina a Radka

Povídka o nevěrné lásce
Tento příběh se váže k začátku i konci 1. světové
války, která skončila roku 1918. Válka byla vyhlášena
po úspěšném atentátu na Ferdinanda d´Este a
jeho manželku Žofii. Dne 28. 7. 1914 byla nařízena
mobilizace. Není snad vesnice nebo města, kde by
nestál pomník na památku padlých vojáků.

Pod srdcem nosila jeho dítě. Narodila se jí holčička,
která ale záhy zemřela.

V jedné vesnici, možná zrovna v té naší, žili tehdy
dva mladí lidé. Ona měla krásné černé oči a pěkné
tmavé dlouhé vlasy. On jí hrával dostaveníčko před
jejím domem. Po vyhlášení mobilizace však musel
rukovat. Loučili se spolu na louce u hlavní silnice a
tam si slíbili věrnost až do smrti. Zatím co voják byl
v daleké Rusi, dívka vbrzku zjistila, že není sama.

Tak, jak šel život, dívka se vdala a porodila děti.
Milému jeho ruská manželka onemocněla a zemřela.
Za nějaký čas ovdověla i jeho bývalá milá. Řekl si,
že by si jí rád vzal za manželku. Ona však odmítla.
Věnovala se svým dětem, které řádně vychovala. Na
svou lásku si někdy vzpomněla a nám o ní vyprávěla.
Zní to jak pohádka, ale je to pravda.

Po skončení války milá čekala na milého. On se vrátil,
ale s ruskou ženou a jejich malým synkem. Zapomněl
na slib a oženil se.
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Rozhovor z Farmy

Začalo to třemi slepicemi

Tu malou rodinnou farmu na jižním okraji Klínce, kde v zahradě pobíhá nespočet
zvířátek, už jistě každý zná nebo o ní alespoň slyšel. Jak by ne – zahrada připomínající malou zoo a zdejší četné kulturní
akce jsou s pravidelností navštěvovány
lidmi z širého okolí. Jsou tomu tři roky, co
se otevřela veřejnosti, a za tu dobu ji její
majitelé, manželé Alena a Adolf Trachtovi
z Čisovic, oblékli do zbrusu nového kabátu. Pojďme s nimi na kus řeči a možná se
dozvíme zase něco nového.
Co vás přivedlo k myšlence pořídit si statek a
chovat v něm hospodářská zvířata?
Začalo to strašně nenápadně. Jednou za námi přišel
náš soused a zeptal se, jestli bychom s ním nechtěli
jít na chovatelskou výstavu v Čisovicích. Tak jsme šli
a tam si objednali tři slepice. Pak už to šlo ráz na
ráz. Začali přibývat další opeřenci, pro které jsme
postupně začali doma na zahradě stavět voliéry.
Jenže za nějaký čas už nám byla naše zahrada malá
a nic dalšího se na ní nevešlo. Navíc nás lákalo pořídit
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si něco většího, čtyřnohého. Takže jsme začali hledat
místo, kde bychom realizovali naší čím dál větší lásku
ke zvířatům. Chtěli jsme začít dělat něco nového, co
nás bude bavit a co nás bude alespoň i trochu živit.
Takže se zvířaty jste začali doma na zahradě a
nyní máte farmu v Klínci.
Koupě objektu v Klínci byla úplná náhoda. Na prodej
nemovitosti nás tehdy upozornila naše kamarádka.
Na internetu bylo jenom několik nic neříkajících
fotek, a tak jsme se šli podívat na vlastní oči. Stav
nemovitosti byl žalostný. Na první pohled, vlastně i na
druhý, to bylo strašné, okolo vše zarostlé, do hospody
prosakovala voda. Prostě hrůza.
Stav nemovitosti vás přesto neodradil?
Tenkrát jsme se šli ještě podívat nahoru do patra a
po cestě se to stalo. Při chůzi po starých dřevěných
schodech na mě padla ta úžasná atmosféra starého
domu a v tu chvíli jsem poznal, že tohle je přesně to,
co sháníme. Byly sice nějaké možnosti začít to dělat
na zelené louce v Čisovicích, ale to by nebylo ono.
Takový starý dům má úžasnou atmosféru a ducha, ta
historie tady byla cítit od začátku. Motivací nám byla
chuť zkusit se vrátit ke kořenům, dělat něco nového.

