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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
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
CO NABÍZÍME:

Vážení klienti,
dne 28. ledna 2019 jsme pro Vás otevřeli novou
veterinární kliniku v Mníšku pod Brdy na adrese
Na Vrškách 1599, Mníšek pod Brdy.
KDO JSME:

Jsme tým veterinárních lékařů, který je součástí
veterinární kliniky Well-vet v Praze (www.well-vet.cz),
kliniky s dlouholetou praxí a nespočtem spokojených
pacientů nejen v Praze a v okolí Mníšku pod Brdy.

• preventivní ošetření Vašich domácích mazlíčků (očkování,
ošetření proti vnitřním a vnějším parazitům, čipování,
vystavování pasů, atesty, stříhání drápků atd.)
• interní vyšetření (včetně dermatologie, endokrinologie,
gynekologie, urologie, oftalmologie, dietologie atd.)
• chirurgii měkkých a tvrdých tkání
• komplexní stomatologické ošetření
• zobrazovací metody (RTG, sonografie)
• laboratorní diagnostiku (biochemický a hematologický
analyzátor – vyšetření krve na počkání, cytologické
vyšetření, kultivace, histologie)
• hospitalizace – nezbytná součást každé veterinární
kliniky (boxy s vyhřívanou podložkou, kyslíkový box pro
dušné pacienty, kamerový systém pro monitorování
hospitalizovaných pacientů)
• operační sál s monitorovanou inhalační anestezií

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
I BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Tým Veterinární kliniky Well-vet
Dobříšská ulice nad náměstím – pod Špejcharem

Na Vrškách 1599 • 252 10 Mníšek pod Brdy
telefon: 325 533 743 • mail: info@veterinarmnisek.cz

www.veterinarmnisek.cz
ORDINAČNÍ DOBA:

Po 9–12 16–19 • Út 9–12 16–19 • St 9–14 • Čt 8–12 16–19 • Pá 8–12 16–19

2

Informace pro občany
Vážení spoluobčané,
období od vydání prvního čísla klíneckého zpravodaje
bylo ve znamení jednání a projektových příprav, které
jsem podrobně popsala v minulém čísle. V Klínci se
také uskutečnila řada sportovních a společenských
událostí, naši obec jsme reprezentovali na různorodých akcích v okolí.
Ráda bych tentokrát využila úvodní prostor zpravodaje k poděkování těm, bez kterých by byl kulturní život
v obci určitě chudší. Je těžké zde postupovat jednotlivě, ale je potřeba vyzdvihnout aktivitu Katky Hozmanové, naší hlavní čarodějnice, pirátce, aranžérce…
no, na co si vzpomenete, a s ní party dalších nadšených dam a dívek, kterým vděčíme za bohaté kulturní
a společenské vyžití, dětské soutěže a zážitky v Klínci.
Velkým organizátorem akcí je Sbor dobrovolných hasičů, jmenovitě Herbert Rájek se svými pomocníky a
jejich úžasné stánky s občerstvením, Jirka Wohlmuth
a další, kteří se prakticky každodenně starají o zbrojnici a její okolí. Tělovýchovná jednota, v čele s Pepou
Bielakem a pořadatelsky aktivní rodinou Barešových
už podruhé uspořádala úspěšný letecký den, Memoriál Honzy Křepelky a další akce. No a v neposlední
řadě manželé Trachtovy, jejichž Farma se stala nedílnou součástí klínecké kultury. Děkuji skvělému týmu
Klíneckých Machrů, kteří každoročně reprezentují
obec na regionálních Hrách bez hranic. Nemohu zde
vyjmenovat všechny, kteří přípravě a organizování
akcí věnujete nezištně svůj volný čas, ale moc Vám
děkuji a moc si Vás za to vážím, protože z vlastní zkušenosti vím, jak je to náročná práce.
V těchto dnech je běžný život v Klínci velmi poznamenán opravou povrchu a související uzavírkou na
D4, komplikovanou neprůjezdným mostem na Řitce,
který musel být z havarijních důvodů náhle uzavřený
dne 24. 4. 2019. Nyní probíhá soutěž na dodavatele stavby, s předpokladem uzavření smlouvy v září.
Dále jsou dvě varianty: zahájení demoličních prací již
na podzim a započetí stavebních prací na jaře 2020,
nebo celé provedení v jedné etapě v příštím roce. Každopádně bude most neprůjezdný pravděpodobně až
do léta 2020.
UZAVÍRKA D4
Od 15. 6. 2019 do 23. 8. 2019 bude provedena
komplexní oprava celého jízdního pásu v úseku Řitka-Klínec, ve směru do Prahy. Stavba bude probíhat
celkem v 5 navazujících etapách, doprava bude vedena v provizorních pruzích systémem 2 pruhy pro oba
směry, pouze pokládka asfaltu zhruba v polovině srpna (bude upřesněno podle průběhu prací) proběhne
při úplné uzavírce jízdního pásu ve směru do Prahy.

V době od 15. 6. do 6. 7. 2019 bude zastávka Klínec,
Hl. silnice ve směru do Prahy mimo provoz!
Zároveň bude v tomto termínu uzavřený nájezd
na Prahu u Řitky a mimo provoz bude benzínová
pumpa na Varadově.
Náhradní autobusová doprava bude řešena vedením
spojů linky 321 přes Líšnici a zastávku Klínec, U hřiště.
Spoje ve směru z Prahy zůstanou bez omezení, je
potřeba počítat s kolonami.
Linka 317
Ruší se:
„Klínec, Hl.sil.“ – směr „Praha, Smíchovské nádraží“
Linka 318
Na lince dochází v pracovní dny ke zrušení většiny
přestupů s linkou 321 v zastávce „Jíloviště, Cukrák“.
V sobotu a v neděli dochází k posunům spojů, aby
bylo možné zajistit přestup v zastávce „Jíloviště, Cukrák“.
Linka 320
Část spojů v ranní špičce je převedena na linku 321
Linka 321
je vedena ve směru Praha, Smíchovské nádraží odklonem přes zastávky „Řitka, Hl. sil.” (na vedlejší komunikaci), „Líšnice”, „Klínec, U Hřiště” a „Jíloviště,
Rozcestí Trnová” (na vedlejší komunikaci).
Ruší se:
„Klínec,Hl.sil.“ – směr „Praha, Smíchovské nádraží“
Zřizuje se:
„Líšnice“, „Klínec, U Hřiště“, „Jíloviště, Rozcestí Trnová“ – směr „Praha, Smíchovské nádraží“
Jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách
obce www.obecklinec.eu, případně na vyžádání je
možné pořídit kopii na Obecním úřadě.
Změna se týká všech uvedených linek pouze
ve směru Praha, Smíchovské nádraží.
Pozitivní zprávou v autobusové dopravě je, že
pokud proběhne v pořádku plánovaná integrace
Příbramska, bude od 29. 6. 2019 (po skončení
omezení) zastávka Klínec, hl. silnice, obsluhována také linkou 320, tj. rychlíkovým spojem, který
mezi Prahou a Klíncem nemá další zastávky. Komfort dopravy a množství spojů se navýší zejména
v potřebných časech ranní špičky ve směru do Prahy
a odpoledne ve směru z Prahy. O zařazení tohoto spoje do našich jízdních řádů jsme usilovali několik let a
letos se nám to konečně podařilo!
Přeji všem krásné letní dny bez dopravních komplikací

