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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

Kurz angličtiny
Přijďte každou středu počínaje říjnem od 19.00 do 20.30 do staré budovy
ZŠ Líšnice a vnořte se do úžasného světa anglického jazyka a kultury.
Bavte se a objevujte spousty nových zážitků jak při našem kurzu,
tak i při cestování v zahraničí nebo kontaktech se svými zahraničními přáteli či kolegy.

Jsem absolventkou FF UK
(anglistika a bohemistika)
a mám mnohaleté zkušenosti
s výukou angličtiny,
díky práci v americkém prostředí
(překladatelka a tlumočnice)
i ze svých pobytů v GB, USA,
Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě.
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KONTAKTUJTE MĚ, prosím, na mém emailu
nebo telefonu co nejdříve, abych vám mohla
poslat rozřazovací test (v případě různých jazykových
úrovní budou studenti rozděleni do více kurzů):
Mgr. Marcela Matušinská
Tel.: 605 588 062
E-mail: marcela.matusinska@gmail.com
CENA KURZU: 3840 Kč/říjen-leden
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Vážení občané,
po dvou prázdninových měsících rychle nastal kolotoč všedních dnů. I přes to, že období letních dovolených a školních prázdnin patří v obci ke klidnějším
částem roku, jsme intenzivně pokračovali v projektových přípravách a dalších činnostech, probíhala také
řada jednání zejména z oblasti dopravy. Stručný souhrn uvádím v následujících odstavcích.
Rybníky – provedeno geodetické zaměření, zaměření sedimentu a vypracování projektové dokumentace (PD) pro vyčištění obou rybníků a drobné stavební úpravy Velkého rybníka (rekonstrukce stavidla
a úprava břehů), vyčištění celého koryta přilehlého
toku od č. p. 8 až pod Velký rybník. Záměr byl projednán s Povodím Vltavy a Lesy ČR (správce toku).
V červenci jsme podali Ohlášení na vodoprávní úřad,
který zaslal další požadavky na: doplnění projektové
dokumentace o konkrétní údaje (již doplněno), Kategorizaci díla (posudek již zajištěn, nutné vydání rozhodnutí vodoprávního úřadu), Manipulační řád (před
dokončením, ještě v září ho podáme ke schválení),
povolení k nakládání s vodami a posouzení vlivu na
krajinný ráz (bude řešeno s kategorizací a s povolením s nakládáním s vodami). Příprava odbahnění
vodních nádrží se tak značně prodlužuje. S takovým
množstvím dokumentace jsme předem nepočítali,
při předběžných konzultacích nebyly tyto požadavky zmíněny. Přes komplikace je většina dokumentů
připravená ke schválení a předpokládáme, že ještě
v tomto roce podáme žádost o dotaci.
Dostavba vodovodů a kanalizace – rozsáhlá dokumentace dostavby vodovodů pro kompletní zasíťování obce, obnovu nevyhovujících úseků vodovodu a
dostavbu dvou kratších úseků kanalizace. Je vypracovaná PD pro sloučené územní a stavební řízení,
podaná žádost na vodoprávní úřad. Předpokládáme
odeslání žádosti o dotaci na podzim tohoto roku, zahájení realizací ještě letos, nejpozději na jaře 2020.
V místech, kde dosud není zavedený vodovod mají
obyvatelé velký problém s nedostatkem vody a s její
špatnou kvalitou, proto je stále dostavba vodovodů
a zajištění zásobení obyvatel kvalitní pitnou vodou
hlavní prioritou obce.
Dostavba veřejného osvětlení – dokončená dokumentace dostaveb, zahájeno projednávání s vlastníky dotčených pozemků.
Místní komunikace č. parc. 864/1 – dokumentace
doplněna dle požadavků obce a dotčených vlastníků
přilehlých nemovitostí, proběhlo projednávání s dotčenými orgány, dokumentace doplněna podle požadavků, podání žádosti o stavební povolení do konce
září.

Mateřská škola – dokončena projektová dokumentace na zateplení objektu, výměnu střešní krytiny, nový
zdroj vytápění (tepelné čerpadlo, dosud kotel na tuhá
paliva v objektu OÚ, Klínec 138), rekuperaci a celkovou úpravu vzhledu budovy (přístřešky nad vstupy do
objektu). Po projednání s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) jsme do PD doplnili studii denního osvětlení
a 1x WC a umyvadlo pro děti. Předjednáno na stavebním úřadě, po obdržení souhlasného stanoviska
KHS bude podána žádost o stavební povolení.
Objekt Klínec 138 – projekt zahrnuje dostavbu a rekonstrukci bytové části, rekonstrukci OÚ a výstavbu
knihovny se zasedací místností v místě stávajících
garáží, zateplení celého objektu, změnu druhu vytápění z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo, úpravy areálu. Proběhla jednání stavebního výboru s projektantem, dokumentace doplněna dle našich požadavků, zahájení projednávání s dotčenými orgány.
Rekonstrukce silnic III. třídy v majetku Stč. Kraje
– Etapa I (od podjezdu na Všenory k zatáčce pod
líšnickým golfem, včetně křižovatky u hřiště): v září
proběhne jednání s 2 vlastníky dotčených pozemků,
kteří dosud nedali souhlas se stavbou a jejichž souhlas je nyní zásadní pro dodržení termínu provedení
stavby v roce 2020. Žádost o stavební povolení byla
na stavební úřad (speciální SU doprava Černošice)
podána v červnu. Etapa II (průtah obcí směr Bojov):
projektanti doplňují dokumentaci podle požadavků
dotčených orgánů, komplikované je zejména řešení

