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Inzerce
Mateřská škola v Klínci
hledá od 1.9. 2018 do svého kolektivu
učitelku s odpovídající kvalifikací
na částečný úvazek na dobu neurčitou.
Pracovní doba dohodou.
Nabízíme práci v rodinném kolektivu a příjemné
prostředí.

Kontakt:
773 178 226
martina.kumstatova@centrum.cz
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Informace pro občany
Vážení sousedé, milí klínečtí,
začátkem října nás čekají nové volby do obecního zastupitelstva. Kandidátní listinu podalo
pouze naše sdružení nezávislých kandidátů
„V Klínci doma“, takže veškerá práce pokračuje plynule bez přerušení, přesto se hodí
v úvodu obecního zpravodaje shrnout uplynulé volební období.
Před osmi lety skončilo vedení obce, které budovalo
Klínec po jeho osamostatnění od obce Jíloviště po
roce 1990. Nastupovali jsme jako naprostí nováčci s malými nebo žádnými zkušenostmi s vedením
obce, ale s velkou chutí a motivací pracovat, učit se
vést obec dobře a vyřešit dlouholeté problémy, které
nás všechny sužovali.
Začátky byly opravdu těžké, obec neměla naspořené prakticky žádné prostředky, naopak rozpočet byl
zatížený úvěrem na výstavbu kanalizace se splátkou
0,5 mil Kč ročně, který splatíme teprve na konci tohoto roku. Nebyly připravené žádné potřebné projekty. Po volbách na konci roku 2010 odešli nejenom
zastupitelé, ale i všichni zaměstnanci obce a museli
jsme vypovědět smlouvu účetní firmě, protože účetnictví nebylo vedeno správně. Zprávy o kontrolách
hospodaření pravidelně obsahovaly i dvacet chyb.
Během volebního období 2010-2014 se nám podařilo všechny tyto nedostatky odstranit, nastavit přehledné a průkazné fungování obce a obecního úřadu, plně zprovoznit služby Czech-pointu, legalizace
a vidimace, vybudovat novou úpravnu vody, připravit
zásadní projekty na intenzifikaci čistírny odpadních
vod, výstavbu vodojemu a vodovodních propojů a naspořit prostředky pro pokrytí spoluúčasti na dotacích
a přitom realizovat řadu menších projektů (výstavba
chodníku ve směru na Líšnici, výměny oken MŠ a požární zbrojnice, nový územní plán s potřebnými regulativy atd.). Pro následující volební období 2014-2018
byla obec připravená pro další rozvoj a budování tolik
potřebné infrastruktury. V roce 2015 jsme intenzifikovali a rekonstruovali čistírnu odpadních vod, vystavěli
vodojem a nové vodovodní řady, v roce 2016 položili
nový asfaltový povrch na místní komunikaci od hasičské zbrojnice ke Kaštanům, v roce 2017 jsme vyměnili na části veřejného osvětlení moderní LED svítidla
a dostavěli některé kratší úseky osvětlení, v zahradě mateřské školy jsme vybudovali krásné dětské hřiště. Hlavní stavbou letošního roku byl přivaděč vody
a napojení obce na Skupinový vodovod Mníšeckého
regionu. V tomto volebním období jsme investovali

do zmíněné infrastruktury celkem 38 248 818,- Kč,
z nichž 28 511 027,- Kč jsme financovali z dotačních
prostředků Operačního programu životního prostředí
(ČOV, přivaděč), Středočeského kraje (vodojem, přivaděč), Ministerstva pro místní rozvoj (dětské hřiště)
a Ministerstva průmyslu a obchodu (veřejné osvětlení). Zbylá část investic byla pokrytá z rozpočtových
prostředků obce, přičemž jsme stále spláceli úvěr
z roku 2004 a pokračovali v nastavené úrovni služeb
a údržby obce z předešlého období.
A co nás čeká dál? Se Středočeským krajem intenzivně spolupracujeme na přípravě projektu na rekonstrukci komunikací III. třídy procházejících obcí. Spolu s celkovou rekonstrukcí silnice včetně podkladních
vrstev, je součástí projektu dostavba chybějících
chodníků a veřejného osvětlení, řešení odvodu dešťových vod a bezpečnostních prvků (zejm. přechody
pro chodce). Tento projekt bude pro příští období určitě nejzásadnější a také nejnákladnější. Dále pracujeme na přípravě projektů na dostavby vodovodů, tak
aby v nejbližších letech bylo celé zastavěné území
obce možné zásobovat pitnou vodou ze Želivky. Připravujeme projekty místních komunikací a veřejného
osvětlení, chystáme dokončení bytů v objektu Klínec
138. Všechny obecní budovy by měly v dalších letech
postupně projít celkovou rekonstrukcí a změnou druhu vytápění ze stávajících kotlů na pevná paliva na
ekologický zdroj. Situace ve školství se snad stabilizuje, pro naše děti jsou rezervována místa v nových
školních pavilonech v Líšnici a v Mníšku pod Brdy.
Mateřská škola plně pokrývá naši současnou potřebu. Při umístění dětí do školky navíc spolupracujeme
a vypomáháme si s okolními obcemi Jíloviště a Líšnice. Připravujeme podání žádosti o dotaci na vyčištění
obecních rybníků. Mezi drobnější plány patří úprava
veřejných prostranství zejména ve středu obce, postupné vybudování důstojných míst pro nádoby na
tříděný odpad, oprava márničky a hřbitovní zdi a řada
dalších. Plánů je opravdu hodně, vše bude záviset na
harmonogramu rekonstrukce krajské komunikace a
dostupných finančních prostředcích.
Práci nám pořád stěžují „kostlivci“ z minulosti, nepředaná infrastruktura investorů, nezapsaná věcná břemena a pozemkové nesrovnalosti. Velkým bojem je
snaha o udržení přiměřeného rozvoje obce a dohled
nad uplatněním podmíněných investic a regulativů
územního plánu, tak abychom za pár let nebyli ve
stejné nebo ještě mnohem horší situaci s nedobudovanou infrastrukturou a nedostatečnou kapacitou vodárenských, školských a dopravních zařízení. Přitom
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Informace pro občany
nás ve všem velmi zatěžuje administrativa a byrokracie, která stále narůstá, a jsme pod velkým tlakem
nekonečného množství kontrol a nařízení, které si
často mezi sebou odporují a nedávají smysl.

větru a za jejich aktivitu při pořádání kulturních i sportovních akcí; stejně tak TJ Klínec za údržbu zázemí a
nabídku možností sportovního vyžití pro naše i okolní
obyvatele.

