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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

IJG Gestion
PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
NA TECHNICKÉ, ÚDRŽBÁŘSKÉ
PRÁCE
Hlavní pracovní poměr,ŘP
B,minimáiní znalost s PC,výhodou
vyhláška 50. Přijmeme zaměstnance
na úklidové práce na občasnou
výpomoc DPP/ DPČ,výhodou
ŘP B (vhodné i pro maminky na
MD,aktivni seniory).
Více informací na telefonu.
Pracoviště Mníšek pod Brdy
IJG Gestion s.r.o.

736 610 375 nebo 604 633 072
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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

Informace pro občany
Vážení občané,
podzimní měsíce byly v obci ve znamení vody, a to
nejen pro to, že v říjnu probíhá pravidelné vyúčtování
vodného a stočného, ale bohužel řešíme nepříjemnou situaci v části obce, která ještě není napojená na
přivaděč vody a byla dosud zásobená ze studny S1.
V části obce „Kouty“ (zástavba směr Bojov) začalo
koncem října docházet k přerušení dodávek vody a
po vyloučení technických problémů jsme zjistili, že ve
studni je velmi nízká hladina vody. Situace je kritická,
protože zdejší vodárna neumožňuje doplňování cisternou, čímž jsme si vypomáhali při nedostatku vody
v minulých letech, kdy jsme doplňovali vodojem pro
větší část obce. Aby nebyli občané odkázáni pouze
na docházku k mobilní voznici s vodou, podařilo se
nám během několika dnů zajistit dodávku nouzovým
propojem a nyní je postižená lokalita napojená na
systém zásobený z přivaděče vody. Velmi děkuji majitelům pozemků, kteří nám umožnili nouzové vedení
natáhnout přes své zahrady. Krizové řešení se zatím
osvědčilo, nebude ho ale možné provozovat v případě celodenních nebo silných nočních mrazů.
Propojení obou systémů jsme již od loňského roku
plánovali, projektová příprava a inženýrská činnost
(zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů)
ale v dnešní době trvá velmi dlouho, a tak jsme teprve těsně před tím, než se popsané problémy projevily, požádali o stavební povolení. Zahájení stavby
jsme předpokládali na jaře 2020. Kritická situace nás
zastihla naštěstí v době velké stavební připravenosti.
Přesto provést stavbu v zimních měsících je dost problematické, velká část trasy vodovodu vede v krajnici krajské silnice a vstup do komunikace není běžně
v zimním období možný. V této krizové situaci se mi
ale povedlo vyjednat souhlas Krajské správy a údržby silnic. Dalším problémem bylo zajistit vhodného
dodavatele stavby. Jedná se o stavbu v hodnotě cca
3 mil. Kč, jde tedy o zakázku malého rozsahu. Oslovili jsme 5 firem se zkušenostmi se stavbou vodovodů
a výzvu k podání nabídky vyvěsili na webu obce a na
úřední desce v nejkratších možných lhůtách. V termínu podaly nabídku 2 firmy, výhodnější z hlediska obou
kritérií – cena i termín zhotovení, byla nabídka firmy
Stavitelství Řehoř. S touto stavební firmou máme již
velmi dobré zkušenosti, protože byla v loňském roce
zhotovitelem stavby přivaděče vody. Termín zahájení
prací je 6. ledna 2020, ale za předpokladu, že nám to
zima dovolí a nebude příliš mrznout nebo sněžit.
Stavba v zimním období bude přinášet řadu komplikací a nekomfortních situací, ale přesto je nutné ji
provést co nejdříve, na jejím provedení je závislých
27 rodinných domů, které jsou nyní bez trvalého za-

jištění dodávky pitné vody. Zároveň umožní připojení
dalším občanům, kteří zatím využívali pouze vlastní
domovní studny, které ale v posledních letech velmi
trpí snižováním hladiny podzemích vod a zhoršováním kvality vody. Stavba tak nově zajistí možnost
zásobení kvalitní pitnou vodou asi 100 obyvatelům
obce.
V roce 2020 bychom měli, už doufám v klidnějším
režimu, realizovat dostavbu dalších úseků vodovodu
a tím už bude v převážné části obce zajištěno zásobování vodou ze Želivky. Několik úseků stávajících
vodovodů je zároveň připraveno pro obnovu, tedy výměnu starých nebo nekapacitních vodovodních potrubí za nové, dostatečně kapacitní. Vodního hospodářství se týká také připravený projekt na odbahnění
rybníků, čištění koryta potoka a stavebních úprav
břehů a stavidla Velkého rybníka, který bychom v případě úspěšné žádosti o dotaci rádi uskutečnili v zimě
2020/2021.
Zároveň intenzivně připravujeme revitalizaci objektu mateřské školy, spočívající v zateplení objektu a
instalaci rekuperace, výměně zdroje vytápění z kotle
na tuhá paliva na tepelné čerpadlo, výměně střešní
krytiny a drobných stavebních úpravách. Školka získá kromě vyhovujících tepelných parametrů nový,
moderní vzhled. Nyní připravujeme podání žádosti o
dotaci s termínem podání do 3. 2. 2020.