☺

Markéta Polívková, starostka obce
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Kotlíkové dotace

NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE ZŘEJMĚ POSLEDNÍ
MOŽNOST ČERPAT DOTACI NA NEVYHOVUJÍCÍ
ZDROJE VYTÁPĚNÍ DO ROKU 2022!!!

Od září 2022 bude možné provozovat pouze kotle
splňující nejméně 3. třídu, což jsou většinou kotle
vyrobené po roce 2000. Starší kotle 1. a 2. emisní
třídy budou zakázané.
Na výměnu kotle v uvedeném termínu máte možnost
čerpat dotaci až 127 500,- Kč z Programu „Výměna
zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve
Středočeském kraji 2019-2023“ Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj,
který je příjemcem dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014-2020.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena:
od 3. června 2019 do 30. června 2022 do 16:00 hodin.
S podáním žádosti neváhejte, v případě, že celkový
objem peněžních prostředků požadovaných v žádostech překročí objem peněžních prostředků určených
na Program, může být příjem žádostí pozastaven.
Podrobnosti získáte na internetových stránkách
Středočeského kraje:
v kolonce „Kotlíkové dotace“ na této internetové
adrese:
www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizenidotacnich-projektu/kotlikove-dotace

Dotace je účelová a lze ji poskytnout na základě
žádosti o poskytnutí dotace, kterou může podat:
Fyzická osoba – majitel rodinného domu určeného
k trvalému bydlení, který se nachází na území Stč.
Kraje a kde je hlavním zdrojem vytápění kotel na tuhá
paliva s ručním přikládáním v 1. nebo 2. emisní třídě.
Čerpat dotaci je možné na:
•

Tepelné čerpadlo

•

Kotel pouze na biomasu (dřevo, pelety) s automatickým nebo ručním přikládáním

•

Plynový kondenzační kotel

V této výzvě již není možné čerpat dotaci na kombinované kotle jako v předešlých výzvách.
Žádost o dotaci je potřeba vyplnit elektronicky v aplikaci na webových stránkách Středočeského kraje, a
poté zaslat poštou vytištěnou a podepsanou žádost,
fotodokumentaci původního kotle napojeného na
otopnou soustavu, kopii o zřízení běžného bankovního účtu žadatele, kopii dokladu o technickém stavu a provozu původního kotle, ověřenou plnou moc,
pokud Vás zastupuje zmocněnec a písemný souhlas
v případě spoluvlastnictví či vlastníka pozemku, pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti.
S VYŘÍZENÍM ŽÁDOSTI VÁM RÁDI POMŮŽME!
Tel. 604 210 586

Plán akcí v obci Klínec 2019
datum

čas, zahájení
akce

název akce

pořadatel, místo konání

7. 9. So

14:00 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

5. 10.

14:00 hod

Dýňová slavnost

Farma Klínec

říjen

14:00 hod

Velká klínecká, běžecký
závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična nebo hřiště

1. 12. Ne

15:00 hod

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, 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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Volby do
Evropského
parlamentu
ve dnech
24.–25. 5.
2019
Výsledky hlasování v Klínci
(volební účast byla 39,82 %)

Platné hlasy
celkem
v%
Koalice STAN, TOP 09
51
23,28
ODS
43
19,63
ANO 2011
37
16,89
Česká pirátská strana
33
15,06
HLAS
11
5,02
SPD (T. Okamura)
11
5,02
KDU-ČSL
8
3,65
KSČM
7
3,19
ČSSD
6
2,73
Vědci pro Českou republiku
3
1,36
Strana nezávislosti ČR
2
0,91
Koalice Svobodní, RČ
2
0,91
Klub angažovaných nestraníků
1
0,45
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
1
0,45
ANO, vytrolíme europarlament
1
0,45
Koalice Rozumní, ND
1
0,45
Alternativa pro Českou rep. 2017
1
0,45
Ostatní kandidující strany nezískaly žádný hlas.
Název strany

Diamantová svatba
Dne 26. dubna oslavili paní Marta a pan Miroslav Seidlovi 60 let
společného života, diamantovou svatbu.
Slavnostní obřad se konal v barokním areálu Skalka.
K výročí gratulujeme a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí do
dalších let.
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Povinnosti chovatelů psů
Vážení spoluobčané, pejskaři,

Vážení občané, majitelé psích společníků,

jsem chovatelkou 3 letého psa rasy beauceron, před ním
jsem měla německého ovčáka. S nynějším psem se věnuji mimo jiné výcviku poslušnosti, ze které máme úspěšně
složené tři zkoušky. Troufám si napsat, že pes je poslušný
a dobře ovladatelný, ale i přes to s ním po vesnici chodíme
na vodítku. Bohužel se nám několikrát stalo, že byl náš pes
napaden jiným psem, ne jedním a tím samým, ale pokaždé
jiným. Můj pes se umí bránit, aniž by agresora zranil, ale
vždy sám nějaké zranění utržil. Proto vás v zájmu všech
pejskařů prosím, mějte svého psa vždy pod kontrolou. Ze
své zkušenosti vím, že pes, který bývá opakovaně napaden se může stát také agresorem. Já už tři roky docházím
se psem na cvičák, kde se učí socializaci s ostatními psy.
Můžu všem vřele doporučit, oba (já i pes) se učíme, jak
zvládat různé situace vyskytující se v běžném životě.

dovoluji si doplnit příspěvek příkladných a zodpovědných
majitelů psa z naší obce a apelovat na Vás, abyste dodržovali přinejmenším pravidla slušného chování a ohleduplnost
při venčení svého psa. Vaší povinností danou Obecně závaznou vyhláškou obce Klínec č. 1/2012, je vést psa v obci
na vodítku. I přes to, že je Váš pejsek hodný a nekonfliktní, nemusí být každému, kdo jde po ulici příjemné, když
k němu běží cizí pes. Někteří, zejména rodiče malých dětí,
zažívají v těchto okamžicích velké chvíle strachu.

