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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

Jindřich Drobílek
• Kontroly spalinových cest
• Čištění komínů
• Stavby a montáže nových komínů
• Rekonstrukce komínů
• Návrhy a poradenství
• Pravidelné roční kontroly a čištění – vyhláška
č.34/2016 Sb.
• Pasportizace spalinových cest v bytových i
nebytových domech
• Vložkování komínů

Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.

Kontakt

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Email :
drobilekj@seznam.cz

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Kominictví

Tel. :
722 695 501
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Vážení občané,
v rukou držíte závěrečné vydání letošního obecního zpravodaje a já doufám, že v něm najdete
řadu důležitých informací, ale i články a fotografie, jejichž čtení a prohlížení Vám mile zpříjemní
adventní čas.
V říjnu proběhly volby do zastupitelstev obcí. U nás
jsme nezaznamenali velkou změnu, do voleb se přihlásilo pouze stávající sdružení nezávislých kandidátů, jenom s drobnými změnami ve složení. Do dalšího volebního období již nekandidovali zastupitelé
Gregor Bukovianský a Jan Dvořák. Oba byli členy
zastupitelstva od roku 2010 (pan Bukovianský ještě
v letech 2006-2008). Za jejich práci bych jim chtěla ještě jednou moc poděkovat (oficiální rozloučení
a poděkování proběhlo na ustavujícím zasedání 31.
11. 2018). Sedmičlenné obecní zastupitelstvo nově
posílí paní Ivana Hánová a pan Radek Hlaváček.
Jako náhradníci byli zvoleni pan Kryštof Laryš a pan
František Dvořák.
Výsledky voleb, volební strana „V Klínci doma“
Pořadí
kandidáta

Jméno

Počet hlasů

1.

Markéta Polívková

250

2.

Jan Doubrava

226

3.

Herbert Rájek

221

4.

Ondřej Freudl

209

5.

Kateřina Sitařová

200

6.

Radek Hlaváček

188

7.

Ivana Hánová

193

8.

Kryštof Laryš

55

9.

František Dvořák

57

Děkujeme všem občanům, kteří k volbám přišli a
podpořili nás svými hlasy!
V novém volebním období intenzivně pracujeme a
připravujeme projektové dokumentace na dostavby
vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení, místních
komunikací, opravy MŠ a dalších obecních budov.
Ve spolupráci se Středočeským krajem se snažíme o
dokončení dokumentace a uskutečnění rekonstrukce
krajské komunikace procházející obcí, včetně výstav-

by chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a bezpečnostních prvků.
V listopadu proběhla pravidelná kontrola hospodaření obce pracovníky odboru přezkumu hospodaření
Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrola neshledala žádné chyby a nedostatky.
V roce 2019 nás všechny čeká velká změna v systému sběru komunálních odpadů, současný systém již
není udržitelný a pokud by nedošlo ke změně, museli
bychom výrazně (o 390,- Kč) navýšit poplatek každému občanovi či vlastníku nemovitosti. Věnujte prosím
zvýšenou pozornost následujícím informacím o sběru odpadů a nových platbách. Pokud by Vám cokoliv
nebylo jasné, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám
vše vysvětlíme a pomůžeme s registrací.
Vážení čtenáři zpravodaje, přeji Vám krásné Vánoce plné lásky a pokory, neopomenutelnou dávku štěstí, a především pevné zdraví a další úspěšný rok v Klínci!
           Markéta Polívková, starostka obce

Kontakty:
Obecní úřad Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny:
pondělí 13 – 18 hod., čtvrtek 8 – 13 hod.
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu
Bankovní účet:
Česká spořitelna
č. účtu: 0388079359/0800
Starostka: Markéta Polívková
marketa.polivkova@obecklinec.eu
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod
Místostarosta: Ing. Jan Doubrava, MBA
jan.doubrava@obecklinec.eu
stavební agenda, úřední hodiny: středa 17 – 20 hod
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SYSTÉM SBĚRU ODPADŮ 2019
Vážení občané, od 1. 1. 2019 nás čeká velká změna v systému odpadového hospodářství obce a
výběru poplatků za tuto službu. Věnujte prosím
pozornost následujícímu textu, kde zjistíte potřebné informace o novém systému a platbách.
V úvodu si dovoluji připomenout několik údajů:
1. Obec na systému sběru nevydělává, poplatek občanů pokryje pouze náklady svozové firmy, obec
neúčtuje občanům za administrativní práci spojenou s evidencí, výběrem, popřípadě s vymáháním poplatku, dále obec v rámci své režie hradí
úklid sběrných míst, černých skládek a podobně.
2. Pokud bychom systém nezměnili, obec by svozové firmě v roce 2019 doplácela více než 315
000,- Kč, které by nemohla použít na opravy komunikací, dostavby vodovodů a veřejného osvětlení nebo jiné veřejně prospěšné investice.
3. Čím více a lépe budeme odpad třídit, tím dostaneme větší odměnu za třídění od EKO-KOMu a
nebudeme muset poplatek dále navyšovat.
4. Blíží se celorepublikový zákaz skládkování a
svozové firmy avizují velké navýšení ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu. Pokud
budeme zvyklí třídit, nebude pro nás zdražení tak
razantní, ušetříme.
JAKÉ ZMĚNY NÁS V ROCE 2019 ČEKAJÍ
V naší obci dochází k zcela zásadní změně způsobu
objednávání svozu odpadů u občanů. Podobný systém už řadu let funguje v některých okolních obcích
a městech, např. v Mníšku pod Brdy. Od 1. 1. 2019
si budete sami určovat velikost nádoby na odpad a
frekvenci jejího vývozu podle pravidel stanovených
obecně závaznou vyhláškou obce č. 4/2018. Tato vyhláška stanovuje i výši plateb. K 31. 12. 2018 tedy
končí zažitá praxe, kdy občan nebo majitel nemovitosti zaplatil jednotnou částku, bez ohledu na to, kolik
osob ve skutečnosti systém obce využívá a kolik odpadu z každého domu do popelnice přijde.
REGISTRAČNÍ POVINNOST
Vaším prvním krokem je registrace do systému. Termín pro registraci je stanovený do 31. 3. 2019. Bez
registrace nemůžete obdržet potřebnou známku a od
1. 4. 2019 Vám nebude odpad odvezený. Registrovat
se musí každý vlastník nemovitosti (RD, chaty, bytového domu nebo provozovny) nebo jeho zástupce.
Registrovat se můžete osobně na Obecním úřadě v
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Klínci, vyplněním registračního formuláře nebo zasláním podepsaného a vyplněného formuláře mailem
na adresu urad@obecklinec.eu, popřípadě poštou.
Registrační formulář je distribuován do všech rodinných domů v obci jako příloha obecního zpravodaje
č. 4/2018, je přílohou obecně závazné vyhlášky č.
4/2018 a je volně stažitelný z oficiálních webových
stránek obce www.obecklinec.eu. Na Obecním úřadě
Vám formulář rádi vytiskneme a pomůžeme vyplnit.
Návod na vyplnění je na zadní straně formuláře. Ve
formuláři vyplníte především své jméno, adresu bydliště, za kterou nemovitost registraci podáváte a
počet osob, které v nemovitosti bydlí (skutečně, bez
ohledu na to, zda jsou zde trvale hlášeny nebo ne).
Dále si vyberete službu – popelnici nebo popelnice,
které chcete vyvážet. Registraci nepodává každý občan, pouze vlastník nemovitosti nebo jeho zástupce.
Ten, kdo podává registraci, poplatek také následně
hradí.
Pokud budete po 1. 4. 2019 požadovat změnu, dostavte se kdykoliv na Obecní úřad, vyplníte nově registrační formulář a změnu následně zajistíme!
JAKOU NÁDOBU A FREKVENCI VÝVOZU SI MŮŽEME ZVOLIT
Objem a frekvenci svozu je potřeba vybírat s ohledem na minimální týdenní produkci odpadu stanovenou v tabulce „minimální velikost nádoby dle počtu
osob. Počítá se každá skutečně žijící osoba, bez
ohledu, zda je přihlášená v obci k trvalému pobytu,
protože poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž
činnosti vzniká komunální odpad (ustanovení §17a
zákona č. 185/2001, Sb. Zákon o odpadech ve znění
pozdějších předpisů). Obecní úřad bude kontrolovat
uvedený údaj s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti (v chatě, rodinném nebo bytovém domě).
Maximální produkce odpadu – velikost a počet nádob
není stanoveno, ale je nutné uhradit náklady za zvolený objem.
Příklady:
1. Rodinný dům, jedna žijící osoba: nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto
zajistit je: popelnice 80 litrů, frekvence svozu
1 x za čtrnáct dní.
2. Rodinný dům, čtyři žijící osoby: nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto
zajistit je: popelnice 120 litrů, frekvence svozu
1 x za týden.
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3. Rekreační chata nebo dům, kde není přistavená popelnice a kde není hlášená žádná žijící osoba,        a nebo kde jsou hlášené osoby,
využívají nádoby 1100 l určené pro chataře jako
doposud, musí mít zaplacený minimální poplatek 650,- Kč za nemovitost/rok, a nebo 650,Kč/osobu/rok (dle počtu hlášených osob).
CENÍK 2019
Označení

Objem nádoby,
frekvence svozu

Cena Kč
včetně DPH

80L/2

80 litrů, 1x14 dní

650,-

80L

80 litrů, 1x týden

1300,-

120L/2

120 litrů, 1x14 dní

1950,-

120L

120 litrů, 1x týden

2600,-

240L/2

240 litrů, 1x14 dní

2600,-

240L

240 litrů, 1x týden

5200,-

1100L

1100 litrů, 1x týden

13000,-

MINIMÁLNÍ VELIKOST NÁDOBY DLE POČTU
OSOB
Počet osob

Minimální objem a
frekvence

Cena Kč vč.
DPH

1

80L/2

650,-

2

120L/2 nebo 80L

1300,-

3

120L

1950,-

4

120L nebo 240L/2

2600,-

5

120L+80L/2

3250,-

6

120L+80L

3900,-

7

120L+80L nebo 240L 4550,-

8

2x120L nebo 240L

5200,-

Při stanovení výše poplatku vychází obec z předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu
nádob určených k odkládání odpadu.