Vedení obce je velká odpovědnost, ale zároveň je to
práce spíše nevděčná. Proto bych zde chtěla opravdu moc poděkovat všem členům zastupitelstva, panu
místostarostovi Janu Doubravovi, který mi je i přes
zatížení ve svém zaměstnání velkou oporou; panu
Gregorovi Bukovianskému, který nás, všechny zastupitele, vždy předčil svými životními zkušenostmi a
nadhledem; Ondrovi Freudlovi za odborný architektonický a stavební dohled; Herbertovi Rájkovi zejména
za jeho práci pro hasiče a bezkonkurenční zajištění
občerstvení na akcích; Kateřině Sitařové za evropské řešení klíneckých starostí; Honzovi Dvořákovi
především za praktickou pomoc s údržbou obce a
za kontrolu zápisů ze zasedání; Silvě Bubeníkové za
vzorné vedení účetnictví a za 7 let každodenní společné práce na úřadě; Elišce Hrubé za odvahu učit
se a zvládnout úřední agendu obce; Honzovi Širokému za neskutečně pečlivou péči o chod čistírny
odpadních vod; Petrovi Bádalovi za to, kolikrát jsem
ho v noci budila, když netekla voda; pánům Jardovi Cíglerovi, Emilovi Šibřinovi, Markovi Bulandrovi a
Viliamovi Lakatošovi, kteří se podíleli nebo podílí na
úklidu a údržbě obce. Nesmím zapomenout na Jardu
Volfa, který má zásluhu na tom, že historie Klínce je
opět zaznamenávána v kronice a na tom, že zpravodaj je hezčí a obsáhlejší; na paní Miladu Petrákovou,
která vede obecní knihovnu; paní ředitelku Martinu
Kumštátovou, paní učitelku Radku Vašíčkovou a další, které se starají o naše děti ve školce a v neposlední řadě všem klíneckým hasičům za požární zabezpečení obce, pomoc obci v době sucha, v dešti i

Po osmi letech práce pro obec na plný úvazek musím říct, že je to práce velmi náročná, rozsah potřebných vědomostí a řešených oblastí je obrovský. Je to
opravdu práce na 24 hodin denně, včetně víkendů a
svátků. Dny, kdy mi opravdu nikdo nezavolal a nebylo potřeba něco řešit, by se daly v kalendářním roce
spočítat na prstech jedné ruky. Přesto mě tato práce
naplňuje, dělám ji ráda a jsem připravená v ní pokračovat i nadále.

Odečty vodoměrů
V sobotu 13. října 2018 budou v době od 9 do
19 hod prováděny odečty vodoměrů. Pokud Vám
tento termín nevyhovuje, dohodněte si prosím na
níže uvedených kontaktech náhradní termín nebo
zanechte v době provádění odečtů na viditelném
místě u vstupní branky k Vaší nemovitosti vyplněný
ústřižek oznámení, které Vám bude doručeno do
Vaší schránky.
Markéta Polívková, starostka obce Klínec,
tel. 776700346
marketa.polivkova@obecklinec.eu
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Starám se o obec, na které mi velmi záleží a snažím
se, aby to bylo na mé práci vidět. Přála bych si, abyste stejně uvažovali i Vy, čtenáři zpravodaje, obyvatelé
a návštěvníci Klínce, aby i Vám záleželo na tom, aby
Klínec byl krásnou, čistou obcí a byl naším domovem,
na který jsme pyšní. Abyste se více zamýšleli nad odhozeným odpadem, nad trávou vyklopenou na kraji
sousedního pozemku, na vzhledu nejen toho, co je
uvnitř zahrady za Vaším plotem, ale i v jeho bezprostředním okolí na veřejném prostranství. Zamýšlejte
se také nad svým jednáním mezi sebou. Neobtěžuje nebo dokonce neohrožuje někoho Váš pobíhající
pes nebo agresivní jízda autem či na motorce? Topíte
opravdu tím, co do kotle patří…?
Věřím, že stačí málo, že když každý z nás změní třeba i jen maličkost, bude se nám zde žít lépe a klidněji.
Nebuďte lhostejní a pojďte do toho s námi!
Markéta Polívková, starostka obce

Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne od soboty 3. 11. do neděle 4. 11. 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

Informace pro občany
Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Svoz bioodpadu
velkoobjemový kontejner na bioodpad
rostlinného původu bude přistaven
v areálu Obecního úřadu Klínec 138
20. – 21. 10. 2018
10. – 11. 11. 2018
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
v obci Klínec mohou v uvedeném termínu odevzdat bioodpad rostlinného původu (tráva, listí,
větve rozřezané na menší kusy…) k ekologické
likvidaci.
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!

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

proběhne v sobotu
3. 11. 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!

