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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
Kontakty:

Obecní úřad Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Karel Žbánek
Kompletní servis všech typů
jízdních kol, seřizování,
centrování. Sezónní preventivní
prohlídky, předsezonní servis,
konzervace po ukončení
sezóny.

ve směru příjezd od Klínce – cca 500 m pod golfovým hřištěm
ve směru od Vandrlice či ŘItky – bývalá hospoda U Křížů, směr golf cca 50m

Otevřeno: pondělí - pátek 17.00 – 19.00 hod,

tel. 721 755 340
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Karel Žbánek

prohlídky, předsezonní servis,
konzervace
po ukončení
Starostka:
Bc. Markéta
Polívková
sezóny.
marketa.polivkova@obecklinec.eu

Elektrokola – poradenství,
prodej, servis
Prodej náhradních dílů
Prodej kol a doplňků dle
katalogu
Autorizovaný servis pohonů
Najdete mě
v Líšnici 133

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
Kompletní
servis
všech typů
Bankovní účet:
jízdních kol, seřizování,
Česká spořitelna
centrování. Sezónní preventivní
č. účtu: 0388079359/0800

so, ne: po tel. dohodě

e-mail: zbanek.karel@gmail.com

úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod

Elektrokola – poradenství,

Místostarosta: Ing. Jan prodej,
Doubrava,
MBA
servis
jan.doubrava@obecklinec.eu
Prodej náhradních dílů
stavební agenda, úřední hodiny:
Prodej kol a doplňků dle
středa 17 – 20 hod

katalogu
Autorizovaný servis pohonů

Městská policie

Najdete mě
V obci
Klínec působí
od 1.1.2020 Městská policie
ve směru od Vandrlice či ŘItky – bývalá hospoda U Křížů, směr golf cca 50m
v Líšnici 133
Mníšek pod Brdy
Otevřeno: pondělí - pátek 17.00 – 19.00 hod,
so, ne: po tel. dohodě
Non stop telefonní linka: 737 274 227
ve směru příjezd od Klínce – cca 500 m pod golfovým hřištěm

tel. 721 755 340

e-mail: zbanek.karel@gmail.com
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Vážení občané,
držíte v rukou první letošní vydání obecního zpravodaje, který Vám přináší informace o dění v Klínci a
okolí.
V posledním čísle loňského roku jsem Vás informovala o kritické situaci v zásobení části obce pitnou
vodou a o dalších plánovaných stavebních akcích,
které nás letos čekají. Letošní mírná zima je stavbám
nakloněná, proto jsme mohli v lednu bez komplikací
uskutečnit výstavbu nového vodovodního řadu a po
bezproblémové kolaudaci dne 13. února spustit zásobování další části obce pitnou vodou ze Želivky.

rybníků ve výši cca 100 000 Kč. Žádost do Fondu
podpory včasné přípravy projektů jsme podávali vloni
na podzim a nyní jsme obdrželi rozhodnutí o jejím
schválení. Mezitím jsme dokončili projektovou přípravu a máme vydaný souhlas vodoprávního úřadu
k odbahnění obou rybníků, vyčištění koryta potoka
a stavebním úpravám stavidla a břehů Velkého rybníka. Na vypsání vhodného dotačního titulu, který by
pokryl uvedené práce, zatím čekáme.
V těchto dnech dále podáváme žádost na Ministerstvo financí, které vypsalo dotační titul na rekonstrukce mateřských škol.

V únoru také proběhlo jednání
s projektanty studie modernizace D4 (úsek Řitka – Baně). Cílem
studie je úprava D4 tak, aby splňovala parametry dálnice a zejména řešení otázky bezpečnosti
provozu. V první studii, kterou
nám ŘSD představilo v roce 2015,
byly bez náhrady zrušeny všechny autobusové zastávky. V tehdejším návrhu byl zrušený také
nájezd na D4 u Jíloviště ve směru do Prahy s návrhem průjezdu
veškeré dopravy obcí Jíloviště
a s napojením na dálnici u Motorestu Jíloviště. Tehdejší studie
zvedla velkou vlnu nevole a protestů jak mezi občany, tak samozřejmě na úrovni vedení obcí. Po
řadě jednání byly kontroverzní
návrhy zamítnuty a Ministerstvo
Zákres z projektové dokumentace vodovodu postaveného v lednu 2020
dopravy s ŘSD přislíbily nové řešení, které by mělo vycházet z potřeb nejenom tranDalší výstavby vodovodů v místech, kde ještě vodo- zitní dopravy, ale také z potřeb našeho regionu. Po
vod zavedený není, intenzivně připravujeme, některé několikaleté odmlce na podzim roku 2019 zahájila
úseky budou zahájeny již v dubnu, další v následu- firma Sagasta práce na nové studii, tentokrát s příjících měsících. Na všechny plánované vodovodní slibem nejen zjištění všech skutečností a návazností,
řady je již vydané stavební povolení. Pro další vý- ale také s větší spoluprací s obcemi. Na únorovém
stavbu doufáme v přidělení prostředků, o které jsme jednání nám projektanti představili výsledky průzkupožádali z dotačních titulů Středočeského kraje. Hla- mu, který probíhal v našich obcích vloni na podzim,
dina podzemních vod bohužel neustále klesá, a i teď a i přes to, že jsme měli k průběhu dotazníkového
v průběhu zimy se ve všech částech obce výrazně šetření připomínky, a nezdál se nám relevantní, výprojevuje nedostatek vody ve studních. Naším cílem sledky naprosto odpovídaly našim zkušenostem
je, aby do konce roku 2021 byly všechny nemovitosti s poptávkou po hromadné dopravě. Stručně by se
v souvisle zastavěném území obce v dosahu připoje- výsledek dotazníkového šetření dal shrnout tak, že
ní na vodovod. Do odloučených lokalit ale nejsme za- pro celý náš region je zásadní rychlá hromadná dotím schopni vodovod přivést a lidé zde budou nadále prava zejména do Prahy, značná poptávka je také po
odkázáni na vlastní zdroje vody.
spojení do Mníšku pod Brdy a do Všenor, případně
Další pozitivní zprávou je schválení dotace Středo- dále do Dobřichovic (spojení k Berounce se snažíme
českého kraje na proplacení nákladů přípravy projek- už několik let posílit a zrychlit, ale zatím ne s dobtové dokumentace na odbahnění a úpravy obecních rým výsledkem). Výstupem šetření, které doplnily
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ještě dopravní průzkumy dopravců, je také pro nás
zřejmý fakt, že kapacita současných spojení je zejména v dopravní špičce nedostatečná a vzhledem
k stále přibývajícímu počtu obyvatel v regionu, bude
potřeba v příštích letech hromadnou dopravu posílit.
Projektanti nám představili návrh řešení autobusové
dopravy, zatím s více variantami, ve kterých je jak zachování trasy autobusů po dálnici D4 se zastávkami
v nově vybudovaných zálivech, tak posílení spojů projíždějících obcemi, včetně nového spojení Jíloviště-Dobřichovice. Podmínkou je dokončení rekonstrukcí
krajských silnic, po kterých by v jejich dnešním stavu
větší frekvence autobusů nemohla jezdit. Informace
o zrušení zastávek se na podzim objevila v několika
mediích, prezentované údaje ale byly často neúplné.
Podle průběhu dosavadních jednání a ujištění zástupců ŘSD se nemusíme obávat jakéhokoliv omezení autobusové dopravy, ke zrušení zastávek bez
zajištění adekvátního náhradního řešení nedojde.
Ohledně rekonstrukce krajské komunikace procházející obcí jsme vyjednali na odboru správy majetku Středočeského kraje pomoc pro Krajskou správu
a údržbu silnic s řešením majetkového vypořádání
s vlastníky pozemků. Nedořešené vlastnické vztahy
stále brzdí zahájení stavby.
Začátkem nového roku v naší obci zahájila svoji působnost městská policie Mníšek pod Brdy, se kterou
jsme k tomu uzavřeli veřejnoprávní smlouvu. Na základě podnětů občanů vyřizujeme potřebný souhlas
Středočeského kraje pro možnost měření rychlosti
projíždějících vozidel. Hlídky budou pravidelně kontrolovat rychlost na krajských silnicích v zastavěném
území obce, zejména na výjezdech z Klínce ve směru
na Líšnici a Bojov. V případě potřeby můžete policii
kontaktovat na non stop lince 737 274 227.
20. února nás potrápila vichřice, která zde hlavně
v poryvu po 13 hodině napáchala velké škody. Poškozeno bylo několik střech rodinných domů, také
střecha objektu bytového domu u Obecního úřadu
a popadalo velké množství stromů. Největší polomy
postihly zahradu Mateřské školy. Z obav pádu dalších stromů paní ředitelka a paní učitelka vyvedly
děti zadním vchodem školky a přešly do bezpečí na
Obecní úřad, kde si je rodiče vyzvedli. Naštěstí nikdo
nebyl v době pádu stromů na zahradě, nedotčená je
i budova školky a jako zázrakem vyvázly i všechny
herní prvky téměř bez úhony, jenom s jedním přetrženým lanem. Jeden strom zůstal po ničivém poryvu
zavěšený o druhý a další byly poškozené padajícími
sousedními stromy, proto musel být provoz školky na
1 den omezen (děti byly na výletě) a na 1 den, v době
kácení poškozených dřevin, zcela přerušen.
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Zde bych chtěla moc poděkovat našim hasičům, kteří
během jednoho dne skáceli poškozené stromy, rozřezali a uklidili polomy a vývraty. Velmi mě mrzí, když
se ke mně po takové akci donesou řeči, že stromy
byly káceny zbytečně, za účelem získání dřeva. Proto zde doplňuji vysvětlení: Všechny skácené stromy
v zahradě mateřské školy, kde si přímo pod nimi denně hrají děti, byly zlomené, naštípnuté nebo byly jednostranně bez větví, tedy dále nestabilní a nebezpečné. Dobrovolní hasiči pracují na úkor svého zaměstnání a volného času bez nároku na finanční odměnu.
Na zásahy v průběhu vichřice 20. února vyjížděli už
v 5 hodin ráno, zasahovali celý den a pokračovali
v úterý 21. 2. ve 3 hodiny ráno výjezdem ke stromu
padlému přes silnici u Trnové, v 6 hodin u Spáleného
mlýna a odpoledne u řadových domků v Klínci. Spolu
s likvidací škody ve školce touto prací bez jakéhokoliv
požadavku na finanční kompenzaci strávili 3 dny. Kácení ve školce bylo vzhledem k blízkosti budovy prováděno lezeckou technikou a ta je běžně komerčně
oceňována okolo 10 000 Kč za strom. Naše jednotka disponuje 1 motorovou pilou, hasiči však v zájmu
urychlení a co nejdřívější možnosti zprovoznění školky používali i svoje vlastní pily, také bez požadavku
na náhrady. Ušetřili tedy náklady obce kolem 50 000
Kč a zasloužili se o obnovení provozu mateřské školy
v nejkratším možném termínu. Za odměnu jsem jim
darovala dřevo pokácených stromů v hodnotě cca
5 000 Kč (10 m3 á 500 Kč), které si mezi sebou rozdělili. Pro úplnost ještě dodávám, že všechny vzrostlé
stromy na obecních pozemcích nechávám pravidelně
posoudit dendrologem, poslední kontrola probíhala
krátce před vichřicí a poškozené stromy byly v pořádku. Podobně silnému větru ale bohužel ani zdravý
strom nemusí odolat a žádný posudek ani opatření
nedokáže podobné kalamitě předejít.
Doufám, že jsme si už letošní smůlu vybrali a podobné katastrofy nás zas na nějakou dobu minou. V následujících měsících nás čeká řada kulturních a sportovních akcí, pozvánky najdete na dalších stránkách
zpravodaje. Těším se na setkání s Vámi na Velikonočních trzích nebo na startu Malé klínecké!
Markéta Polívková, starostka

