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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
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

Městská policie

V obci Klínec působí od 1.1.2020 Městská policie
Mníšek pod Brdy
Non stop telefonní linka: 737 274 227
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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.

Otevírací doba Pošta Partner Jíloviště
Pondělí

13:00 - 18:00

Úterý		

07:00 - 12:00

Středa		

13:00 - 18:00

Čtvrtek		

13:00 - 18:00

Pátek		

07:00 - 12:00

Informace pro občany
Milí čtenáři klíneckého zpravodaje,
v těchto dnech se loučíme s rokem 2020 a přemýšlíme,
co nám tento rok přinesl, uvažujeme nad událostmi, které nás všechny hluboce zasáhly. Snad každý z nás řeší
úplně nové a nečekané záležitosti, učíme se a komunikujeme on-line, nosíme roušky, nemůžeme se setkávat,
cestovat a žít životem, na jaký jsme byli zvyklí a považovali ho za samozřejmý.
Nechci opakovat fráze, poučky a úvahy, které denně
slyšíme ze všech stran. Mnohým pandemie dala prostor
na zamyšlení, úklid, krásné chvíle s rodinou, zjištění, že
i v našem okolí je nádherná příroda a spousta inspirací pro výlety a volný čas. Mnohým ale pandemie vzala
životní jistoty, možnost vzdělávat se a pracovat a stále
častěji se setkáváme s tím, že nám bere naše blízké.
V Klínci byli první pozitivně testovaní občané zaznamenaní na začátku září a do dnešního dne (7. prosince
2020) jich bylo 33, většina je již vyléčená, ale 6 případů
je aktivních. Nevyhnulo se nám „to“. Jsme v tom také,
ale byla bych ráda, aby přečtení těchto řádků ve Vás
nevzbudilo strach a stres, ale odvahu a uvědomění si
síly v každém z nás a významu osobní zodpovědnosti
za vlastní chování.
I přes nejistoty a řadu zrušených společenských akcí,
se naše obec v tomto roce posunula zase o velký krok
dál. Realizovali jsme kompletní rekonstrukci mateřské
školy, která dostala příjemný moderní vzhled a funkčnost, kterou už původní budova nesplňovala. Ve třech
etapách jsme vybudovali 1238,5 m vodovodů, které zajistí dodávku kvalitní pitné vody ze Želivky pro 63 domů,
tj vodu pro více než 250 obyvatel, dosud závislých na
vlastním zdroji nebo na obecní studni s nedostatečnou
kapacitou. Zároveň s jedním úsekem vodovodu jsme
dostavěli 35,5 m chybějící obecní kanalizace a veřejné
osvětlení. Nový úsek veřejného osvětlení, a ještě další
tři lampy v obci jsou osazeny LED svítidly. Část místních
komunikací, do kterých jsme pokládali vodovodní řady,
je kompletně obnovená asfaltovým povrchem v celé šířce vozovky. Komunikace dotčené třetí etapou výstavby
vodovodů opravujeme v těchto dnech v rozsahu provedených výkopů, na celkovou rekonstrukci žádáme
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a doufáme, že
ji budeme moci provést v příštím roce. V centru obce
a na hřbitově jsme z jara nechali odborně ošetřit vzrostlé topoly a lípy. Na podzim jsme vysadili 15 nových dřevin, částečně jako náhradu stromů zničených v únorové
vichřici a částečně jako doplnění parkové úpravy louky
nad rybníkem. Uvedené akce jsme financovali z dotačních prostředků a z rozpočtu obce z úspor uplynulých
let.
Tento rok byl pro obec dotačně velmi úspěšný, získali jsme 8 513 764 Kč z Ministerstva financí na rekonstrukci MŠ, 690 000 Kč z Fondu Obnovy měst a obcí
Středočeského kraje na výstavbu vodovodu, 40 000 Kč
z Nadace ČEZ na nákup prostředků proti COVID-19,