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

ODBĚR AKTUALIT
Chtěli byste mít přehled o poruchách, uzavírkách, odvozu odpadu, službách pro občany?
Neslyšíte vždy dobře hlášení obecního rozhlasu nebo nejste v době hlášení doma?
Zajímá Vás dění v obci?
Přihlaste se k odběru aktualit na www.obecklinec.eu!
Zadejte do rubriky Informace e-mailem na oficiálních webových stránkách obce Klínec svoji
e-mailovou adresu a budete o všem vědět včas :-)
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Ze zastupitelstva

Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 4/18 dne 25. 6. 2018
•

Zastupitelstvo obce udělilo souhlas s celoročním
hospodařením a uzavřelo závěrečný účet a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017 bez výhrad;

Zasedání č. 5/18 dne 20. 8. 2018
•

Schválilo přijetí dotace ve výši 930.437 Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského infrastrukturního fondu na
pokrytí části spoluúčasti obce na financování
stavby „Připojení obce Klínec na SV
Mníšeckého regionu – přiváděcí řad 1, přiváděcí
řad 1.1“ a současně schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace;

•

Schválilo aktivní hospodářský výsledek za rok
2017 ve výši 5.077.210,88 Kč;

•

Projednalo a schválilo účetní závěrku obce za
rok 2017;

•

Projednalo a schválilo účetní závěrku p. o.
Mateřská škola v Klínci za rok 2017;

•

•

Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci ze
Středočeského fondu životního prostředí a
zemědělství na stavbu „Dostavba vodovodů
a kanalizací v obci Klínec“ a souhlasilo se
spoluúčastí obce na financování realizace akce;

Vydalo Řád pro pohřebiště v Klínci; řád byl
upravený do souladu s platnými předpisy
souvisejícími s provozováním pohřebiště a
jeho znění bylo předem odsouhlaseno KÚ
Středočeského kraje;

•

Schválilo rozpočtové opatření č. 9/18.

•

•

•
•

•

•

Rozhodlo, že v rámci pořizování Změny č. 1
Územního plánu obce Klínec, nebudou dva
návrhy na změnu ÚP projednávány (obojí
změna z plochy „rekreace individuální“ do
plochy „bydlení“); a dále rozhodlo, že bude
projednáván návrh na změnu podmínek využití
a prostorového uspořádání ploch pro nerušící
výrobu u dálnice;
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů; zvyšuje se poplatek za prvního
psa na 200 Kč/rok a za každého dalšího psa
jednoho chovatele na 300 Kč/rok;
Stanovilo počet členů zastupitelstva obce na
volební období 2018–2022 na 7 členů;
Udělilo starostce pravomoc podepisovat dodatky
smluv související s ochranou osobních údajů
bez předchozího projednávání každé jednotlivé
smlouvy;
Schválilo Dodatek č. 14 ke smlouvě o odvozu
odpadů se společností Komwag z důvodu
navýšení ceny; vývoz košů na psí exkrementy
a navýšení počtu nádob občanů z nových
rodinných domů;
Schválilo rozpočtové opatření č. 7/18.

Inzerce

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
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Informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat
v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volební místnost v obci Klínec bude tradičně na Obecním úřadě, Klínec 138.
Právo volit má:
1. Státní občan České republiky, který
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
• je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci Klínec
2. Státní občan členského státu Evropské unie, který
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
• je v den voleb v obci Klínec přihlášen k trvalému pobytu event. k přechodnému
pobytu
• občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, a nebo průkazem o povolení k pobytu občana jiného
členského státu EU).
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce nemůže volič v těchto případech (překážky výkonu
volebního práva):
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
„karanténa“
• výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí.

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech
voleb vydá okrsková volební komise na žádost voliče hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Možnost hlasování do přenosné volební schránky:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze na území obce Klínec. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Žádosti o hlasování do přenosné volební schránky zasílejte na obecní úřad, ve dnech voleb volejte
tel. 257 730 306.
Markéta Polívková
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Z historie

Dějiny obecního zastupitelstva
Vznik obecní samosprávy se váže k revolučnímu roku 1848, kdy došlo k pádu feudálního systému. Bezprostředně po tomto roce
docházelo k likvidaci vrchnostenské správy,
která měla do té doby správní, berní a soudní pravomoci. Postupně začaly vznikat státní úřady, na které byly dosavadní pravomoci
přeneseny. Po roce 1849 byla také zrušena
funkce rychtáře a nahrazena funkcí starosty
obce.
Základem nové postátněné veřejné správy se podle
císařského nařízení staly od 1. 1. 1850 politické
okresy (okresní hejtmanství). Klínec byl začleněn
pod politický okres Smíchov. Základními jednotkami
územní samosprávy se staly katastrální obce, které
byly zřízeny pro berní účely již v době vlády Josefa
II. V roce 1850 se vesměs všude uskutečnily první
volby obecního zastupitelstva. Funkční období bylo
stanovené na tři roky a volby probíhaly ústně před
volební komisí.
Stejně tak tomu bylo i v Klínci. V obci byl volen obecní
výbor, ten ze svého středu volil obecní představenstvo,
které bylo složeno ze starosty a dvou radních. Po
těchto historicky prvních volbách ale komplikovaná
vnitropolitická situace zapříčinila to, že se další
řádné volby neuskutečnily, dosavadní členové zůstali
v úřadu a v celé zemi byly volby odloženy na neurčito.
Povoleny byly jen volby doplňovací v případě úmrtí
nebo odstoupení některého ze členů zastupitelstva.
Po pádu bachovského absolutismu, který omezoval
územní samosprávu, byla všechna dřívější omezení
zrušena a další řádné volby tak proběhly až v roce
1861.
V samém počátku se pro obecní samosprávu používaly
jiné výrazy, než jak je známe dnes. K proměně
terminologie začalo docházet v šedesátých letech
19. století. Takže „obecní výbor“ bylo zastupitelstvo
obce, „obecní představenstvo“ byla rada obce, která
měla výkonnou moc, zastupitelům se říkalo „výboři“
a starosta se původně nazýval „obecní představený“.
Staré a nové termíny se prolínaly a v některých
menších obcích se stará terminologie udržela až do
pádu rakouského mocnářství. To ovšem nebyl případ
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naší obce, v Klínci byli v tomto směru naši předkové
velmi pokrokoví a nové termíny začali používat velice
brzy.
Volební právo nebylo rovné, volit mohli pouze
muži, a navíc byli rozděleni do tří sociálních vrstev,
stejně jako kandidáti, a podle toho měli i jejich hlasy
nerovnou váhu. Až vznik samostatné republiky
znamenal několikeré změny. Bylo zavedeno rovné
hlasovací právo pro muže i ženy a hlasování bylo
tajné. Zavedeno bylo povinné zřizování finančních a
letopiseckých komisí a od roku 1933 musel starostu
obce do jeho funkce potvrzovat zemský úřad. V době
protektorátu se sice žádné volby do obecního
zastupitelstva nekonaly, přesto byla zavedena taková
opatření, aby okupační moc měla maximální kontrolu
nad jmenováním starostů a dosazováním nových
členů do zastupitelstva na případná uvolněná místa.
Ze svých postů museli odejít nepohodlní lidé, jako
třeba komunisté. V Klínci takové případy nenastaly,
zastupitelstvo zvolené v roce 1938 vydrželo ve své
podobě až do konce války. Po osvobození došlo
k návratu k původní samosprávě obce, i když
v jiné podobě, s čímž také souvisela další obměna
terminologie. Začaly vznikat národní výbory – v době
květnového povstání nejdříve tzv. akční, samozvané,
krátce poté již řádné, na základě uskutečněných
voleb. Na místo „starosta“ se ze dne na den začalo
užívat termínu předseda, ten stál v čele národního
výboru (NV) a od roku 1948 to byl zásadně člen KSČ.
Zastupitelé byli nazýváni poslanci NV.
Funkční období starosty (od r. 1945 předsedy)
a zastupitelstva obce nebylo v historii obecní
samosprávy stále stejné, několikrát se měnilo.
Nejdříve to byly tři roky, od roku 1919 bylo prodlouženo
na čtyři roky a v roce 1933 na šest let. Od roku 1945
bylo znovu pouze tříleté, v roce 1960 bylo zavedeno
čtyřleté a od roku 1971 pětileté. V období do roku
1919 byl zástupcem starosty první radní, poté do
roku 1945 jím byl první, příp. druhý náměstek a od
roku 1945 jím byl místopředseda národního výboru.
V případě odstoupení nebo smrti starosty (předsedy)
přebírali jeho pravomoci při vedení obce.
V roce 1980 došlo ke sloučení obcí Klínec a Jíloviště,
vznikl tzv. sloučený Místní národní výbor (MNV) se