Děkuji za pochopení

Předejdete tak problémům, konfliktům a bude se nám zde
všem lépe žít.

Monika Vitnerová
Klínec
inzerce

V loňském roce jsme v obci instalovali 6 košů na psí exkrementy, další jsme letos doplnili. Toto opatření se nám osvědčilo, přesto zde mezi námi stále bydlí sousedé, kterým je
lhostejné, co po nich pes na ulici zanechá.
Chovejte se prosím ohleduplně a starejte se o své okolí!

OZV 1/2012, čl. II
odst. 2.1. Na veřejných prostranstvích v zastavěném území
obce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
odst. 2.2. Držitel psa je povinen odstranit exkrementy, které držené zvíře na veřejném prostranství v zastavěné části
obce zanechalo.
Markéta Polívková

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
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Ze zasedání Zastupitelstva
obce Klínec
výběr dodavatele projekčních služeb na akci
„Revitalizace a dostavba objektu Klínec 138“,
schválilo související navýšení rozpočtových
výdajů a udělilo starostce pravomoc
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
F.S.P. projekční kancelář s.r.o.

Zasedání č. 2/19 dne 28. 3. 2019
•

Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o
uplatňování územního plánu Klínec za
období 9/2014 – 12/2018 včetně pokynů pro
zpracování návrhu Změny č. 1 územního
plánu Klínec, kterou vypracoval MěÚ
Černošice ve spolupráci s obcí, a v souladu
se stavebním zákonem stanovilo, že Změna
bude pořizována zkráceným postupem;

•

Schválilo nákup repasovaného zásahového
vozidla pro ZJ SDH, současně schválilo
související navýšení rozpočtových výdajů a
udělilo starostce pravomoc k podpisu kupní
smlouvy;

•

Schválilo poskytnutí příspěvku na pronájem
školních učeben pro 1. třídy v areálu ÚVR
v Mníšku pod Brdy ve výši 44.264,50 Kč
a udělilo starostce pravomoc k podpisu
smlouvy;

•

•

Schválilo veřejnoprávní smlouvu na
poskytnutí příspěvku na činnost TJ Klínec
v roce 2019 ve výši 60 tis. Kč, schválilo
darovací smlouvu na dar SDH Klínec ve
výši 15 tis. Kč, schválilo darovací smlouvu
na dar pro Klub seniorů Klínec ve výši
5 tis. Kč, schválilo veřejnoprávní smlouvu
na poskytnutí příspěvku na činnost Českého
svazu včelařů ve výši 5 tis. Kč a udělilo
starostce pravomoc k podpisu všech výše
uvedených smluv;

•

Schválilo upravený plán financování a
obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
obce.

Schválilo doporučení hodnotící komise na

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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Školka

Rozloučení s předškoláky a závěrečná besídka o
Budulínkovi se konala 6. června 2019
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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Rozšíření Obchodního centra v Mníšku
V posledních dvou letech se hovořilo o výstavbě
dalšího obchodního domu v Mníšku pod Brdy vedle
Penny marketu, ve kterém mají být prodejny s oděvy
a drogerií. Od počátku záměr narážel na potíže s připojením na infrastrukturu, především na nesouhlasné stanovisko investora sousedního supermarketu
ohledně napojení na kanalizaci. Jednání se vlekla zhruba rok a půl a hrozilo, že výstavba nakonec
nebude vůbec realizována. Po dlouhých jednání byl
nyní příslušný souhlas získán a do konce roku by se
tak mohlo začít stavět a obchodní zónu rozšířit.
Provizorní mostek v Mníšku již v provozu
V době uzávěrky minulého čísla klíneckého Zpravodaje došlo k dlouho avizovanému osazení provizorního mostku přes Bojovský potok v Mníšku pod Brdy,
mezi Billou a sběrným dvorem. Po osazení byly následně vybudovány betonové nájezdové rampy a po
jejich ztuhnutí byl na mostku zahájen provoz. Mostek
byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen v červenci minulého roku, kdy se na něm objevila průrva. Podle plánu
Krajské správy a údržby silnic by pak zde měl být do
dvou let vybudován zcela nový most.

si vyžádá na několik dní uzavření mostu. Zda budou
obě opravy koordinovány ani žádné další bližší informace nebyly v době vydání Zpravodaje známy.
Pozvánka na výstavu
Podbrdská keramika vás zve na retrospektivní výstavu malované keramiky s názvem „Zdislav Hercík
začínal v Kostelci“. K vidění jsou originály malované keramiky od akademického malíře Zdislava Hercíka, tvůrce dekorů původní Podbrdské keramiky
z Klínce z let 1929–1945. Výstava potrvá do konce
srpna ve Vondráčkově továrně v Kostelci nad Černými lesy, Českobrodská ul. 237. Místo je vzdálené
asi 600 m od náměstí, kam jezdí denně příměstský
autobus linky 381 a 387 od metra Háje. Otevřeno
je pouze po telefonické dohodě s panem majitelem
(tel. č. 775 272 781).
připravil Jaroslav Volf