Provedení této stavby a oddělení zdroje vytápění,
který je zatím společný pro oba objekty, umožní realizaci dalšího projektu – dostavba bytů Klínec 138
a rekonstrukci Obecního úřadu s knihovnou, která
by měla být v místě stávajících starých garáží vedle
Obecního úřadu.
Se Středočeským krajem dále spolupracujeme na
přípravě rekonstrukce krajské silnice, nyní zahájení
stavby 1. etapy brzdí vlastníci dotčených pozemků,
kteří dosud nedali se stavbou souhlas, přes to, že se
jedná o pozemky, které do prostoru komunikace už
nyní patří a není možné je jinak využít. I tak doufám,
že k dohodě společně dospějeme a stavba příští rok
proběhne.
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Hřbitov Klínec
Upozornění pro nájemce hrobových míst na
hřbitově v Klínci
Vzhledem k novele zákona o pohřebnictví je potřeba při ukládání ostatků (urna, rakev) do hrobového
zařízení mít VŽDY souhlas provozovatele pohřebiště – Obce Klínec!
Projekt místní komunikace č. parc. 864/1 byl podán
na odbor dopravy MU Černošice a čekáme na vydání
stavebního povolení. Zde ještě není termín realizace
jasný, závisí na našich finančních možnostech.

Formuláře jsou k dostání na obecním úřadě, kde
Vám pomůžeme i s vyplněním a udělíme Vám souhlas s uložením ostatků.
K formuláři je nutné doložit buď kopii dokumentu
o kremaci nebo průvodní list zemřelého (pokud se
ukládá rakev).
Bez doložení těchto dokumentů je ukládání do hrobových zařízení protizákonné a může být pokutováno částkou až do výše 70 000,- Kč. Zřizovatel
pohřebiště je povinen kontrolovat, zda nedochází
k ukládání bez povolení.
Prosíme, před každým zásahem do hrobového
místa, nejprve navštivte obecní úřad a ujistěte se,
zda není potřeba mít udělený souhlas, vyplněný
formulář nebo není Váš záměr protizákonný.

Příští rok bude od samého začátku stavebně velmi
náročný, ale naše obec se zase posune o velký krok
dál.
Milí sousedé, přeji Vám v roce 2020 hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti a Klínci hlavně úspěšnost
při žádostech o dotace a dobrý výběr zhotovitelů staveb!
Markéta Polívková, starostka

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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Děkujeme						
Hrubá Eliška

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

Informace pro občany

Informace k platbám
Vážení spoluobčané,
období odečtů vodoměrů je úspěšně za námi, bohužel neustálé sucho nám odběratelům nepřeje a výše
nedoplatků je stále vyšší a vyšší. Ráda bych Vám
připomněla možnost platby záloh na vodné a stočné, které lze zasílat na účet obce (popřípadě zaplatit v hotovosti na OÚ). Stejná možnost je i u plateb
paušální částky stočného – lze hradit měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo pak celkovou částku.
Jelikož jsme již úspěšně přešli na nový systém při
účtování vodného a stočného, je nezbytně nutné věnovat zvýšenou pozornost variabilnímu symbolu, který u plateb používáte!
Pro snadnější orientaci jsem připravila následující
tabulku s přehledem variabilních symbolů. Prosím
opravdu o důslednou kontrolu vašich plateb, protože od nového období pro vodné a stočné NEBUDOU
platby se špatným variabilním symbolem započítány!

Poplatek za odvoz a likvidaci odpadu na rok 2020 je
možné platit od ledna – nemůžeme však zaručit, že
již v prvních týdnech nového roku budeme mít k dispozici nové známky na popelnice (rok 2020) – pokud
zaplatíte, známka vám bude dodána do schránky,
jakmile je budeme mít k dispozici. To stejné platí i pro
platby na účet. Nové známky bude nutné vylepit na
nádobu nejpozději do 30. 3. 2020.
I příští rok zůstáváme u výběru poplatků za odvoz a
likvidaci odpadu u stejného systému – pokud se u vás
nic nezměnilo, není potřeba znovu vyplňovat registrační formulář. V případě změny – počet osob nebo
velikost nádoby – je potřeba formulář znovu vyplnit a
odevzdat na OÚ, případně zaslat e-mailem.
Děkuji za vzorné platby, přeji krásný zbytek roku 2019
a budu se na Vás těšit v roce následujícím v kanceláři
OÚ.
					

Hrubá Eliška

CO CHCI PLATIT?

VARIABILNÍ SYMBOL

POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE

VODNÉ, STOČNÉ

1000XXX

ZÁLOHA VODNÉ, STOČNÉ /PŘÍJMENÍ

STOČNÉ PAUŠÁLNÍ
ČÁSTKOU

2000XXX

ZÁLOHA STOČNÉ /POČET OSOB/MĚSÍČNÍ (ČTVRTLETÍ, POLOLETÍ, ROK) /
PŘÍJMENÍ

ODPAD

XXX

VELIKOST NÁDOBY / PŘÍJMENÍ

PES

XXX

POČET PSŮ / PŘÍJMENÍ

VYSVĚTLIVKY: XXX = ČÍSLO POPISNÉ (NAPŘ.1000333)

Poplatky 2020
Stočné:

U nemovitostí, které vypouštějí pouze vodu odebranou z obecního vodovodu:
41,94 Kč včetně DPH za m3.
Ostatní paušální poplatek 1.510 Kč včetně DPH/osoba/rok.