Z historie / Z okolí
sídlem v Jílovišti a Klínec se stal osadou obce Jíloviště.
V zastupitelstvu sloučených obcí ale nadále působili
i klínečtí občané, dva z nich postupně dokonce ve
funkci předsedy MNV. Po sametové revoluci, v roce
1990, došlo k rozdělení obcí a současně s tím se
znovu proměnilo názvosloví – nejvyšší představitel
obce je od té doby znovu nazýván starostou.

Jména starostů nejsou v článku uváděna záměrně.
Zajímá vás, kdo byl prvním starostou Klínce? Kdo
byli jeho následovníci a v jakém období spravovali
obec? To se dozvíte příště.
Jaroslav Volf

Krátce z okolí
Výstavba Pavilonu u ZŠ Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy byla po více než dvouletém stavebním řízení a skoro třech letech příprav zahájena
stavba nové školní budovy, tzv. Pavilonu. Dodavatel
stavby převzal staveniště 8. srpna a ihned zahájil přípravné práce. Pavilon by měl být dokončený v červenci příštího roku a jeho projekt počítá s osmi kmenovými třídami, sedmi třídami pro družinu a několika
dalšími prostory pro mimoškolní aktivitu dětí. Kvůli
průtahům řízení, které zapříčinily značné zpoždění
stavby, je současná cena za Pavilon oproti ceně vysoutěžené před rokem a půl o 36 mil. Kč vyšší. Město
muselo i pro letošní školní rok řešit náhradní místo
pro umístění více než stovky prvňáčků, pro které nakonec zajistilo prostory v nově zrekonstruované administrativní budově ÚVRu. Školu navštěvuje téměř
800 dětí z Mníšku pod Brdy a dalších okolních obcí a
její současná kapacita je nedostačující.

Výstavba nové školy v Líšnici

V červnu byla zahájena stavba nového pavilonu základní školy v Líšnici, kde stávající školní budova již
kapacitně nedostačovala ani pro místní děti. Nový
pavilon je situován na severním okraji obce při cestě
pro pěší směřující k Varadovu a je vystavěn z prefabrikovaných stěnových panelů jako dřevostavba.
Dokončen by měl být do konce tohoto roku, v současné době probíhají stavební práce v interiéru budovy. Do nového pavilonu budou postupně přestěhovány dvě třídy základní školy, školka a jedna z družin.
Zahájení provozu je plánováno na počátek příštího
roku. V zadní části pozemku nového pavilonu se následně chystá výstavba pumptrackové dráhy pro jízdu na kolech a na koloběžkách.

Mostek v Mníšku pod Brdy opět v provozu

Úsek komunikace přes mostek v Řevnické ulici
v Mníšku pod Brdy (mezi Billou a sběrným dvorem)
by měl být nejpozději v prosinci opět zprovozněný.

Mostek je ve velmi špatném technickém stavu a je
uzavřený pro veškerou dopravu již od konce července, kdy se na něm objevily velké trhliny. Nastalé řešení bude ovšem jen dočasné, jelikož dojde pouze
k položení provizorního mostu na stávající mostek.
Vjezd bude umožněn pouze osobním automobilům a
autobusům. Zhruba do dvou let by pak měl na místě
vzniknout úplně nový most.

Změny v MHD v oblasti Zbraslavi

Od 1. září došlo k několika změnám u autobusových
linek obsluhující městskou část Praha-Zbraslav. U
linek č. 129 a č. 241 došlo ke zkrácení víkendového intervalu na 24-36 minut, čímž souhrnný interval
všech linek obsluhující trasu Zbraslavské náměstí –
Smíchovské nádraží nyní činí 12 minut. Dále vznikla
nová midibusová linka č. 247 v trase Sídliště Zbraslav – Zbraslavské náměstí – Nádraží Radotín, která
je v provozu celodenně po celý týden a která nahradila dřívější linku č. 246.