Otevírací doba Pošta Partner Jíloviště
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

13:00 - 18:00
07:00 - 12:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
07:00 - 12:00
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ODBĚR AKTUALIT

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

☺
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 6/19 dne 11. 12. 2019
•

Zastupitelstvo schválilo střednědobé rozpočtové
výhledy na roky 2020, 2021, 2022;

•

Schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2020
kvůli čerpání prostředků na plánované investiční
akce, kdy schodek bude plně pokryt z přebytku
hospodaření v minulých letech;

•

Pověřilo starostku provedením posledního
rozpočtového opatření roku 2019;

•

Pověřilo starostku prováděním rozpočtových
opatření v průběhu roku 2020 na straně příjmů;

•

Schválilo střednědobé rozpočtové výhledy
mateřské školy na období 2020–2022, vyrovnaný
rozpočet MŠ, výši příspěvku obce 340 tis. Kč,
závazné ukazatele a rozpis plateb;

•

Schválilo vyhlášení inventarizace majetku obce
za rok 2019 a současně schválilo inventarizační
komisi ve složení: I. Hánová (předsedkyně),
H. Rájek a K. Sitařová;

•

Schválilo výsledek výběrového řízení „Dostavba
vodovodu – propoj S1“ a udělilo starostce
pravomoc k podpisu smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem, firmou Stavitelství Řehoř, s.r.o., IČO
25075543, s nabídkovou cenou 2.684.230 Kč bez
DPH;

•

Souhlasilo s doporučením hodnotící komise a
udělilo starostce pravomoc k podpisu smlouvy
na zakázku „Administrátor dotace na akci
Revitalizace objektu MŠ Klínec“ s firmou Artendr
s.r.o., IČO 24190853, za nabídkovou cenu
103.000 Kč bez DPH;

•

Schválilo OZV č. 2/2019 o poplatku ze psů a
OZV č. 3/2019 o poplatku za zábor veřejného
prostranství;

•

Schválilo cenu vodného a stočného od 1. 1. 2020
na 36,10 Kč/m3 vodné a 36,47 Kč/m3 stočné.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zasedání č. 1/20 dne 13. 1. 2020
•

•
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Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádostí
o dotace z programů Středočeského kraje:
a) z Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS na nákup ochranných prostředků; b)
z Fondu Životního prostředí a zemědělství na
výstavbu vodovodů A–část, A3 a B; c) z Fondu
obnovy venkova na výstavbu vodovodu A a
kanalizační stoky P, a současně se spoluúčastí
na financování z rozpočtu obce;
Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z

národního programu Ministerstva životního
prostředí na výstavbu vodovodů A–část, A3 a B a
se spoluúčastí na financování z rozpočtu obce;
•

Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na
revitalizaci budovy mateřské školy z OPŽP a se
spoluúčastí na financování z rozpočtu obce;

•

Souhlasilo s navrženým postupem přípravy
stavby čp. 138, výpovědí současných nájemních
smluv k 1. 5. 2021 a s vytvořením Pravidel pro
přidělování obecních bytů, s přednostním právem
pro současné nájemníky;

•

Rozhodlo neprojednávat návrh č. 8 na pořízení
územního plánu v rámci pořizování Změny
č. 1 územního plánu Klínec, kdy žadatel žádal
o převedení parc. č. 2/1, k. ú. Klínec, z ploch
sídelní zeleně do ploch bydlení s možností
výstavby rodinného domu;

•

Stanovilo novou měsíční odměnu neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon funkce: předseda
výboru 3.245 Kč, člen výboru 2.704 Kč,
s platností od 1. 2. 2020;

•

Udělilo jednorázovou odměnu za výkon funkce
členům finančního a kontrolního výboru, kteří
nejsou členy zastupitelstva, ve výši 5.000 Kč;

•

Schválilo starostce obce mimořádnou odměnu ve
výši jednoho měsíčního platu za řešení krizové
situace zásobení vodou, přípravu a projednávání
projektových dokumentací a stavebních povolení
chystaných investičních staveb a zajištění chodu
OÚ v době pracovní neschopnosti administrativní
pracovnice.