Letní opravy a uzavírky komunikací
O mimořádném uzavření řiteckého mostu přes dálnici
a omezení provozu na dálnici mezi Řitkou a Klíncem,
resp. Jílovištěm se můžete dočíst na jiné straně Zpravodaje. Další omezení na Strakonické se pak chystá
v předpolí Lahovického mostu na levém břehu Berounky v Lahovičkách, kde bude řešena obnova protismykových vlastností vozovky po loňské chemické
havárii. Dojde k odfrézování stávající konstrukce a
následně pokládce nové asfaltové vrstvy. Z důvodu
nutnosti zachování provozu bude stavba rozčleněna
na etapy. Doprava bude vedena v rámci jednotlivých
etap ve zúžených pruzích, při zachování 2+2 jízdní
pruhy. Termín opravy je plánován na srpen až září.
Realizovat se má také celková rekonstrukce povrchu
vozovky v Dobřichovicích v Tyršově ulici mezi nádražím a závorami u silničního mostu. Rekonstrukce je
plánována na červenec až srpen a vyžádá si úplnou
uzavírku silnice. Dále má v blízké době na mostě přes
Berounku v Dobřichovicích proběhnout výměna dilatačního závěru na straně železničního přejezdu, což
bude poměrně komplikovaný stavební zásah, který
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Kultura

Kulturní události jara
V uplynulém období, od vydání minulého čísla Zpravodaje, se v naší obci konalo mnoho rozmanitých akcí. Na následujících řádcích přinášíme krátké zpravodajství o několika z nich.
Jarní trhy
V sobotu 13. dubna uspořádala obec ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů tradiční trhy před hasičskou
zbrojnicí. Přes citelně chladné počasí měla akce poměrně hojnou účast občanů. K zakoupení byly kvalitní farmářské produkty a spousta ručních výrobků. Stánky byly
zaplněny hrnkovými rostlinami, nejrůznějšími velikonočními výrobky a vůbec vše připomínalo nastalé jarní období. Připraveno bylo také tradiční občerstvení od hasičů,
kde se tvořily asi největší fronty. V sále hasičské zbrojnice pak byla pro děti nachystaná výtvarná dílna a sehráno
divadelní představení na motivy klasických pohádek.

Pálení čarodějnic
Na úterý 30. dubna připravil Sbor dobrovolných hasičů
tradiční a velice populární pálení čarodějnice, kterému
předcházelo stavění máje. Pro děti byla nachystána zábava v podobě čarodějnických soutěží, které pro ně připravily samy místní čarodějnice. Pohodová akce pak po
setmění eskalovala ohnivou show.
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Kultura
Pietní akt
V úterý 7. května byl za tristní účasti občanů slavnostně položen věnec
k pomníku padlým v centru naší obce
coby upomínka na výročí ukončení
druhé světové války. Po krátkém projevu paní starostky jsme ještě minutou ticha uctili památku obětí světové
války. Děkujeme všem, kteří se pietní
akce zúčastnili.

Vítání občánků
V pondělí 13.
května jsme mezi
klínecké občany
slavnostně přivítali
sedm nově narozených dětí. Krátké
kulturní pásmo
zajistily děti z mateřské školy, kde se
ceremonie každoročně pořádá. Rodiče nových občánků
obdrželi na památku pamětní listy a
drobné dárky.

Farma Klínec
Na nedělní velikonoční odpoledne 21. dubna byla pro
návštěvníky farmy přichystána akce s názvem Zábavné velikonoční odpoledne, která cílila na rodiny s dětmi a která se podřizovala především právě probíhajícím Velikonocím. Výtvarná dílna pro děti, velikonoční
strom nebo jízdy na ponících, to je jen malá ochutnávka velikonočního programu, kterému přálo nadmíru
příznivé a slunečné počasí.
O dva týdny později, na neděli 5. května, přichystala
farma tradiční akci s názvem Poznej farmu z blízka,
na které si mohli návštěvníci prohlédnout i běžně nepřístupná zákoutí farmy, dozvědět se něco z tajů péče
o místní zvířata nebo si třeba vlastnoručně podojit
kozu. Děti se mohly znovu povozit na ponících nebo
na koni.
Také jste mohli na farmě opakovaně navštívit sobotní
dopolední Jarmarky s různými farmářskými výrobky,
jako například mléčné výrobky, med, marmelády, uzené maso nebo bylinky, okrasné rostliny či pivo z domácího pivovárku.
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Kultura

Letecký den
V sobotu 18. května se na fotbalovém hřišti a přilehlé louce uskutečnil modelářský Letecký den s podtitulem Memoriál Honzy Křepelky. Nutno podotknout,
že se o soutěž jako takovou ve skutečnosti nejednalo, šlo o polétávání a předvádění leteckých modelů veřejnosti. Modeláři jich návštěvníkům představili
několik desítek, ke shlédnutí byly modely letadel vrtulových, proudových i bezmotorového. Pro děti byl
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připraven doprovodný program v podobě obří nafukovací skluzavky, jízd s modely radiově ovládaných
autíček, a především shazování bonbónů z letadélek na travnatou plochu hřiště – jejich urputný sběr
dětmi pokaždé připomínal přelet hejna sarančat.
Večerní zábava pak byla ukončena ohňostrojem.
text a foto: Jaroslav Volf

Z regionu

Hry bez hranic v Čisovicích

V sobotu 8. června se v Čisovicích uskutečnil sedmý ročník regionálních Her bez hranic mikroregionu Mníšecko. Celkem dvanáct týmů, včetně toho klíneckého, se postupně utkalo ve čtyřech disciplínách, které evokovaly současné i historické reálie
pořádající obce.
Cihelna, Třídíme odpad, Povodně a Fotbálek – to byly názvy
sportovně-dovednostních disciplín, které na místním fotbalovém
hřišti pořadatelé připravili. V prvních třech jmenovaných soutěžily vždy tři týmy současně, při dvanácti účastnících to tedy činilo
pokaždé čtyři kola každé disciplíny. Fotbálek pak hrály dva týmy
proti sobě a zápas se odehrával v nafukovací zvětšenině stolního fotbálku v životní velikosti, známého především z hospůdek.
První místo na regionálních hrách tentokrát brala Voznice, druhé
Čisovice, třetí Nová Ves pod Pleší. Náš tým skončil na krásném
devátém místě a už nyní se připravuje na příští ročník her, které se budou konat v Klínci. Další fotografie z her naleznete na
webové adrese: www.fotoklinec.rajce.net.
text a foto: Jaroslav Volf
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Kronika / Oznámení

Jak se vede kronika v Klínci
ním archivu, ale to je poslední, co o této kronice
víme. Co se s kronikou stalo, dnes už nikdo neví.
Další obecní kronika, vlastně podle tehdejší terminologie stále ještě pamětní kniha, byla založena v roce
1949 a postupně ji vedli dva kronikáři. O té už toho
víme poměrně dost, opět kromě toho nejdůležitějšího
– co se s ní stalo. Záznamy v ní by měly být vedeny
až do roku 1970. Krátce po tomto roce její stopa mizí.