Pozvánka na výstavu

Městská část Praha-Zbraslav zve na výstavu Příběhy
zbraslavského pomníku, která se koná od 27. 9. do
1. 11. 2018 v Galerii Městského domu na Zbraslavi,
v ulici U Malé řeky 3, a která bude přístupná ve výpůjční době knihovny, která je umístěná ve stejném
objektu. Výstava se koná u příležitosti výročí sta let
od vzniku republiky a prezentuje celkem tři tematické
okruhy, pro které byly informace získány především
z dobových materiálů poskytnutých ze soukromých
zdrojů. První okruh se věnuje popisu 1. světové války se zaměřením na bojiště, kde bojovali zbraslavští
vojáci, druhý se věnuje popisu života v době války
na Zbraslavi a třetí okruh se věnuje popisu výstavby
velkolepého pomníku padlým na náměstí.
připravil Jaroslav Volf
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Kulturní událost

Sochařské sympozium v Klínci
Naše obec se na přelomu července a srpna
stala pořadatelem čtvrtého ročníku sochařského sympozia mníšeckého mikroregionu.
Zázemí pro tvorbu soch poskytla Farma Klínec, kde mohli návštěvníci po celý týden sledovat umělce při práci na tvorbě dřevěných
soch. Počasí bylo nekompromisní a tvůrci
museli po celou dobu práce snášet extrémní
vedro. Návštěvníci měli navíc prohlídku okořeněnou nemalým nánosem odřezků, štěpin
a pilin, které se s postupem času zvyšovaly a
kterými se tak museli opatrně prodírat.
Letošního ročníku se zúčastnilo šest obcí, kromě
Klínce to byly ještě Líšnice, Bratřínov, Kytín, Nová Ves
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pod Pleší a Voznice. Za zvuku řetězových pil, které
byly slyšitelné snad po celé obci, brusek a úderů dlát
a sekyrek vzniklo šest uměleckých výtvorů. Každá ze
jmenovaných obcí si ze sympozia odvezla ten svůj.
Slavnostní předávání soch se uskutečnilo v sobotu
4. srpna za účasti starostek a starostů zúčastněných
obcí a početnějšího zástupu občanů.
Pro Klínec vytvořil umělec Josef Šporgy lavičku
Karla Čapka. Lavička byla umístěna do zahrady
naší mateřské školy, protože je vyrobena ze dřeva
douglasky, která zde byla fatálně poškozena při
loňské říjnové vichřici.
								
text a foto: Jaroslav Volf

Kulturní událost
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Kulturní událost

Významné hasičské výročí v Klínci

Sbor dobrovolných hasičů v Klínci uspořádal
18. srpna 2018 velice zdařilou oslavu 120.výročí
založení sboru v obci. Jak již bývá u klíneckých
hasičů pravidlem, i tato slavnostní akce proběhla
díky bohatému programu, dobré organizaci a plynulé návaznosti ukázek na vysoké úrovni a byla
tak důstojným příspěvkem k 100. výročí vzniku
Československa v roce 1918. Dokladuje to také
velká účast místních občanů, což na našich obcích v současnosti nebývá zvykem. Potvrzuje to
tak skutečnost, že si dlouholeté dobré práce klíneckých hasičů občané váží.
Kromě velkého počtu zúčastněných hasičských sborů nejen 7. okrsku, přišli oslavu podpořit svou účastí i vzácní
hosté. Mimo starostky obce, paní Markéty Polívkové, se
dostavil pan senátor Jiří Oberfalzer, který ve svém vystoupení ocenil práci dobrovolných hasičů v Klínci, a jako výraz
přímé podpory hasičům předal sboru z jeho nadace „Letorosty“ šek na 10 000 Kč. Za Okresní sdružení hasičů Praha-západ pozdravil a poděkoval jeho starosta Ing. Josef
Myslín, který kromě vyšších vyznamenání mnoha členům
sboru předal i dvě „Záslužné medaile OSH Praha-západ“
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opravdu těm nejzasloužilejším, kteří se dlouhodobě přičiňují o dobré jméno klíneckého sboru, nositelům čestných
titulů „Zasloužilý hasič“ bratrům Františkovi Obermajerovi
st. a Jiřímu Wohlmuthovi. Své upomínkové dárky k 120.
trvání hasičů v Klínci také předali při zdravicích jednotlivé
delegace z hostujících SDH. Mezi nimi nechyběl Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku, který věnoval klíneckým stuhu
k praporu. Od pořádajícího SDH všechny sbory obdržely
Pamětní listy věnované 120. výročí v Klínci.
Ve velmi pestrém, a jak již shora uvedeném, důstojném
průběhu oslav nejprve proběhl pietní akt u pomníku padlých, kde byl položen věnec. Po státní hymně a krátké
vzpomínce na padlé občany přešel průvod k zasazení památné lípy na „obecní zahradě“, která byla nově upravena.
Za doprovodu hudby „Malé muziky Nauše Pepíka“ se pak
průvod vrátil do prostoru před hasičskou zbrojnicí. Perlou
z mnoha pěkných vystoupení a ukázek hasičské zásahové
činnosti, včetně zásahu kytínské „koňky“ a dalších, bylo
sekerkové cvičení líšnických hasičů, které všude sklízí velký úspěch. Nejinak tomu bylo 18. srpna v Klínci. A všemu,
co přítomní diváci a hasiči mohli tuto sobotu shlédnout,
zlatou korunou dovršil velkolepý ohňostroj!

Kulturní událost
Nesmím zapomenout na pochvalu výborného a rozmanitého občerstvení v tehdy panujícím velice žhavém odpoledni, kde teplota překračovala 32 stupňů Celsia. Tak se má
dělat propagace sboru a obce!
Za mnohé další spokojené účastníky zdařilých hasičských
oslav v Klínci děkuje a mnoho zdaru v další činnosti přeje
dobrovolným hasičům v Klínci klínecký rodák a bývalý člen
sboru.
Děkujeme všem štědrým sponzorům, kteří nám finančně
pomohli zajistit tak náročnou oslavu s tak náročným programem.
Zdeněk Rychlý
Foto: Jaroslav Volf
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Mateřská škola