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.
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Ukliďme Klínec!
Naše obec se v sobotu 28.3.2020 připojí k celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020.“
Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci a jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek.
Uklízí všichni. Společně. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí
školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři,
prodavači, ekologové, turisti, pejskaři… prostě všichni. V roce 2019 se do akce zapojilo celkem 157 163
dobrovolníků, kteří během 3 895 akcí uklidili 2 613
tun odpadů.

jdeme v 9h na kraji lesa. Celý úklid podpoří obec Klínec, předně svozem naplněných pytlů.
Termín úklidu: v sobotu 28.3.2020 od 9h do cca 15h
Místo srazu: za domem čp. 219 na kraji lesa.
Číslo akce: 24331
Odkaz na akci:
www.uklidmecesko.cz/event/24331
Pokud jste aktivní v geocachingu:
www.geocaching.com/geocache/GC8J7HP_
uklime-cesko-uklime-klinec

V Klínci chceme mít les a cesty opět bezpečné pro
zvířata, děti a naše čtyřnohé přátele. Úklid lesa Vršky
směr chatová osada Břízky se zaměří na sběr střepů,
plastů a dalších odpadků. Úklid se bude z velké části
soustředit především na odstranění nelegální černé
skládky v oblasti viz mapka níže.
Na akci bude k dispozici občerstvení a pro nejmenší
pomocníky pamětní listy a malá sladká odměna.
Jak se zapojit?
První krok je přihlásit se na akci jako dobrovolník na
oficiálních stránkách akce „Ukliďme Česko“.
www.uklidmecesko.cz
Dle počtu přihlášených dobrovolníků obdržíme úklidový materiál (pytle a rukavice). V den úklidu se se-
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Kultura

Konec roku ve znamení adventu
plně vytížené, hasiči nabízeli tradiční občerstvení a
v sále zbrojnice zároveň probíhala vánoční dílna pro
děti. Součástí programu bylo slavnostní předání a následné představení nového vozu pro jednotku SDH,
které bylo provázeno značným zájmem veřejnosti.
Program akce vyvrcholil za soumraku zpěvem koled
v podání dětí z naší mateřské školy. Sousedské setkání v příjemné předvánoční atmosféře pak ihned
narušil prudký déšť, který rychle rozehnal téměř
všechny návštěvníky do jejich domovů.

Rok uplynul jako voda a s nastalým adventním časem přišel do naší obce obvyklý předvánoční kulturní
program. První adventní neděli 1. prosince směřovaly kroky mnohých z vás na klíneckou farmu, kde se
uskutečnila akce s názvem Rozsvícení vánočního
stromečku. Již v odpoledních hodinách tady v sále
hospody probíhala vánoční výtvarná dílna, zdobení perníčků či prodejní ochutnávka čokolády. Venku
v zahradě navozoval adventní atmosféru živý betlém
a po setmění zazpívaly děti z mateřské školy několik písniček, načež byl slavnostně rozsvícen vánoční
stromek.
O týden později, přesněji v sobotu 7. prosince, se na
farmě konala další oblíbená akce Ďábelská diskotéka & Mikulášská nadílka, kde se dětičky nejprve pořádně vyřádily na tanečním parketu, než se dostavil
Mikuláš se svojí družinou a děti počastoval nadílkou.
Další sobotu 14. prosince jsme se sešli na tradičních Vánočních trzích před hasičskou zbrojnicí. Již
od rána panovalo značně nevlídné počasí, posléze
se ještě přidal silný vítr, ale přesto všechno přišel na
trhy hojný počet návštěvníků. Prodejní stánky byly
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Poslední událostí byla výprava pro Betlémské světlo
na klíneckou železniční zastávku, kterou organizovala klínecká farma. V sobotu 21. prosince jej rozváželi
skauti vlakem, a tak se třetím rokem za sebou sešlo
několik sousedů, aby si přímo od skautů Betlémské
světlo připálili a odnesli si ho domů. Přitom jsme ještě
po cestě nazdobili stromek pro lesní zvířátka vhodnými pochutinami, jako lojové koule, jablka, mrkev
apod., což se ruku v ruce s putováním pro Betlémské
světlo stalo tradicí.
Jaroslav Volf

Kultura

Masopustní průvod masek

Bylo teplé sobotní odpoledne 15. února, když Klíncem prošel tradiční masopustní průvod pořádaný naší
mateřskou školou. Byly to především malé děti, které se sešly v hojném počtu, převlečeny do tradičních
masopustních kostýmů i do kostýmů novodobějších.
Pozadu nezůstali ani dospělí, mnoho z nich přišlo v
rozličných převlecích a výborně doplnili už tak pestrý
soubor maškar.

Více fotografií je na: www.fotoklinec.rajce.net.
Jaroslav Volf

Po rituálním zahájení akce na parkovišti pod školkou,
kde si děti zatančily s bábou a od paní starostky dostaly symbolický klíč od obce, se následně celý průvod vydal do ulic. Na trase čekalo několik zastavení,
kde děti paní či pánovi domu zazpívaly a za to byly
odměněny rozličnými sladkými dobrotami a dospělí
se na další cestu posilnili alkoholickými nápoji. Zakončení trasy bylo na klínecké farmě, kde byla slavnostně pohřbena basa a v sále hospody přichystána
dětská diskotéka.
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Školka

Masopust ve školce

Jako každoročně jsme se připravovali a těšili na masopustní průvod po vsi. Vyprávěli jsme si o tradici masopustu, o jeho zvyklostech, učili se masopustní písničky a básničky. Abychom o masopustním období a
maskách věděli co nejvíce, rozjeli jsme se do Čechovy stodoly, kde jsme si užili program zaměřený právě
na tuto staročeskou tradici. Masopustním příběhem
nás provedl pan řezník Krkovička a my se dozvěděli mnoho nového. Viděli jsme zde hodně tradičních
masek a dozvěděli se, k čemu sloužily. Například, že
průvod vede strakatý, že medvěd musí vyzvat paní
mámu k tanci a pak jí vyválet ve sněhu, aby jí dobře
nesly slepice, nebo co je hra na mlýnské kolo. Něco
jsme si řekli také o masopustním jídle, zabijačce, i to,
že po masopustu nastává čtyřiceti denní půst. Také
jsme si zde každý vyrobili masku na obličej. V sobotu 15. února jsme se sešli pod školkou a písničkami
a básničkami přivítali hosty. Zejména paní starostku,
kterou jsme požádali o klíč od vesnice. Ta nám ho
předala a povolila maškarám průvod po vsi. Vesnici
jsme prošli s veselou náladou a kde nám otevřeli, tam
jsme zazpívali a vysloužili si a malou sladkou odměnu. Zakončení průvodu proběhlo na farmě, kde pan
„farář“ pronesl řeč a my pak pochovali naši basu, kterou jsme si tentokrát vezli s sebou na vozíčku.

Lyžování v SKI areálu
Chotouň

Lyžování ve školce se stalo již pravidelnou akcí. I
letos jsme týden jezdili na svahu SKI areálu v obci
Chotouň a užívali si sněhu na sjezdovce. Počasí bylo
sice všelijaké, ale nám to nevadilo. Sníh na sjezdovce
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byl udržovaný a my jezdili jako o závod. Někteří z nás
jsou již zkušení lyžaři a závodníci a užívali si větší
sjezdovku. Pod vedením bezvadných instruktorů si
své lyžařské dovednosti ještě více zdokonalovali. Ti,
co zde byli poprvé, se učili základy lyžování na malé
sjezdovce, ale musíme říci, že i tito lyžaři většinou nakonec odjeli na velkou sjezdovku a stali se z nich také
šikovní lyžaři. Poslední den jsme si užili i závody za
mohutné podpory rodičů. Užili jsme si týden pohybu
na čerstvém vzduchu a těšíme se na lyže opět za rok.