Vodné:

Sazba vodného je 41,50 Kč včetně DPH za m3.
Vodné a stočné je možné platit zálohově (měsíčně, čtvrtletně). Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte
vyúčtování, případný nedoplatek je splatný do 14 dnů po doručení vyúčtování.
Variabilní symbol pro zálohy je 1000xxx (xxx= číslo popisné).
Odečty vodoměrů budou prováděny v říjnu 2020.
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Komunální odpad:
Označení

Objem nádoby, frekvence svozu

Sazba v Kč

80L/2

80 litrů, 1x14 dní

650,-

80L

80 litrů, 1x týden

1300,-

120L/2

120 litrů, 1x14 dní

1300,-

120L

120 litrů, 1x týden

2600,-

240L/2

240 litrů, 1x14 dní

2600,-

240L

240 litrů, 1x týden

5200,-

1100L

1100 litrů, 1x týden

13000,-

1100L

1100 litrů, 1x týden – rekreační objekty

650,-

Rekreační objekty: 650 Kč/nemovitost/kalendářní rok.
Poplatek je splatný do 30. 3. 2020.

Pes:

200 Kč/kalendářní rok/za 1. psa a 300 Kč za každého dalšího psa/kalendářní rok.
Splatnost poplatku do 30. 6. 2020.

Hrobové místo:

Za nájem hrobového místa a služby spojené s údržbou hřbitova činí 50 Kč/m2/rok.
Obec Klínec dále vybírá tyto poplatky: poplatek za užívání veřejného prostranství.
Platby můžete provádět v hotovosti na obecním úřadě, nebo bankovním převodem na výše uvedené č.
účtu. V tomto případě uveďte jako variabilní symbol č. popisné (evidenční) a do poznámky účel platby
a počet osob, za které je platba prováděna.
Nebudou-li poplatky uhrazeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem,
a to až ve výši trojnásobku původní částky.
Doplňující informace k systému sběru odpadů:
2x ročně bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a 2x ročně bude proveden sběr nebezpečného
odpadu. Občané budou vždy předem informováni rozhlasem a vyvěšením informace o sběru na nástěnkách a
úřední desce. Vyřazené elektrospotřebiče můžete po celý rok odevzdat u obecního úřadu.
V případě, že máte zájem o individuální svoz bioodpadu přímo pro Vaši nemovitost, je možné objednat
si tuto službu u firmy KOMWAG jako nadstandardní. Firma KOMWAG vám může za úhradu zajistit i nádobu
(hnědá popelnice) na bioodpad. Cena svozu je dle velikosti nádob 45-95 Kč/měsíc.
Více informací: http://www.obecklinec.eu/urad/sluzby-poskytovane-obci/odpadove-hospodarstvi/
Kontakt KOMWAG p. Šimečka: ladislav.simecka@komwag.cz, tel: 736 533 056
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 4/19 dne 23. 9. 2019
•

Zastupitelstvo obce schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o výkonu služby
Městské policie Mníšek pod Brdy na
území naší obce;

•

Schválilo podání žádosti o dotaci na
dokumentaci odbahnění rybníků a
vyčištění koryta potoka a souhlasilo se
spoluúčastí obce;

•

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

•

Schválilo veřejnoprávní smlouvu na
poskytnutí dotace 50 000 Kč obci
Jíloviště na provoz Pošty Partner;

•

Nesouhlasilo s trasou nadzemního
vedení optického kabelu;

•

Konstatovalo, že v současné době
neuvažuje o prodeji žádných obecních
budov, a naopak že postupně připravuje
projektové dokumentace na jejich
rekonstrukce.

Zasedání č. 5/19 dne 19. 11. 2019
•

Zastupitelstvo obce souhlasilo
s urychlením výstavby vodovodu
v krizovém režimu z důvodu zajištění
zásobování obyvatel pitnou vodou a
udělilo starostce pravomoc k zadání
všech úkonů souvisejících se stavbou;

•

Schválilo přijetí dotací pro JSDH a MŠ
a souhlasilo s navrženou spoluúčastí
z rozpočtu obce;

•

Zavázalo se, že obec učiní vše pro to,
aby v rámci rekonstrukce krajské silnice
procházející obcí bylo v zastavěné části
obce instalováno úsekové radarové
měření nebo radarové měření rychlosti
v kombinaci se semaforem u přechodu
pro chodce, a že projedná s dotčenými
orgány snížení nejvyšší povolené
rychlosti na 40 km/hod;

•

Schválilo zásady pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce;

•

Vzalo na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru;

•

Souhlasilo s umístěním a vybudováním
zpevněné plochy a oplocení na
kontejnery na tříděný odpad na pozemku
parc. č. 67 za hasičskou zbrojnicí a
parc. č. 872/1 u cesty k chatám na
Pinkausy.

Obecní knihovna
Klínec 76 – nad prodejnou, vchod ze strany od Velkého rybníka
Otevírací doba:
středa 18-20 hod
sobota 9-11 hod
V knihovně je možné zapůjčit za roční členský poplatek 50 Kč klasickou i odbornou literaturu pro děti i
dospělé. Naše knihovna je zařazena do výměnného programu regionálních knihoven a knižní fond je
tak pravidelně obměňován a doplňován o nové publikace.