Podle zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí je
každá obec povinna vést kroniku obce. Klínec toto
nařízení v současné době dodržuje, ale v minulosti
tomu tak předlouhé roky nebylo. Musím podotknout,
že neplnění této povinnosti je v praxi téměř nevymahatelné, a především pro něj neplatí žádné sankce,
čímž se stává beztrestným. Ale to jsem řešit nechtěl.
Je tomu nějakých šest let, možná více, co se tehdejší představitelé naší obce rozhodli kroniku začít
psát. Tedy ne osobně, nejdříve museli po svém vskutku záslužném rozhodnutí najít někoho, kdo by se této
nevděčné práce ujal. Hledali, hledali, až našli. A po
těch několika perných letech, kdy jsem kolikrát chodil
za vytouženými informacemi jak po žebrotě, vznikla
první novodobá kronika obce Klínce. Kronika je kompletně vedena na počítači a finálně byla dokončena
počátkem letošního roku, kdy byla vytištěna ve třech
identických exemplářích na kvalitním papíře a svázána odbornou knihařskou firmou. Společně s úvodním
popisem obce obsahuje roční zápisy z let 2013–2017.
Jeden ze svazků je určen pro Státní okresní archiv.
Tímto způsobem jsme minimalizovali pravděpodobnost, že kronika bude někdy v budoucnu nezvěstná,
jako se to v naší obci už nejednou stalo.
O první a nejstarší známé kronice naší obce
toho příliš nevíme, ale pravděpodobně se psala již
v dobách rakouského mocnářství. Tehdy se kroniky
nazývaly Pamětní kniha. V archivních pramenech
z roku 1897 jsem totiž našel vydání obce 1 zlatý a
40 krejcarů za Pamětní knihu. Za nacistické okupace, během druhé světové války, se obecní kroniky musely povinně uložit do Zemského archivu. Po
válce byly vraceny zpět do jednotlivých obcí a zápisy v nich měly kontinuálně pokračovat. Do Klínce byla sice kronika v roce 1947 vrácena, svědčí
o tom originál protokolu, který je uložen v Národ-
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V roce 1976 nastupuje nový kronikář a zakládá
v pořadí již třetí kroniku obce, kterou ovšem vede
pouhé dva roky, kdy svou činnost ukončuje. Do třetí
kroniky, která je psána na psacím stroji, jsou přiloženy i schválené roční zápisy od předešlého kronikáře
z let 1961–1970! Následuje 35 roků, kdy nastalo kronikářské temno, než se v Klínci znovu začala v roce
2013 psát obecní kronika.
Poměrně často se setkávám s tím, že druhá a třetí
kronika je nevědomky považována za jednu a tu samou, ale není tomu tak. Třetí kronika se neztratila,
pohřešována je ta druhá v pořadí, ručně psaná. Pomůžete nám s jejím nalezením? Na toho z Vás, jehož
informace nebo čin povede k nalezení ztracené kroniky, stále 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

Dne 12. července oslaví 90. narozeniny
paní Božena Léblová.
Mamince přejeme hlavně hodně zdraví,
pohody a životního optimismu.
Dcery Hana a Božena s rodinami
Synové František a Václav s rodinami

Sport / Oznámení

Malá klínecká
V neděli 14. dubna 2019 se
za deštivého a studeného
počasí uskutečnilo jarní kolo
již 6. ročníku běžeckého
závodu Malá klínecká. I přes
nepřízeň počasí se na hřišti
sešlo téměř 60 závodníků
všech věkových kategoriích,
kteří změřili své síly na
připravených tratích.

TJ Klínec z.s.
oddíl kopané
výsledky soutěže kopané
jarní části 2019
Praha-západ, IV. třída,
skupina A

12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

7. 4. NE
14. 4. NE
8. 5. ST
28. 4. NE
4. 5. SO
12. 5. NE
19. 5. NE
26. 5. NE
2. 6. NE
9. 6. NE
16. 6. NE

Klínec – Zvole B
Libeň – Klínec
Klínec – Dolní Jirčany
Klínec – Dolní Břežany B
Mníšek pod Brdy B – Klínec
Klínec – Psáry B
Slapy – Klínec
Klínec – Zlatníky B
Bojanovice – Klínec
Klínec – Libeř B
Klínec – Čisovice B

1:7
4:3
2:1
3:2
3:0
3:4
3:1
0:3 (K)
3:1
2:4
2:5

inzerce

Nově otevřená ambulance
praktického lékaře pro děti a
dorost v Mníšku pod Brdy

Pražská 1616 (pasáž Pražská)
Mníšek pod Brdy
Tel.: 733 211 125
pediatrmnisek@seznam.cz
www.mudrplickova.cz

MUDr. Petra Plicková

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Rozhovor

Když se koníček stane profesí
Magdaléna Brožová (vlevo) s Ivanou Švarcovou

vnukla?
Ne, to bylo nezávisle na tom. I když v dospělosti jsem
se už zajímala o tom, co se v Klínci dělo. Sháněla
jsem informace od klíneckých pamětníků i v archivu,
a také staré keramické výrobky. Tím to vlastně začalo. Výroba keramiky u mě začala jako koníček, a
když mi klínecká keramika vstoupila do života, tak se
to překlopilo do profese. Zjistila jsem při tom, že lidé
v Klínci už více méně zapomněli, že se tady něco takového dělalo. Postupem času jsem se pak seznámila s paní Ivanou Švarcovou. Na zkoušku jsem tenkrát
něco na kruhu vytočila, Ivana to namalovala a najednou vznikl nápad, že vyrobíme více kousků.