KONTAKTNÍ OSOBY
Markéta Polívková, starostka obce, tel. 776 700 346,
e-mail: marketa.polivkova@obecklinec.eu
Eliška Hrubá, administrativní pracovnice, tel. 257 730
306, e-mail: eliska.hruba@obecklinec.eu

INFORMACE PRO NÁJEMCE
HROBOVÝCH MÍST
Vzhledem k novele zákona o pohřebnictví je potřeba
dodržovat postupy, které zákon ukládá.
Nájemce hrobového místa musí mít uzavřenou platnou písemnou smlouvu s provozovatelem pohřebiště
(Obec Klínec) a musí mít uhrazený poplatek za nájem hrobového místa. Prosím tedy o kontrolu vašich
smluv. Prosíme majitele hrobových míst číslo 4, 31,
38, 52, 55, 68, aby kontaktovali Obecní úřad Klínec!
Dále je nutné při ukládání ostatků do hrobů tuto informaci předat na Obecní úřad Klínec a vyplnit formulář
o uložení ostatků do hrobu.
Veškeré informace, platný Řád veřejného pohřebiště a plánek hřbitova s očíslovanými nájemními místy
jsou nově vyvěšeny na vývěsní tabuli, která je umístěna na hřbitově v Klínci.
Prosíme tedy veškeré nájemce hrobových míst, kteří
budou do svých hrobů ukládat urny s ostatky, aby
kontaktovali Obecní úřad v Klínci, a my jim s veškerou agendou pomůžeme a formuláře připravíme. Bez
vyplněného formuláře, který zůstává v dokumentaci
hřbitovní agendy, nebude uložení ostatků do hrobu
legální!
Pro lepší orientaci na hřbitově bude v nejbližší době
doplněno nové očíslování hrobů. Aktuální plánek
hřbitova s přehledem volných hrobových míst je k
nahlédnutí na Obecním úřadě.
Děkuji všem za spolupráci
Hrubá Eliška

Školící středisko celní správy Jíloviště
přijme pracovníky na pozice:
– uklízečka/pokojská
– recepční
Nástup možný ihned.
Kontaktujte nás na čísle: 725 037 329
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OBEC KLÍNEC

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2018
o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2018
o poplatku za komunální odpad

Příloha č. 1
PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (bytové a rodinné domy, rekreační stavby a jiné)

Zastupitelstvo obce Klínec se na svém zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. .. usneslo
vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku

A. ÚDAJE O PLÁTCI
Datum narození:

...............................

Jméno a příjmení:

...............................

Telefon, email:

...............................

Adresa trvalého pobytu:

...............................

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Číslo popisné (evidenční):

...............................

Počet bydlících (poplatníků):

...............................

C. ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY

(1) Správu poplatku vykonává obec Klínec.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹).
-------------------------------------------------------------------¹) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 3
Ohlašovací a registrační povinnost
(1) Plátce poplatku má ohlašovací povinnost a registrační povinnost, a to za každou
nemovitost v jeho vlastnictví. Tuto povinnost splní tím, že správci poplatku podá prohlášení
plátce poplatku (náležitosti jsou uvedeny ve vzoru prohlášení plátce poplatku, který je
uveden v příloze č. 1) nejpozději však do 31. 3. 2019.
(2) Po lhůtě dle odstavce 1 má pláte poplatku ohlašovací a registrační povinnost, a to za
každou nemovitost v jeho vlastnictví, kde vzniká komunální odpad, a to ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy se stal plátcem poplatku.
(3) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny skutečnosti
uvedených při plnění registrační a ohlašovací povinnosti

Objem – v litrech

Frekvence svozu
1x týdně

Frekvence svozu
1x za dva týdny

A - popelnice 80l
B - popelnice 120l
C - popelnice 240l
D - kontejner 1100l

x

E – kontejner 1100l (*)

x

Já, níže podepsaný plátce prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v prohlášení jsou
úplné a pravdivé.
Datum:
Podpis plátce:

Potvrzení přijetí prohlášení správcem:

………………………..………………….

……………………………………….
poplatek: ...............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) společný kontejner – pouze pro rekreační nemovitosti

Čl. 4
Sazba poplatku

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2018
o poplatku za komunální odpad

Výše poplatku je stanovená na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti
a v závislosti na frekvenci jejich svozu, viz příloha 2 této OZV.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Poplatek je splatný bez
výzvy správce poplatku.
(2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§163 zákona daňový
řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu složenkou nebo
bezhotovostním převodem na účet obce.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poměrná část
poplatku splatná nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
(4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

Příloha č. 2
SAZBA POPLATKU

Označení
80L/2
80L
120L/2
120L
240L/2
240L
1100L
1100L

Objem nádoby, frekvence svozu
80 litrů, 1x14 dní
80 litrů, 1x týden
120 litrů, 1x14 dní
120 litrů, 1x týden
240 litrů, 1x14 dní
240 litrů, 1x týden
1100 litrů, 1x týden
1100 litrů, 1x týden

Sazba v Kč
650,1300,1950,2600,2600,5200,13000,650,-

Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sběr vyřazených elektrospotřebičů

Čl.7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

……………………..
Ing. Jan Doubrava
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

……………………..
Markéta Polívková
starosta obce

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

6

Informace pro občany

HLEDÁ SE KRONIKA OBCE
Kroniky patří všeobecně k největším historickým dědictvím obcí, jelikož se jedná o velmi cenný zdroj informací ze života lidí, a jejich ztráta je pro nás i budoucí generace naprosto nenahraditelná. Máme doloženo,
že v Klínci se psala obecní kronika, tehdy zvaná pamětní kniha, již za první republiky, a je velmi pravděpodobné, že byla založena už za rakouského mocnářství. Bližší údaje k ní nejsou známy a poslední zmínka
o ní pochází z roku 1947.
Na to byla v roce 1949 založena další obecní kronika, jejíž záznamy by měly končit rokem 1970 a jejíž
stopa končí o chvíli později, někdy v polovině 70. let. Její ztrátu mají někteří občané ještě v živé paměti.
Kroniky jsou ztraceny již dlouhou dobu a nepodařilo se zjistit za jakých okolností zmizely. Možná si je někdo jen vypůjčil k pozdějšímu doplnění údajů nebo ke studiu historie obce a následně zůstaly zapomenuty
někde ležet. Žádáme Vás proto o pomoc při pátrání po ztracených kronikách naší obce. Na toho z Vás,
jehož informace nebo čin povede k nalezení jedné či druhé kroniky, čeká finanční

ODMĚNA 10 000 Kč.
Žádáme všechny, kteří by měli sebemenší povědomí o pohybu jedné či druhé kroniky v pozdějších letech,
jakoukoliv informaci o jejím osudu nebo snad vědí, kde by se mohla nalézat, aby se ozvali na tel.: 602 305
272 nebo osobně u mě, příp. na obecním úřadě. Diskrétnost zaručena.
Jaroslav Volf, kronikář obce

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 ☺

INFORMACE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Pokud pečujete o osobu, která již potřebuje pomoci s péči o sebe a svou domácnost, nebo sami potřebujete pomoc, můžete mít nárok na Příspěvek na péči.
Pokud Vám činí potíže ze zdravotních důvodů čekat ve frontě na poště, na úřadech, nebo byste potřebovali vyhrazené místo k sezení ve veřejné dopravě, můžete si požádat o Průkaz osoby se zdravotním
postižením (TP, ZTP, ZTP).
Jste držitelem kartičky ZTP nebo ZTP/P a zároveň se pravidelně a opakovaně v měsíci dopravujete např.
k lékaři, můžete si požádat o Příspěvek na mobilitu.
Máte nízký příjem nebo důchod a po zaplacení náklad na bydlení Vám již mnoho prostředků nezbývá?  
Informujte se o Příspěvku na bydlení.
Pokud by Vás zaujal některý výše zmíněný odstavec, nebo chcete získat nějaké informace ohledně jiných
dávek nebo sociálních službách (Domov seniorů, Pečovatelská služba, apod..…), přijďte se poradit.
Bc. Lukáš Říha – sociální pracovník tel.: 318 541 910, 739 735 447
e-mail: lukas.riha@mnisek.cz, přízemí MěÚ Mníšek p. B.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 6/18 dne 27. 9. 2018
•

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru pozemků
v lokalitě Za Kaštany parc. č. 739/13 a 739/19, k.
ú. Klínec, do majetku obce;

•

Souhlasilo s prodejem části pozemku parc. č.
923/1, k. ú. Klínec, za cenu stanovenou soudním
znalcem a za podmínky, že veškeré náklady
související s prodejem bude hradit kupující;

•

Schválilo Dohodu vlastníků provozně souvisejících
vodovodů o jejich vzájemných právech a
povinnostech a Smlouvu o dodávce vody předané
s obcí Trnová;

•

Schválilo Dohodu o využití kapacity mateřské školy
v Jílovišti na školní rok 2018/19 s obcí Jíloviště.