7

Informace pro občany

Klub seniorů Klínec
Vážení spoluobčané,
náš malý klub důchodců v Klínci vstoupil do druhé
desítky své činnosti. A jak přibývá roků našemu klubu,
přibývá roků i našim členům. Náš věk se pohybuje již
70+ a 80+ a to se promítá do naší aktivity.
V letošním roce jsme se opět zúčastnili akcí, které
pořádal náš Obecní úřad, Sbor dobrovolných hasičů
Klínec, Tělovýchovná jednota Klínec a společnost
Farma Klínec.
Mimo obec jsme navštívili výstavu RETRO v Tančícím domě v Praze, zúčastnili jsme se Májových oslav
na Dobříši a Regionálních her v Čisovicích. Pro nepříznivé počasí – tropické dny jsme omezili vycházky
a naše činnost se soustředila na návštěvy kin. Viděli jsme film „Ženy v běhu“, velmi úspěšný film s vysokou sledovaností, dále pak Léto s gentlemanem,
Teroristku s Ivou Janžurovou, Uzly na pomeranči –
trochu smutný, ale pravdivý příběh. Pohádku Hodinářův učeň, a nakonec Panství Downton z anglického
prostředí minulého století. V listopadu to byl film Poslední aristokratka, je to zpracování populární knihy
Evžena Bočka, kde získává rodové sídlo zámek Kostka v restituci potomek emigrantů. Film získal velmi
dobrou kritiku.

Při našich besedách jsme vzpomněli slavného detektiva pana Bubníka, o kterém vyšel v deníku PRÁVO
(příloha) velmi pěkný článek a který dožil v naší obci
u svých příbuzných.
Náš klub žije z členských příspěvků 50,- Kč za člena a finančního příspěvku z rozpočtu obce Klínec, za
což jsme vděčni. Na listopadové schůzce nás seznámil pracovník sociálních služeb z Mníšku pod Brdy
s možnostmi čerpání různých služeb. V případě potřeby ho mohou naši spoluobčané kontaktovat a on
ochotně poradí. Bc. Lukáš Říha, 318541910, mobil
739735447.
V případě zájmu našich starších spoluobčanů sdělujeme, že se scházíme k posezení vždy 1. středu
v měsíci od 14 hodin v klubovně v hasičské zbrojnici,
za což jsme vděčni našim hasičům a obci, že nám
poskytli své prostory.
První schůze klubu se uskuteční 8. 1. 2020 opět v klubovně hasičské zbrojnici.
Závěrem našeho příspěvku patří vzpomínka na naše
dva členy, pana Ing. Jiřího Hodise a paní Jiřinu Vomelovou, kteří nás opustili na věčnost.
21. 11. 2019
Bauerová Marta

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011
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Školka

Plavání ve školce
Tento rok jsme pro děti zajistili plavecký kurz v novém
krásném bazénu v Radotíně. Absolvovali jsme 10
lekcí, které si děti opravdu užily. Všichni se postupně
seznamovali s plaveckými základy, naučili se pohybovat ve vodě bez zábran, užili si spoustu vodních
radovánek, skákali do vody, a nakonec si po každé
lekci užili vířivku. Po deseti lekcích již nikdo neměl
problém s vodou a z některých byli už i zdatní plavci.
Ze začátku se občas objevila tu a tam slzička, protože
voda je přeci mokrá a cáká, ale na konci jsme viděli
samé úsměvy a nějaká ta kapka v očích již nikomu
nevadila.

Mikuláš a jeho
družina
Na den, kdy do školky přijde Mikuláš se svou družinou, jsme se moc těšili, i když v některých byla malá
dušičky. Protože ruku na srdce, každý z nás občas
někdy zazlobí. Ráno jsme se sešli ve školce jako každý den, ale uši jsme měli nastražené, abychom nepřeslechli zvonění řetězů. Delší dobu se nic nedělo,
a tak jsme se zabrali do nácviku vánoční
besídky. Najednou se ozvalo zvonění a
ve třídě stál anděl s Mikulášem. Nestačili
jsme se divit, a už nás Mikuláš s andělem
zdravili. Ale nám ještě někdo chyběl, že
by se čert letos nedostavil? To by byla
ale přeci škoda, a tak nám anděl poradil,
ať ho zkusíme zavolat. Po našem volání
„čerte, čerte“, se nenechal dlouho pobízet a mikulášská družina byla kompletní.
Čert byl pořádný, vypadal strašidelně, ale
nakonec jsme zjistili, že je vlastně hodný
a hlavně spravedlivý. Mikuláš s andělem
se nás ptali, zda jsme byli celý rok hodní.
Když jsme všichni řekli, že ano, nechali si
to od čerta potvrdit. S úlevou jsme zjistili,
že v čertí knize žádný z nás velké vroubky nemá. Pouze jen nějaké ty maličkosti a
ty jsme slíbili napravit. Po zazpívání písničky, kterou si každý z nás sám vybral, jsme dostali balíčky od Mikuláše a kdo malinko zlobil tak ještě
od čerta uhlí. Nakonec jsme se všichni s Mikulášem
a jeho družinou vyfotili. To, aby nám rodiče věřili, že
tam všichni byli a že jsme se ani moc nebáli. A jestli

nám vy nevěříte, tak se podívejte na krásné fotky na
našich webových stránkách.
Krásné prožití Vánočních svátků a v novém
roce 2020 pevné zdraví přejí děti, Martina,
Radka a Hanka
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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Ukončení provozu pobočky České spořitelny v Mníšku pod Brdy

výtahů a parkovacích stání podél nástupiště a se
zklidněním dopravy před zastávkou.

V pátek 20. prosince definitivně ukončí provoz pobočka České spořitelny v Mníšku pod Brdy. Rozhodnutí
padlo po detailní analýze chodu pobočky. Čísla účtů
ani nastavení produktů se klientům nemění a kompletní služby nadále poskytne kterákoliv jiná pobočka
ČS, nejbližšími jsou ty v Praze-Zbraslavi, Dobřichovicích či v Dobříši. Bankomat u budovy Městského
úřadu v Mníšku pod Brdy zůstává nadále v provozu a
je k dispozici nonstop 24 hodin denně.