Jak se chystáme na jaro?

Na jaro se všichni již moc těšíme. V zimě jsme se
mimo jiné učili o ptactvu, které zůstává přes zimu u
nás, a sledovali jsme tyto ptáčky, jak létají k nám na
zahradu do krmítka. Učili jsme se je nejen poznávat,
ale také jak je správně přikrmovat, a tak věříme, že
zůstanou na naší zahradě i na jaře. Právě proto jsme
si ve školce sami vyrobili ptačí budku, kterou pověsíme na strom na zahradě.

Školka

Teď nás čeká úprava naší zahrady. Rádi bychom zde,
za pomoci dospělých, vysázeli nějaké nové stromy a
keře. Nás pak čeká hlavně příprava našich truhlíku na
výsadbu zeleniny, sázení kytiček nebo výroba hmyzího hotelu, který pak umístíme na zahradě. Těšíme
se, že naše zahrada i po kalamitě, která jí potkala,
prokoukne a bude opět našim oblíbeným zázemím,
kde budeme trávit jarní dny.

Orkán ve školce

V pondělí 10. 2. se nad naší republikou přehnal orkán Sabina. Bohužel se nevyhnul ani naší školce. V
poledne, když už jsme si říkali, že vše dopadlo dobře,
se na pár minut zatáhlo a vítr udeřil vší silou. Po této
chvilkové smršti zůstala na naší zahradě pohroma.
Jeden vzrostlý strom se zcela vyvrátil a při pádu zlomil druhý, který stál vedle. Oba dopadly před vchod
školky. Další smrk (dvoják) se vyvrátil napůl a zůstal
viset ve vzduchu uprostřed zahrady. Když jsme tuto
situaci viděli, raději jsme děti odvedli nouzovým východem ze školky. To již byli u školky hasiči z Klínce i paní starostka. Vše dopadlo dobře a nikomu se
nic nestalo. Nastala však situace, kdy jsme museli z
důvodu bezpečnosti školku, po domluvě s paní starostkou, hasiči a školkovým „bezpečákem“, uzavřít.
Jelikož hasiči v tento den nevěděli, co stíhat dříve,
a naprosto logicky měly přednost situace, kdy byly
ohroženy životy či majetek, domluvila paní starostka
řešení situace na středu. Tehdy si členové hasičské
jednotky z Klínce vzali ve svých zaměstnáních volno. Celý den, ve velmi nepříznivém počasí, řezali a
káceli všechny stromy na zahradě, které byly pádem
okolních stromů již hodně poškozené a musely se pokácet z rozhodnutí bezpečnostního technika. Všem
patří obrovský dík dětí a personálu školky.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy na rok 2020/2021 proběhne
4. května 2020 od 13.30 do 17.00 hodin. Veškeré informace k zápisu najdete od dubna na naších webových stránkách www.msklinec.webnode.cz
Den otevřených dveří proběhne v mateřské škole
15. dubna v době od 8.00 do 10.00 hodin a od 15.00
do 16.00 hodin. Školka bude otevřena pro rodiče a
děti, kteří se chystají k zápisu a chtějí se dozvědět
o naší školce co nejvíce. Po telefonické dohodě je
možné si domluvit i jiný termín.

Martina Kumštátová, ředitelka MŠ
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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Pro doklady do Černošic
Nově si můžete nechat zhotovit občanský průkaz či
cestovní pas také na radnici v Černošicích. Agendu vykonává matrika v nové budově radnice Města
Černošic, v ulici Karlštejnská 259, poblíž zimního
stadionu. Radnice je situována do historické vily Tišnovských, jenž prošla generální rekonstrukcí a do níž
byly sloučeny veškeré veřejné služby města, včetně
městské policie a knihovny. Doklady vám nadále vystaví i pobočka v Podskalské ulici či kterýkoliv jiný
městský úřad s přenesenou působností.

Platnost Lítačky bude automaticky
prodloužena
V letošním roce bude končit platnost dopravních karet Lítačka, které se začaly poprvé vydávat v roce
2016. Provozovatel Lítačky, pražská městská společnost Operátor ICT, společně s Magistrátem hlavního
města Prahy, se rozhodly automaticky planost karet
Lítačka prodloužit o tři roky. Cestující, kterým by karta
v letošním roce propadla, tak budou moci s Lítačkou
cestovat po Praze a Středočeském kraji až do roku
2023. Během letošního roku by měla skončit platnost
asi 450 000 karet. Všechny karty Lítačka, kterým
končí planost během letošního roku, budou automaticky v databázi provozovatele karty Operátora ICT
prodlouženy. Cestující nebudou muset provést žádný
úkon, tak jak tomu bylo v minulosti.

Mníšek posiluje bezpečnost v ulicích
Koncem února byla v Mníšku pod Brdy dokončena
instalace první desítky kamer, které budou monitorovat komunikace a objekty ve městě. První etapa nového kamerového systému vyšla město na necelých
700 tis. Kč, ten původní byl již zastaralý a měl pouze jednu funkční kameru. Další změnu doznala mníšecká městská policie, která v lednu navýšila počet
strážníků na osm, a od února zahájila nepřetržitý provoz, což se mimo jiné projevilo v možnosti zvýšených
kontrol v rizikových oblastech v nočních hodinách.
Taktéž obvodní oddělení Policie ČR je personálně
stabilizované a v posledních měsících provádí zvýšenou hlídkovou činnost ve vytipovaných lokalitách.

Nádražní ulice na Smíchově bude
uzavřena
Tramvajová trať mezi nádražím na Smíchově a Barrandovem má projít zásadní rekonstrukcí. Práce
jsou plánovány od března až do října letošního roku.
V první etapě, která má údajně začít v polovině břez-
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na, se jedná o úsek Hlubočepy – Sídliště Barrandov,
včetně smyčky na Barrandově, kde mají být vloženy
kolejové konstrukce pro budoucí pokračování tratě
do Holyně. Druhá etapa, která má začít v polovině
května, naváže v úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy. V Nádražní ulici je plánováno přeložení kolejí
na okraj ulice, blíže k železniční trati, tramvajové koleje pak již nebudou oddělovat jízdní pruhy pro auta,
čímž také zmizí křížení tramvají s autobusy u lihovaru. Provoz se tak má v tomto místě značně zjednodušit a zrychlit. Po dobu uzavírky Nádražní by měly
autobusy jezdit Strakonickou ulicí.

Berounka nebude splavněna
V lednu prošla Senátem novela zákona o vnitrozemské plavbě, která umožní zachovat současný stav
řeky na dolním toku. V délce téměř 40 km, přibližně
od obce Liblín po přístav Praha-Radotín, bude koryto
vyjmuto z dopravně významných cest. Proti splavnění dolního toku se postavili už v roce 2015 starostové
a obyvatelé obcí a pražských městských částí z povodí Berounky, kdy bylo vysloveno společné nesouhlasné stanovisko. V celé délce by ke splavnění řeky
bylo nutné provést rozsáhlé úpravy koryta a vybudovat několik plavebních stupňů, čímž by došlo k nenávratné degradaci krajiny v okolí řeky, která si dosud
uchovává přirozené koryto.