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: Bc. 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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odvodnění silnice (požadavky Povodí na vybudování
suchého poldru atd.), koordinace s dostavbou obecních sítí.
Změna územního plánu – se stavebním výborem
jsme projednali první návrh se zpracovatelem, po
úpravách proběhne konzultace na územním plánování.
Územní studie US3 (bydlení směr Bojov, cca 20 RD)
– z jednání s vlastníky pozemků, kterým zpracovatel
představil navržené 2 varianty, vyplynuly požadavky
na úpravu umístění plochy veřejného prostranství a
průchody zastavěným územím. Zapracované úpravy
budou projednány na územním plánování.
Studie rekonstrukce D4 – proběhlo první jednání starostů obcí, zástupců ŘSD, MD a organizátorů
hromadné dopravy (Ropid a ISDK). Přítomní byli seznámeni s obsahem zadání studie, je kladen důraz
na kvalitní hromadnou dopravu a její skloubení s bezpečností provozu.
V říjnu bude v Klínci probíhat dotazníkové šetření ohledně požadavků občanů na hromadnou
dopravu, organizované zpracovatelem studie rekonstrukce D4. Termín předem upřesním. Žádám
všechny občany, kteří budou v dotazníkovém šetření osloveni, aby pečlivě vážili své odpovědi. Na
výsledcích šetření bude záviset budoucí zajištění
hromadné dopravy pro obec. Cílem by mělo být
zachování současného komfortu rychlé dojížďky do Prahy, ale i do Mníšku pod Brdy, případně
Všenor, velká četnost spojů, s výhledem na jejich
další posílení. Je potřeba, aby tento zájem vnímali
a do svých odpovědí přenesli i oslovení občané.
Celé léto jsme intenzivně řešili dopravu v souvislosti
s uzavírkou D4, uzavírkou mostu na Řitce a s integrací Příbramska v systému hromadné dopravy – některé spoje 317 zajíždí od 30. 6. 2019 až do Příbrami
(akce Středočeského kraje). Nově se nám již před
prázdninami podařilo vyjednat zavedení linky 320
(rychlíkový spoj). Linka od 30. 6. staví v zastávce Klínec, hl. silnice. Slouží jako posilující spoj ve špičkových časech, tj. ráno ve směru do Prahy a odpoledne
z Prahy. K uzavírce mostu na Řitce bude další velké
jednání v době po uzávěrce zpravodaje, nové informace zveřejním na webu obce.
V Bratřínově se v srpnu konalo sochařské sympozium (více v samostatném článku), pro naši obec sochař Milan Bezaniuk vytvořil sochu „Okřídlený zvon“.
Socha bude umístěna v parčíku pod zvoničkou.
Byla zpracována analýza a strategie odpadového
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hospodářství. Systém nastavený od tohoto roku je v
analýze celkově kladně hodnocený. Do příštích let je
nutné navyšovat objem vytříděných složek pro splnění požadavků nové odpadové legislativy. Dosažení
předepsaného procenta vytříděnosti je zásadní pro
stanovení výše poplatku za svoz odpadu v příštích
letech. Při nedodržení limitů budou obcím účtovány
vyšší skládkovací poplatky, což se promítne do výše
poplatku občanů. Pro příští rok ale zvýšení poplatku
nepředpokládáme.
V létě pokračovaly úpravy parku „Louka nad rybníkem“, byly zde umístěny další lavičky, osázeli jsme
květinový záhon u kamenné zídky.
Naše žádosti o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
podané v dubnu 2019 na rekonstrukci místní komunikace “Pod lesem“ a opravu zvoničky s okolím bohužel nebyly úspěšné, ale jsme zařazeni do zásobníku
projektů.
Na konci srpna bylo doplněno svislé dopravní značení na místních komunikacích, dopravní zrcadla u OÚ
a u Spáleného mlýna a balisety (označníky) na zídku
lemující místní komunikaci u č. p. 58.
V srpnu byla vykonána inspekce ČIŽP na čistírně
odpadních vod (ČOV), s velmi kladným hodnocením
obce i obsluhy čistírny. Tato kontrola patří mezi obcemi k nejobávanějším, a ještě mám v živé paměti kontrolu, která probíhala před rekonstrukcí ČOV, zdaleka
ne v tak příjemném duchu jako ta letošní, proto mě
výsledek kontroly moc těší a jsem na něj hrdá.
Na začátku září u nás proběhla další kontrola, tentokrát krizového řízení, a i zde jsme uspěli s pochvalou
a s přívlastkem vzorné obce

☺

Pěkné podzimní dny!
Markéta Polívková

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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DESTATERO SPRÁVNÉHO TOPIČE
1. NEBUĎ LHOSTEJNÝ K SOBĚ ANI KE
SVÉMU OKOLÍ
Pokud by kouř z komína respektoval hranice
mého pozemku, mohlo by být každému jedno,
co, jak a v čem spaluji. Jenže kouř hranice neakceptuje. Pár bezohledných „čmoudilů“ proto
dokáže výrazně zhoršit kvalitu vzduchu v širokém okolí.
2. SUŠ DŘEVO MINIMÁLNĚ JEDEN AŽ DVA
ROKY
Čerstvé dřevo je různě mokré podle toho, ve
kterém ročním období byl strom pokácen (v
zimně je sušší). Pokud se jedná o „živý“ strom
(ne soušku), je obsah vody v dřevní hmotě cca
35-60 %. Při obsahu 50 % to znamená, že pokud přiložíme do kamen jeden kilogram dřeva,
dáme do ohniště půl kilogramu dřevní hmoty a
půl litru vody. Protože voda nehoří, nejdříve se
ohřeje a následně se začne vypařovat: dřevo se
tedy v ohništi usuší, což ochladí ohniště a tím se
zhorší kvalita spalování. Pokud necháme dřevo sušit v dobře větraném dřevníku nebo venku
pod přístřeškem, přibližně za jeden až dva roky
klesne obsah vody pod 20 %. Dřevo s takovým
obsahem vlhkosti již můžeme považovat za suché a vhodné pro spalování v kamnech či kotlích.
3. NESPALUJ ODPADKY
Domovní odpad v malých spalovacích zařízeních sice shoří, ale jen za cenu nadměrné
produkce emisí celé škály znečišťujících látek.
Naměřené koncentrace prachu mohou být až
o 300% vyšší než při spalování suchého dřeva. Stejně tak ve spalinách dramaticky naroste
množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) včetně prokazatelně karcinogenního B(a)P. Odpadky obsahují rozumné množství
energie, ale kvalitně se dají spálit pouze v zařízeních k tomu určených, ve spalovnách odpadků.
4. NASTAV RGEGULAČNÍ KLAPKY TAK, ABY
K PALIVU MOHL VZDUCH – NEDUS OHEŇ
V palivu hoří hořlavina, která je z převážné části tvořena uhlíkem a vodíkem. Hoření je doprovázeno uvolňováním energie, takže
plamen a spaliny mají vysokou teplotu. Pro kvalitní spálení jednoho kilogramu dřeva a uhlí je potřeba přivést do kamen či kotle
přibližně 10 m3 vzduchu. Pokud se kyslík k hořlavině nedostane v potřebném množství, shoří palivo pouze částečně nebo vůbec.
Tím se snižuje míra využití jeho energie a zvyšuje se produkce znečišťujících látek.
5.PŘIKLÁDEJ RADĚJI ČASTĚJI MENŠÍ DÁVKU PALIVA NEŽ JEDNU VELKOU DÁVKU ZA DLOUHÝ ČAS (neplatí pro automaty
a zplyňovací kotle)
Jeden ze základních rozdílů mezi moderními automatickými kotli a starými prohořívacími kotli je v řádově rozdílném množství
paliva, které právě hoří ve spalovací komoře. U prohořívacího kotle je celá dávka paliva pro jednu spalovací periodu (několik hodin) přiložena najednou (desítky kilogramů paliva). U automatického kotle je palivo dodáváno postupně (perioda jeho dopravy je
v desítkách sekund) a množství paliva ve spalovací komoře je o dva řády menší než u prohořívacího kotle. Palivo dopravené do
ohniště prochází fázemi ohřevu, usušení (dopaří se voda), uvolnění prchavé hořlaviny (plamen) a hoření odplyněného zbytku (uhlí
– koks, dřevěné uhlí). Tyto fáze se různě překrývají, ale se zvětšující se dávkou paliva dochází k zvýraznění přechodu jednotlivých
fází, takže kvalita spalování je u prohořívacích kotlů výrazně nižší než u kotlů automatických. Pokud budeme palivo do prohořívacícho kotle přikládat častěji po menších dávkách a k hořlavině se dostane dostatek vzduchu, bude kvalita spalování vyšší.
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6.PRAVIDELNĚ ČISTI KOTEL A KOMÍN
Nezbytná je údržba kotle a spalinové cesty. Saze a popílek
(včetně zkondenzovaných dehtů) usazené na výměníku se
chovají jako izolace a brání předávání tepla spalin topné vodě.
Teplota spalin vycházející z kotle je vyšší, takže míra využití
tepla z paliva se zmenšuje a roste komínová ztráta. Stejně tak
se mohou tvořit nánosy v komíně. Ten je nutné čistit zejména
kvůli bezpečnosti, protože u znečištěného komína může dojít
k zahoření sazí. Pokud je spalovací proces velmi nekvalitní,
hrozí postupné zanášení spalinových cest, což způsobuje provozní (komín netáhne) a bezpečnostní problémy (spaliny se
částečně uvolňují do místnosti, kde se provozuje spalovací zařízení).
7. POUŽÍVEJ MODERNÍ KOTEL ČI KAMNA
Kvalitu spalovacího procesu zásadním způsobem ovlivňuje typ
spalovacího zařízení. Obecně patří mezi kvalitní technologie
automatické a zplyňovací kotle, ale i u nich se setkáme s lepší a horší kvalitou. Cena není vždy zárukou vyšší kvality, je
však možno říci, že se jedná o rozumně použitelné kritérium.
Obměna spalovacích zařízení je finančně nákladný proces, a
ne všichni si ho mohou dovolit. Existují různé dotační programy, které podporují modernizaci kotlů (např. kotlíkové dotace či
Nová zelená úsporám). Před plánovanou výměnou spalovacího zařízení se poraďte s odborníky, nejen s prodejci a výrobci.