Demolice mostu na Strakonické

Hlavní průjezd Radotínem bude uzavřen
V důsledku optimalizace železniční trati v úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín bude od 27. 3. 2020 až
do 9. 12. 2020 probíhat postupná výměna viaduktu
v Karlické ulici v Praze-Radotíně a ve stejném období bude uzavřena silnice a chodník procházející pod
ním. Jedná se o hlavní průtah Radotínem a zároveň o
jednu ze tří možností, jak autem překonat železniční
trať protínající Radotín. Zbylými možnostmi, jak trať
překonat, jsou železniční přejezd v ulici Na Betonce
(vedle nádraží), který bude během modernizace na
několik dní také uzavřen a vyměněn za provizorní
z důvodu opravy kolejí, a úzký podjezd mezi ulicemi Prvomájová a Vrážská naproti firmě Janka. Úzký
podjezd bude rozšířen až v roce 2021, po výměně
viaduktu v Karlické. Modernizace trati bude trvat téměř tři roky a po jejím dokončení v roce 2022 bude
přejezd v ulici Na Betonce zcela zrušen, přejezd na
výjezdu z Radotína do Černošic zůstane zachován.

Petice za obnovu všenorských historických budov
Jednání o podobě rekonstrukce železniční trati z Prahy do Berouna zatím probíhají. Na prvním úseku
z Prahy do Radotína již započaly přípravné stavební
práce, avšak ve zbylé části trati ještě o rozsahu prací není jasno. Součástí předložených plánů byl také
kontroverzní návrh zbourání přinejmenším jedné
historické nádražní budovy ve Všenorech. Petici za
zachování a obnovu historických budov na všenorské vlakové zastávce během léta podepsalo téměř
800 občanů Všenor, tedy 60 procent dospělých obyvatel obce. Iniciativa „Zastávky Černošice, Všenory,
Srbsko“, která se zasazuje o zachování nádražních
budov, předložila vlastní architektonickou studii, která počítá se zachováním a rekonstrukcí současných
budov včetně dřevěného přístřešku, s vybudováním
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Po demolici mostu přes dálnici u Řitky došlo v krátké
době ke zbourání dalšího mostu, tentokrát u Zbraslavi, které proběhlo o víkendu v noci na neděli 1. prosince. Silnice přitom byla uzavřená pouze 16 hodin.
Stavba nového mostu ještě není vyřešena, zhotovitel
by měl být vybrán do konce letošního roku na základě výběrového řízení a termín dokončení výstavby je
jedním ze soutěžních kritérií veřejné zakázky. Video
z nočního bourání mostu bylo zveřejněno na webu:
www.idnes.cz/praha/zpravy/zbraslav-most-strakonicka-demolice-bourani-tsk-praha-sprava-komunikace-stroje.A191203_152628_praha-zpravy_pmk

Pozvánka na kulturní akce
Výstava betlémů ze sbírky pana Františka Kadlečka
se koná v Galerii Zbraslav v Městském domě, U Malé
řeky 3, Praha-Zbraslav, v období 9. prosince 2019 –
3. ledna 2020. Výstava je přístupná ve výpůjční době
místní knihovny (pondělí a středa 8–18, úterý 12–16 a
čtvrtek 12–18 hod, přes vánoční prázdniny zavřeno).
Město Mníšek pod Brdy zve v pondělí 30. prosince
na Předčasný silvestr. Jedná se o rozloučení s rokem
2019, které se tradičně uskuteční na náměstí F. X.
Svobody od 17 hodin. Na programu je živá hudba
v podání Marka Pošty, exkluzivní host Zora Jandová a vyvrcholením akce potom slavnostní ohňostroj.
Zámek v Mníšku pod Brdy pořádá na přelomu roku
silvestrovský a novoroční program. Na Silvestra
31. prosince dopoledne od 10 do 11.15 hodin a na
Nový rok 1. ledna odpoledne od 13.15 do 14.30 hodin jsou na programu klasické prohlídky dvou zámeckých okruhů a po oba dny se budou konat také speciální prohlídky s pohádkovým vyprávěním pro děti
(na Silvestra v 11.30 a na Nový rok ve 14.45 hod). Na
prohlídky je doporučena rezervace.
připravil Jaroslav Volf

Farma Klínec

Kulturní okénko z farmy
Tentokrát je docela bohaté na různorodé akce, které
se během podzimu na klínecké farmě uskutečnily. Jejich výčet není úplně kompletní, takže je docela možné, že jste navštívili ještě některou z dalších, o které
se v článku nedočtete.
Na sobotu 5. října byla připravena tradiční a velmi
oblíbená akce s názvem „Dýňová slavnost & Festival strašáků“. V letošním roce však byla provázena
nevlídným počasím, což se citelně projevilo na její

návštěvnosti. Koho počasí neodradilo mohl se pod
přístřeškem v zahradě zapojit do dlabání dýní nebo si
v sále nazdobit připravené perníčky. Dalším tahákem
bylo malování na obličej v podání zručné mladé slečny. Ve stáncích byly k zakoupení vonné svíce, perníčky či tradiční občerstvení z místní produkce. Souběžně probíhala soutěž o nejpovedenějšího strašáka,
dodnes jsou na farmě vystaveni.
Další z tradičních akcí se uskutečnila v sobotu 19. října. To už se počasí vcelku vydařilo, a tak „Poznej
farmu z blízka“ měla celkem slušnou návštěvnost.
Návštěvníkům bylo umožněno vlastnoruční dojení
koz, zpřístupněno bylo zázemí kraviček s telátkem a
na připraveném ohništi si každý mohl opéci buřty. Tou
nejžádanější atrakcí byl ale výběh se zakrslými kozami, který byl po celý den velmi frekventovaný.