•

Zvolilo předsedou stavebního výboru Ondřeje
Freudla, za členy stavebního výboru Jana
Doubravu a Radka Hlaváčka;

•

V souladu s § 72 a § 84, odst. 2, písm. n), zákona
o obcích, a dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017
Sb. v aktuálním znění, stanovilo měsíční odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce: předseda výboru 2.757 Kč, člen výboru
2.298 Kč a místostarosta 18.610 Kč. Stanovilo,
že při souběhu výkonu několika funkcí se
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne
pouze jedna odměna, a to za výkon funkce
s nejvyšší náležící odměnou, odměny schválilo
ode dne 1. 11. 2018;

•

V souladu s § 76, odst. 1, zákona o obcích,
navrhlo starostce obce mimořádnou odměnu
25 tis. Kč za odvedenou práci pro obec v době
minulého volebního období, kdy se zásadním
způsobem přičinila o realizaci rozvojových staveb
obce a přispěla tím ke zkvalitnění života občanů
Klínce;

•

Schválilo doporučení hodnotící komise a výběr
nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci místní
komunikace „Klínec – od bytovky k lesu“ (od čp. 69
k čp. 78) od firmy Šťastný asfalt s. r. o. ve výši
361.545 Kč včetně DPH;

•

Schválilo doporučení hodnotící komise a
výběr nejvýhodnější nabídky na projekt místní
komunikace „Klínec – projekt MK Stavba 1“ od
firmy Ing. Milan Ptáček ve výši 365.000 Kč včetně
DPH (místní komunikace od čp. 176 k čp. 280);

•

Souhlasilo s prodejem části pozemku parc.
č. 62/1, k. ú. Klínec, za cenu stanovenou soudním
znalcem, za podmínky, že dojde k odstranění části
zdi na hranici pozemku, která zasahuje do profilu
silnice č. III/1025 a že veškeré náklady spojené
s prodejem bude hradit kupující.

Zasedání č. 7/18 dne 31. 10. 2018 – Ustavující zasedání
•

Zvolení členové zastupitelstva složili slib a složení
slibu potvrdili svým podpisem;

•

Zastupitelstvo obce určilo, že pro funkci starosty
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Starostou následně zvolilo paní Markétu
Polívkovou;

•

Schválilo, že obec Klínec bude mít jednoho
místostarostu, kterým následně zvolilo Jana
Doubravu;

•

Zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy;

•

Zvolilo předsedou finančního výboru Herberta
Rájka, za členy finančního výboru zvolilo Gregora
Bukovianského a Františka Dvořáka;

•

Zvolilo předsedou kontrolního výboru Ivanu
Hánovou, za členy kontrolního výboru Kateřinu
Sitařovou a Janu Šimákovou;

•

Zřídilo stavební výbor a schválilo jeho statut;

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

2. 9.

Čisovice B - Klínec

3:3

1. kolo

9. 9.

Zvole B - Klínec

7:1

2. kolo

16. 9.

Klínec - Libeň

0:3

3. kolo

23. 9.

Dolní Jirčany - Klínec

2:0

4. kolo

30. 9.

Dolní Břežany B - Klínec

2:4

5. kolo

7. 10.

Klínec - Mníšek pod Brdy B

2:1

6. kolo

14. 10.

Psáry B - Klínec

7:1

7. kolo

21. 10.

Klínec - Slapy

1:0

8. kolo

28. 10.

Zlatníky B - Klínec

2:2

9. kolo

4. 11.

Klínec - Bojanovice

1:2

10. kolo

11. 11.

Libeř B - Klínec

5:0

Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Bankovní služby na mníšecké poště
Pobočka České pošty v Mníšku pod Brdy otevřela
na konci října specializovanou přepážku v diskrétní
zóně určenou pro bankovní služby. Cílí na občany,
kteří nemají přístup k internetovému bankovnictví, a
dále na ty, kteří využívají služeb Poštovní spořitelny.
V diskrétní zóně se mohou lidé posadit a v klidu vyřídit své požadavky. Specializovaná přepážka je k dispozici při založení bankovních a pojišťovacích produktů skupiny ČSOB a samozřejmě k nim poskytne i
příslušné služby.
Smog: sudá a lichá
Rada hl. m. Prahy vzala začátkem listopadu na vědomí negativní stanovisko Pracovní skupiny pro přípravu Regulačního řádu pro smogové situace a rozhodla
dále nepokračovat v jeho další přípravě a implementaci. Na přípravě opatření se pracovalo rok a půl, a
nakonec přišlo veškeré úsilí vniveč. Regulace dopravy, která při vyhlášení smogové situace navrhovala
zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun a osobních automobilů podle poslední číslice na registrační značce podle
dnů v týdnu (sudá/lichá), by znamenala nadměrné
riziko dopravního kolapsu, který by vyloučil dosažení požadovaného efektu regulačního řádu. Návrh byl
zkritizován snad všemi dotčenými státními orgány a
samosprávními celky, které se k němu vyjadřovaly.
Mezi největší problémy realizace se řadily: neexistence objízdných tras Prahy, nedostatečná kapacita
odstavných a parkovacích ploch, extrémně náročná
kontrola dodržování zákazu vjezdu a nejistá možnost
posílení příměstské dopravy. Město se ale vrací ke
dvěma již dříve zvažovaným řešením, kterými jsou
zavedení nízkoemisní zóny do širšího centra Prahy a
vznik mýtné zóny v historickém centru města.
Dopravní značení u odbočky do Trnové
Na silnici III. třídy z Klínce do Jíloviště, v okolí křižovatky u odbočky do Trnové, byly ve druhé polovině
listopadu instalovány dopravní značky omezující nejvyšší dovolenou rychlost postupně na 70 km/hod a 50
km/hod, a to v obou směrech. Stalo se tak z důvodu
přesunu obratiště autobusů z intravilánu Jíloviště do
výše zmíněné křižovatky a zřízení manipulační stanice v prostoru u zastávky „Jíloviště, Rozcestí Trnová“.
K přesunu obratiště došlo po jednání obce Jíloviště
s Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), Policií
ČR, oddělením dopravy v Černošicích a dopravcem

autobusů. V době uzávěrky tohoto čísla bylo avizováno, že bude ještě provedeno vodorovné dopravní
značení na vozovce v místě odstavné plochy.
Rekonstrukce silnice mezi Všenory a Dobřichovicemi
Ve druhé polovině září proběhla první etapa rekonstrukce frekventované silnice třetí třídy č. III/11510 ze
Všenor do Dobřichovic, respektive úseku od křižovatky u Olympia Wellness k parkovišti u dobřichovického nádraží. Druhá etapa, od parkoviště k prvnímu
železničnímu přejezdu za nádražím, měla původně
navázat v první polovině října, avšak podle posledních informací bude realizována až v příštím roce
během letních prázdnin. Stejně jako již dříve avizovaná třetí etapa rekonstrukce, která bude zahrnovat
úsek Tyršovy ulice od výše zmíněného železničního
přejezdu až po železniční přejezd u mostu přes Berounku a která si vyžádá úplnou uzavírku silnice. Dopravní opatření se budou řešit na jaře 2019.
Všenorská kaple prošla rekonstrukcí
Po čtyřech letech byla na jedno odpoledne veřejnosti
opět zpřístupněna kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech, která je kulturní památkou. Po opravách exteriéru a terénních úpravách, prošly díky dotaci od Ministerstva zemědělství rekonstrukcí i vnitřní prostory
kaple. Při slavnostním otevření tak mohli návštěvníci obdivovat opravené malby akademického malíře
Adolfa Liebschera a vitráže oken v interiéru. Kapli na
ostrožně mezi údolím Všenorského potoka a Brunšovem nechala postavit Františka Nolčová, vdova
po velkostatkáři a majiteli všenorského zámku Janu
Nolčovi, v letech 1889–1890. Podle dostupných informací je zvažována možnost, že by byla kaple v
budoucnu zpřístupněna v pravidelných termínech.
Pozvánka na výstavu
Výstava betlémů ze sbírky pana Františka Kadlečka
se koná v Městském domě ve Zbraslavi, U Malé řeky
3, v termínu 5. 12. 2018 – 4. 1. 2019. Otevřeno je ve
výpůjční době knihovny (pondělí a středa 8–18, úterý
12–16, čtvrtek 12–18 hod) a při akcích. Školy a školky mohou výstavu navštívit po předchozí dohodě i v
jiném termínu.
připravil Jaroslav Volf
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Lesy