Magdaléna Brožová je klínecká rodačka, keramička, sběratelka a dokumentátorka původní malované
Podbrdské keramiky z Klínce. Společně s paní Ivanou Švarcovou, praneteří posledního klíneckého hrnčíře Josefa Šimůnka, před několika lety oživily tradici
výroby keramiky v Klínci. Při výrobě používají staré
hrnčířské technologie, jezdí kolečkem se dřevem a
nechtějí dělat sériově. Jak paní Brožová říká: „Z minulosti jsem neviděla dva stejné kusy, každý kus byl
originál, a to samé nyní dodržujeme.“
Co vás vlastně přivedlo k výrobě keramiky?
Už když jsem chodila do školy, tak keramika byla mým
velkým koníčkem. Vždy mě lákalo obzvláště točení
na kruhu. Navštěvovala jsem sice nějaké kroužky keramiky, ale nebylo to ono. Později jsem si domů koupila svůj kruh a takovým stylem pokus – omyl točení
sama zkoušela. Také jsem sama zkoušela namíchat
nějaké glazury, no docela jsem se s tím prala. Pak
jsem v pozdější době objevila kurz s názvem Alchymie glazur a barev, kde se mělo pálit v peci na dřevo
a míchat svoje glazury. Říkala jsem si, že by to mohlo
být zajímavé.
A bylo to zajímavé?
Bylo to přesně ono. Tam jsem dostala konečně ty
správné informace a následně jsem lektora kurzu požádala, aby mi postavil pec doma na zahradě. To bylo
v roce 2007, ale pořád to bylo jen formou koníčku. Až
později jsem se svými výrobky vyjela na jeden malý
tržík.
Klínecká keramická dílna vám tedy podnět ne-
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Jaké výrobky si u Vás můžeme zakoupit?
Jednak jsou to volné repliky Podbrdské keramiky, které vytváříme společně s Ivanou Švarcovou, a potom
dělám sama vlastní autorskou keramiku. V obou případech se jedná o jídelní keramiku točenou na kruhu.
Podle čeho volíte, co na keramiku malovat?
Malujeme podle fotek, které máme v digitálním archivu. Základem je květinový dekor, který se drží tradičních motivů. Při malování se tak buďto rozvíjejí stávající dekory nebo se namaluje to samé, co je na fotce.
Jak je to s tvarem výrobků?
Tvary dělám trochu podle sebe, je jich až neuvěřitelně široká škála, ale také se nechávám inspirovat fotkami. Nic nového asi už stejně vymyslet nejde. Užitková keramika musí být hlavně funkční, tam trochu
popouštím uzdu fantazii.
Kolik času jeden výrobek zabere?
Vytočit výrobek trvá v řádu minut, třeba hrnek tak 3
minuty, džbánek třeba 10 minut, záleží na tom, co se
točí. Samozřejmě k tomu používám kruh s elektrickým pohonem. To malba Podbrdské keramiky je následně neuvěřitelně pracná.
Dá se to nějak vyjádřit?
Já pouze točím na kruhu, malbu Podbrdské keramiky potom realizuje Ivana Švarcová, ale pokud za ní
mohu mluvit, tak hrneček se maluje cca 20 minut,
větší věc, třeba džbánek, hodinu, u velkých váz je
to pak několik hodin. Vzory se nezjednodušují a vše
je vymalované do posledního detailu. Čas strávený
na malování je nepředstavitelný. Je na tom opravdu
strašné práce a už nyní se malují výrobky na srpen
(pozn.: rozhovor se uskutečnil v květnu).

Rozhovor

Keramická dílna v Klínci ovšem není jediná,
kterou provozujete, druhý domov máte na severu
Čech. Co Vás sem přivedlo?
Fascinovala mě osobnost akademického malíře Zdislava Hercíka, který se věnoval malování keramiky a
který po mnoho let působil v dílně v Klínci u Šimůnků.
Tak jsem šla po jeho stopách. Babička mi jednou říkala, že ho pradědeček po válce stěhoval někam do
pohraničí, a já zjistila, že odešel do Levína. Měl tam
mít starou hrnčírnu, tak jsem se tam šla podívat. Městečko mě ihned úplně uchvátilo a později jsem zjistila,
že je to význačné místo hrnčířství.
Tak jste se rozhodla pokračovat v tradici i zde?
Je tam neuvěřitelný klid a krásná příroda. Strašně mě
to tam okouzlilo. V roce 2013 jsme v Levíně uspořádali první sympozium, pak jsme tam začali dělat jarmarky, které se dnes pořádají už třikrát ročně. Každoročně pořádáme dny keramiky a keramiku tam také
vyrábíme.
Jak vypadá taková keramická dílna v Levíně?
Je v domě, který je z roku 1638 a od počátku v něm
byla hrnčírna, jedná se o historický objekt. Předchozí majitel dům v podstatě zakonzervoval v podobě
z 80. let, i když ne vše se tam zachovalo. V domě se
dochovala historická pec z roku 1942, ve které pálil právě ještě Zdislav Hercík. Je zvláštní tím, že je
dvoupatrová, má dvě komory nad sebou. Dříve byla
na uhlí, ale později jí předělali na dřevo. My už jsme
v této peci jednou zkoušeli pálit a výpal tehdy trval 40
hodin, letos v této peci plánujeme druhý výpal. Jinak
máme v domě ještě dvě další pece.
Jak takový výpal probíhá?
Hlavně je dost náročný a dlouho se chystá. Celý den
se pec nakládá výrobky. Musíme mít především připravené dříví, dopředu si ho zpracovat – nařezat, naštípat, už to je dost fyzicky náročné. Při výpalu musíte