Pozvánky na výstavy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy vás zve
na výstavu „Když údolím se řítí Posázavský pacifik“ ke 120 letům tratě. Výstava se koná v termínu
1. 3. – 14. 6. 2020. Kromě stálé muzejní expozice
již probíhá výstava „Mince doby Lucemburské“ a od
14. 3. 2020 bude k vidění výstava „Plavecký mariáš“ o vorařství na Sázavě a Vltavě. Obě jmenované
výstavy končí shodně 14. června. Muzeum je otevřeno denně, kromě pondělí (není-li státním svátkem), 9–12 a 13–16 hod, od června pak 9–17 hod.
MČ Praha-Zbraslav a Skautské středisko Uragan
Zbraslav pořádají výstavu „30 let Uraganu“, která
ukáže historii místního skautského střediska. Výstava se koná v Městském domě na Zbraslavi, ul. U
Malé řeky 3, v otevírací době zbraslavské knihovny
(pondělí a středa 8–18, úterý 12–16, čtvrtek 12–18
hod). Výstava probíhá v termínu 21. 3. – 14. 4. 2020,
vernisáž výstavy proběhne 21. března ve 14 hodin.
připravil Jaroslav Volf

Kultura

Tři králové 2020

11. ledna odpoledne za příjemného počasí vyrazilo
do ulic a uliček mezi klínecké domy 5 královských
skupinek. Vybaveni dobrou náladou, nadšením, a
někteří i hudebními nástroji, jsme se po roce opět
těšili na přátelskou atmosféru a milá setkání s našimi
blízkými i vzdálenějšími sousedy, jak je známe z minulých let. V letošním roce byl výnos tříkrálové sbírky
v naší obci 18 101 Kč, celkově se v Mníšku pod Brdy
a okolních obcích vybralo 131 456 Kč.

charita zde od r. 2006 provozuje vlastní nemocnici,
která poskytuje péči lidem z vesnických oblastí v kraji
Buikwe, což je oblast, kde 50 % lidí žije pod hranicí
chudoby).
Velice děkujeme za Vaši štědrost a vlídné přijetí a těšíme se na setkání za rok.
Petra Plicková

Získané prostředky budou využity na rekonstrukci
azylového domu pro matky a rodiny s dětmi v Kralupech nad Vltavou, na pomoc rodinám v nouzi, sociální bydlení a zdravotní péči v Ugandě (Česká katolická
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Historie

Podpůrný spolek Svornost
hlavně pořádáním různých zábav, které se odehrávaly několikrát do roka, povětšinou v Klínci. Podpora
se vztahovala také na případné úmrtí člena spolku.
V tom pádě bylo ustanoveno vyplatit pozůstalým 30
korun jako příspěvek na pohřeb. Současně byla na
pohřeb vyslána delegace v počtu 15 mužů z řad spolku. Pokud by se někdo z nich na pohřeb nedostavil,
byl povinen zaplatit do spolkové pokladny jednu korunu.

Byl jedním z mnoha, jenž vznikl důsledkem rozsáhlého rozvoje spolkové činnosti na venkově na přelomu
19. a 20. století. Podpůrný spolek byl založen 9. srpna 1903 na ustavující valné hromadě, která se konala
v Hostinci pana Burgra v Klínci (dnešní Farma Klínec). Tady byla také ustanovena spolková místnost,
kde se následně odehrávala veškerá setkání členů
spolku. Úplný název zněl „Podpůrný spolek Svornost
pro Klínec a okolí“. Při založení do spolku přistoupilo
prvních 23 členů, dva byli z Černolic, všichni ostatní
z Klínce. Členové se dělili na činné a přispívající a
zpočátku jimi mohli být pouze muži. Pocházeli především z Klínce, v průběhu dalších let potom minoritně
z Trnové, Bojova, Líšnice, Řitky, Černolic, Jíloviště
nebo zdánlivě ze vzdálenějších obcí, jako Sloup, Měchenice a Skochovice. Zájem o členství měli v drtivé
většině příslušníci dělnické třídy.
Hlavním důvodem vzniku spolku bylo do jisté míry
suplovat tehdy neexistující zdravotní a sociální pojištění. Každý člen spolku byl v případě nemoci podporován finančním příspěvkem, který mu byl po určitou
dobu vyplácen. Nemoc bylo nutné spolku neprodleně
ohlásit a zažádat si tím o proplácení peněz. Kdo si
nemohl dovolit svého lékaře, tomu byl po dobu nemoci poskytnut smluvní spolkový lékař, kterým byl
Dr. Resl z Davle a který následně spolku předkládal
zprávy o nemocných a ze spolkových peněz mu byly
hrazeny léčebné úkony. Určeno bylo, aby po dobu
nemoci navštívil nemocného dvakrát, v případě těžší
nemoci i vícekrát.
Podpora v nemoci byla ustanovena na 50 haléřů denně po dobu pěti týdnů. V roce 1905 se podpora zvýšila na 60 haléřů denně. Peníze na svou činnost získávala Svornost jednak z příspěvků svých členů, ale
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Činnost Svornosti řídil správní výbor, který byl volen
každý rok na výroční valné hromadě, jenž se zpravidla konala v lednu. Správní výbor zahrnoval předsedu spolku, místopředsedu, jednatele, pokladního,
účetního, potom členy výboru a kontrolory účtů. Dále
byli voleni členi zábavního výboru, kteří měli za povinnost pořádat zábavy, a dále kontroloři nemocných,
kteří dohlíželi na to, že nemocní opravdu marodí, leží
doma a nechodí do práce. Mimo výroční valné hromady se pravidelně konala ještě půlroční valná hromada, ta byla obyčejně v srpnu, a zpravidla každý
měsíc se konala výborová schůze, na které se povětšinou rozhodovalo o přiznání podpory nebo o přijetí
nových členů.
Na ustavující valné hromadě byl prvním předsedou
Svornosti zvolen František Strejček, místopředsedou
Josef Šťastný, jednatelem Antonín Pulec a pokladníkem a účetním v jedné osobě Josef Šimůnek.
Na výborové schůzi dne 4. října 1903 byl z řad spolku
zvolen spolkový poslíček, který po zbytek roku vykonával svou činnost zdarma. V následujícím roce už
pobíral odměnu 6 korun ročně a v roce 1906 mu byla
odměna zvýšena na 7 korun a 20 haléřů. Ve spolku
to byla jediná placená pozice, ostatní vykonávali své
funkce zdarma.
V roce vzniku spolku byla založena knihovna, ale
v činnost byla uvedena až o rok později. Dlouhá léta
byla přístupná pouze členům Svornosti. První zábava, kterou spolek pořádal, byla konána právě ve prospěch knihovny. V dalších letech byly dle možností do
knihovny průběžně pořizovány další knihy a pravidelně odebírán politický časopis Právo lidu, Moravská
bibliotéka (za poplatek 4 koruny a 80 haléřů ročně)
a v roce 1907 zaslala Dělnická akademie spolku 10
čísel svého časopisu.
V roce 1906 bylo na pololetní valné hromadě odsou-
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hlaseno zvýšení příspěvku v nemoci na 80 haléřů za
den a na pohřeb 40 korun. V dalším roce bylo ustanoveno, že každý nemocný má právo v jednom roce
vybrat podporu v nemoci za 50 dní. O rok později pak
bylo upřesněno, že další podporu je možné čerpat
zase až za jeden kalendářní rok od doby, kdy byla
podpora za padesátý den vybrána.
V roce 1906 byl založen Sirotčí fond, do kterého každý činný člen přispěl jednou korunou. Z fondu byla
například na Vánoce vyplácena stromečková podpora dětem po zemřelých členech, každému 5 korun.
Na valné hromadě dne 12. ledna 1908 byl zvolen novým předsedou František Zamrazil, místopředsedou
Štěpán Chaloupka. V témže roce čítá spolek 24 členů činných a 1 přispívajícího. Na valné hromadě roku
1910 bylo usneseno, že pohřbu člena Svornosti se
mají zúčastnit všichni členové spolku bez rozdílu. Od
roku 1912 se měli navíc účastnit pohřbu jakéhokoliv
příslušníka rodiny (ve věku od 16 let) člena Svornosti.
Dne 21. srpna 1910 řešila mimořádná výborová schůze urážlivé výroky člena J. O. na adresu Svornosti.
Člen měl v hostinci prohlásit, že podpůrný spolek je
špinavej, což opakoval, proto výbor povolal dotyčného k zodpovědnosti. Dotyčný žádal výbor o odpuštění
s vysvětlením, že jestli ten výrok prohlásil, tak to bylo
proto, že se v hospodě přenalil. Po upozornění, aby
se takových urážek vůči spolku již nikdy nedopouštěl,
mu bylo nakonec odpuštěno.
V roce 1913 byl předsedou spolku zvolen Antonín
Pulec a místopředsedou Stanislav Lébl. Od roku 1913
mohly do řad spolku vstoupit i ženy, ihned tak učinilo
18 žen. Další následovaly až po válce v roce 1920.
Byla zvýšena podpora v nemoci na 1 korunu denně,
s výminkou, že v případě klesání pokladny, může výbor výši podpory změnit. Současně byl zvýšen počet
dnů podpory v nemoci na 60. V roce 1914 měl spolek
32 členů činných a 18 přispívajících. Příspěvek členů
tehdy činil 2 koruny ročně, jak pro muže, tak pro ženy.
V době 1. světové války byla činnost Svornosti vlivem
válečných událostí přerušena, obnovena byla až na
počátku roku 1919. Během války se ovšem 19. ledna
1915 sešlo 12 členů výboru a odsouhlasilo, že vyplatí ve prospěch činných členů, kterých tehdy bylo 31,
jednorázově 20 korun coby nouzovou podporu. Na
valné hromadě dne 26. ledna 1919 byl znovu zvolen
předsedou Antonín Pulec, který se následně důrazně
ohradil proti vyplacení nouzové podpory, protože během války neměli členové na podporu nárok a neměla být vyplacena.