Mateřská škola přivítala děti v novém

Nový školní rok přivítal děti ve školce už třetího
září. Protože jsme o prázdninách nezaháleli, bylo
zde pro děti připraveno i několik příjemných změn.
Během léta jsme školku nechali vymalovat a paní
učitelka Radka nakreslila na naší obrázkovou stěnu
nové pohádkové motivy. Tentokrát jde o příběhy
malých skřítků z knížky „Mezi brášky“. Knížka a její
postavičky nás budou provázet celým rokem stejně
jako skřítci Šikulinka a Všímálek. Podařilo se nám
také zajistit položení nového lina v koupelně a na
WC, a dokoupit stolek a židličky pro děti mladší tří
let. Vyměnili jsme také staré zářivky v jídelně za nové
moderní osvětlení. Máme krásné nové pískoviště a
obnovili jsme i vozový park nákladních aut na ven.
Máme i nové hračky na zahradu pro menší děti,
jako například sekačky na trávu a dětská odrážedla.
Zahrada přivítala děti sice zasažená suchem, ale
pěkně upravená, a jako třešnička na dortu se objevila
na zahradě krásná lavička vyřezaná na letošním
„Sochařském sympoziu“, které se konalo na Farmě
Klínec. Autorem je umělecký sochař Josef Šporgy.
Lavička byla vyrobená z kmene našeho stromu,
který bylo nutné z bezpečnostních důvodů pokácet.
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Proto máme radost, že se nám strom vrátil do školky
ve formě krásné lavičky, která byla pojmenována
„Lavička Karla Čapka“. Veškeré tyto úpravy se
nám podařilo zajistit i díky vstřícnosti paní starostky
Markéty Polívkové a Obecnímu úřadu. Z tohoto je
vidět, že pro paní starostku není školka jen budova
v obci, ale budova plná dětí, pro které je potřeba
stále vytvářet nejen příjemné, ale i kvalitně vybavené
prostředí.

Mateřská škola
Co nás čeká v podzimním období?

Naše školka přivítala první školní den 27 dětí, a z
toho 16 nových. Většina děti je tříletých, a tak i program
se více přizpůsobí dětem mladším. V programu si
však najdou své i naši čtyři předškoláci. Náš Třídní
vzdělávací plán s názvem „ Skřítkové z pařezové
chaloupky“ nám napovídá, že příroda a vztah k ní
nebude v naší školce chybět. Chystáme se také
navštívit Farmu v Klínci, kde se určitě dovíme něco o
tom, co potřebují zvířátka právě v podzimním období.
Nezapomněli jsme ani na kulturní akce. Pojedeme
do divadla Gong v Praze a divadlo MIRMA přijede
za námi do školky. Na závěr podzimu nás čeká akce
pro děti a rodiče „ Školka plná světýlek“. Věříme, že
všechny akce, jak ve školce, tak i mimo ní, se nám
povedou.
O všech najdete i fotodokumentaci na našich
webových stránkách www.msklinec.webnode.cz.
Přejeme hezké babí léto.
Děti, Martina a Radka

Přidejte se, ještě nekončíme…
V minulých číslech klíneckého Zpravodaje opakovaně vyšla žádost o spolupráci při pátrání po osudech
lidí a životě v naší obci v období kolem 1. světové
války a vzniku republiky. Současně byla otištěna výzva pracovníka okresního archivu PhDr. Pavla Buchteleho k vyzískání konkrétních informací o klíneckých
legionářích. Na obě výzvy postupně reagovalo několik málo občanů, kteří nám poskytli více či méně relevantní informace, dobové materiály a autentické příběhy. Nebylo jich mnoho, ale s těmi nejzajímavějšími
z nich jste měli již možnost se seznámit na stránkách
Zpravodaje. Údaje o legionářích pak byly postoupeny
do okresního archivu.
O vaše příběhy, vzpomínky vašich předků a další informace máme stále zájem. Pokud by se našel ještě
někdo, kdo by byl ochotný podpořit předešlé výzvy,
může mě stále kontaktovat: osobně, telefonicky na
čísle 602 305 272, emailem na aht.volf@centrum.cz
nebo zprostředkovaně na obecním úřadě.
Děkuji znovu všem z Vás, kteří jste se do výzvy zapojili.
Jaroslav Volf

Hubert Hrubý a Antonín Hrubý (z rodinného archivu Evy Nechybové)
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Lítačka

Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA

a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu
• Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou
dopravou v PID
• Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí
Masterpass
• Můžete využít také při cestování vlaky PID
a příměstskými autobusy PID
• Využívejte aplikaci nejen pro cesty v Praze,
ale i ve Středočeském kraji
• Sledujte platnost vaší jízdenky PID
• Přepošlete jízdenku PID rodině nebo svým přátelům

NOVÉ MOŽNOSTI CESTOVÁNÍ
Nová mobilní aplikace
PID Lítačka

In Karta
Českých drah

Nový e-shop
pid.litacka.cz

Bankovní karty
Visa/Mastercard

Konec validátorů

Slevy u vybraných
partnerů

Jezdím často
POŘIĎTE SI DLOUHODOBÝ KUPÓN PID
(s platností 30 až 365 dní)

• Sledujte aktuální volná místa na parkovištích P+R

• Standardní karta Lítačka

• Nakupujte jízdenky PID dopředu a aktivujte je,
až budete potřebovat (1)

• In Karta ČD

• Aplikace vám doporučí nejlevnější jízdné pro vaši trasu v PID

Lítejte svobodně po Praze
a Středočeském kraji

• Bezkontaktní bankovní karty Visa nebo Mastercard
• Papírové kupóny PID
Využijte nový e-shop pid.litacka.cz s možností pohodlného
nákupu libovolného kupónu PID online bez nutnosti validace
ve stanicích metra nebo zakupte kupón PID na stávajících
kontaktních místech Dopravního podniku.

Jezdím občas
POŘIĎTE SI KRÁTKODOBÉ JÍZDNÉ PID
(s platností až 3 dny)

• Zakoupení prostřednictvím nové mobilní aplikace PID
Lítačka s možností nákupu všech druhů krátkodobých
jízdenek PID a cestování nejen v Praze, ale i Středočeském
kraji (platí ve všech pásmech PID)

Všechny výhody
ve vašem telefonu
(1) Nástup do vozidla PID je možný s aktivovanou a platnou jízdenkou

Seznamte se s novinkami
regionálního dopravního systému
PID Lítačka
Jezdit po Praze a Středočeském kraji

• Zaplacení jízdného bezkontaktní bankovní kartou
ve vybraných tramvajích

nikdy nebylo tak jednoduché!