u pece pořád být a pořád přikládat. Dříví si k peci vozíme na kolečku. Samotný výpal trvá tak 18–20 hodin, takže se musíme s Ivanou vystřídat, dá se říci, že
u výpalu držíme denní a noční směnu. Je to vlastně
tvořivý přístup k autorské keramice.
Když to tak poslouchám, tak výpal je značně
fyzicky náročný. Stojí Vám to vůbec za to, pálit
výrobky v peci otápěné dřevem?
Oceňujeme efekty ohněm, barvy zde vycházejí jinak
než v peci na elektriku. V peci na dřevo probíhají
jiné chemické reakce a hlíny jdou do hněda, okrova,
z elektrické pece je hlína světlá, žlutá. Co vím, tak
výpalem dřevem se dnes zabývá asi tak 10–15 lidí, a
my jsme momentálně jediní, kdo pálí malovanou keramiku v peci otápěné dřevem. Je při tom sice nějaké
procento překvapení, jak to vyjde, leč výrobky mají
pěknou patinu a vypadají jako staré věci. Je to jako
nebe a dudy – pálit v peci na dřevo a na elektriku.
Nevíme, jestli to budeme za deset let dělat, je to velmi
náročné, ale zatím nás to opravdu baví.
Spočítáte kolik výpalů ročně děláte?
To se dá těžko vyjádřit, jelikož pálíme střídavě buď
v Klínci nebo v Levíně, ale myslím, že tak 8–10 výpalů za rok uděláme.
Co byste si přála do budoucna?
Kdyby byl čas a prostor, tak především dokončit pátrání o Zdislavu Hercíkovi. Líbilo by se mi také zřídit malé muzeum keramiky, kde by měly exponáty
Podbrdské keramiky důstojné místo a kde by je mohli
lidé vidět. Pro toho, kdo má zájem poznat naší technologii, bych zřídila kurzy keramiky se zaměřením na
točení na kruhu a pálení dřevem.
Jaroslav Volf
foto z archivu Magdalény Brožové
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Sport

Klínec na Dračí regatě
mozřejmě všem jeho pomocníkům, protože pomocnou ruku k celkové dokonalé základně přidalo více účastníků. Děkujeme!
První jízdu nasadili chlapi rekordní tempo,
a tak se, i přes počáteční špatný směr trasy, posunuli rovnou do semifinále. Bohužel
jim při delší pauze vychladly svaly, a tak
se celkově umístili na 8. pozici z celkem
devatenácti dračích mužských posádek. I
tak to byl neskutečný výkon a naší pánské
posádce gratulujeme!

Po roční pauze se 25. května opět ve Vraném nad
Vltavou konala Dračí regata – závod amatérských
posádek dračích lodí. Klínec byl v zastoupení ženské posádky – „Klínecké saně“ a mužské posádky
– „Flekovská četa“. Počasí opět vyšlo nádherně, celý
den nebe bez mráčku a perfektní teplota – takže se
i nejmenší účastníci letošního ročníku zabavili a užili
si celý dračí den.
Letošní ročník klínecké posádky nepodcenily a již na
páteční tréninkový sraz se řádně připravily a vytvořily
si bezchybné stanové městečko s vlastním grilem a
výčepem se dvěma druhy piva. Tímto patří velké díky
hlavnímu organizátorovi celé akce Petrovi Hánovi –
pevně věříme, že se dalšího ročníku, Petře, ujmeš
se stejným nadšením jako roky předcházející. A sa-
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Ženy měly těžkou konkurenci, ale i tak se
nenechaly zastrašit a bojovaly, co jim síly
stačily – bohužel stačily jen na 6. místo
z celkem šesti dračích ženských posádek.
Ale i tak všem ženským jezdkyním gratulujeme a těšíme se na jejich další závod!
Hrubá Eliška

Paměť národa

Příběhy našich sousedů

Ve čtvrtek 30. května se v Club kině v Černošicích
konala slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, do kterého se v rámci Mníšecka a Dolní Berounky zapojilo devět žákovských týmů z pěti
základních škol. Žáci základních škol z Mníšku pod
Brdy, Černošic, Dobřichovic, Řevnic a Davle zde veřejnosti představili příběhy devíti místních pamětníků.
Ze základní školy v Mníšku pod Brdy se do projektu
zapojily tři žákovské týmy pod vedením dvou pedagogů. V průběhu druhého pololetí se žáci vypravili za
pamětníkem, se kterým natáčeli vyprávění jeho životního příběhu, a následně získaný materiál zpracovávali. Ve střižně Českého rozhlasu vytvořili za pomoci
redaktorů, na základě vlastního scénáře, krátkou rozhlasovou reportáž. Mezi pamětníky, jejichž příběhy
žáci mníšecké školy zpracovávali, jsou Antonín Vašíček, syn mlynáře, který pomáhal nejen partyzánům,
dále Miroslav Zeman, olympionik v řecko-římském
zápase s medailí z Mexika, a třetím je klínecký rodák
Zdeněk Rychlý.

Reportáž životního příběhu pana Rychlého, na které
se podílely i dvě žákyně z naší obce, je postavena na
jeho prekérním setkání s gestapem, které zažil jako
malé dítě za druhé světové války. Podle slov mladých
dokumentaristů byla pro ně právě tato pasáž nejemotivnější v celém jeho životním příběhu.
Příběhy pamětníků jsou uchovány v online archivu
Paměť národa, který vytváří a spravuje organizace
Post Bellum. Rozhlasové reportáže i všechny ostatní výstupy žákovských týmů, včetně příběhu pana
Zdeňka Rychlého, si můžete prohlédnout a poslechnout na webu Příběhy našich sousedů. Konkrétně
Mníšecko a Dolní Berounku naleznete na webové
adrese:
www.pribehynasichsousedu.cz/mnisecko-a-dolniberounka/mnisecko-a-dolni-berounka-2018-2019/
Jaroslav Volf
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SDH Klínec

Memoriál Miroslava Lébla 2019

V sobotu 15. června jsme uspořádali již třetí ročník
Memoriálu Miroslava Lébla v netradičním požárním
útoku. Tato soutěž požárních družstev probíhá okolo
velkého rybníku u hasičské zbrojnice v Klínci. Jedná
se o takzvaný “srandamač“, tedy není smyslem vyhrát hlavní výhru, kterou je putovní pohár, ale dob-
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ře se pobavit, setkat se s přáteli ze širokého okolí a
odvézt si kromě věcných cen i dobrou náladu. Tato
soutěž je specifická v tom, že účastníci do zahájení soutěže neznají přesné provedení útoku a oproti zveřejněným pravidlům je každý rok čeká malé či
větší překvapení, které nemohou předem natréno-

SDH Klínec

vodu z rybníku, cestou k terčům vyrazit dveře na březích rybníka a shodit plechovky, které symbolizovaly
požár. Po jejich shození následoval návrat do “HOSPODY“, kde po usazení všech členů družstva velitel
stiskl červené tlačítko a tím ukončil měření času útoku. Soutěž probíhala na dvě kola a počítal se rychlejší
z pokusů.
Zúčastnit se můžou všichni, ale vyhrát může jen jeden, a tak se letos povedlo zvítězit v kategorii mužů
i žen družstvům z Čisovic a obě družstva tak obhájila prvenství z loňského ročníku. Naše družstva se
umístila v kategorii mužů na třetím místě a v kategorii
žen na místě druhém. Úctu si zaslouží všichni, kteří
soutěžili i přes vysoké teploty, které nám ten den přichystalo počasí a nepolevili a do svého výkonu dali
všechno. Možná se to ze stínu pod slunečníkem nezdálo, ale v tomto počasí to byla opravdu velká fyzická zátěž.