Kůrovcová kalamita

Lýkožrout smrkový (Ips typographus), autor: Udo Schmidt, zdroj:
wikimedia.org

Vážení spoluobčané,
v poslední době se při pochůzkách v lese velmi často
setkáváme s negativními reakcemi lidí, kteří les navštíví. Týká se to především výše těžeb, které v lese
v současné době provádíme. Jelikož počet těchto
střetů má strmý nárůst a také proto, že v mnoha případech jsou slovně napadáni i pracovníci v lese, kteří
těžbu provádějí, chtěli bychom se pokusit Vám celou
situaci přiblížit a vysvětlit.
Jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, Česká republika
čelí jedné z největších kůrovcových kalamit v historii. Celá situace je kromě jiného zapříčiněna zejména
dlouhotrvajícím suchem a srážkovým deficitem. To
způsobuje oslabení lesních porostů a jejich následnou atraktivitu pro lesní škůdce (zejména kůrovce), v
tomto případě nejvíce lýkožrouty na smrku, ale také
lýkožrouty na modřínu a lýkohuby na borovici. Za
standardních klimatických podmínek a při běžném
výskytu škůdců je napadený zdravý strom schopen
se do jisté míry lýkožroutům ubránit (zavalení pryskyřicí), ale takto suchem oslabené stromy toho schopny nejsou, zejména při takto masivním přemnožení
lýkožroutů. Lýkožrouti se živí lýkem, které zajišťuje
transport vody a živin ve stromu, tím strom poškozují
a strom následně začne usychat a nakonec uhyne.
Bohužel jediným účinným opatřením v boji s nimi je
napadené stromy pokácet, dřevní hmotu asanovat
(chemicky nebo odkorněním) a co nejrychleji odvézt
z lesa. Napadené stromy jsou ve většině případů ještě zelené, což u některých lidí vyvolává mylný dojem,
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že kácíme zdravé stromy. Každý zkušený lesník pozná čerstvě napadený „zelený“ strom (podle drtinek
za kůrou a na patě kmene) a právě rychlá likvidace
těchto stromů je stěžejní pro úspěšný boj s kůrovci,
neboť zde dochází k vývinu dalších generací a sesterských pokolení a jejich počet pak narůstá geometrickou řadou, potažmo počet dalších napadených
stromů v okolí. Suché (rezavé) stromy jsou již kůrovci
opuštěny a jejich vytěžení nemá pro ochranu porostů
před kůrovci žádný význam (samozřejmě jsou také
káceny v rámci čistoty lesa).
Kromě výše zmíněné kůrovcové kalamity bylo naše
polesí bohužel na konci října minulého roku silně postiženo i kalamitou větrnou. Ta se nám během zimy a
jara podařila úspěšně zpracovat jak našimi pracovníky pomocí běžných výrobních postupů (motorová pila
a traktor), tak zejména najatých harvestorových uzlů,
které mají několikanásobně vyšší výkonnost a bez
kterých bychom se v této době zcela jistě neobešli.
Vzniklá situace nás velmi tíží především osobně, ale
samozřejmě také ekonomicky, protože cena dříví pro
pilařské zpracování vzhledem k obrovskému přetlaku
na trhu stále klesá a již nyní je na svém historickém
minimu, dříví je téměř neudatelné a do budoucna
jsou před námi velmi vysoké náklady na nové zalesnění holin a následnou péči o výsadby, což bude při
těchto klimatických změnách zde v naší oblasti velmi
nelehký úkol.
Na závěr bychom Vás tedy chtěli ujistit, že opravdu
netěžíme zdravé stromy, snažíme se pouze bojovat
proti kůrovci jediným možným způsobem, což nám
nepřináší žádné potěšení ani finanční příjmy, jak nás
mnozí obviňují. Stále doufáme, že se nám podaří
kalamitu zastavit nebo alespoň zmírnit, vývoj počasí
nám v tom bohužel nepomáhá. Žádáme Vás proto
o pochopení této opravdu nelehké situace a respektování činností, které v lese provádíme. Dále apelujeme na dodržování zvýšené opatrnosti při pohybu
v lesních porostech, zejména v místech kde probíhá
těžba, ale i v okolí skládek dříví.
Přesto Vám i v této složité situaci přejeme krásné
chvíle strávené v našich lesích!
							
Personál Lesní správy Jíloviště

Klub seniorů

Foto: Jaroslav Volf

Klub seniorů vesničky Klínec

Zdravíme čtenáře „Klíneckých novinek“, které zajímá dění našeho klubu v roce 2018.
Scházíme se již 10 roků každou první středu v měsíci od 14 hodin v hasičské zbrojnici. Našim kolegům
hasičům patří velké díky za poskytnutí prostoru pro
naše akce.
Každý člen platí roční příspěvek 50,- Kč. Z rozpočtu
obce Klínec je nám každý rok předán finanční příspěvek na činnost našeho klubu 5000,- Kč. Mnohokrát
děkujeme za projevený zájem o náš klub seniorů ze
strany zastupitelů obce.
Iniciativa našich členů je velmi různorodá a chceme v
ní nadále pokračovat – velice si vážíme toho, že naše
akce probíhají v přátelské atmosféře.
V roce 2018 jsme se zúčastnili mnoha zajímavých
akcí. Krásným posezením u kávičky jsme oslavili
MDŽ, den maminek, navštívili jsme Velikonoční trhy
před hasičskou zbrojnicí. Zúčastnili jsme se „uctění
památky padlých vojáků“ a položení věnce u pomníku v Klínci, pálení čarodějnic. Navštívili jsme město
Poděbrady. Před hasičskou zbrojnicí jsme zavzpomínali při memoriálu Miroslava Lébla. Zúčastnili jsme se
sochařského sympozia a slavnostního předání soch
na Farmě v Klínci, oslav 120. výročí SDH Klínec před
hasičskou zbrojnicí s bohatým programem, položením věnce u pomníku padlých, s muzikou Nauše Pepíka a velkým ohňostrojem na závěr. Uspořádali jsme
výlety na výstavu panenek na zámku v Dobříši a ná-

vštěvu katedrály sv. Kateřiny v Kutné Hoře. Zúčastnili
jsme se krásné slavnostní jízdy u hasičské zbrojnice
k 100. výročí vzniku Československa a mysliveckého troubení u sochy sv. Huberta v Klínci. V Praze v
Obecním domě jsme navštívili výstavu Alfonse Muchy „Slovanská epopej“. Na Farmě Klínec v sále hospůdky jsme se zúčastnili Martinské oslavy a soutěže
o nejlepší tlačenku „Klínecká tlačenka“. V hospůdce
na Farmě se rádi scházíme k přátelským posezením
a popovídáním. Těšíme se na vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromečku. Rozlučkové posezení
klubu seniorů s rokem 2018 se koná při kávičce ve
středu 5. 12. 2018 od 14 hodin v hasičské zbrojnici.
Stále vzpomínáme na paní Jiřinku Vomelovou,
která nás opustila 19. března 2018 ve věku 78 let
a na pana doc. Ing. Jiřího Hodise, CSc., který odešel 4. dubna 2017 ve věku 77 roků.
„Čest Vaší památce“
První schůze v roce 2019 se bude konat na stejném
místě 2. ledna od 14 hodin.
Rádi uvítáme všechny seniory naší vesničky – zapojte se do našich řad a přijďte mezi nás!
               Marie Žáková
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Hasiči

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku, období, kdy se lidé ohlíží
zpět za uplynulým rokem a hodnotí, co se nám povedlo a co ne. Dovolte i mně zhodnotit zde na pár
řádcích uplynulý rok z pohledu naší jednotky.
V letošním roce jsme zasahovali u tří požárů a dvou technických zásahů, kdy na první požár
jsme vyjížděli již v prvním měsíci. Bylo to 19. ledna
v 1:53 hodin, když nás povolalo Krajské operační a
informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (KOIS HZS Stč. kraje) k nahlášenému požáru na statku v Trnové. Jednalo se o
hořící velkokapacitní kontejner v těsné blízkosti stavení. Požár byl brzy lokalizován a my jsme se vrátili
ve 2:00 zpět na svou základnu. Na místě zůstala jen
místní jednotka z Jíloviště a HZS Řevnice.
Na druhý letošní výjezd jsme si museli počkat
až do 20. června, kdy jsme byli KOIS povoláni do
Měchenic k propadlému koni do lesní cesty. Kůň byl
opravdu nalezen propadlý až po hlavu do vyhloubené
díry v komunikaci. Vzhledem k nemožnosti dopravit
na místo jakoukoliv techniku, nezbývalo než koně vyhrabávat pomocí ženijního nářadí a holých rukou. Po
zhruba čtyřech náročných hodinách vyprošťování byl
kůň vytažen na úroveň terénu a mohl se mu věnovat
přivolaný veterinář. Zásah byl fyzicky vyčerpávající
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jak pro samotného koně, tak pro všechny zasahující
hasiče, ať už z naší jednotky či z JSDH Davle, JSDH
Jíloviště, HZS Řevnice a HZS Jílové, se kterými jsme
na místě spolupracovali.
Třetím zásahem byl požár ve Všenorech, ke
kterému jsme byli vysláni 4. srpna ve 12:57. Zde se
jednalo o požár porostu a haldy pokácených náletových stromků podél železniční trtati. V blízkosti se
nacházela celkem čtyři ohniska s odstupem cca 100
metrů. Naše jednotka zde zasahovala společně s
JSDH Jíloviště. Na základnu jsme se vrátili v 16:36.
V pořadí čtvrtým zásahem byla technická pomoc v podobě odstranění spadlého stromu přes silnici u Spáleného mlýna. K té jsme byli KOIS povoláni

Hasiči

24. srpna v 8:35. Strom jsme rozřezali pomocí motorové pily a uvolnili komunikaci pro běžný provoz.
Krátce po deváté hodině jsme již byli zpět na základně.
Výjezdem pátým a v době psaní tohoto článku zatím letošním posledním, byl nedávný požár haly
v obci Lety. K tomu jsme byli povoláni 10. listopadu v
19:58. Jednalo se o požár haly 20 x 70 metrů v plném
rozsahu. Naše jednotka se rozdělila na dvě skupiny,
kdy jedna skupina dopravovala na požářiště hasební
vodu a následně zřizovala a obhospodařovala čerpací stanoviště u Berounky a druhá skupina, tvořena
z nositelů dýchací techniky včetně velitele jednotky,
zasahovala v dýchací technice při samotném hašení
hořící haly. Zpět na základnu jsme se vrátili 11. listopadu v 7:03 ráno. Jednalo se o první „ostré“ nasazení
našich nositelů dýchací techniky (hasiči oprávnění a