Premiérová akce s názvem „Drakiáda“ se uskutečnila v podmračené sobotě 2. listopadu ve výběhu za
humny farmy a jedinou vadou na tom všem bylo, že
téměř nefoukal vítr. Beztak na místo přišlo několik rodin s dětmi, které se pokoušely dostat svého draka do
oblak, a jak se ukázalo, tak někomu se to i podařilo.
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Další sobotu 9. listopadu přivítala farma návštěvníky
do Svatomartinského lampiónového průvodu. Lampión jste si buďto mohli přinést z domova nebo si ho
v sále hospody vlastnoručně vyrobit. Za setmění pak
průvod vyšel na trasu okolo rybníka, kde na děti čekalo překvapení v podobě hejkala.
První adventní neděli 1. prosince se pak konala akce
s názvem „Rozsvícení vánočního stromečku“. Již odpoledne probíhala v sále hospody výtvarná vánoční
dílna pro děti a prodejní ochutnávka čokolád. V za-

hradě pod přístřeškem byl návštěvníkům přichystán
tradiční živý betlém se zvířátky. Za soumraku nám
potom děti z naší mateřské školy zazpívaly několik
vánočně laděných písniček a následně byl slavnostně rozsvícen nazdobený stromek.
Sluší se poděkovat za zdařilé radosti, které nám všem
Farma Klínec přichystala, a je jedno, zdali k ní vaše
kroky vedly za kulturou, za zvířátky či za pivem.
Jaroslav Volf

Masarykova vatra v Klínci

U příležitosti výročí vzniku čs. republiky uspořádal
v pátek 25. října Klub zasloužilých hasičů 7. okrsku,
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Klínec,
vzpomínkovou akci s názvem Masarykova vatra.
Za účasti čestných hostů, zástupců spolků Vltavan
Davle a Dělnická beseda Havlíček Řevnice, členů
SDH Trnová, SDH Líšnice, SDH Čisovice, SDH Bojov a široké veřejnosti byl v pozdním odpoledni zahájen program, jehož součástí byl pochod od hasičské
zbrojnice k pomníku padlým, kde byl slavnostně po-
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ložen věnec s trikolórou. Po krátkém proslovu klínecké starostky Bc. Markéty Polívkové se průvod vydal
na louku nad velkým rybníkem k Lípě svobody, která
zde byla vysazena v minulém roce právě v souvislosti
se stým výročím vzniku republiky. Tady přednesl vedoucí Klubu zasloužilých hasičů pan Zdeněk Rychlý
proslov a paní starostka následně symbolicky zalila
Lípu svobody. Potom se všichni vrátili zpět k hasičské zbrojnici, kde byla zapálena Masarykova vatra.
Zapálení bylo provázeno zpěvem oblíbených písní
T. G. Masaryka – Ach synku, synku, Teče voda, teče

Hasiči / Fotbal

a dále státní hymny či recitací básně To kalné ráno.
Posléze převzal radní Středočeského kraje JUDr. Robert Bezděk z rukou starosty OSH Praha-západ záslužnou medaili.

války a za socialistického zřízení státu byla tradice
přerušena. V naší obci byla obnovena v minulém roce
především díky členům Klubu zasloužilých hasičů.
Jaroslav Volf

Ceremonie zapalování Masarykovy vatry má své
kořeny již v roce 1935, avšak během druhé světové

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

11. kolo
1. kolo

1. 9. NE Klínec – Tuchoměřice B
8. 9. NE Kazín B – Klínec

0:2
10:0

2. kolo

15. 9. NE Klínec – Roztoky B

4:5

3. kolo

22. 9. NE Středokluky B – Klínec

0:5

4. kolo

29. 9. NE Klínec – Hostivice B

1:2

5. kolo

volno

6. kolo

13. 10. NE Klínec – Červený Újezd B

4:2

7. kolo

20. 10. NE Rudná B – Klínec

3:3

8. kolo

27. 10. NE Řevnice – Klínec

4:1

9. kolo

3. 11. NE Klínec – Statenice

3:8

10. kolo

10. 11. NE Dobříč B – Klínec

3:0
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Ohlédnutí za rokem 2019 okem
klíneckého hasiče
podle českých vyhlášek (vůz byl dovezen z Francie),
přizpůsobení nástavby našim požadavkům, zástavba
lanového navijáku a podmetacích řetězů. K vozidlu
bylo dokoupeno i příslušenství, kterým naše jednotka
do té doby ještě nedisponovala, a tak po mnoha hodinách, které jsme prací na vozidlu trávili mnohdy až
do nočních hodin, můžeme být hrdí na to, jak se nám
auto povedlo. Byl to běh na delší trať, ale nakonec
jsme vše zdárně zvládli a nová cisterna stojí v garáži.
Doufáme, že se líbí i vám. Přejeme si, aby nám vůz
vydržel dlouhá léta a pokaždé se úspěšně vrátil od
všech zásahů, kde budeme potřeba.

blíží se nám konec roku a jak bývá zvykem, spousta
z nás v tomto období hodnotí to, co se nám v uplynulém roce povedlo, případně nepovedlo. Dovolte tedy i
mně, abych se zde na několika řádcích zamyslel nad
tím, jak se dařilo jednotce sboru dobrovolných hasičů
v Klínci.