vat. Vítězí tedy ten tým, který umí na zadaný úkol nejlépe zareagovat a zpracovat jej v nejrychlejším čase.
Letošním překvapením byl vor, který si musela družstva přitáhnout lanem přes šířku rybníka a odvázat z
něj hadicový klíč, který symbolizoval zapomenutý klíč
od hasičské zbrojnice. Provedení disciplíny bylo tedy
následující: velitel družstva 1+5 po startovním výstřelu překonal překážku v podobě břevna, doběhl si pro
zbytek družstva na stanoviště “HOSPODA“, vyhlásil
poplach družstvu a společně běželi ke zmiňovanému
voru, přitáhli jej, odvázali klíč a na stanovišti “HASIČÁRNA“ se dostrojili do zásahového oblečení, přilby
a opasku. Poté velitel vydal pokyn k provedení útoku.
Družstva si musela spojit sací a útočná vedení, nasát

Po skončení soutěže následovala taneční zábava
pod širým nebem za doprovodu hudební skupiny HITOS. Letos jsme však díky nepřízni počasí v podobě
deště a bouřky byli nuceni její průběh ukončit o trochu dříve, než bylo v plánu. Ale i tak děkujeme všem,
kteří se zúčastnili soutěže či taneční zábavy, za přízeň a gratulujeme vítězům soutěže. Taktéž děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění obou
akcí a starali se o to, aby návštěvníci nestrádali hlady
a žízní.
Díky všem a těšíme se na shledaní na dalším ročníku
soutěže nebo na jiné akci u naší hasičárny!

Jakub Petržila SDH Klínec
foto: Hana Burianová
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Kulturní událost

Dětský den

V sobotu 1. 6. 2019 náš Sbor spolu s Obecním
úřadem a Farmou Klínec uspořádal oslavu dne
dětí.
Celé odpoledne se neslo v pirátském duchu, proto i
úkoly na trase o šesti stanovištích byly pirátské. Začátek byl na Farmě, dále cestou přes park nad rybníkem děti seběhly na louku k čistírně, pak k hasičské
zbrojnici a kolem velkého a malého rybníka se vracely
zpět přes park na Farmu. Na trase je čekalo: házení
záchranných kruhů na tyč, skládání lidské kostry, na
lodi pirátů projížděly slalom, překonávaly řeku plnou
žraloků, sestřelovaly plechovky proudem vody, který
si „vypumpovaly“ ze džberovky, lovily perly a také klíč
od pokladu, který byl ukrytý v truhle.
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Kulturní událost
Zejména u džberovky se užilo hodně legrace, protože
cákání vodou v tom horkém počasí bylo velice příjemné. Často nebyly terčem pouze plechovky, ale i okolní
přihlížející.
Děti na trase nemusely jen soutěžit. Mohly se vydovádět ve skákacím hradu, dát si občerstvení ze stánku před hasičárnou a prohlédnout si hasičskou stříkačku. Štěpán Moravčík neúnavně odpovídal malým
i velkým zájemcům na dotazy a hlavně kluci ocenili,
že se mohli posadit do kabiny a všechno si osahat.
Nikdo nevěřil, že stříkačce Trambus bude příští rok
už 50 let.
Celé odpoledne bylo fajn, přišlo na 140 dětí z blízkého i dalekého okolí. Všechny děti si nakonec poklad
pirátů odvezly a ty statečnější si nechaly udělat i pirátské tetování.
Děkujeme všem, kteří s dětským dnem pomohli, i těm
kteří se zúčastnili a těšíme se na Vás na nějaké další
akci.
Za SDH Klínec a všechny piráty a pirátky
Herbert Rájek
foto: Jaroslav Volf a Herbert Rájek
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Farma Klínec

Poznej svého farmáře

Ve znamení tropického vedra se v sobotu 15. června
uskutečnil na klínecké farmě poznávací projekt Poznej svého farmáře, na který pozvalo širokou veřejnost Ministerstvo zemědělství. Kdo na akci dorazil a
nehleděl na pekelné teploty, určitě nelitoval.
Již šestým rokem vybírá ministerstvo v každém kraji
republiky jednoho farmáře, kterého v rámci projektu
přiblíží veřejnosti a jehož účelem je propojit menší a střední farmáře s potencionálními spotřebiteli.
Ze Středočeského kraje byla v letošním ročníku do
projektu zapojena Farma Klínec. Současně s hostitelskou farmou se pak na akci představilo několik
lokálních výrobců. Pro návštěvníky byly přichystány
ochutnávky kvalitních výrobků – nepřeberné množství marmelád, domácí bezová limonáda, potravinářské oleje, výrobky z medu, víno nebo třeba sýry z klínecké farmy, to vše, a ještě mnoho dalšího jste mohli
ochutnat a posléze od farmářů-prvovýrobců na místě zakoupit. Podrobná prezentace výrobku a proces
jeho výroby byly ze strany prodejců samozřejmostí.
Své služby navíc představili majitelé sádek, kteří na
akci přivezli několik živých ryb a zajímavě o nich vyprávěli.
Po celý den probíhal na farmě doprovodný program
v podobě živé hudby, divadelního představení, zá-
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bavných soutěží o věcné ceny pro děti i dospělé,
malování na obličej nebo jízdy na koni či poníkovi.
Nepřehlédnutelným lákadlem pro děti byl obří nafukovací skákací kombajn se skluzavkou. Občerstvení pro návštěvníky zajistila jednak místní hospůdka,
jednak Restaurace pod Farmou, která měla ve dvoře
stánek se svými původními pokrmy, a nechyběly ani
tradiční palačinky. Koho přece jen od návštěvy odradilo horké počasí, toho farma ráda uvítá na svých
dalších akcích.
text a foto: Jaroslav Volf

Farma Klínec
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Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny
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