vyškolení nosit u zásahu dýchací přístroje) u požáru
a ukázali jsme, že i u takto složitých zásahů jsme odborně způsobilí k činnostem, které takový požár obnáší.
V době mezi zásahy provádíme pravidelnou
údržbu svěřené techniky a ochranných prostředků. Pracujeme na dovybavení jednotky ochrannými
oděvy - momentálně ve spolupráci s paní starostkou
obce zpracováváme žádost o dotaci na dokoupení vícevrstvých zásahových oděvů a zásahové obuvi pro
hasiče. Nadále se pracuje na údržbě a opravách zásahových vozů, která zabírá stále více času a práce.
Naposledy to byla oprava čerpadla na jedné z cisteren v listopadu. Inu stáří nezastavíme a na technice
se postupně projevuje. Nutno ale dodat, že při zásazích je na naše vozy i přes jejich vysoký věk spolehnutí a fungují tak, jak mají. Stejně tak pravidelně
vyhovují při kontrolách STK. Na tom mají nemalou
zásluhu zejména naši strojníci. Nesmíme zapomenout na pomoc našim spoluobčanům, kdy v letních
měsících rozvážíme po obci vodu z rybníka či asistujeme při rizikovém pálení bioodpadů. V letošním roce
jsme několikrát asistovali s jednou z našich cisteren
při natáčení filmů či seriálů v Průhonickém parku a
na pozemcích Barrandov studia, asistovali jsme při
opravách stabilního požárního zařízení v halách v
Jenči a Radonicích, kde naše cisterna fungovala jako
záloha pro případ požáru během oprav. Nesmíme zapomenout ani na pravidelnou odbornou přípravu členů jednotky formou školení na stanici nebo cyklickou
přípravu velitelů a strojníků pořádanou HZS Řevnice
či školením obsluhy motorových pil. Perličkou byla
srpnová ukázka zásahu na nebezpečnou látku v protichemických oblecích během srpnových oslav 120
let SDH Klínec.
A co říci závěrem? Dovolím si poděkování:
děkuji všem členům jednotky za jejich činnost u zásahů i mimo ně. Stejně tak děkuji jejich manželkám a
přítelkyním, že jim to tolerují a trpí. A děkujeme obecnímu zastupitelstvu v čele s paní starostkou Markétou Polívkovou za podporu a součinnost při chodu
jednotky.
Úplným závěrem mi jménem JSDH Klínec dovolte popřát všem klidné prožití adventního období,
radostné Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v roce
2019. Ať se shledáváme jen při radostných událostech a ta naše auta vídáte jen projíždět kolem.
Jakub Petržila
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři,
konec roku se nezadržitelně blíží a tak i my, Sbor dobrovolných hasičů v Klínci, bychom vás rádi seznámili
s malým shrnutím roku 2018 z našeho pohledu.
Úvod roku byl jako pokaždé věnovaný zejména výročním valným hromadám sborů. Poctivě jsme
navštívili všechny okolní sbory a 16. února jsme na
oplátku uvítali delegace okolních sborů u nás, na
naší výroční valné hromadě. Zde jsme přednesli výroční zprávu o činnosti sboru a seznámili návštěvníky s plánem pro rok letošní. S tím, jak se nám plán
povedlo splnit, se můžete seznámit na následujících
řádcích.
Po odpočinku po valných hromadách nás čekaly přípravy každoročních jarních trhů ve spolupráci
s Obecním úřadem obce Klínec. Trhy se konaly 14.
dubna před hasičskou zbrojnicí. Bylo slunečné počasí, a tak si děti užily divadelní představení na louce
pod hasičárnou, a dospělí uvítali možnost posezení
pod slunečníky u dobrého jídla a pití připraveného v
našich stáncích nebo trhovci, kteří k nám zavítali z širokého okolí. K zakoupení bylo vše, co k jarním trhům
patří, ať už šlo o květiny, domácí výrobky nebo právě
něco dobrého na zub.
Ani jsme se nenadáli a už jsme připravovali
tradiční pálení čarodějnic na konci dubna. V průběhu měsíce jsme vyrazili do lesa pro dřevo na hranici
a celý strom na máj. Dne 30. dubna se u hasičské
zbrojnice sešli místní obyvatelé i přespolní návštěvníci, aby pomohli se stavěním májky, a pak se bavili u zapálené hranice s čarodějnicí. Přichystali jsme
bohaté občerstvení a spousty her pro děti. Zábava
trvala až do nočních hodin a nikdo se nenudil.
Dne 6.května jsme se zúčastnili Děkovné mše
svaté pořádané 7. okrskem OSH Praha-západ v líšnickém kostele při příležitosti svátku patrona hasičů
sv. Floriána. Po samotné mši následovalo posezení u
našich kamarádů hasičů v Líšnici.
Dne 25. května se naši členové Jiří Wohlmuth,
František Obermajer st. a Josef Kreperát zúčastnili
výletu zasloužilých hasičů 7. okrsku do Lán. Výlet byl
uspořádán jako připomínka 100. výročí vzniku ČSR
a jeho součástí bylo položení kytice u hrobu TGM,
návštěva muzea TGM, prohlídka místní hasičské
zbrojnice, přijetí starostou Lán a prohlídka zámeckého parku a palmového skleníku.

14

Dne 16. června jsme uspořádali druhý ročník
Memoriálu Miroslava Lébla jako vzpomínku na našeho dlouholetého starostu sboru Mirka Lébla. Jedná
se o netradiční soutěž v požárním útoku podél požární nádrže u hasičské zbrojnice, jejímž úkolem není
vyhrát pomocí nejrychlejšího stroje, ale potkat se s
přáteli z okolních sborů a dobře se pobavit u trochu
jiné soutěže. Stejně jako v minulém roce i letos následovala po soutěži venkovní taneční zábava za
doprovodu hudební skupiny HITOS. Vše doplněno
o tradičně skvělý servis našeho cateringového týmu
ve stáncích s občerstvením. Soutěž v kategorii mužů
i žen vyhrály výběry z Čisovic a naše družstva se
umístila na 2. místě v kategorii žen a 3. místě v kategorii mužů.
Sotva jsme uklidili po memoriálu, vrhli jsme
se do finišování příprav oslav 120 let od založení našeho sboru. Přípravy probíhaly déle než rok, aby vyvrcholily 18. srpna oslavou u hasičské zbrojnice. Povedlo se nám připravit důstojné oslavy se zajímavým
programem obsahujícím ukázky hasičské činnosti
napříč stoletím. Měli jsme příležitost vidět sekyrkové
cvičení v podání hasičů z Líšnice, dětský zásah na
hořící domek hasičských juniorů ze Zahořan, zásah
pomocí koňské stříkačky kolegů z Kytína, vyproštění
po dopravní nehodě v podání JSDH Mokropsy, ukázku slaňování lezecké skupiny HZS Řevnice či zásahu
na nebezpečnou látku předvedený JSDH Klínec. K
vidění byly i ukázky historického šermu a vrcholem
celého dne byl slavnostní ohňostroj. Ukázkám předcházeli průvod k pomníku padlých hrdinů z 1. světové
války, kde byl položen věnec, a zasazení lípy v parčíku nad požární nádrží. Počasí nám přálo, tak nic
nebránilo ani taneční zábavě. Tentokrát nás k tanci
doprovodila Malá muzika Nauše Pepíka. Oslavy to
byly zdařilé a ta námaha s přípravami za to stála.
Neuplynul ani měsíc a už jsme pořádali další
akci. Tentokrát okrskové kolo v požárním sportu, a
to 15. září na louce pod hasičskou zbrojnicí. Do této
soutěže jsme nasadili družstvo mužů a žen, kdy ženy
se umístily na 2. místě a muži na 3. místě ve svých
kategoriích.
Dne 27. října proběhla Slavnostní jízda při
příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky, kterou jsme spolupořádali a o jejímž průběhu se
můžete dočíst na dalších stránkách tohoto vydání v
příspěvku pana Zdeňka Rychlého, vedoucího klubu
Zasloužilých hasičů 7. okrsku OSH Praha-západ.

Hasiči / Mikuláš
Poslední plánovanou akcí tohoto roku jsou pro
nás Vánoční trhy, které spolupořádáme s Obecním
úřadem obce Klínec a na které jste srdečně zváni.
Trhy se budou konat v sobotu 15. prosince od 14:00
před hasičskou zbrojnicí. Budou pro vás přichystány
vánoční dekorace, ozdoby, korálky, mnoho ručních
výrobků, farmářských produktů, koření, bohaté občerstvení a dílnička pro děti i dospělé. Po setmění
si zazpíváme vánoční koledy společně s dětmi z MŠ
Klínec. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu
a nasát tu správnou adventní atmosféru! Těšíme se
na vás.

Za přípravu všech zmíněných akcí a chod
sboru všem našim členům děkujeme. Na závěr vám
všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a
mnoho štěstí, zdraví a úspěchu v roce 2019.
Jakub Petržila
více zajímavostí z dění ve sboru i jednotce na
www.hasiciklinec.cz

Mikulášská nadílka na farmě
Po roce opět přišel za dětmi do Hospůdky na Farmě Mikuláš, který s sebou letos přivedl hodného anděla a
dva divoké čerty. Ještě před tím se ale dětičky vyřádily v záplavě světelných efektů při Ďábelské diskotéce v
sále hospody. V přítmí sálu pak Mikuláš s andělem vyvolával každé dítě z Nebeské knihy hříchů a obdaroval
ho sladkou odměnou. Nebylo to úplně snadné, ale nakonec snad každý nějakou tu básničku pro Mikuláše
přeříkal.
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Historie