Za další úspěch považuji nákup nových zásahových
oděvů pro členy jednotky. Na jejich pořízení se nám
podařilo získat dotaci z Nadace Agrofert. Příspěvek
činil 60 000,- Kč, což nám pokrylo pořízení čtyř kompletů. Dalších sedm kompletů jsme financovali z prostředků obce v rámci rozpočtu přiděleného jednotce
pro letošní rok a část bude dodána začátkem roku
2020.

Ohlédnu-li se zpět, jsem spokojený. Letošní rok pro
nás byl velmi úspěšný. Nesl se zejména v duchu pořízení nového vozu pro naši jednotku, který jste měli
příležitost vidět na letošních adventních trzích. Pořízení tohoto vozu obnášelo dva roky příprav a vybírání samotného vozu a shánění potřebných prostředků.
Nemalou část peněz se nám podařilo do obecního
rozpočtu přidat výdělkem z asistencí filmařům na Barrandově a asistencemi při opravách požárních zařízení v průmyslových areálech v Radonicích a Jenči
v roce 2018. Taktéž se nám povedlo něco v minulých letech ušetřit a výhodně prodat jednu ze starších
cisteren. Zbývající, větší část peněz vyčlenil ve svém
rozpočtu náš zřizovatel – obec Klínec. Po dlouhém a
pečlivém vybírání vozu našim kritériím nakonec vyhovoval vůz dodávaný firmou HANDS s.r.o. Byli jsme
limitováni výškou garáží, kdy auto nesmělo být vyšší
než 308 cm. Tím se nám vyloučila většina aut, která
můžeme znát z našeho okolí. Z dalších kritérií uvedu
jen několik: velikost kabiny, typ a provedení nástavby,
zásoba hasiva, stav a stáří vozu a samozřejmě cena.

Dále se nám daří pravidelně absolvovat všechna
povinná školení odborné způsobilosti, pravidelně se
školíme na stanici v rámci odborné přípravy, pečujeme o svěřené prostředky a budovu, letos jsme například zhotovili rozvod tlakového vzduchu po garáži,
abychom zrychlili výjezd techniky. Díky tomu všemu
jsme připraveni zasahovat v rámci obce i mimo ni.
A když už píši o zásazích, tak v letošním roce jsme
doposud (psáno 10.12.) zasahovali celkem u čtyř
mimořádných událostí. Jednalo se 4.2. o popadané
stromy u Spáleného mlýna, kde jsme u padlého stromu zasahovali i 10.3. v noci. Popadané stromy nás
zaměstnali i 11.3. po sedmé hodině ranní, kdy jsme
zasahovali u stromu přes cestu na Pinkousích. Vždy
se jednalo o popadané stromy přes silnici, kdy jsme je
rozřezali a odklidili stranou. Čtvrtým zásahem byl 5.7.
požár lesního porostu u Cukráku. 10.3. jsme absolvovali výcvik nositelů dýchací techniky, kterého se naši
hasiči účastní pravidelně. Stejně jako nositelé DT se
pravidelné přípravy pořádané HZS Středočeského
kraje účastní i naši velitelé a strojníci.

Nejlépe nám nakonec vyšla nabídka zmíněné firmy,
kdy jsme k vozu dostali i záruku funkčnosti na 12
měsíců od předání. V ceně vozu byla i úprava vozu

Jak vidíte, máme za sebou opravdu úspěšný rok. Za
to, že mohl být tak úspěšným děkujeme zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou Bc. Markétou Po-

Vážení spoluobčané,
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lívkovou, bez jejichž podpory bychom nic nekoupili.
Paní starostce děkuji zejména za trpělivost a pomoc
ve chvílích, kdy ji přepadnu v kanceláři a vždy něco
potřebuji a nejlépe ihned :-)
Závěrem si dovolím malé poděkování všem členům
jednotky za práci, kterou pro jednotku v letošním roce
odvedli. O co méně bylo letos zásahů, o to více práce
si vyžádala činnost při pořízení auta a jeho přípravě
k uvedení do výjezdu. Dá se říci, že každý přispěl nějakou prací. Ten více, jiný méně, ale každý dal tolik,
kolik mohl a za to jim patří dík. Taktéž děkuji našim ro-

dinám za to, že nám tolerují to, kolik času jsme závěrem roku trávili v garáži hasičárny, a ne s nimi doma
nebo na výletech. Děkuji jim za to a vážím si toho,
protože v dnešní době už dávno není samozřejmostí,
že někdo dělá něco pro druhé a zdarma. Děkuji! A
vám děkuji za to, že jste dočetli až sem. Snad i vás
potěšilo, že se nám letos dařilo. Přeji nám všem, aby
se nám dařilo i nadále. Krásné a veselé Vánoce a
mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2020, přátelé!
Za JSDH Klínec
Jakub Petržila