Rozhovor z Farmy
Navíc oživit hospodu, která zde měla více než
stoletou tradici, byl báječný počin.
Původně jsme s tím ale vůbec nepočítali, že bychom
tady hospodu obnovili. Chtěli jsme se soustředit pouze
na chov zvířat. Také jsme měli v úmyslu využívat sál
pro dětské akce a vybudovat dětské hřiště. Když tady
ale lidé viděli pohyb, viděli, že se něco chystá, tak se
chodili ptát, zda bude i hospoda. Měli jsme nějaké
povědomí o tom, že v minulosti tady hospoda byla,
tak jsme si nakonec řekli, proč ne? Hlavní podmínkou
však bylo, že bude od počátku nekuřácká, protože
jsme plánovali dělat akce hlavně pro děti.
Během rekonstrukce jste tedy museli změnit
plány?
Ano, ale dnes toho vůbec nelitujeme, že jsme hospodu
znovu otevřeli. Začali jsme pořádat různé kulturní
akce a hospoda se tak stala vítaným zázemím těchto
akcí. Nebo když se přijdou rodiče s dětmi podívat
na zvířata, tak si tady posedí a dají si nějaké to
občerstvení.
S návštěvností jste tedy spokojeni?
Jsme. Hospůdka má svoje štamgasty, každý pátek
se tady pořádá setkání u kytary.
A co se týká kulturních akcí?
Nejvíce se chodí na akce pro děti. Rádi bychom,
aby k nám chodili hlavně místní lidé, i když jsme
rádi, když přijdou i přespolní. Pokaždé, když přijdou
nějaké nové tváře, tak nás potěší, že si nás našel
zase někdo nový.

také značně zdržována, dříve stačilo napsat několik
čísel na papír, sečíst je a bylo hotovo. Nejhorší je to
při kulturních akcích, kdy si lidé chodí k baru kupovat
třeba jedno pivo a hned ho platí. To se tedy musí
v tu chvíli namarkovat a zároveň zákazníkovi vydat
účtenku, takže na akce jsme nuceni přibírat ještě
brigádníka. Jinak nás to vůbec netrápí.
Máte přehled o tom, kolik zvířat se vůbec na vaší
farmě pohybuje?
Na to se dá velice těžko odpovědět, jelikož pořád
se nějaká nová rodí a jiné zase porážíme, takže
to číslo se vlastně mění každým dnem. Když jsme
předloni natáčeli pořad do televize, tak jsme se
tenkrát dopočítali asi k sedmi stovkám. Dá se ale
říct, že velkých zvířat, což jsou ovce, kozy, krávy,
máme kolem stovky, zbytek jsou králíci, kterých by
mohlo být asi tak tři sta, no a potom drůbež – té už je
nepočítaně.
To asi není jednoduché, postarat se o takové
množství. Kolik lidí se tady o zvířata stará?
Zvířata potřebují péči každý den, každý den chtějí jíst
a pít. Starají se o ně pouze dva lidé a občas přijde na
výpomoc brigádník. Nejvíc komplikované je dojení,
kozy se sice nedojí po celý rok, ale kráva se musí dojit
celoročně – a v současnosti tady máme tři takové.
Jak to vypadá s výstavbou pokojů nad chlévy?
Pokoje máme hotové a už jsou zkolaudované, každým
dnem očekáváme papíry od úřadu. Došlo tady k
výraznému zdržení, jelikož jsme současně s pokoji
kolaudovali i sýrárnu, a u té probíhala zdlouhavá
jednání s hygienou.
Jaké máte další plány do budoucna?
Rozšíříme chov krav o masné plemeno, abychom
měli vlastní hovězí maso, a přibude kůň s poníkem.
O další druhy zvířat už farmu rozšiřovat nebudeme,
to spíše naopak. Krámek ve dvoře bude nyní ještě
plnější, budeme v něm nabízet vlastní mléčné
výrobky.
Takže žádnou velkou expanzi čekat nemáme?