Starostové a předsedové MNV obce Klínec
od roku 1850 do současnosti
V roce 1850 byl do vedení obce zvolen historicky první starosta. Funkce starosty vydržela až do konce
druhé světové války, poté v období let 1945–1990 vedl obec předseda Místního národního výboru (MNV).
Od 1. 1. 1980 do 23. 11. 1990 byl Klínec částí obce Jíloviště. Od listopadu roku 1990 je nejvyšším představitelem obce opět starosta.
• Václav Douša, rolník, čp. 5
   (1850–1858)
• Josef Smíšek, rolník, čp. 16
   (1858–1877)
• Emanuel Sosna, rolník, čp. 1
   (1877–1880)
• František Hájek, kovář, čp. 31
   (1880–1884)
• František Petrák, rolník, čp. 17
   (1884–1892)
• Antonín Šimůnek, hrnčíř, čp. 35
v čele obce jako úřadující radní
   (leden–duben 1892)
• František Douša, rolník, čp. 5
   (1892–1895)
• František Stuchlík, rolník, čp. 18
   (1895–1898)
• František Douša, rolník, čp. 5
   (1898–1901)
• Jindřich Tomašovský, statkář, čp. 16
   (1901–1907)
• František Douša, rolník, čp. 5
   (1907–1919)
• Antonín Pulec, tesař, čp. 36
   (1919–1929)
• Václav Pravda, rolník, čp. 6
  (1929–1936)
• František Stuchlík, čp. 2
v čele obce jako úřadující I. náměstek
   (červenec–říjen 1936)
• František Kreperát, rolník, čp. 54
   (1936–1938)
• Antonín Pulec, domkář, čp. 36
   (1938–1945)
• Ing. František Mestek, odborový rada, čp. 17
předseda revolučního NV
   (květen 1945)
• František Petrák, tesař, čp. 99
   (1945–1948)
• Josef Šimůnek, hrnčíř, čp. 35
   (1948–1949)
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• Jiří Sakař, svářeč kovů, čp. 70
   (1949–1950)
• Josef Lébl, tesař, čp. 117
   (1950–1951)
• Josef Humhal, dělník ČSD, čp. 103
   (1951–1953)
• Anna Chadimová, čp. 95
v čele obce jako místopředsedkyně MNV
   (srpen–prosinec 1953)
• Jiří Sakař, čp. 70
   (1954–1957)
• Antonín Košta, čp. 20
   (1957–1960)
• Jiří Sakař, čp. 70
   (1960–1971)
• Ing. Karel Mestek, čp. 17
   (1971–1981),
od 1. 1. 1980 jako předseda MNV v Jílovišti
• Pavel Stolár, čp. 16
předseda MNV v Jílovišti
   (1981–1986)
• Ladislav Ježek, Jíloviště
předseda MNV v Jílovišti
   (1986–1990)
• Václav Bauer
   (1990–1994)
• doc. Ing. Jiří Hodis, CSc.
   (1994–1995)
• Josef Douša
   (1995–1998)
• Renata Roedlová
   (1998–2003)
• Václav Bauer
   (2003–2010)
• Ing. Ján Doubrava, MBA
   (2010–2014)
• Markéta Polívková (dříve Hanáková)
   (od roku 2014)
Vyhledal a sestavil Jaroslav Volf

Sport

Běžecký závod Velká klínecká
Lesní a polní cesty v okolí Klínce a Trnové se spolu s plochou fotbalového hřiště staly v neděli 14. října dějištěm podzimního kola 5. ročníku tradičního klíneckého běhu. Pro děti byly připraveny tři různé tratě v délce od
100 m po 1,2 km, dospělým a juniorům byly potom vytyčeny další dvě tratě, které měly délku 3,4 km a 9,4 km.
Na start závodu se postupně postavilo celkem 73 závodníků. Každé z dětí dostalo za účast v závodu malou
odměnu, první tři místa v každé kategorii byla oceněna věcnou cenou a diplomem a vítězové v kategoriích
juniorů a dospělých navíc obdrželi na památku keramický hrnek s motivem běžeckého závodu zhotovený
Podbrdskou keramikou.
text a foto Jaroslav Volf
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Kultura

Na farmě to stále žije

Během podzimu uspořádala Farma Klínec postupně několik kulturních akcí, z toho tři z nich
byly cílené pro rodiny a děti. Tento typ událostí
je na farmě všeobecně hojně navštěvován a pokaždé se shledává s velkým zájmem veřejnosti. I
tentokrát tomu nebylo jinak.
V neděli 30. září se mohli návštěvníci v rámci dne otevřených dveří podívat do jinak běžně nepřístupných
prostor a zjistit, jak to na farmě chodí. Po celé odpoledne byla farma plná lidí, v permanentním obležení
byl jak výběh se zakrslými kozami a miniprasátkem,
tak venkovní posezení. Mnoho rodin využilo možnost
opéct si buřty na ohníčku. Zřejmě nejžádanější bylo
dojící stanoviště pro kozy, kde si mohl každý vyzkou-
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šet sám podojit kozu. Další prohlídka byla směrována ke králíkům a do stáje ke kravičkám, kde byla ke
shlédnutí i telátka.
Ještě podstatně většímu náporu návštěvníků čelila
farma v sobotu 13. října při Dýňové slavnosti. Podle
vyjádření majitelů farmy dosáhla v tomto dni návštěvnost zřejmě nejvyšší mety v historii a svou zásluhu
na tom dozajista mělo i nad míru příznivé počasí.
Jak už název akce napovídá, v hlavní roli byly právě
dýně. Ve dvoře farmy byly k zakoupení různé dýňové
speciality, dýňové pivo, ale i palačinky, vonné svíce
nebo celé dýně určené ke dlabání. Tomu se věnovalo nespočet jednotlivců i celých skupinek, a jak se
ukázalo, tak takové dlabání dýně mohla být i doce-
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la nebezpečná činnost. Slavnost byla doprovázena
soutěží o nejlepšího strašáka, kterých se tady sešlo
celkem sedm a kteří zůstali dodnes vystaveni na dětském hřišti.
Třetí zdařilou akcí v pořadí byl lampionový průvod pořádaný v neděli 4. listopadu. Kdo doma lampion neměl, ten si jej mohl během odpoledne vyrobit v sále
hospůdky během výtvarné dílny k tomu určené. Za
soumraku potom všichni vyšli s rozsvícenými lampiony na procházku kolem velkého rybníku, u kterého
na děti čekalo překvapení. Účast byla tak vysoká, že

když průvod se světýlky procházel okolo rybníku, tak
poslední účastníci teprve vycházeli ze dvora farmy.
Celému kolektivu z Farmy Klínec patří velké poděkování za to, že pro nás všechny tyto úspěšné akce
pořádají. Na škodu je pouze to, že se klínečtí obyvatelé obdobných akcí, konaných navíc ve vlastní obci,
nezúčastňují v daleko větším počtu, a převážnou část
návštěvníků tak tvoří lidé ze širého okolí.
text a foto Jaroslav Volf
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Školka

Podzimní školka

Podzim je barevný nejen v přírodě, ale i ve školce.
My jsme si podzim užili s našimi lesními skřítky.  Aby
i my jsme se něco naučili o podzimní přírodě, posílali
nám skřítci drobné úkoly a my jsme se je snažili plnit.
A co jsme se naučili?  Například, jak se správně chováme v lese, jaká zvířátka žijí v naší přírodě, co baští
nebo jak se chystají na zimu. Dalším naším úkolem
bylo seznámit se se stromy v naší přírodě. Poznávali
jsme druhy stromů, jaké mají plody, jak se zabarvují
jejich listy, zda na zimu opadávají nebo ne. Také jsme
se ale dozvěděli, že i my můžeme pomáhat zachránit
stromy v našem lese. Paní učitelky nám vysvětlily, co
je to recyklace.  Dozvěděli jsme se, že když ve školce
třídíme odpad a papír dáváme do naší modré bedny,
pomáháme vlastně stromům. A tak nás také napadlo,
že když doma řekneme maminkám, které nám pomohou udělat malý balíček papíru, který uneseme a
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přineseme do školky, pomáháme nejenom my, ale i
naše rodiny. A opravdu, všichni jsme se zapojili. Když
jsme měli nasbíráno, společně jsme balíčky odnesli
do správného kontejneru na papír. Bylo to fajn, protože každý si svůj balíček sám vyhodil, a tak přispěl k
záchraně alespoň jednoho stromu.
Součástí podzimu byly i krásné výrobky, které jsme
si ve školce udělali. Používali jsme nejen barevné
tempery, ale i přírodní produkty, které jsme si sami
došli do lesa nasbírat. Vznikly nám tak krásné stromy
nebo barevné obrázky z listí, a i skřítci Podzimníčci. Podzim jsme si užili a školka nám hýřila krásnými
podzimními barvami.

Divadla ve školce

Během podzimu nás navštívila dvě divadélka, a ještě
jsme se vydali do Prahy do divadla Gong.
Divadélko V Kufru nás navštívilo s pohádkou O Budulínkovi. Pohádka se nám velmi líbila a naučila nás,
že otvírat cizím lidem se nesmí. V pohádce zaznělo
i několik krásných písniček, které doprovázel Pepíno
na akordeon. Na závěr jsme se přidali ke hře i my.
Použili jsme rumba šišky a vznikla tak velká rytmická
doprovodná kapela. Moc jsme se nasmáli a pohádku
si užili.
Další divadélko, které k nám přijelo, se jmenuje Mirma. I toto divadélko k nám jezdí pravidelně. Tentokrát nám herci Mirek a Markéta představili pohádku
o Kouzelné pastelce. Pastelky se
svými kamarády Jajdou a Žundou
nás učily, jak se správně mluví.
Společně jsme si museli rozmluvit
„mluvítka“. To byla velká legrace,
protože se nám ze začátku pěkně
pletly jazýčky. Poslechli jsme si také
moc pěkné písničky a zapojili se do
zpěvu. Pak nám Jajda a Žunda dovolily, abychom s nimi malovali na
velkou tabuli. Povedla se nám obrovská kočka. Po celou dobu pohádky jsme poslouchali krásnou řeč
pastelek i Jajdy a Žundy. Na závěr
jsme slíbili, že budeme trénovat
správnou mluvu ve školce i doma,
abychom Markétu s Mirkem překvapili, až příště přijedou.

Školka

Divadlo Gong
Na závěr podzimu jsme se vydali do Prahy do divadla
Gong. Hrála se pohádka O pejskovi a kočičce. Užili
jsme si vyprávění pohádek Karla Čapka o radostech
i starostech pejska a kočičky. Střídaly se pohádky veselé i smutné a všechny se nám moc líbily.