HLEDÁME KRONIKU OBCE
Přestože se od Vás scházejí drobné i cennější informace, stále to nevedlo ke konkrétnímu
výsledku. Věřím, že je mezi Vámi ještě dost pamětníků, kteří mají stále co říci. Podělte se
prosím i se sebemenším poznatkem.
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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Seznamte se s Klíneckými kozlíky
Milí přátelé, rádi bychom vám představili spolek Klínečtí
kozlíci. Vznikl v létě
tohoto roku na základě
dlouhodobé
poptávky ze strany rodičů z Klínce
a blízkého okolí po
dalších
aktivitách,
kroužcích a akcích nejen pro děti. Od září tak v prostorách klínecké farmy nabízíme (zatím) tři kroužky: Mladý chovatel, Pony kroužek a Keramika. Malí
chovatelé se jednou týdně schází, aby se postarali o „adoptovaná“ či svá vlastní zvířátka, která mají
na farmě ubytovaná, a dozvěděli se něco nového o
dalších zvířecích kamarádech. Děti už dobře vědí,
že mít zvířátko neznamená jen se s ním mazlit, ale

především se o něj dobře starat a zjistit mu všechny
potřeby. Pony kroužek navštěvují děti již od čtyř let a
musíme všechny moc pochválit. Jsou velmi šikovné,
každé středeční setkání začínají čištěním a sedláním
poníků a za krátkou dobu si rychle osvojily základy
jezdeckých dovedností a práce ze sedla. Keramická
dílna, kterou jsme vybudovali v patře stodoly, ještě
čeká na drobné úpravy, proto jsme se nad modelováním zatím scházeli spíše nárazově v sále Hospůdky.
A nutno poznamenat, že vánoční tvoření pro rodiče s
dětmi přilákalo tolik zájemců, že by se do dílny stejně nevešli:-) Užili jsme si také několik ryze dámských
tvůrčích večerů a věříme, že i tvoření pro dospělé
se stane pravidelností. A abychom nezapomínali na
ty úplně nejmenší děti a jejich rodiče, pracujeme na
zútulnění dětské herny v prostorách Hospůdky. Rádi
bychom zde vytvořili místo pro setkávání rodičů a
dětí, které ještě nechodí do školky, ale chybí jim kolektiv vrstevníků a skupinové aktivity. Dovolujeme si
využít této příležitosti, abychom oslovili šikovné rodiče či aktivní prarodiče s nabídkou ke spolupráci. Rádi
bychom nabídku kroužků dále rozšiřovali a k tomu
potřebujeme další šikovné ruce. Máte-li chuť, čas a
nápady, přidejte se k nám. Kontaktovat nás můžete
mailem na klinecti.kozlici@gmail.com nebo telefonicky na 773 917 700. Přejeme všem krásné a klidné
Vánoce a těšíme se na setkání v novém roce.
za Klínecké kozlíky
Alena Trachtová
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Klínecký hrdina 2019
To se takhle jeden
říjnový večer domluvili rodiče Tobíka, Sebíka, Bětky
a Vaška na tom, že
nejen pro ně, ale i
pro jejich kamarády
naplánují stezku odvahy v některém z
lesů v okolí Klínce.
Nakonec volba padla na les směrem na
Varadov, kde jsou
pěkné lesní cesty,
po kterých zvládne projet kočárek,
ale zároveň po setmění se vytyčený okruh změní v
místo, kam i dospělý sám nepůjde bez obav. Celkem
se Klíneckého hrdiny, který se uskutečnil 2.11.2019,
zúčastnilo šestnáct dětí, jejichž rodiče se rovným dílem podíleli na organizaci. Tatínkové vyznačili trasu
led svíčkami a fosforeskujícími tyčinkami. Maminky
se postaraly o to, aby bylo něco k zakousnutí u ohně,
který jsme si rozdělali se souhlasem majitelů na zatím
nezastavěném pozemku na severním okraji Klínce.
Ohniště bylo i výchozím místem, odkud se děti vydávaly na stezku, na které je čekaly celkem tři stanoviště, kdy na prvním musely pouze pohmatem poznat
předměty, na druhém podle indícií uhodnout pohádkové postavy a na třetím trefit terč šiškou. A když

to všechno zvládly, mohly si z truhly, za jejíž zapůjčení tímto děkujeme Farmě Klínec, odnést sladkou
odměnu. Současně byly po trase v lese rozvěšené
různé obrazce a děti si musely poznamenávat, které
našly. Poté, co všechny stezku úspěšně prošly, sešli jsme se zas společně u ohně. Opekli jsme
si buřty a hlavně jsme
všem našim malým nebojsům rozdali pamětní
medaile, ze kterých měli
velkou radost. Jelikož
nám i přálo počasí, tak
si troufám říct, že si to
všichni užili – ať už děti
nebo dospělí. Nikdo se
nám neztratil, tak se pomalu můžeme těšit na
příští ročník. :-)
Lukáš Pilař

18

Omalovávanky

ZPRAVODAJ KLÍNEC; informační tisk pro občany a příznivce obce. Číslo 4/2019, vychází 19. prosince 2019. Čtvrtletník, vydává Obec Klínec, Klínec čp. 138, 252 10
Mníšek pod Brdy, IČ: 00640719, tel.: 257 730 306, e-mail: urad@obecklinec.eu. Za obsah jednotlivých příspěvků a jeho správnost odpovídají autoři. Další publikování
jednotlivých částí nebo celých článků pouze se souhlasem vydavatele. Náklad 400 ks. Zdarma. Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 20727. Tisk a grafické
zpracování: MIRSA Bohemia s.r.o. (www.mirsa.cz).