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

8.UDRŽUJ TEPLOTU SPALIN ZA KOTLEM A KAMNY MEZI
150 A 250 °C
Pokud je při správném přebytku spalovacího vzduchu teplota
spalin vyšší než 250 °C, je komínová ztráta zbytečně veliká
(vypouštíte teplo komínem). Se snižující se teplotou spalin se
zmenšuje komínová ztráta, a roste tedy míra využití energie
z paliva. Pokud by ovšem teplota spalin byla moc nízká (dle
typu zařízení menší než cca 100-150 °C), hrozí kondenzace
vodní páry a dehtů, což snižuje životnost komína a spalovacího
zařízení. Jde tedy o kompromis mezi životností a účinností.
9.NEVYHAZUJ TEPLO OKNEM, NEPŘETÁPĚJ A TOP JEN
TAM, KDE POTŘEBUJEŠ
Spotřebu tepla ovlivňují parametry stavby, způsob jejího využívání a také požadovaná teplota v jednotlivých místnostech a
chodbách obytných domů. Zvažte, kde potřebujete, jak topit, a
optimalizujte spotřebu tepla (termostatické hlavice, řízená regulace, intenzita větrání). Snížení teploty v místnostech o 1 °C
ušetří přibližně 6 % ročních nákladů na vytápění.
10. TOP TAK, JAK CHCEŠ, ABY TOPIL TVŮJ SOUSED
Nejedná se o vyčerpávající pravidla, ale pokud se jimi budeme
řídit, mohlo by se celkové množství znečišťujících látek vypouštěných z „malých“ komínů zmenšit, což částečně napomůže
vyšší kvalitě vzduchu, který dýcháme.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

DEMOLICE MOSTU NA ŘITCE – info po uzávěrce zpravodaje
Demolice mostu přes D4 na Řitce proběhne o víkendu 19. - 20. 10. 2019.
V průběhu prací bude omezený provoz na dálnici: v sobotu od 13 do 19 hodin budou uzavřené
pravé jízdní pruhy a krajnice, sjezd na D4 Řitka.
Od 19 hodin v sobotu 19. 10. do 9 hodin v neděli 20. 10. bude dálnice úplně uzavřená.
Objízdná trasa povede ve směru do Prahy od Mníšku p. B. přes Čisovice na nájezd Řitka,
v opačném směru od Jíloviště, přes Klínec, Líšnici, Čisovice na Mníšek p. B.
V neděli od 9 do 14 hodin bude provoz na dálnici v obou směrech levým pruhem, stejně jako
v přípravné fázi.
Výstavba nového mostu bude zahájena během zimních měsíců v závislosti na počasí, termín
dokončení prací je 10/2020, snaha bude o maximální zkrácení termínu.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 3/19 dne 11. 6. 2019
•

Zastupitelstvo obce udělilo souhlas
s celoročním hospodařením a uzavřelo
závěrečný účet a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
bez výhrad;

•

Schválilo aktivní hospodářský výsledek za
rok 2018 ve výši 6.889.572,09 Kč;

•

Projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce
za rok 2018;

•

Projednalo a schválilo účetní uzávěrku
příspěvkové organizace MŠ Klínec za rok
2018;

•

Schválilo Dohodu o využití kapacity základní
školy v Líšnici s obcí Líšnice a výši příspěvku
10 tis. Kč obci Líšnice na školní rok za
každé přijaté dítě s trvalým pobytem ze
školského obvodu Klínce;

•

Schválilo technické standardy pro
vodohospodářský majetek, které budou
sloužit jako závazný typový podklad pro
projektanty a zhotovitele díla při navrhování
a realizaci vodohospodářských staveb;

•

Schválilo převedení zdroje pitné vody KS1
(v areálu OÚ) na záložní se zachováním
ochranného pásma v plném rozsahu;

•

Souhlasilo se zařazením svého území
do územní působnosti MAS Mníšecko
na období let 2021–2027 a souhlasilo
s přípravou Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje na svém území;

•

Souhlasilo se zřízením věcného břemene a
práva stavby k části pozemku parc. č. 853,
k. ú. Klínec, za účelem stavby přípojky
vodovodu a NN;

•

Vzalo na vědomí pronájem prostor mateřské
školy pro uskutečnění příměstského tábora
během části letních prázdnin.

Prohledejte půdu, třeba najdete poklad
Podívejte se i do sklepa, do zapomenutých skříní
nebo do kůlny. Prostě do míst, kde by mohla ležet
zapomenuta. Ptáte se kdo? Kronika naší 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.
HLEDÁME KRONIKY OBCE
Před více než 70 lety zmizela nejstarší známá
kronika obce, ano, je to už převelice dlouho, ale
není vyloučeno, že stále někde nevědomky leží.
Moc toho o ní dnes nevíme, ale předpokládejme,
že nemusí mít nijak reprezentativní vazbu, může
tedy být snadno přehlédnutelná. Tak to je ta první.
Druhá kronika se začala psát v roce 1949 a víme
jistě, že obsahuje úvodní historický popis Klínce.
Záznamy by pak měly končit rokem 1970, tento
rok je totiž posledním, který její kronikář před svou
smrtí zpracoval. Posléze kronika mizí. Je docela
možné, že tato kronika nemá pevné desky a zůstal
z ní pouze vnitřní blok, že byla z desek vytržena.

Kroniky jsou ztraceny již dlouhou dobu a zatím se
nepodařilo přesně 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 kroniky, čeká finanční
ODMĚNA 20 000 Kč.
Žádáme všechny, kteří by měli i jenom sebemenší povědomí o pohybu jedné či druhé kroniky kdykoliv v minulosti, 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.
Ubezpečuji Vás, že nebudeme zveřejňovat žádná jména, vaše poznatky, ani údaje z kroniky.
Zákon na ochranu osobních údajů nám to ani
neumožňuje.
Jaroslav Volf, kronikář obce
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Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České
republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
•

zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (Státní veterinární správa, Policie ČR, Celní správa,
obce atd.).

•

účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených
zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,

•

umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska
finančních předpisů,

•

bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu
vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou
škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

•

zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu
majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena?
Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč
a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární
lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle
a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu
je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsa-
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huje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen
speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné
povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné
označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost
označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky
a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či
2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo
stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen
mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již
chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději
do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za
neplatné.
Zdroj: Státní veterinární správa, https://www.svscr.cz/
zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

Možnost čipování psů v Klínci
Veterinární lékař MVDr. Brožek nabízí
aplikaci čipu přímo v obci dne 28.9. 2019 od
15:00 do 15:30.
Cena 500 Kč
Zájemci se musí předem objednat na tel.
603 332 053 nebo 318 543 799 nebo na
Obecním úřadě v Klínci.
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Problémy s přemnoženou černou
zvěří nejen v našem regionu
Na čísle 229 182 se zastavil počet odstřelených
kusů divokých prasat za loňský rok. Dalších 853
kusů škodné zvěře bylo odchyceno a 3 484 uhynulo. Stále je to však málo. Na každého zastřeleného divočáka připadnou tři až čtyři, kteří lovcům
proklouznou – toto jsou čísla z celostátních statistik.