V roce 1920 byl na valné hromadě zvolen předsedou František Lébl. V nadcházejícím desetiletí potom
dochází na předsednickém postu k poměrně častému střídání osob. Roku 1921 byla spolková knihovna zpřístupněna pro celou obec s tím, že obec bude
ročně přispívat 100 Kč do spolkové pokladny. Někdy
před rokem 1930 byla knihovna patrně postoupena
obci, neboť 11. ledna 1930 byl na mimořádné schůzi výboru přijat návrh, aby se obci zaslalo sdělení,
nechť si opatří skříň pro obecní knihovnu, neboť tu
stávající spolek potřebuje pro svoje spolkové věci.
Zvyšující se míra státního sociálního zabezpečení
v dobách první republiky ubírala Svornosti na počtu
členů a zároveň těm stávajícím přidávala na věku. Na
valné hromadě 14. ledna 1923 bylo rozhodnuto, že
noví členi přispívající budou přijímáni pouze do věku
40 let, ledaže by si zaplatili roky nazpět, přispívali minimálně 5 Kč ročně a na podporu měli nárok až za
rok od přijetí. V roce 1929 se valná hromada usnesla,
že noví členi se budou přijímat pouze do věku 40 let
se zápisným 3 Kč na vždy.
V roce 1926 došlo ke zvýšení pohřebného ze 60 Kč
na 200 Kč, ale pouze pro členy činné. Plat poslíčka v roce 1926 činil 20 Kč. O dva roky později mu
byl zvýšen na 30 Kč a v roce 1931 měl již 35 Kč.
Na konci roku 1929 měla Svornost celkové jmění
11.987,68 Kč, v drtivé většině uložené v klínecké
kampeličce. V roce 1930 měl spolek 54 členů činných
a 41 přispívajících. V roce 1932 disponoval spolek
následujícím majetkem: knihy pokladní a skříňka
na peníze, kniha jednatelská, knihy účetní a razítko
s příslušenstvím, kniha kontrolora nemocných, kniha
zapisovatelská, skříň s písemnostmi, předsednická
šerpa s příslušenstvím, 22 šerp členských, prapor,
6 svítilen, velká maska, stanovy, tabulka, dvě kasičky, státní prémiový dluhopis na 100 Kč a v klínecké kampeličce bylo na vkladních knížkách uloženo
12.604,63 Kč.
Od 30. let 20. století není z dostupných písemných
pramenů působnost Svornosti známa. V roce 1940
se objevuje krátká zpráva o tom, že je spolku povoleno postavit stožár na vlajku. Průkaznou existenci
máme ještě nedlouho po druhé světové válce, avšak
o pár let později byl patrně zlikvidován, stejně jako
obdobné spolky. Pamětníci by mohli jistě bílé místo z
historie Svornosti zaplnit.
Jaroslav Volf
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Proč se říká...?

Pomístní jména v Klínci
a jeho okolí (II. díl)
Ve druhé části seriálu vám přinášíme dalších osm
pomístních jmen a názvů místních částí, tak jak
je naši předci užívali. A povětšinou se užívají dodnes. Kolik z nich se asi uchovalo ve vašem povědomí?

1. DRAHA
Draha je název pro výpadovou cestu z obce směrem
ke Spálenému mlýnu a Bojovu. Ve středověku se jednalo o nejdůležitější cestu do polí a na pastviny „Nade
mlejnem“, o kterých jste se mohli dočíst v minulém
vydání. Časem název přešel i na přilehlá pole jižně od
této cesty, odtud pojmenování Na Drahách. Pokud se
tedy vydáte na procházku po poli směrem ke Spálenému Mlýnu, vězte, že jste se procházeli po Drahách.

2. KOUTA
Pokud jste se po minulém vydání rozhodli obejít
všechna uvedená místa a prošli jste kolem Paloučku,
prošli jste se také Kouty nebo V Koutích. Jedná se
o pole obklopené ze tří stran lesem a z jedné strany
Drahami, je tak zastrčené „v koutě“. Po tomto poli/
louce se můžete vydat, pokud byste si chtěli udělat
procházku na místní hřbitov, stočit to v lese směrem
na Pekla (viz minulé vydání) nebo například pouštět
ve větrném počasí draky. I když je toto pole zastrčené
v koutě, tak se jedná o nejúrodnější půdu na území
obce a v minulosti bylo součástí panského statku.

3. V KOLÁCH
Nedaleko od Drahy se nachází další zajímavě pojmenovaná cesta, která – jak můžete tušit podle názvu
– poslouží jako romantická okružní procházka po polích/loukách za obcí. Pokud byste si toto „kolo“ chtěli
obejít, vydejte se od Klínce podél hranic s líšnickým
katastrem směrem k Bábinné strouze (viz minulé
vydání), odtud mezi poli Nade mlejnem směrem ke
Koutům a Drahami zpět do vesnice. Tato cesta je často využívána na procházky na koních, ale nenechte
se zmást. Cesta je schůdná a poskytuje i malebná
místa k odpočinku.

4. U ŠIMŮNKŮ / U HRNČÍŘŮ
Historie Klínce sahá do vzdálené minulosti, a tak se
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nemůžeme divit, že některá stavení dodnes nesou
odkaz mnoha generací, jež v nich v minulosti přebývaly. To je případ i domu s číslem popisným 35, jinak
také nazývaným U hrnčířů / U Šimůnků. Název je samozřejmě odkazem na hrnčířskou dílnu, která v tomto stavení fungovala mezi lety 1871–1950! Stavení se
vyznačuje snad největším počtem štítů v obci, to jak
se dílna, se zvyšováním výroby, znovu a znovu přistavovala a přestavovala. Předtím vlastnil dílnu jistý
pan Žáček.

5. ŠIMŮNKOVA LOUKA
Kdo někdy procházel Klínec mimo cesty a silnice,
jistě ví, že mezi Korábkou a domy, včetně čísla 35,
se nacházejí menší travnaté louky. Oblast přímo pod
tímto stavením je nazývána podle jejího tehdejšího
majitele Šimůnka, jenž jí koupil od jistého Žáka, rolníka z Líšnice (v době, kdy louku vlastnil se jí říkalo
louka Žákova). Dnes už ji znáte spíše podle jména
současného pokolení. Kdo by raději upřednostňoval
název obecnější může jí říkat jednoduše Louka pod
vsí.