• Využití stávající papírové jízdenky
• Využití SMS jízdenky (platí jen v pásmu P, neplatí v pásmech
0, B a ve vnějších tarifních pásmech a ve vlakových spojích)

pid.litacka.cz | 246 030 970

VÍCE MOŽNOSTÍ
pro jednoduché cestování

Jaké nosiče můžete využívat?

Právě jsme pro vás spustili novinky regionálního
dopravního systému PID Lítačka, který umožňuje
cestujícím využívat veřejnou hromadnou dopravu na
celém
území
Pražské
integrované
dopravy
prostřednictvím elektronických časových kupónů
PID
nebo
jednotlivých
jízdenek
PID.
Platný
kupón PID prokazuje cestující pomocí nosiče, ke
kterým nově patří pro dlouhodobé jízdné také

• Bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard

In Karta ČD a bezkontaktní bankovní karty Visa
a Mastercard, pro jednotlivou jízdenku PID pak nově
mobilní aplikace PID Lítačka. Jezdit tedy můžete

• Papírové krátkodobé jízdenky PID zakoupené v prodejních
automatech, v trafikách, na pokladnách ČD, na prodejních
místech DPP, u řidičů autobusů, v tramvajích linky 18
pomocí bezkontaktní bankovní karty (1)

i bez nutnosti pořízení karty Lítačka a bez návštěvy
kontaktního místa nebo prodejního automatu. Vše lze
jednoduše zařídit na e-shopu pid.litacka.cz

Co bude s Opencard?
Kupóny PID na stávajících kartách Opencard a Lítačka
budou automaticky přeneseny do nového systému. Od
1. září bude možné vyměnit zdarma jakoukoliv Opencard
za novou Lítačku. Od 1. listopadu nebude možné na
Opencard nahrát nový kupón PID, v tomto případě
můžete požádat o novou Lítačku (k objednání online
na stránkách pid.litacka.cz) nebo použít jako nosič
In Kartu ČD nebo bezkontaktní bankovní kartu.

Konec validátorů
Po
spuštění
regionálního
dopravního
systému
PID Lítačka již nebudou muset cestující aktivovat
dlouhodobé časové kupóny PID zakoupené na e-shopu
ve validátorech ve stanicích metra. Provoz validátorů
bude
ukončen.
Automaticky
budou
validovány
a přeneseny do nového systému i všechny kupóny
PID, které byly zakoupeny před spuštěním a ještě
neproběhla jejich aktivace na validátorech. Ověření
platnosti stávajících dlouhodobých kupónů PID je možné
na stránkách pid.litacka.cz, na přepážkách DPP, ve
Škodově paláci nebo u řidičů příměstských autobusů
a u průvodčích ve vlacích PID.
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Pro dlouhodobé kupóny PID (s platností 30 až 365 dní)
• Stávající i nově vydaná karta Lítačka
• In Karta ČD Nově

Nově

• Opencard (s možností nákupu kupónů PID do 31. října 2018)
• Papírový časový kupón PID platný ve spojení
s Průkazkou PID nebo platným průkazem ISIC

Pro jednotlivé jízdenky PID (platnost až 3 dny)
• Mobilní aplikace PID Lítačka

• SMS jízdenky

Nově

(2)

Kde můžu získat Lítačku?
Prostřednictvím nového e-shopu pid.litacka.cz nebo expresně
ve Škodově paláci na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1.
Další místa vzniknou v roce 2019 i ve Středočeském kraji.

Lítačka na In Kartě ČD

Jak nahrát kupón na In Kartu ČD
nebo bezkontaktní bankovní kartu
Prostřednictvím nového e-shopu pid.litacka.cz, na přepážkách
DPP a ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze.

Kdy bude kupón aktivní?
Kupón pro dlouhodobé jízdné (30 až 365 dní) se po
zakoupení na přepážkách aktivuje okamžitě a po
zakoupení na e-shopu za 60 minut nebo v termínu,
který si zvolíte – stejně jako na Lítačku, In Kartu ČD nebo na
bankovní karty si budete moci nahrát kupón PID s předstihem
až 60 dní.

Mobilní aplikace PID Lítačka
Nová mobilní aplikace PID Lítačka pro vás vyhledá nejrychlejší
spojení a nejvýhodnější cenu jednotlivých jízdenek PID.
Jízdenky nejsou platností omezeny pouze na území pásma
P v Praze. Oproti SMS jízdence lze s mobilní aplikací PID
Lítačka cestovat vlakem PID ve všech pásmech v Praze
i Středočeském kraji.

Co nabízí nový e-shop
Kromě nákupu dlouhodobých kupónů PID
nový e-shop pid.litacka.cz umožní
• nákup kupónu PID dle vybraných pásem včetně přehledné
kalkulace jízdného bez front na přepážkách

Máte již In Kartu ČD? Cestujete často vlakem a integrovanou
dopravou v Praze a Středočeském kraji? Svůj platný kupón
PID si můžete převést z Lítačky také na In Kartu ČD (3)
a cestovat MHD po Praze a příměstskou dopravou PID ve
Středočeském kraji jen s In Kartou ČD. Využívejte navíc
atraktivní slevy a nabídky benefitních programů PID Lítačka
a In Karty ČD.

• registraci In Karet ČD a bezkontaktních bankovních karet

Lítačka na bankovní kartě

Novinky pro studenty

Lítačku
si
můžete
nově
nahrát
na
bezkontaktní
bankovní kartu Visa a Mastercard. Stačí v e-shopu pid.
litacka.cz zaregistrovat bankovní kartu a nahrát vaši
fotografii ve správném formátu, po zakoupení kupónu
PID můžete cestovat po Praze a Středočeském kraji jen
s bankovní kartou.