Jak se dotklo hospůdky zavedení elektronické
evidence tržeb?
Od začátku jsme naši činnost dělali poctivě, takže nás
zavedení kas až tolik nepřekvapilo. Byli jsme však
nucení dokoupit novou pokladnu, jejíž zprovoznění
bylo technicky velmi náročné. Obsluha hospody je tím

To v žádném případě. Nechceme tady mít žádnou
velkovýrobu, žádný velkostatek, chceme pouze
lokální aktivitu. Chceme, aby to byla ruční práce, aby
v tom výrobku byla duše. Nestojíme o to, vydělávat
miliony. Kvantita pak už nejde udržet ruku v ruce
s kvalitou. Stačí nám, když nás to uživí, a bude nás
to bavit.
Jaroslav Volf, foto autor

21

Fotbal / Pozvánka

TJ Klínec z.s.; oddíl kopané
Rozpis soutěže kopané jarní části 2018
Praha-západ, III. třída - skupina B
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14. kolo

24. 3.

15:00

Klínec - Horoměřice

15. kolo

31. 3.

16:30

Čisovice - Klínec

16. kolo

7. 4.

16:30

Klínec - Kosoř B

17. kolo

14. 4.

16:30

Vonoklasy - Klínec

18. kolo

21. 4.

17:00

Klínec - Kazín

19. kolo

28. 4.

17:00

Klínec - Jíloviště B

20. kolo

6. 5.

17:00

Statenice - Klínec

21. kolo

12. 5.

17:00

Klínec - Středokluky

22. kolo

20. 5.

17:00

Zbuzany B - Klínec

23. kolo

26. 5.

17:00

Klínec - Velké Přílepy

24. kolo

2. 6.

17:00

Jeneč - Klínec

25. kolo

9. 6.

17:00

Klínec - Červený Újezd

26. kolo

16. 6.

17:00

Třebotov - Klínec

Akce v Klínci

Přehled akcí v obci Klínec 2018
datum

čas

název akce

pořadatel, místo konání

12. 4. Čt

od 18 hod

Legionáři z 1. světové války

Obec Klínec, Farma Klínec

14.4. So

od 14 hod

Jarní trhy

Obec Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

Malá klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí
tělocvična nebo hřiště

15.4. Ne od 14 hod
24.4.

8:30-10:00,
Den otevřených dveří MŠ
15:00-16.00

MŠ Klínec

30.4. Po

od 17:00
hod

Pálení čarodějnic

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

7.5. Po

17:00 hod

Uctění památky padlých

Obec Klínec, pomník

11.5. Pá

13-16:30hod Zápis MŠ Klínec

MŠ Klínec

14.5. Po

16:30 hod

Vítání občánků

Obec Klínec, MŠ Klínec

19.5. So

10:00 hod

Modelářský letecký den

TJ Klínec, hřiště

9.6. So

od 10 hod

Regionální hry bez hranic

Sdružení obcí regionu
Mníšecko, Hvozdnice

Memoriál Miroslava Lébla

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

Sochařské sympozium

Obec Klínec, Farma Klínec

16.6. So

od 14 hod

30.7.-4.8. celodenně
18.8. So

bude
upřesněno

Trvání 120 let

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

8.9. So

od 14 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

13.10. So

bude
upřesněno

Dýňová slavnost

Obec Klínec, Farma Klínec

říjen

od 14 hod

Velká klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí
tělocvična nebo hřiště

2.12. Ne

bude
upřesněno

Rozsvícení Vánočního stromu Obec Klínec, Farma Klínec

15.12. So od 14 hod

Vánoční trhy

poznámka

dětské tratě,
3 km, 6 km

netradiční
hasičská
soutěž
4.8. slavnostní
předání

dětské tratě,
3 km, 9 km

Obec Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

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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