V loňském roce jsou počty celkového lovu černé zvěře nejvyšší v historii. Odloveno bylo o zhruba 70 tisíc
kusů víc než před dvěma lety. Nejvíce kanců bylo zastřeleno v Praze a středních Čechách: 37 802.
Podle ministerstva zemědělství ale nemusí tenhle rekord platit dlouho, už čísla odstřelu za letošní rok by
jej mohla překonat. Podle ministerstva zemědělství
je žádoucí, aby odstřel černé zvěře, která způsobuje
značné škody a přenáší nebezpečný africký mor prasat, stále stoupal. Odstřel přemnožených je v současné době potřeba ještě zvýšit.
Odhady, kolik žije v Česku divokých prasat, se různí,
stejně jako se liší odhady škody, kterou zvěř způsobuje. Ministerstvo ani myslivci nemají představu, kolik
divokých prasat žije v českých lesích. Přesný počet u
žádného volně žijícího živočicha není zcela spolehlivě zjistitelný. U tohoto druhu se přesná čísla nedají
ani odhadnout.
Podle Českého statistického úřadu se počty černé
zvěře v lesích s mírnými výkyvy drží zhruba na 60 tisících kusech. Na „oficiální“ čísla však myslivci i ministerstvo zemědělství hledí s nedůvěrou. Za relativně
objektivní ukazatele vývoje početnosti populace se
dá považovat výše lovu.
Podobně lze jen odhadovat, jaké škody divočáci v

českých lesích způsobí. Odhaduje se, že přemnožená zvěř každoročně způsobí v zemědělství škody za
jednu až čtyři miliardy korun. Škodí hlavně okusováním plodin, ničením mladých stromků, ale prase jako
všežravec loví třeba i mladé chované bažanty.
Mníšecký region
S velkými potížemi s přemnoženou černou zvěří se
potýkají i obce v Mníšeckém regionu. Řadu let se
snaží, ve spolupráci s nadřízenými orgány a především s honebními společenstvy, najít optimální řešení
této situace. Z těchto důvodů vznikl již v roce 2015 regionální Fond pro podporu odstřelu divokých prasat,
do kterého přispívají obce z celého regionu nemalým
finančním obnosem. Z něj je podle jasných a závazných pravidel myslivcům vyplácen příspěvek, tzv. „zástřelné“, a to 200 Kč za každý odlovený kus černé
zvěře. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a
příspěvek myslivcům na náklady, které jsou s odstřelem spojeny. Do účelového fondu mohou přispívat i
právnické a fyzické osoby, firmy i řadoví občané. Budete – li mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35384901309/0800, ČS, a. s.
Od vzniku účelového fondu bylo honebním společenstvům vyplaceno celkem 525.200 Kč.
V posledním mysliveckém roce bylo v katastrech obcí
Mníšeckého regionu odstřeleno 684 kusů černé zvěře, 66 kusů uhynulo.
Hrozba pro lidi
Přemnožená černá zvěř ohrožuje i lidi. Každý rok
se vyskytují jednotlivé případy střetu člověka s prasetem. Obecně lze říci, že prase divoké nebude na
člověka samo od sebe útočit, není-li zvíře například
poraněno, necítí se být ohroženo pobíhajícím psem,
či bachyně právě nemá selata. Je lepší se vyhnout
místům, kde se divoká prasata přes den uchylují k odpočinku a vyhledávají klid. Jedná se většinou o místa
s hustým porostem.
Ke zvýšení počtu ulovených prasat přispěl i africký
mor. Jde o nebezpečné a vysoce nakažlivé onemocnění domácích a divokých prasat, které se loni v červnu poprvé objevilo na Zlínsku. Šíření se ale podařilo
zastavit.
Zdroj: Region Mníšecko
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SVOZ BIOODPADU
velkoobjemový kontejner na bioodpad rostlinného
původu

SBĚR VYŘAZENÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

bude přistaven v areálu Obecního úřadu Klínec 138
19. – 20. 10 a 9. – 10. 11. 2019
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat bioodpad rostlinného
původu (tráva, listí, větve rozřezané na menší
kusy…) k ekologické likvidaci.
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Zákaz odkládání nebezpečného a stavebního
odpadu v areálu obecního úřadu Klínec 138!

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

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

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO, VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU A ŽELEZA

KONTEJNER NA
VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

proběhne v sobotu
5. 10. 2019 od 8 do 11 hod

bude přistaven
od soboty 5. 10. do neděle 6. 10.

Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat nebezpečný odpad
(barvy, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče,
lednice, mrazáky, zářivky, baterie…), velkoobjemový
odpad (nábytek, koberce, matrace…) k ekologické
likvidaci

v areálu obecního úřadu
Klínec 138

u hasičské zbrojnice
Odpad může být předán pouze pověřené
osobě v uvedeném termínu!
Do kontejnerů není možné odkládat stavební odpad!
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Odvoz železa přímo od Vaší nemovitosti je v době od
8 do 11 hod možné objednat u SDH zasláním sms na
číslo 724 617 235
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Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů v Klínci mohou v uvedeném
termínu odevzdat velkoobjemový odpad
(nábytek, koberce, matrace…)
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený
termín!
Do kontejnerů není možné odkládat
stavební odpad!
Zákaz odkládání nebezpečného odpadu
do kontejneru v areálu obecního úřadu!

Školka

Nový školní rok začal

Léto uteklo jako voda a my jsme se po prázdninách
opět sešli ve školce. Děti přišly první den s veselým
úsměvem. Přivítala je nejenom krásně připravená
školka, ale také plno nových her, didaktických pomůcek a hraček. Přivítali jsme mezi sebe i čtyři nové
děti, které se velmi rychle adaptovaly a zapojily se
do našeho celoročního programu s názvem „Rok se
Všetečkem a Neposedou“. Celým rokem nás budou
provázet tito dva kluci „Uličníci“. Ale nemusíte se bát,
naše děti jim nabídnou své přátelství a naučí je určitě
správnému chování nejen ve školce, ale i mimo ni.
A co nás čeká v tomto roce?
Máme přichystané návštěvy divadélek přímo ve školce. Bude nás pravidelně každý měsíc navštěvovat
Malá technická universita s různými polytechnickými
programy. Chystáme se také do Písku na poznávací
program Mraveniště, kde se děti hravou a zábavnou
formou dozví co nejvíce o životě v mraveništi. Navštívíme divadlo Gong, kde nás čeká pohádka Malá čarodějnice.
Hned v září začínáme desetihodinový plavecký kurz v
novém plaveckém bazénu v Radotíně. Děti se již těší
a věří, že se jim seznamování s vodou bude určitě
líbit.
V zimním období nás čeká Hravé lyžování a na konci
školního roku školka v přírodě.
Těšíme se na zpívání při rozsvěcení vánočního stromu na Farmě i na Vánočních trzích v Klínci. A již tradičně se školka chystá na masopustní průvod po vsi.