Změna nosiče
Informace o kupónu PID nejsou uloženy na samotném nosiči,
ale v centrální databázi, v případě potřeby tak můžete
snadno převést dlouhodobý kupón PID na jiný nosič,
a to na e-shopu pid.litacka.cz, na přepážkách DPP
a ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze.

• nastavení upozornění na konec platnosti kupónu PID
a nosiče prostřednictvím SMS nebo e-mailu
• změnu používaného nosiče během platnosti kupónu PID
• správu kupónů PID a nosičů přes jediný účet
pro celou rodinu

Studenti s průkazem ISIC nově nebudou muset chodit na
kontaktní místa prokazovat status studenta, stačí zadat
údaje z průkazu ISIC a zakoupit zvýhodněný kupón PID
v e-shopu pid.litacka.cz

(1) V průběhu roku 2019 bude tato možnost rozšířena na všechny tramvajové linky.
(2) Platí v pásmu P, neplatí v pásmech 0, B a ve vnějších tarifních pásmech
a ve vlakových spojích.
(3) Není možné použít In Karty první generace vydávané do 06/2015 a virtuální In Kartu
v mobilní aplikaci Můj vlak.

Akce v Klínci / Fotbal

Přehled akcí v obci Klínec 2018
datum
13.10. So

čas

název akce

bude
upřesněno

14.10. Ne od 14 hod
2.12. Ne

bude
upřesněno

15.12. So od 14 hod

pořadatel, místo konání

Dýňová slavnost

Obec Klínec, Farma Klínec

Velká klínecká, běžecký závod

Obec Klínec,zázemí
tělocvična nebo hřiště

poznámka

dětské tratě,
3 km, 9 km

Rozsvícení Vánočního stromu Obec Klínec, Farma Klínec
Obec Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

Vánoční trhy

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

TJ Klínec z.s.; oddíl kopané
Rozpis soutěže kopané podzimní části 2018
Praha-západ, IV. třída - skupina A
11. kolo

ne 2.9.

17:00

Čisovice B - Klínec 3:3

1. kolo

ne 9.9.

17:00

Zvole B - Klínec 7:1

2. kolo

ne 16.9.

16:30

Klínec - Libeň

3. kolo

ne 23.9.

16:30

Dolní Jirčany - Klínec

4. kolo

ne 30.9.

16:30

Dolní Břežany B - Klínec

5. kolo

ne 7.10.

16:00

Klínec - Mníšek pod Brdy B

6. kolo

ne 14.10.

16:00

Psáry B - Klínec

7. kolo

ne 21.10.

15:30

Klínec - Slapy

8. kolo

ne 28.10.

14:30

Zlatníky B - Klínec

9. kolo

ne 4.11.

14:00

Klínec - Bojanovice

10. kolo

ne 11.11.

14:00

Libeř B - Klínec
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Pozvánka
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Pozvánka

Škola Taekwon-Do ITF Circle, z.s.

Západní 1745, 263 01 Dobříš, ČR
e-mail: CircleITF@gmail.com, tel. +420 607 940 663
www.circle-itf.cz

Taekwon-Do je korejské bojové umění sebeobrany.
Samotný název není potřeba dále vysvětlovat. Co je
však důležité, je vědět, jakým způsobem se snažíme
toto umění předávat dál. Primárně nikomu
neslibujeme, že se z něj stane neporazitelný bojovník,
ve stylu komiksových hrdinů . Chceme, především u
dětí, rozvíjet zdravý osobnostní růst, zdravý fyzický
vývoj a zvýšit tak jejich sebevědomí mezi vrstevníky.
Tímto rozvojem chceme pozitivně bojovat proti
násilným a hloupým projevům ve společnosti jako je
lhaní,
nečestnost,
arogance,
agrese,
šikana,
povýšenost apod.
Úkolem naší výuky je naučit studenty úctě k sobě
samým, úctě ke svému okolí, úctě k případnému
soupeři a především úctě k Matce Zemi.
Nehoníme se za úspěchy, nehoníme se za penězi,
úspěchem je úsměv a radost dětí z pohybu.
Text je směřován sice na děti a dětskou duši, ale platí
to i pro dospělé, které rádi přivítáme také.

Výukové hodiny v září ZDARMA
Zásady Taekwon-Do:
1. Zdvořilost
2. Čestnost
3. Vytrvalost
4. Sebeovládání
5. Nezkrotný duch
Rádi přivítáme děti od 6ti let,
ženy a muže v jakémkoli věku.
Stará huť každé pondělí od
17:00 hod do 19:00 hod
v tělocvičně ZŠ Stará Huť
Klínec každý pátek od 18:00
hod do 19:00 hod v tělocvičně
TJ Klínec U hřiště
Mirovice každé úterý od
19:00 do 20:00 hod
v tělocvičně ZŠ Mirovice
Můžete navštěvovat současně všechny
výukové hodiny za jedno měsíční školné.

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Štěpo I.Dan
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Srba Servis je ﬁnančně zdravá společnost s předním postavením na automobilovém trhu.
Úspěchů dosahujeme díky kvalitní práci našich zaměstnanců.
Úctu k nim vyjadřujeme odpovídajícím ﬁnančním ohodnocením a řadou dalších výhod.
Zázemí rodinné společnosti podnikajíci v prostředí špičkových moderních technologií dává
prostor pro osobni růst a profesní rozvoj.
Naši zaměstnanci se mohou opřít o kvalitní materiální zázemí, přátelský a profesionální tým.

V současné době bychom rádi rozšířili náš
tým o nové kolegy na pozicích:

MYČ VOZIDEL

STROJIČ VOZIDEL

AUTOKLEMPÍŘ

AUTOLAKÝRNÍK

Máte zájem o práci v rodinné ﬁrmě Srba Servis, ale nemáte patřičné zkušenosti?
Nevadí, Srba Servis Vám zajistí příslušné zapracování, či školení.

Pokud Vás naše nabídka zaujala - zašlete nám, prosím, svůj životopis na
www.srba.cz/o-ﬁrme/kariera/

SRBA SERVIS s.r.o.
Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště
Tel.: +420 255 717 011

www.srba.cz
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