Světýlka ve školce

Na dušičkový večer jsme se všichni moc těšili. Čekala nás návštěva školky za úplné tmy. Věděli jsme,
že nás čeká školka plná světýlek. A bylo jich opravdu mnoho. Již z dálky jsme viděli, že ve školce se
něco děje. Za okny se třpytilo noční nebe a zahradou
vedla světélková cesta. Pod stromem na druhé straně zahrady byla obří dýně, která také svítila, a naším
úkolem bylo k ní samostatně dojít a nebát se. Kdo k
ní došel, získal tak vstupenku do světélkující školky.
Ta byla plná hvězdiček a druhá část byla naopak potemnělá. Blikala zde jen cestička, která nás dovedla
ke skřítkovi, který na nás čekal. Pozdravili jsme se s
ním a on nám dal za odměnu malý dáreček. Někteří

jsme se trochu báli, ale nakonec jsme to zvládli všichni. Domů jsme odcházeli s pocitem, že jsme šikovní a
byli jsme rádi, že nás skřítek navštívil.

Kde nás můžete vidět v
prosinci?

V sobotu 15. prosince se zúčastníme vánočního trhu
u hasičárny a zazpíváme několik koled při rozsvíceném vánočním stromem.
V úterý 18. prosince nás můžete vidět ve školce v
malém vánočním představení Zvířátka a Vánoce.
Všichni se na tuto besídku těšíme, protože již pilně
nacvičujeme a věříme, že se nám to moc povede.
Vážení spoluobčané přejeme Vám krásné vánoční
svátky a v novém roce pevné zdraví.
Děti, Martina, Radka a Hanka
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Rozhovor

Restaurace je jako puzzle
mým hostům přidali další, hlavně tady z Klínce a z blízkého okolí. Těm všem patří velké dík, protože nás na
začátku podporovali, fandili nám a tím dodávali spoustu
energie, kterou jsme doufám dobře využili.
Teď už je restaurace dobře zavedená a myslím, že
hostů jezdí dost.
Ano, na to si nemůžu stěžovat. V dnešní době, po tom
zhruba dvou a půl roce provozu, co tady fungujeme, k
nám jezdí lidé až od Dobříše, Příbrami a také z Prahy.
Jedni dokonce až z Kamýku nad Vltavou. V listopadu,
když jsme pořádali svatomartinské hody, jsme měli úplně plno. Dost lidí jsme byli nuceni odmítnout, protože,
kdo neměl rezervaci, neměl šanci se u nás bohužel najíst.
To se nenašlo ani jedno místečko?
To sice ano, ale problém byl v tom, že to nebylo zrovna
v kýženém čase. Ve čtvrtek i v pátek večer bylo úplně
plno. Sobota byla zarezervována na celý den, od rána
až do večera, to samé v neděli. To už bylo ale trochu
volněji na večer a nějaké to místo se na rezervaci našlo.
Jaká je filozofie Vaší restaurace? Na čem si
zakládáte?

Pan Lukáš Sommer je šéfkuchařem a společníkem
klínecké Restaurace Pod Farmou. Jak sám říká,
vaření ho bavilo již od malička a jako malé dítě se
doma rád pohyboval v kuchyni, takže o svém povolání měl už tenkrát jasno. Restaurace Pod Farmou si
za krátkou dobu získala mnoho příznivců a stálých
hostů a my se nyní můžeme trochu podívat pod pokličku jeho gastronomických tajů.
Jak moc složité bylo získat hosty pro staronovou
klíneckou restauraci?
Dá se říci, že prvotní hosté naší restaurace byli známí
a kamarádi, kteří dříve chodili do Lískovky v nedaleké
Líšnici, kterou jsem tenkrát založil ještě s panem Maxou. Bylo to tak, že v době, kdy jsme zde v Klínci dělali
rekonstrukci restaurace, tak mě při tom vidělo dost lidí,
a hned se tím pádem dozvěděli, kdo ji bude provozovat,
a taky znali můj přístup ke gastronomii. Zpočátku jsme
ani neměli vůbec žádnou reklamu. Mezi lidmi se to ale
poměrně rychle rozneslo a následně se ke starým zná-
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Rozhodně jdeme vlastní cestou, restauraci vedeme tak,
jak si myslíme, že ji vést máme. Od začátku jsme si
stanovili určitý standart, který se nám daří držet, a případně ho lehce zvedáme. Snažíme se v tomto oboru
vracet ke kořenům a dělat to s láskou. A pak, když vidím
plnou restauraci, tak mám z toho velkou radost. S tím
se i potvrzuje staré pravidlo, že nejlepší reklama je spokojený zákazník a jeho doporučení.  Ono je to hodně o
komunikaci se zákazníky. Vždy se snažíme vyjít lidem
vstříc, i třeba podle toho, co jim chutná. Dobré jídlo dělá
hodně a lidé jdou za dobrým jídlem. Já sám s hosty dost
komunikuji, někdy se s nimi jenom pozdravím, zeptám
se, jestli jim chutná, jindy se dáme do hovoru a ptám
se jich třeba na to, co by chtěli, abychom vařili, co tady
ještě nebylo.
A co tady ještě nebylo?
Budete se možná divit, ale třeba humr. Nikdy jsem nepomyslel na to, že bych v Klínci vařil třeba humra. Přiznám se, že s tím přišel jeden stálý zákazník, teď už
vlastně kamarád. Ptal se, zda bych mu ho neudělal, a
tak jsem na to kývnul, a teď už to jen zrealizovat. Čím
víc se o tom s lidmi bavím, tak zjišťuji, že těch humrů
budu asi muset vařit víc :-), ale přiznám se, že to je věc
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individuální a že je to jedna věc, jak lidem vyjít vstříc,
když o něco mají zájem.
Můžeme se tedy těšit na nový jídelní lístek?
Není to vyloučené, ale v nejbližší době k tomu zřejmě
nedojde. Nějaký čas už se sice zabývám myšlenkou obměnit některá jídla, ale zatím jsem nepřišel na to, jaká
by to měla být. Jídelníček je sestavený podle toho, co
mají lidé rádi, a nerad bych vyřadil hostům jídla, která
mají zrovna ve své oblibě.
Když o tom mluvíte, co je mezi hosty nejoblíbenějším jídlem?
Dá se říct, že takovou vlajkovou lodí naší restaurace
jsou vepřová žebra a králík, to jsou nejoblíbenější jídla
z naší nabídky.
Pravidelnou změnou prochází ale víkendová
speciální nabídka. Každý týden je jiná. Kde berete
inspiraci a jaká k ní vede cesta?
Speciální nabídka je takový živý organizmus a je právě o komunikaci s lidmi. Menu sestavuji sám, ale někdy
je taky potřeba si o tom společně popovídat..., ne vždy
člověka napadne úplně všechno a od toho jsme tým,
abychom se doplňovali. Každý týden vymyslím nabídku,
co budeme dělat, a jdu nakupovat suroviny. Někdy se
ovšem stává, že zrovna nemají to, co bych potřeboval,
a musím tak operativně měnit plány a vymyslet něco
jiného. Poté, co jídla se svým týmem společně uvaříme a připravíme, uděláme fotky pro prezentaci menu
na internetu a každý z týmu jídlo ochutná. Jednak se
tím vyvarujeme toho, že v jídle chybí třeba nějaká ingredience, ověříme tím, že má jídlo správnou chuť, a
také proto, že číšník potom ví, jak dané jídlo chutná, a je
schopný ho lidem doporučit. Přijde mi to jako přirozená
věc v přístupu k hostovi.
Jste přísný šéf?
Myslím si, že jsem hlavně férový šéf, když se práce po-

daří, pochválím, když ne, řvu. Chci, aby vše bylo stoprocentní. Možná jsem v některých věcech perfekcionista,
ale restaurace je jako puzzle, a když bude jeden dílek
chybět, což je v tomto případě jedna služba, tak to nebude fungovat jako jeden celek. Gastronomie je o tom,
že je to fyzicky a psychicky náročné. Já vždy říkám: je
jedno, jak položíš talíř, jestli z levé nebo z pravé strany,
nedej bože, jestli někoho omylem poliješ, ale je důležité,
být příjemný a usmívat se – to je to hlavní. Lidé potom
spoustu věcí odpustí a budou se sem rádi vracet nejenom kvůli jídlu, ale i kvůli příjemnému servisu, jak je u
nás důkazem.
Můžete prozradit, kde berete suroviny pro přípravu
pokrmů?
Spoustu surovin máme z naší klínecké farmy, máme odtud převážnou většinu masa, což je kuře, králík, občas
hovězí nebo nyní telecí. Soběstační samozřejmě nejsme, takže zbytek musím nakoupit ve velkoobchodu,
kde je velký výběr, a hlavně je vše na jednom místě,
takže nemusím objíždět více obchodů najednou.
Co máte ještě v plánu? Můžeme se těšit na nějaké
novinky?
Tak zrovna nedávno jsme udělali nové rumové meníčko,
ve kterém je nějakých deset nových rumů, a ještě jsme
přidali tři nové prémiové tequily. Po novém roce plánujeme realizovat takovou spárovanou ochutnávku jídel a
vín. Navíc máme v plánu uskutečnit degustaci koňaků.
Měla by to být taková interaktivní prezentace, na které
bude možné ochutnat, řekněme, tak tři druhy koňaků, a
k tomu by byl navíc rautový stůl s jídlem, ze kterého si
budou moci hosté volně vybírat a párovat si své chutě
s příslušným koňakem. Kdy to bude, to se určitě včas
dozvíte na našem facebooku.
Jaroslav Volf
foto: archiv Lukáše Sommera
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Oslavy 100. výročí