Naše mateřská škola také čeká na schválení dotací
z EU - Šablony II. Šablony I jsme zdárně ukončili a
podařilo se nám z ušetřených peněz vybavit školku
velkým množstvím didaktických pomůcek, které dětem zkvalitní vzdělávání ve všech oborech.
Šablony II jsme zaměřili na polytechnické vzdělávání,
které je v dnešní době velmi preferované a již děti v
MŠ se s těmito obory seznamují. Do tohoto projektu
spadá právě Malá technická univerzita s obory jako
– Stavíme města, Stavíme mosty, Malý inženýr, Malý
elektrikář atd. Dalším projektem jsou Tablety do škol.
Zvolili jsme program Step box - Školní zralost, který
je vytvořen společně s pedagogicko - psychologickou poradnou a obsahuje 64 lekcí s pracovními listy
i dřevěnými pomůckami zaměřenými právě na školní
zralost.
Dále chystáme projekt Mini zoo na školní zahradě.
Těšíme se na nové zvířecí kamarády, kteří se k nám
přestěhují z Farmy v Klínci. Tento projekt je zaměřen
na získání zkušeností, jak se starat o živého tvora.
Věříme, že se zde děti nenásilnou formou seznámí s
péčí a pravidelnou starostí o zvířátka. To vše ve spolupráci s Farmou Klínec.
Těšíme se na všechny společné aktivity, o kterých
vás budeme v dalších číslech zpravodaje určitě informovat. Fotogalerii ze života školky najdete na našich
webových stránkách www.msklinec.webnode.cz
Děti, Martina a Radka
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Klínecké vinobraní provázela
nepřízeň počasí
V sobotu 7. září uspořádala TJ Klínec 18. ročník Klíneckého vinobraní. Odpoledne patřilo
tradičně dětem, a tak nespočet rodin k návštěvě tradiční akce neodradilo ani zamračené a
občas lehce deštivé počasí. Na fotbalovém
hřišti bylo pro děti připraveno několik sportovních a logických soutěží a stánek s odměnami. Děti si zajezdily s modely autíček ovládanými rádiem, zastřílely si ze vzduchovky
a po celé odpoledne pro ně byla připravena
obří nafukovací skluzavka, která byla neustále
v permanenci. Na hřišti byl navíc stánek, ve
kterém se prodávala cukrová vata a nespočet
pouťových cukrovinek. Vrcholem bylo shazování bonbónů z letadélek, to nastala teprve
ta pravá mela o to, kdo jich sesbírá nejvíce.
Večer patřil tradičně hudební produkci, kterou
letos obstarala hudební skupina Černý koně.
Jaroslav Volf
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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Lékařská pohotovost na Zbraslavi skončí
Asociace samaritánů ČR (ASČR), která na svém stanovišti v Praze-Zbraslavi zajišťuje službu lékařské pohotovosti, po vzájemné dohodě s MČ Praha-Zbraslav
zmíněnou službu ukončí. Důvodem je především to,
že je pro ASČR nesnadné zajistit lékaře do služeb,
ti stávající jsou často na výjezdu rychlé záchranné
služby a ordinace tak zůstává prázdná. I z tohoto důvodu zřejmě statistiky vykazují sestupnou tendenci
zájmu veřejnosti o tuto službu, navíc lékařská pohotovost zde není určena pro děti, pouze dospělým. Při
akutních zdravotních potížích proto navštivte urgentní příjem v dostupné nemocnici (Motol, Krč, Příbram)
nebo volejte rychlou záchrannou službu 155.
Nový pruh pro autobusy na Strakonické
Magistrát hlavního města Prahy zahájil na návrh organizátora veřejné dopravy ROPID řízení k tomu, aby
mohlo v hlavním městě vzniknout několik dalších vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. Jeden z úseků bude na Strakonické ulici v oblasti Lahoviček, kde
by měl vyhrazený pruh pro autobusy vzniknout ještě v letošním roce. Ve zbylých úsecích Strakonické
pak už bude pro vznik vyhrazených pruhů potřeba
provést zásadní stavební úpravy, ty mají následovat
v příštích letech.
Pavilon vyřešil nedostatek učeben
Po několika letech obstrukcí byla o prázdninách dokončena nová budova ZŠ Komenského 420 v Mníšku
pod Brdy, tzv. Pavilon. Se zahájením školního roku
do ní nastoupili noví prvňáci, dále pak bude sloužit
druhákům a družině. V Pavilonu se bude v 10 třídách
učit 210 dětí, družinu bude využívat 350 dětí ve 13
odděleních. V minulém školním roce museli prvňáci
dojíždět za vyučováním do budovy ÚVRu na periferii
Mníšku. Tento proces tedy děti letos již nečeká, jelikož nová budova jednak zkapacitnila prostory stávající školy, a navíc v přízemí poskytne další prostory
pro kroužky, ZUŠku a místní spolky.
Zjednosměrnění ulic v okolí školy
Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí na komunikacích
v okolí základní školy Komenského 420 a mateřské

školy Nová, došlo v polovině srpna ke zjednosměrnění části ulic Ke Škole a Nová v Mníšku pod Brdy.
Ulice Ke Škole je průjezdná dolů ve směru od Dobříšské k Nádražní a ulice Nová nahoru od Nádražní
k Dobříšské. V obou případech se jedná o úsek o délce cca 200 m přiléhající k ulici Dobříšská (což je stará
silnice na Dobříš). Jednosměrný provoz je zatím ve
zkušebním režimu a předpokladem je, že bude trvat
do ledna 2020. Poté bude vyhodnocen vliv opatření
na dopravní situaci v ulicích v okolí školy.
V Radotíně otevřeli nový krytý bazén
Dne 2. září byl slavnostně otevřen nový krytý bazén
v Radotíně a současně tím byl zahájen jeho ostrý
provoz. Bazén vznikl přístavbou k budově zázemí
radotínského biotopu. Má čtyři 25metrové plavecké
dráhy určené k plavání. Vedle drah určených k plavání je stejně dlouhá relaxační zóna zahrnující dva
velké chrliče, ponořená lavice s tryskami vyrábějící
bublinky, nechybí ani spodní proudy a válec s divokou vodou. V bohatě prosklené bazénové hale je
brouzdaliště pro děti s malou kluzavkou a herními
prvky s vodou vyhřátou na 32° C. O kousek vedle stojí vířivka pro 15 lidí nabízející příjemnou lázeň
s teplotou 36 °C. Z bazénové haly jsou dveře do parní kabiny, kde se příznivci horkého a vlhkého vzduchu mohou těšit na 45 až 50° C. Otevírací doba pro
veřejnost je 6–8 a 14–22 hod od pondělí do pátku, o
víkendu je pak otevřeno od 9 do 21 hod.
Pozvánka na Zámecké slavnosti v Řitce
V pátek 11. října 2019 pořádá zámek Řitka Zámecké
slavnosti. Od 15 hodin se na zámku v rámci programu představí: Koně Kinští ze stáje Markovice; Útvar
psovodů MP Praha; Jízdní skupina OŘ Prahy 5 a
Koně Jezdeckého klubu Norma. Dále je na programu
autogramiáda českého překladu biografické knihy
Nezlomná (Unbreakable) o Latě Brandisové, kterou
napsal anglický spisovatel Richard Askwith, výstava
jezdeckých fotek z let 1930–1940 a aukce umělecké
tvorby Ivany Jurné-Lipské a Emila Kotrby, jejíž výtěžek půjde Jezdeckému klubu Norma.
připravil Jaroslav Volf