6. U PAŠKŮ
Stavení s číslem popisným 23 se podle majitelů říkalo U Pašků, ovšem po druhé světové válce název
postupně zanikl. Jak již víme z minulého vydání,
o hostince v Klínci nebylo nikdy nouze (U Kocourků,
U Slavíčků), a podle historika Zdeňka Boháče se zde
prý kdysi také nacházel hostinec. Podle tehdejšího
kronikáře Karla Boháče se v tomto domě nacházela
hrnčířská dílna, a právě po jejím zrušení jej do vlastnictví získali manželé Paškovi.

7. U ŠKOLY
Mezi názvy, které jsou v živé paměti starousedlíků
Klínce, patří jistě i tento. Budova dnešní školky byla,
jak mnozí z Vás jistě vědí, dříve základní školou.
I když ji v Klínci můžeme považovat za stavbu spíše
novější, stojí již úctyhodných 60 let. Tento název je typickým příkladem pomíjivosti pomístních jmen, neboť
v dnešní době se místu neřekne jinak než U školky.

Proč se říká...?
8. U DUBU
U dubu je název, který jistě mluví sám za sebe. Louka/pole, které získalo své jméno podle dodnes stojícího
velkého dubu, se nachází v nejsevernější části klíneckého katastru. Louka je z jedné strany sevřená silnicí
směrem na Jíloviště a z druhé strany lesem, a tvoří tak pomyslnou špičku, v jejímž hrotu se nachází právě
onen zmiňovaný dub, jehož obvod kmene měří přes 370 cm a v minulosti býval hraničním stromem. V dnešní
době je zdejší lokalita známa spíše jako U Kočů.
Anežka Černá
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Novinky v SDH Klínec
Drazí spoluobčané,
dovolte i našemu sboru pozdravit vás na stránkách
obecního zpravodaje a seznámit vás s novinkami
z našeho dění. Jako každý rok, tak i letos jsme
v únoru pořádali výroční valnou hromadu. Stalo se tak
7. února v zasedacím sále hasičské zbrojnice v Klínci.
Rok 2020 je pro SDH rokem volebním, tudíž bylo
potřeba zvolit nové vedení pro volební období
2020/2025. Z těchto voleb vzešel staronový starosta
SDH pan František Obermajer starší, jeho náměstkem byl zvolen pan Herbert Rájek. Post velitele SDH
obhájil pan Jiří Wohlmuth, strojníkem SDH se stal
pan František Obermajer mladší. Do pozice jednatele a hospodáře sboru byla zvolena paní Petra Uvírová, referentkou žen se stala paní Dana Machková.

Do výboru sboru byli navrženi a zvoleni pan Vlastimil
Lizánek starší, slečna Zdeňka Marková, pan Štěpán
Moravčík a spolu s nimi i slečna Božena Dvořáková. Revizorem sboru se stal Jan Dvořák a do komise
s ním byli zvoleny paní Marie Lizánková a Jaroslava
Obermajerová.
Zvoleným přejeme mnoho úspěchů při plnění svých
povinností vyplývajících z jejich funkcí!
Za SDH Klínec
Jakub Petržila
O připravovaných akcích SDH Klínec vás
pravidelně informujeme na našich stránkách
www.hasiciklinec.cz a facebookovém profilu.

Ohlédnutí za únorem z pohledu
JSDH Klínec
Vážení spoluobčané,
máme za sebou poměrně aktivní měsíc únor. Jako
zbytkem republiky, tak i Klíncem se prohnala bouře
Sabina, která napáchala nemalé škody. Naše jednotka vyjela celkem k osmi událostem na území naší
obce a v jejím těsném okolí. Začalo to již 10. 2. ve
4:45, kdy jsme byli vysláni ke spadlému stromu přes
koleje kousek od železniční stanice Klínec. Zde jsme
ve spolupráci s jednotkou HZS Správy železnic strom
odstranili a umožnili tak průjezd vlaku, který stál před
padlým stromem. V 6:37 následoval zásah u spadlého stromu u Spáleného mlýna, kde jsme odstranili
strom, který blokoval průjezd po komunikaci. Další výzva přišla ve 12:51, kdy jsme byli povoláni ke
stromu spadlému na štít rodinného domu, který hrozil
dalším pádem na přípojku elektrické energie k domu
a do silnice. Tento zásah byl časově náročnější, neboť jsme museli dlouho čekat na výškovou techniku, která byla v celém kraji vytížená, a čekací doba
byla až deset hodin a déle. Nakonec se nám podařilo
domluvit zápůjčku této techniky od HZS hl. m. Prahy, a tak jsme mohli tento strom po dlouhém čekání
postupně odřezávat od špičky tak, aby nenapáchal
další škody. Téměř současně s tímto případem nám
byla ohlášena ve 13:08 další událost, kterou byly po-
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padané stromy na zahradě MŠ Klínec. Situaci jsme
zkontrolovali a její řešení jsme odložili až po vyřešení
již zmiňovaného stromu na rodinném domě. K tomu
došlo v 18:36. Po přesunu techniky do školky jsme
částečně odstranili popadané stromy v prostoru před
vchodem do budovy školky, aby bylo možné do ní
vstoupit v případě potřeby. Vzhledem k meteorologickým podmínkám, kdy byla tma a foukal velmi silný
vítr, na místě bylo několik vyvrácených a nebezpečně
nakloněných stromů, nebylo možné zlikvidovat nastalou situaci okamžitě a bylo rozhodnuto o odkladu
likvidace na příhodnější a bezpečnější podmínky. Do
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a Petře Uvírové za občerstvení, které nám
holky donesly k zásahu. Po dlouhých hodinách trocha jídla přišla vhod.
Druhý den, 11. 2., nám začal již ve 3:54,
kdy jsme byli povoláni k nalomenému stromu na silnici mezi obcemi Klínec a Trnová.
I zde jsme strom odklidili pomocí motorové
pily mimo komunikaci a obnovili plný provoz. Téhož dne v 6:42 přišla výzva k zásahu na další popadané stromy poblíž Spáleného mlýna. I zde se jednalo o stromy
přes silnici, které jsme rozřezali a odklidili
z vozovky pryč.
Pak následoval den klidu, kdy počasí sice
řádilo, ale již nezpůsobilo nic, kde by byla
naše přítomnost potřeba. Vyhlíželi jsme
tedy počasí na středu 12. 2., na kdy jsme
si, každý dle možností, domluvili volno ve
svých zaměstnáních, abychom se mohli
pustit do likvidace následků bouře v areálu školky. Ve středu ráno jsme sice stále
neměli ideální počasí, kdy nám chvílemi
foukal silný vítr a několikrát nás překvapilo
i silné sněžení, ale po osmi hodinách práce jsme mohli sbalit pily a prohlásit školku
opětovně za bezpečnou. Skvělým občerstvením během práce nám byly smažené
řízky, za které děkujeme paní starostce
Markétě Polívkové a paní Elišce Hrubé,
která nám je připravila.
Po klidné noci nás ve čtvrtek čekaly další dva výjezdy, kdy jsme v 17:19 vyjeli
k nebezpečně nakloněnému stromu nad
cestou a v 18:20 k odstranění nebezpečné
větve hrozící pádem na místním hřbitově.
Tím jsme se se Sabinou rozloučili.

té doby byl, s ohledem na bezpečnost dětí a rodičů
pohybujících se běžně v areálu školky, vydán zákaz
vstupu na pozemek do doby, než bude nebezpečí odstraněno. Zde bych chtěl pochválit organizaci evakuace ve školce, kdy děti byly pod dohledem paní ředitelky v krátkém čase odvedeny do bezpečí v budově
Obecního úřadu. Taktéž děkujeme Božce Dvořákové

Únor ale pro nás nebyl jen ve znamení
práce, ale také jedné radosti. Ve středu
12. 2. jsme převzali nové zásahové oděvy,
které nám byly zakoupeny i díky příspěvku
Nadace Agrofert, která se na jejich pořízení podílela částkou 60 000 Kč. Tato částka
pokryla pořízení čtyř kompletů. Zbývající část peněz
dodalo obecní zastupitelstvo z rozpočtu jednotky. Za
tyto oděvy děkujeme. Je to důležitý prvek pro zajištění
bezpečí ale i komfortu členů jednotky během zásahů.
Závěrem bych rád poděkoval členům jednotky za jejich nasazení již před bouří, která nás tak zastihla vel-
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mi dobře připravené, a za jejich práci při odstraňování
jejích následků, kdy nikdo nehleděl na svůj volný čas
a dělalo se, dokud bylo potřeba – díky!
Mějte se krásně, přátelé!
Za JSDH Klínec
Jakub Petržila
O naší činnosti a zásazích
vás pravidelně informujeme
na našem webu
www.hasiciklinec.cz a na
našem facebookovém profilu.