Slavnostní jízda hasičů 7. okrsku na počest
100. výročí Československé republiky

V sobotu 27. října 2018, v předvečer 100. výročí
vyhlášení samostatnosti Československého státu,
proběhla po obcích, kde mají svá sídla Sbory dobrovolných hasičů 7. okrsku Praha-západ, slavnostní jízda hasičů na počest vzniku Československé
republiky. Kolona hasičských a soukromých aut,
ozdobených státními vlajkami, s hasiči a prapory
všech sborů v okrsku, zavítala do všech obcí sdružených v 7. okrsku OSH Praha-západ.
V každé obci u pomníku padlých se na povel okrskového velitele br. Wohlmutha hasiči seřadili, v čele se
státní vlajkou a sborovými prapory, následovali ti, co
nesli věnce a kytice, a poté další zúčastnění. Scénář
pietního aktu u každého pomníku řídil starosta 7. okrsku
br. Říha. Jako zahájení aktů vždy zazněla reprodukovaná státní československá hymna. Jen v Líšnici zahráli
hymnu bratři Novák a Žůrek na housle a ostatní se připojili svým zpěvem. Následně byly položeny věnce či
květiny. Ve všech případech k pomníkům padlých položili svou nádhernou živou kytici bílých květů pan radní
Středočeského kraje JUDr. Bezděk a starosta OSH bra-
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tr Myslín v barvě rudé. Pak následovaly krátké projevy
místních představitelů obcí či zástupců SDH. Takto probíhal scénář prakticky všude, po pietním aktu v Klínci se
zúčastnění přesunuli ve tvaru přes nově vzniklý park na
prostranství před místní hasičskou zbrojnici.
Dalším bodem bylo z popudu Klubu zasloužilých hasičů zapálení „Masarykovy vatry“ (v minulosti tato tradiční pravidelná vzpomínka hasičů k úmrtí TGM vznikla
a dosud je pořádána hasiči v Lánech), kterou připravili
klínečtí hasiči. Po krátkém projevu vedoucího Klubu zasloužilých hasičů br. Rychlého o významu pálení vatry a připomenutí prvního prezidenta, byla vatra panem
radním JUDr. Bezděkem a klíneckou starostkou paní
Polívkovou pomocí hořících fagulí zapálena. K rozhořelé Masarykově vatře účastníci zazpívali při zvuku dvou
houslistů z SDH Líšnice Masarykovu oblíbenou národní
píseň „Ach synku, synku“. Po chvíli pohledů na hořící
vatru se postupně všichni odebrali do sálu hasičské
zbrojnice, kde pro přítomné klínečtí hasiči přichystali
občerstvení.

Oslavy 100. výročí

Na slavnostní schůzi, která se následně konala, promluvili o významném výročí a podílu hasičů na vzniku
nového svobodného státu pánové: Říha, JUDr. Bezděk,
starosta KSH p. Lacina, starostka obce pí Polívková a
za Klub zasloužilých hasičů 7. okrsku Rychlý. Úvodní a
velmi pěkný projev přednesl starosta OSH Myslín. Po
úvodních projevech pánové Říha a Myslín předali hostům a také zástupcům zúčastněných obcí i hasičských
sborů pamětní listy. Následovalo ocenění nejzasloužilejších hasičů ve sborech pamětními medailemi, záslužnými medailemi OSH, KSH, včetně medaile sv. Floriána
br. Zikánovi k životnímu jubileu. Pamětní medaile byla
předána i panu radnímu Bezděkovi a paní starostce Polívkové. Ve volné debatě pak svým upřímným vystoupením přispěl i bratr zasloužilý hasič Obermajer z Klínce s
poděkováním paní starostce za velkou podporu klíneckým hasičům.
Celý hasičský půlden, plný pokládání věnců a krásné

československé hymny, zapálením vatry a všech řečnických vystoupení, které vyjadřovaly díky zakladatelům
státu a mnohých obětí nejen z řad hasičů v I. světové
válce, skončila i tato slavnostní schůze. Po ukončení
této slavnostní schůze byl na volném prostoru před hasičskou zbrojnicí a rybníkem odpálen ohňostroj.
Celá tato akce 7. okrsku našla velkou odezvu, zejména
v řadách těch starších hasičů, kteří ještě v sobě mají
vlastenecké cítění a poznali hrůzy války, byla hodnocena jako velmi důstojná a naznačila další potřebu toto
dále prohlubovat, zejména u mladší generace – vlastenectví a hrdost, že jsme Češi. A hasiči mají být v tomto
vzorem, jako tomu vždy bylo tradicí!
(redakčně kráceno)
Zdeněk Rychlý
foto Jaroslav Volf
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Bejvávalo

Kouzlo starých pohlednic s přihlédnutím ke Klínci

Pohlednice byly v době svého vzniku významným
komunikačním prostředkem. Lidé si jejich prostřednictvím sdělovali různé informace, dnes i zdánlivě
banální. Pro nás jsou dnes především významným
svědectvím o podobě daného místa. V dnešní době
digitálních technologií nezbývá pro pohlednici příliš
prostoru, ta je vyhledávána především jako suvenýr
z navštíveného místa.
Pohlednice vznikla postupným vývojem a přetvářením původního korespondenčního lístku, který byl na
našem území uveden do poštovního provozu v roce
1869, a to a jako první na světě coby otevřená listovní zásilka. Po roce 1896 pak nastává boom, tzv. zlatý
věk pohlednic, který odborníci datují až do roku 1905.
Krátce před 1. světovou válkou začala pohlednicová tvorba citelněji stagnovat a v důsledku války pak
upadla výroba pohlednic ještě více. Vydáváním pohlednic se kromě samotných vydavatelství a nakladatelství zabývali i regionální fotografové, knihkupci,
hostinští nebo třeba drobní obchodníci. Stejně tak
tomu bylo v naší malé obci, která nebyla příliš fotogenická, nemáme zde žádné kulturní památky, kostel
apod., takže motivem vydavatelů se stávaly převážně celkové záběry nebo jednotlivé partie naší obce.
Světlou výjimkou je pohlednice s hostincem Antonína
Slavíčka.
Výsledná podoba pohlednice závisela na použité
tiskové metodě. K tisku byla nejdříve používána litografická technika neboli kamenotisk, kdy předlohu
bylo nutné vyrýt do kamene. Jednalo se většinou o
vícezáběrové pohlednice, jejichž vzhled dokreslovaly
různé ornamenty. Ve své době to byla jediná metoda,
která dokázala reprodukovat předlohu v barevném
provedení. S tímto typem pohlednice, na které by
byla vyobrazena naše obec, jsem se nikdy nesetkal.
Pro výrobu pohlednic byla litografie velice náklad-
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nou technikou, takže byly hledány jiné tiskové metody. Tím se na přelomu století stal světlotisk, který
dokázal věrně reprodukovat fotografii. Na takovéto
pohlednici již máme zachycenu možná nejstarší známou podobu Klínce, na které je v popředí malý rybníček se statkem Tomašovských, v pozadí téměř holá
stráň a v detailu pak kaplička ve své tehdejší podobě.
V době vzniku pohlednice měl Klínec něco málo přes
60 stavení. Ve stejné době se začíná používat knihtisk, nejdříve černobílý, později se pohlednice začaly
ručně kolorovat pomocí masky. Pro určitou barvu se
vyřezala šablona, která se přiložila na pohlednici a
barva se potom nanášela štětcem nebo stříkáním.
Polovina 20. let znamenala drtivý nástup fotopohlednic. Na trh se dostaly polokartonové fotopapíry
pohlednicového formátu s předtištěnou adresní stranou, které ve své podstatě umožňovaly možnost velmi nízkého nákladu a současně jednoduché výroby.
Popisek pohlednice byl na obrazovou stranu přidán
tím, že byl předem ručně napsán přímo na negativ
nebo při výrobě každé fotopohlednice vkopírován.
Převratem ve výrobě fotopohlednic bylo zavedení
bromografie, fototechnického rozmnožování kompaktním přístrojem na kotoučový fotopapír. Významným nakladatelem klíneckých fotografických pohlednic byl místní obchodník Karel Boháč, který měl svůj
obchod v ulici pod Vršky. Zpočátku fotopohlednice
vyráběl podomácku, s rozvojem bromografie výrobu
zadával pražskému fotografu E. Vilímovi z Vinohrad.
Po období nekvalitních pohlednic ze 40. let a počátku
50. let, způsobené nekvalitním materiálem, pak přichází v nové době nový rozvoj pohlednic. Je to doba
krátce po znárodnění soukromých podniků a živností,
ale o tom zase někdy příště.
Jaroslav Volf

Akce v Klínci

Plán akcí v obci Klínec 2019
datum

čas

název akce

pořadatel, místo konání

16. 3. So

13:00 hod

Masopust

Mš Klínec

13. 4. So

14:00 hod

Velikonoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

duben

14:00 hod

Malá klínecká,
běžecký závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična
nebo hřiště

30. 4. Út

17:00 hod

Pálení čarodějnic

SDH Klínec, před hasičskou
zbrojnicí

7. 5. Út

17:00 hod

Uctění památky
padlých

Obec Klínec, pomník

13. 5. Po

16:30 hod

Vítání občánků

Obec Klínec, MŠ Klínec

18. 5. So

13:00 hod

Modelářský letecký
den

TJ Klínec, hřiště

8. 6. So

14:00 hod

Memoriál Miroslava
Lébla

SDH Klínec, před hasičskou
zbrojnicí

? 15. 6. So

10:00 hod

Regionální hry bez
hranic

Sdružení obcí regionu Mníšecko,
Čisovice

7. 9. So

14:00 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

říjen

bude upřesněno

Dýňová slavnost

Farma Klínec

říjen

14:00 hod

Velká klínecká,
běžecký závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična
nebo hřiště

1. 12. Ne

bude upřesněno

Rozsvícení
Vánočního stromu

Farma Klínec

14. 12. So

14:00 hod

Vánoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

poznámka

dětské tratě,
3 km, 6 km

netradiční
hasičská
soutěž

dětské tratě,
3 km, 9 km

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu, času, případně zrušení akce.
Přehled akcí je zveřejněn na www.obecklinec.eu.
Přehled akcí je možné doplňovat i o další akce pro veřejnost pořádané v obci Klínec dalšími subjekty.
Markéta Polívková, tel 776 700 346, marketa.polivkova@obecklinec.eu
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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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