Cvičení pro ženy a dívky v TJ Klínec

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

13

Sport

14

Zajímavost

Srdečný pozdrav z Klínce

Dnešní volné povídání o pohlednicích navazuje na
článek, který vyšel minulý rok v prosincovém čísle klíneckého Zpravodaje. V pokračování článku se dostáváme do éry moderní pohlednice, do doby, kdy došlo
k velkým politickým a společenským změnám.
Po komunistickém státním převratu došlo k vytvoření národního podniku Orbis Praha, který se stal v
podstatě monopolním vydavatelem pohlednic v zemi.
Podnik byl ustanoven na základech znárodněné firmy Orbis – svět v obrazech, pod kterou navíc přešly
další různorodé znárodněné polygrafické závody. Socialistický stát při znárodňování zabavil živnostníkům
i veškeré negativy pohlednic a některé z nich pak dál
bezostyšně vydával pod značkou Orbis. Ta se potom
v roce 1978 transformovala na vydavatelství Panorama.
V dobách socialismu bylo vydáno několik pohlednic
Klínce, ale vězte, že pokud už se s nějakou setkáte,
tak většinou je na ní nějakým způsobem zachycena

tehdejší Ústřední politická škola Československé strany lidové.
Intravilán obce na socialistických pohlednicích nečekejte, takové
jsou mi známy pouze
dvě. Do poloviny padesátých let měly pohlednice vesměs všeobecně rozšířený formát
140 x 90 mm, který
vycházel z rozměrů
korespondenčního lístku stanoveného v roce
1878. Následně se začaly vydávat ve formátu A6 (148
x 105 mm), který přetrval do současnosti. S motivem
Klínce byly navíc vydávány pohlednice v panoramatickém formátu, ale i tady platí to, že na pohlednici
byla pokaždé vyobrazena politická škola.
Postupně přichází doba, kdy ve výrobě začíná nad
bromografií převažovat offsetový tisk, stalo se tak ve
druhé polovině šedesátých let. Současně s novou tiskovou metodou jsou pohlednice vydávány ve velmi
vysokém nákladu. Přichází také doba, kdy je nežádoucí v mnohatisícových nákladech vydávat pohlednice pro malé obce. Na trhu se tak začínají objevovat
takové, na kterých jsou dvě, tři nebo i čtyři sousední
obce současně. Jednu takovou vydala Panorama, na
pohlednici jsou zachyceny obce Jíloviště, Řitka, Čisovice a Klínec, za který na pohlednici figuruje politická
škola u dálnice, jak jinak, že?
K jisté nápravě v tomto směru dochází v devadesátých letech, kdy vydává firma EIV – Ivo Chytil pohlednici z intravilánu Klínce coby zákoutí Mníšeckého
regionu. Následně je v roce 1999 vydána nákladem
obce čtyřokénková pohlednice, na které se objevuje
také nová moderní zástavba. Zatím posledním počinem je soubor pěti pohlednic, jejichž vydání inicioval
v roce 2006 klínecký obchodník Michal Šesták. Na
pohlednicích se nepravidelně střídá desítka záběrů
z intravilánu obce, ač výběrem motivu ani technickou
kvalitou snímků příliš neoslní, tak v tuto chvíli jsou
to jediné pohlednice naší obce, které jsou k dostání.
Papírová pohlednice má svou tradici, nechme se překvapit, zda budou následovat nějaké další.
Jaroslav Volf
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Pomístní jména v Klínci a jeho okolí (I. díl)
Pomístní jména představují pestrou kategorii názvů lokálního zeměpisného označení, jako např.
polí, luk, lesů, kopců, údolí, polních tratí, veřejných
prostranství, objektů, přírodních útvarů a tak dále.
Pomístní jména vznikají z potřeby člověka orientovat se v krajině a pojmenování bývá vždy výstižné.
Některá se užívají už od pradávna a byla předávána z generace na generaci, jiná vznikla v nedávné době. Určitá z nich jsou pomíjivá v závislosti
na daném místě a po určitém čase zcela zanikají.
V prvním díle přinášíme pomístní jména, se kterými
se někteří z vás mohli setkat v dotazníkové anketě na
internetu. Rádi bychom, aby význam pomístních jmen
v klíneckém katastru vstoupil do vašeho povědomí a
také aby se opomíjená, či dokonce již zapomenutá
jména začala znovu aktivně používat.

Mapa s místy na str. 18
1. U SLAVÍČKŮ (dříve U BOHUSLAVŮ)
Budova dnešní Hospůdky na Farmě osvěžuje místní
obyvatele i pocestné již více než 100 let. V té době ji
však vlastnila jistá rodina Bohuslavů, podle které byl
hostinec také nazýván. Toto označení po první světové válce zaniklo a mnozí pamětníci hostinec znají
podle jména jeho pozdějších majitelů – Slavíčků.
2. V HÁJOVNĚ
Kdo se někdy procházel po louce na konci obce směrem na Bojov, jistě prošel kolem „klínecké hájovny“
(č. p. 240), jak dnes někteří tento soukromý dům přezdívají. Hájovna jako taková se ovšem dlouhá léta
nacházela úplně na opačném konci obce – konkrétně v čísle 57, přímo pod zalesněným kopcem, jež
se nazývá Vrška. Budova vystavěná už v 2. polovině 19. století fungovala jako hájovna Zbraslavského
panství, dnes bychom však pravděpodobně původní
funkci tohoto domu od pohledu nepoznali.
3. U POMNÍKU
Pokud jste někdy prošli nebo projeli celou obcí po
hlavní silnici, tento památník padlých v první světové
válce jste nemohli minout. Nachází se přímo proti restauraci Pod Farmou a v Klínci stojí tak dlouho, že pro
místní pamětníky slouží jako orientační bod.
4. U SMÍŠKŮ
Na místě nově vystavěných domů naproti restauraci
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Pod Farmou dříve stával velmi starý statek nesoucí
č. p. 16, který obývala rodina Smíšků. Tento název
zanikl počátkem 20. století, poté mohli místní rezidenti budovu znát jako majetek statkáře Tomašovského.
5. U KREPERÁTŮ / U KOCOURKŮ
Kromě nynější Hospůdky na Farmě v Klínci dříve
fungoval ještě jeden hostinec, a to v usedlosti s číslem 44, kterou poznáme podle nápisu „kino“ na její
severní zdi (v poválečném období se jednalo o jediný venkovský biograf v širokém okolí). Hostinec byl
nazýván podle tehdejších majitelů, tedy Kreperátů a
Kocourků.
6. V KOVÁRNĚ
Klínec býval v minulosti především rýžovnickou a poté
zemědělskou obcí, své místo tu však měla i řemeslná výroba. V čísle 31 (přímo za hasičskou zbrojnicí)
měl například svou chalupu místní kovář. I přesto, že
byla tato kovárna po druhé světové válce zrušena, se
tak budově ještě dlouho přezdívalo.
7. VE DVOŘE
Přímo naproti Hospůdce na Farmě se nacházejí budovy s č. p. 1 a 39. Na první pohled na nich není
nic zvláštního, ovšem kdybyste se podívali z ptačí
perspektivy, budovy na tomto místě tvoří jakýsi ze
tří stran uzavřený obdélník – a ne náhodou. Zde se
nacházel panský dvůr, obklopen obytnými a hospodářskými budovami – mnozí proto toto místo dodnes
nazývají Ve dvoře.
8. NA JEZERECH
Název Na jezerech či Jezera není mezi obyvateli
Klínce nic neznámého. Obdélníková padlina uprostřed pole na severním okraji Klínce (za fotbalovým
hřištěm) vznikla vysušením přírodního jezera, které
místu propůjčilo jeho budoucí pojmenování. Pokud
tudy půjdete v deštivých měsících na procházku, nelekněte se, neboť půda na jezerech má stále tendenci
zachytávat na povrchu přebytečnou vodu.
9. NA VODMEZKU
Projděte se za čistírnou odpadních vod po proudu
potoka zvaného Korábka a vězte, že jste prošli oblastí, které se říkalo Na vodmezku. Obyvatelé tak
v 18. století pojmenovali příkrou mez na břehu potoka
porostlou křovím a duby, jež sahá skoro až k lesu na
východním okraji vesnice.

Proč se říká...?
10. PALOUČEK

15. NADE MLEJNEM

Pokud jste si pod tímto názvem představili kouzelnou
mýtinku uprostřed lesa, musíme vás vyvést z omylu.
Palouček je sice pojmenován podle malé prohloubené loučky ve tvaru lichoběžníku, dnes je ovšem tento
kus půdy již zalesněn. Když se však podíváte na katastrální mapu Klínce, na okraji lesa za jihovýchodním okrajem Klínce tento lichoběžník naleznete jako
samostatnou parcelku.