Koronavir

Vážení,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19)
se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu
onemocnění:
1.  základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy
hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava
a dostatečný přísun vitamínů,
2. v případě, že se vracíte z Itálie nebo z jiných postižených oblastí, ihned po návratu kontaktujte
svého ošetřujícího lékaře nebo územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje podle místa bydliště.
Kontakty na Krajskou hygienickou stanici pracovníci protiepidemických oddělení jednotlivých územních
pracovišť (v pracovní době): khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html
Mimo pracovní dobu je k dispozici telefonní linka 736 521 357, E-mail: vnn@khsstc.cz
Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, zde: www.mzcr.cz/dokumenty/
informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Lenka Jochová, DiS.
úsek krizového řízení a kontroly
město Černošice
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Kultura / Fotbal

Plán akcí v obci Klínec 2020
datum

čas, zahájení akce

název akce

pořadatel, místo konání

21. 3. So

19:00 hod

Keltský telegraf

Místní příznivci keltského odkazu,
Farma Klínec, "u lípy"

28.3. So

9:00 hod

Ukliďme Česko

Občané, Obec Klínec, u domu č.
Klínec 219

29. 3. Ne

14:00 hod

Malá klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična
nebo hřiště

5. 4. Ne

14:00 hod

Velikonoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

30. 4. Čt

17:00 hod

Pálení čarodějnic

SDH Klínec, před hasičskou zbrojnicí

4. 5. Po

15:00 - 17:00 hod

Zápis do MŠ

Mš Klínec

5. 5. Út

17:00 hod

Uctění památky padlých

Obec Klínec, pomník

11. 5. Po

16:30 hod

Vítání občánků

Obec Klínec, MŠ Klínec

16. 5. So

13:00 hod

Modelářský letecký den

TJ Klínec, hřiště

6. 6. So

13:00 hod

Regionální hry bez hranic

Klínec, u hasičské zbrojnice

20. 6. So

14:00 hod

Memoriál Miroslava Lébla

SDH Klínec, před hasičskou zbrojnicí

27.6. So

14:00 hod

Oslava výročí TJ

TJ Klínec, hřiště

5. 9. So

14:00 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

říjen

14:00 hod

Dýňová slavnost

Farma Klínec

říjen

14:00 hod

Velká klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična
nebo hřiště

29. 11. Ne

15:00 hod

Rozsvícení Vánočního stromu

Farma Klínec

12. 12. So

14:00 hod

Vánoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

poznámka

dětské tratě,
3 km, 6 km

netradiční
hasičská
soutěž

dětské tratě,
3 km, 9 km

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

TJ Klínec z.s.
oddíl kopané
rozpis soutěže jarní
části 2020
Praha-západ, IV. třída,
skupina B
Oprava:
V minulém čísle Zpravodaje
byl chybně (opačně) uveden
výsledek 3. kola, správně mělo být
Středokluky B – Klínec 5:0.

12. kolo

5. 4. NE

16:30

Klínec – Kazín B

13. kolo

12. 4. NE

16:30

Roztoky B – Klínec

14. kolo

19. 4. NE

17:00

Klínec – Středokluky B

15. kolo

26. 4. NE

17:00

Hostivice B – Klínec

16. kolo

volno

17. kolo

10. 5. NE

17:00

Červený Újezd B – Klínec

18. kolo

17. 5. NE

17:00

Klínec – Rudná B

19. kolo

24. 5. NE

17:00

Klínec – Řevnice

20. kolo

31. 5. NE

17:00

Statenice – Klínec

21. kolo

7. 6. NE

17:00

Klínec – Dobříč B

22. kolo

14. 6. NE

17:00

Tuchoměřice B – Klínec
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Informace pro občany / Pozvánka

HLEDÁME KRONIKY OBCE
Nepodařilo se 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, čeká
finanční

ODMĚNA 20 000 Kč.
Žádáme všechny, kteří by měli i jenom sebemenší povědomí o pohybu 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

DOMOV BOROVÁ
v Trnové u Jíloviště rozšiřuje své
služby a nabízí:

Terénní pečovatelskou
službu seniorům a zdravotně

postiženým občanům se
sníženou soběstačností v jejich
domácnostech, zejména na
území - KLÍNEC, BOJOV, TRNOVÁ ,
JÍLOVIŠTĚ, ČÍSOVICE,
Základní činnosti pečovatelské
služby:
• Pomoc při osobní hygieně

koření, zavařeniny
farmářské výrobky
sazenice a hrnkované rostliny
šperky, korálky, brože
čepice
palačinky
uzeniny, klobásky, pečivo
…..

od 15 hodin

Po celou dobu možnost občerstvení (pivo, limo, teplé nápoje)
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• Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
• Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
• Zprostředkování kontaktů se
společenským prostředím

Terénní pečovatelská služba - soc.
služba poskytovaná
v domácím prostředí uživatele.
Služba je poskytována v předem
vyjednaném rozsahu a podle
stanovených pravidel a dle
platného ceníku.
Informace na tel: 702 055 733,
777 774 899 email :
info@domovborova.cz

Pozvánka

ZPRAVODAJ KLÍNEC; informační tisk pro občany a příznivce obce. Číslo 1/2020, vychází 12. března 2020. 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).
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Srba Servis pro Vás připravil program Q+ kvalitní ojetá auta. Nabízíme
celou škálu lehce ojetých vozidel různých výrobců, zejména však vozy
značek Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel či Volvo, které
Srba Servis zastupuje.

Výkup ojetých vozů
Nechte nás ocenit váš stávající vůz. Vykupujeme především ojeté vozy značek
z našeho portfolia, ale rádi vám připravíme výkupní nabídku na téměř jakýkoliv
automobil. Pro stanovení výkupní ceny vašeho vozidla vyplňte, prosím, formulář
uvedený níže. Sami vás kontaktujeme a domluvíme s vámi podrobnosti.

Je to jednoduché
1
Vyplňte formulář
na našem webu*

2

3

Brzy vás bude
kontaktovat výkupčí
tým Srba Servis & Q+
a potvrdí termín a
místo setkání

S sebou si vezměte
velký technický průkaz,
servisní knížku**
a samozřejmě vůz,
který má být oceněn.

*www.srba.cz/ojete-vozy/
vykup-ojetych-vozidel/

Aktuální nabídku našich skladových vozidel
vždy naleznete na auto.srba.cz
Program Q+ vždy zaručuje, že se jedná
o kvalitní ojetá auta.
Nezapomeňte, že výše prodejní ceny ojetého auta neznamená vše. Někdy se vyplatí si za vozidlo připlatit a následně ušetřit na provozních nákladech. Levné
nezkontrolované ojeté vozidlo většinou znamená vysoké provozní náklady.

www.srba.cz

** bez těchto dokumentů nelze vůz ocenit

zidla
nebo ojetého vo
ho
vé
no
i
up
ko
Při
ložení
ba Servis a před
od naši firmy Sr
00,- Kč
skáte bonus 10.0
zí
ku
tá
le
to
ho
to
*
stávajícího vozu
na výkup Vašeho
0,- Kč

dnotě nad 30.00

pené vozy v ho

*platí pro vykou

Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště, Tel.: 255 717 011