Původ tohoto názvu bude jistě každý spojovat s budovou mlýna. V tomto případě se jedná o Spálený
mlýn, jež sice již leží na líšnickém katastru, zalesněný
svah společně s polem rozkládající se na kopci nad
ním patří do katastru klíneckého. Původní obyvatelé tedy oblast pojmenovali naprosto logicky – Nade
mlejnem.

11. PEKLA (v Peklách)
Pravděpodobně jeden z nejpoužívanějších klíneckých pomístních jmen patří hluboké lesní kotlině
východně od obce, směřující ke klínecké železniční
stanici. Kotlina byla vytvořena rýžováním zlata v místních lesích a dnes nám slouží především jako příjemná procházka pod baldachýnem stromů. Stromy zde
sice poskytují příjemný stín, zároveň však tvoří dojem
ztemnělé tajemné rokle, což pravděpodobně vedlo
k názvu Pekla.
12. ČERTOVA DÍRA
Kdo někdy procházel kotlinu Pekla, na Čertovu díru
jistě narazil. Tento otvor vytesaný ve skále slouží
k odvodnění kotliny. Nejen děti však na tomto místě
mohou popustit uzdu své fantazii a přijít na mystičtější účel tohoto černého otvoru. Jeho název je tomu
ostatně pádným důkazem.

16. V KORÝTKÁCH / KOREJTKA
Tato mírně svahovitá pole a louky bychom hledali na
jihozápadním konci Klínce hned za klíneckou jízdárnou (č. p. 5), které také část Korejtek patří. Pokud si
však rádi užíváte poklidné procházky po rozlehlých
lukách, přijdete si zde na své, neboť za soukromými
oplocenými pozemky se rozkládají louky přesně pro
Vás.
17. VRŠKA
Vrška nebo také Vršky je příhodný název zalesněného kopce na severovýchodě obce. Na tomto lesním
ostrově ve tvaru kuřete zobajícího klínecké domy se
totiž nachází jeden z nejvyšších bodů Klínce s nadmořskou výškou celých 361 metrů!
18. V KORÁBCE

Tento skalnatý zalesněný hřeben protáhlého tvaru
najdete nad soutokem Bojovského potoka a Korábky
(potok protékající Klíncem směrem do Pekel). Abyste
se k němu dostali, stačí tedy sledovat koryto Korábky.
Tato procházka se vám vyplatí především v letních
měsících, kdy si můžete užívat utěšující stín stromů a
osvěžit se ve studené vodě.

Korábka je dnes oficiální název potoka, který pramení přímo vedle polí pojmenovaných „Korejtka“, protéká obcí a dále přes Pekla až k železniční trati, kde se
vlévá do většího potoka Bojovského. Dříve se však
tomuto potoku říkalo jednoduše Klínecký. Místo, které nese název V Korábce či Korábka, se nachází
nad svahem mezi „Klíneckým potokem“, Bojovským
potokem a stružkou pramenící pod Pinkausy, jejíž název bývá také uváděn jako Korábka. Před několika
desetiletími bychom na zdejším místě v lese spatřili
pruh vlhké louky.

14. U BÁBINNÝ STROUHY

19. VOLEŠKA

Nedaleko oblasti Nade mlejnem najdeme tzv. Bábinnou strouhu. Jedná se o zalesněný malý příkop,
v němž ráda hledá odpočinek místní populace srnek.
Z Klínce se k němu nejrychleji dostanete, pokud sejdete z cesty vedoucí k líšnickému golfu dolů do polí.
Co je vhodné pro srnky však nemusí být ideální pro
nás. Pokud v létě zatoužíte po chladivém stínu stromů, vydejte se raději dále z kopce k rybníku Jiřáku.
Koupání je zde sice vhodnější spíše pro vaše čtyřnohé mazlíčky, vy se však mezitím můžete osvěžit ve
stínu ovocných stromů, které nabízejí také chutnou
svačinku.

Svažitá část lesa západně od kotliny Pekla je pojmenována podle původního hojného zalesnění olšemi.
Název je užíván od pradávna, avšak dodnes jej užívá
již jen několik málo pamětníků.

13. MALEJ ŠPIC

20. NA KAŠTANECH
Malý travnatý ostrůvek trojúhelníkového tvaru vzniklý propojením tří cest se nachází na východní straně
obce velmi blízko původní hájovny. Název Na kaštanech mu byl přiřčen podle původního porostu vzrostlých kaštanů, jež místu vévodí dodnes.
Anežka Černá
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Pomístní jména v Klínci a jeho
okolí (I. díl)

Proč se říká...?
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Z regionu

Sochařské sympozium v Bratřínově
V polovině srpna se stal Bratřínov pořadatelem pátého ročníku Sochařského sympozia obcí mníšeckého
mikroregionu. V místním sportovním areálu se sešlo
šest sochařů a dvě sochařky, kteří od pondělí do pátku tvořili osm dřevěných soch pro osm obcí Mníšecka.
Od 12. do 16. srpna tak měli návštěvníci areálu příležitost
vidět umělce při práci a sledovat, jak pod jejich rukama
sochy vznikají. Všech osm soch bylo vyrobeno z dubového dřeva, které pochází z blízkého lesa pořadatelské
obce. Slavnostní zakončení akce s předáváním soch
představitelům jednotlivých obcí se uskutečnilo v sobotu 17. srpna odpoledne za účasti široké veřejnosti.
Pro naši obec vytvořil sochu Okřídlený zvon řezbář
Milan Bezaniuk. „Socha symbolizuje spojení srdce a
duše. Zvon se skládá z těla, srdce a já jsem si k tomu
přidal ještě duši,“ charakterizoval své dílo autor.
Jaroslav Volf
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Zajímavosti u sousedů
Všenorská kaple zase přivítala
návštěvníky
Na jediný den se v sobotu 3. srpna
otevřela zájemcům kaple sv. Jana
Křtitele ve Všenorech. Přesněji
řečeno – jednalo se zhruba o dvě
hodiny během odpoledne, kdy
bylo možné si zase po delší době
památku prohlédnout zevnitř. Nástěnné malby kaple, jejichž autorem je akademický malíř Adolf
Liebscher, a vitráže oken byly
v minulém roce obnoveny díky
dotaci Ministerstva zemědělství.
Kaple byla postavená v letech
1889–1890 v novorenesančním
stylu paní Františkou Nolčovou,
vdovou po Janu Nolčovi, majiteli všenorského panství. Původně
byla vystavěna jako hrobka, v její
spodní části je umístěna krypta
rodiny Nolčů. Kaple se nachází
na zalesněné ostrožně nad údolím Všenorského potoka a místní částí Brunšov. Samotné okolí
kaple je volně přístupné a nejlépe
se k ní dostanete z jihu ze žluté
turistické značky, která ovšem nevede přímo ke kapli, ale je nutné
z trasy odbočit vzhůru některou
z vyšlapaných pěšin.
Park všenorského zámku hostil
básníky
Mimořádná příležitost vstoupit
do parku všenorského zámku se
naskytla v neděli 1. září v souvislosti s konáním Dne pro poezii,
který uspořádala Obec Všenory ve spolupráci se Všenorskou
knihovnou a Všenorským muzeem Mariny Cvětajevové. Druhého ročníku všenorského básnického odpoledne, které se konalo
v zámeckém parku, se zúčastnilo několik současných výrazných básníků, kteří na akci představili svou básnickou tvorbu.
Všenorský zámek byl vystavěn
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Přehlídka veteránů v Jílovišti

v 18. století původně v barokním stylu, ovšem současnou pseudobarokní podobu získal po rekonstrukci ve 20. letech 20. stol., kdy zámek vlastnil Hanuš
Kasalický. K dominantnímu severnímu průčelí zámku
přiléhá park v anglickém stylu se vzrostlými stromy,
kterým vévodí sloupovitý dub s obvodem kmene přes
470 cm. Zámek ani park není jinak veřejnosti přístupný.

V sobotu 7. září se uskutečnil 52. ročník
jízdy pravidelnosti do vrchu o pohár Elišky Junkové, který je v povědomí znám
jako závod automobilových veteránů
Zbraslav – Jíloviště, i když o závod jako
takový, kdy si představíme řítící se auto
vysokou rychlostí, se už dávno nejedná.
Stalo se již zvykem, že po skončení soutěže se veteráni přesunou ze Zbraslavi
do Jíloviště, kde následně probíhá jejich
přehlídka. Při letošním ročníku byli veteráni zaparkováni po jedné straně na
hlavním průtahu Jílovištěm, od pošty až
za fotbalové hřiště, několik z nich stálo
u hotelu Palace Cinema a někteří zůstali
na přepravnících v prostoru pod mostem
u dálnice. Přes nepřízeň počasí provázel přehlídku
veteránů značný zájem veřejnosti. Lidé s nadšením
obdivovali jejich rozmanitost tvarů, jejich zářící lesk
a fotili si je, jak jen to šlo. V neděli dopoledne pokračoval program přehlídkou veteránů tamtéž, ovšem
už zde přibyly vozy daleko mladšího roku výroby, aby
před polednem z Jíloviště odstartovaly do orientační
jízdy s výjezdem na Karlštejn.
Jaroslav Volf
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Akce v Klínci

Plán akcí v obci Klínec 2019
datum

čas, zahájení
akce

název akce

pořadatel, místo konání

5. 10. SO

14:00 hod

Dýňová slavnost & Festival
strašáků

Farma Klínec

19. 10. SO 14:00 hod

Poznej farmu zblízka

Farma Klínec

20. 10. NE

14:00 hod

Velká klínecká, běžecký
závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična nebo hřiště

2. 11. SO

15:00 hod

Lampiónový průvod

Farma Klínec

23. 11. SO

15:00 hod

Klínecká tlačenka

Farma Klínec

1. 12. NE

15:00 hod

Rozsvícení Vánočního
stromu

Farma Klínec

7. 12. SO

14:00 hod

Ďábelská diskotéka &
Mikulášská nadílka

Farma Klínec

Vánoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před hasičskou
zbrojnicí

14. 12. SO 14:00 hod

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

Klínečtí kozlíci, z.s.
Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020
Název kroužku

Upřesnění

Cena

Poznámka

Malý chovatel

Základy péče o hospodářská zvířata. Ukážeme dětem, jak se
o zvířátka starat, jak žijí, co k životu potřebují a co nám
Čtvrtek 16:00 – 17:30
naopak dávají. Spolupracujeme i s včelaři. Nabízíme i
možnost adopce zvířátka, o které pak může Vaše dítě v rámci
kroužku pečovat.

Popis

Termín konání

Od 18.9.2019 do 18.6.2020

1800 Kč/pololetí

Vhodné pro děti
od 3 do 15 let.

Pony kroužek

Pod vedením zkušené lektorky seznámíme děti se základní
péčí o poníky, ukážeme jim sedlání, uzdění. Děti budou
postupně získávat stabilitu při jízdě na ponících, naučí se o
Středa 16:00 – 17:30
ně starat a navazovat s nimi vztah. Naši poníci Jurášek, Šimla
a Merlin jsou milí a přátelští. V případě zájmu můžeme
nabídnout individuální lekce.

Od 17.9.2019 do 17.6.2019

3000 Kč/pololetí

Vhodné pro děti
od 3 do 12 let.

Keramika – dospělí

Základy keramiky pro dospělé. Chybí Vám seberealizace,
relaxace či jen máte potřebu tvořit něco rukama? S hlínou se
dá vytvořit mnoho krásných či zajímavých výtvorů, které
mohou potěšit Vaše blízké, ale hlavně Vás :-)

Čtvrtek 18:00 – 19:30

1. blok: 12.9.2019 – 28.11.2019
2. blok: 1.12.2019 – 20.3.2020 3000 Kč/blok 12 lekcí
3. blok: 1.4.2020 – 20.6.2020

Keramika – rodiče
s dětmi

Základy keramiky pro děti v doprovodu rodiče. Dítě si bude
moci hravou formou osahat práci s hlínou a vyrobit dárky pro
milované členy rodiny. Skvělé pro vývoj motoriky.

Čtvrtek 13:30 – 15:00

1. blok: 12.9.2019 – 28.11.2019
Dospělý
2. blok: 1.12.2019 – 20.3.2020 3000 Kč/blok 12 lekcí doprovod dítěte
3. blok: 1.4.2020 – 20.6.2020
nutný!

Herna pro nejmenší děti a jejich rodiče. Možnost výtvarných,
pohybových a dalších aktivit – přivítáme spolupráci nejen
rodičů! Občerstvení k dispozici.

úterý – pátek
9:30 – 14 hodin

Otevřená herna

Od 10.9.2019 do 19.6.2020

50 Kč/vstup/rodina

Nejedná se o
hlídání dětí!

Pro přihlášení do kroužku je nutné odeslat řádně vyplněnou přihlášku na mailovou adresu klinecti.kozlici@gmail.com
Nabídku kroužků budeme postupně rozšiřovat. Sledujte nás na webu nebo facebooku.
Kroužky probíhají v prostorách Farmy Klínec na adrese Klínec 49.

Klínečtí kozlíci, z. s.
Klínec 49
252 10 Klínec
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www.farmaklinec.cz/klinecti-kozlici
klinecti.kozlici@gmail.com
Telefon: 776 853 699

Farma Klínec / Fotbal

Dožínková slavnost na farmě
Počasí přálo, sluníčko pálilo po celý den a branou na
farmu se už před polednem hrnuly početné zástupy
návštěvníků, kteří si po prázdninové přestávce nechtěli nechat ujít další povedenou kulturní akci. V neděli 15. září se tak prostory farmy zaplnily především
rodinami s dětmi, pro které bylo na prémiové akci
připraveno několik lákavých atrakcí. Velký zájem byl
o svezení na ponících či koni a možná ještě větší o
malování na obličej. Děti nenechaly zahálet ani velký
nafukovací hrad se skluzavkou a ty úplně nejmenší

TJ Klínec z.s.
oddíl kopané
rozpis soutěže podzimní
části 2019
Praha-západ, IV. třída,
skupina B

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

krmily a proháněly zakrslé kozy ve výběhu. Nebo to
bylo naopak? Pro zvídavější návštěvníky byla připravena přehlídka zdejší zemědělské techniky a zpestřením programu pak naučná ukázka dravých ptáků.
Nechybělo bohaté občerstvení, ve dvoře hrála živá
hudba a k zakoupení byly třeba pouťové perníčky
nebo štěstí v sáčku. Posezení ve dvoře bylo stále
plné lidí a jen málokomu se chtělo z této pohodové
akce odejít domů.
Jaroslav Volf

1. 9. NE
8. 9. NE
15. 9. NE
22. 9. NE
29. 9. NE

17.00
17.00
17.00
16.30
16.30

13. 10. NE
20. 10. NE
27. 10. NE
3. 11. NE
10. 11. NE

16.00
15.30
14.30
14.00
10.15

Klínec – Tuchoměřice B
Kazín B – Klínec
Klínec – Roztoky B
Středokluky B – Klínec
Klínec – Hostivice B
volno
Klínec – Červený Újezd B
Rudná B – Klínec
Řevnice – Klínec
Klínec – Statenice
Dobříč B – 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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