120 000 Kč na výsadbu stromů ze Státního fondu životního prostředí, 68 000 Kč z Fondu včasné přípravy
projektů Středočeského kraje na projekt vyčištění a rekonstrukce obecních rybníků, 1 181 000 Kč z programu
Podpory regionů Ministerstva pro místní rozvoj, celkem
tedy dotace ve výši 10 612 764 Kč. Některé projekty budeme realizovat až v roce 2021, kdy budeme tyto prostředky také čerpat. Zároveň podáváme další žádosti, již
zmíněnou žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci místních komunikací z programu Podpora obnovy místních
komunikací a žádost o dotaci na rekonstrukci obecního
úřadu a výstavbu knihovny také z programu MMR na
obnovu veřejných budov. Čekáme na výzvu pro podání
žádosti na vyčištění rybníků, nevzdáváme se dotažení
myšlenky na rekonstrukci zvoničky a schodiště u pomníku padlých, budeme podávat další žádosti na obnovy a zkapacitnění vodovodů. V neposlední řadě stále
řešíme s Krajskou správou a údržbou silnic termín realizace rekonstrukce silnice III. třídy procházející obcí. Na
I. etapu rekonstrukce je již vydané stavební povolení,
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, ale stále chybí souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Podle
posledních jednání bude stavba konečně v roce 2021
zahájena a bude pokračovat postupně podle toho, jak
se bude dařit souhlasy vlastníků získávat.
Ve vedení obce se od začátku pandemie, stejně jako
Vy, potýkám s nejistotou, s obavami z budoucnosti, ať
už po stránce finanční a právní, ale zejména po té lidské. Zde nemám na mysli pouze personální oslabení
úřadu po dobu péče našich zaměstnanců o školou povinné děti, ale to, že většině z nás velmi chybí běžný
kontakt s lidmi. Těšíme se z každého setkání s rodinou
a s kamarády a vážíme si těchto chvilek více než dříve.
Potřeba kontaktu s blízkými lidmi je ještě silnější teď,
v předvánočním adventním času. Dlouho jsme proto
zvažovali, zda i přes nepříznivou situaci neuspořádáme alespoň v omezeném rozsahu vánoční trhy, které
se staly v posledních letech příjemnou tradicí, místem
pro setkávání se sousedy a přáteli. Nakonec jsme se
rozhodli, že dnešní doba opravdu není k podobným hromadným akcím vhodná. Ale vánoční strom u hasičské
zbrojnice od první adventní neděle svítí. Vyrazte tedy
na procházku se svými nejbližšími a zahřejte se vzpomínkou na rozesmáté obličeje známých, děti zpívající
koledy za doprovodu paní ředitelky na klavír, stánky
plné dobrot a výrobků, na veselé hasiče a jejich výborné občerstvení…
Přeji Vám všem krásné Vánoce a do nového roku kromě pevného zdraví také umění pracovat pro dobrou
věc, vážit si lidí kolem nás, radovat se i z maličkostí a
dokázat nejenom sobě, ale i všem ostatním, že každý
den stojí za to žít!
Markéta Polívková, starostka obce
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MAS Hřebeny
Co je Místní akční skupina?
Místní akční skupina (dále MAS) je společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které není závislé
na politickém rozhodování, spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční podpory
z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování
kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech.
Místní akční skupina Hřebeny (dále jen MAS) je
zapsaný spolek založený za účelem sdružování partnerů, veřejných i soukromých místních
aktérů, s cílem podpory aktivit vedoucích k obnově a rozvoji venkova, přírodního a kulturního
bohatství regionu Mníšecko. Území MAS tvoří
katastrální území města Mníšek pod Brdy a obcí
Bojanovice, Bratřínov, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Líšnice, Klínec, Kytín, Trnová a Zahořany.

době připravujeme Strategii komunitního rozvoje
území MAS Hřebeny pro dotační období 20212027, což je stěžejní povinný dokument, na jehož
základě bude možné dotace čerpat.
Za účelem sběru podkladů pro vypracování Strategie rozvoje území nyní probíhá v celém regionu
dotazníkový průzkum. Dotazováni jsou občané,
obce a organizace, které v regionu působí, s cílem
zjištění jejich potřeb.
Budeme rádi, když i Vy se na pár minut stanete tvůrci a rozvojáři našeho regionu a vyplníte dotazník, který je vložený do zpravodaje, případně zašlete Vaše podněty na e-mail
mashrebeny@mashrebeny.cz
Vyplněný dotazník, prosím, vhoďte do schránky u Obecního úřadu nebo zašlete naskenovaný
mailem, případně vyplňte elektronicky na odkazu:
www.mashrebeny.cz/strategie/dotaznik
Více informací naleznete na webových stránkách
www.mashrebeny.cz
Pokud byste se sami chtěli aktivně zapojit do komunitní spolupráce, není nic snazšího, než se
seznámit se stanovami spolku, následně vyplnit
partnerskou přihlášku, zařadit se do příslušných
zájmových skupin a uhradit členský poplatek.
Se vším Vám rádi poradíme!
Markéta Polívková

SBĚR VYŘAZENÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
MAS Hřebeny byla založena v létě roku 2020. Protože dříve na našem území žádná aktivní MAS nepůsobila, přicházeli jsme o značné finanční částky
z dotačních prostředků, které by bylo možné využít
pro rozvoj našeho regionu. To se ale snažíme napravit. Naše obec se stala jedním ze zakládajících
členů a od počátku jsme se aktivně podíleli na samotném založení místní akční skupiny, na zpracování a podání žádosti o standardizaci a v současné
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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

Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 7/20 dne 23. 9. 2020

Zasedání č. 8/20 dne 23. 11. 2020

• Zastupitelstvo obce schválilo bezúročnou půjčku
od obce Čisovice ve výši 4 mil. Kč za účelem
překlenutí doby do zaslání dotačních prostředků
od Ministerstva financí na akci „Revitalizace MŠ
Klínec“;

• Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místních
komunikací dotčených výstavbou vodovodních
řadů A-část, A3 a navazující komunikace od čp. 58
k čp. 159, se spoluúčastí obce dle podmínek dotační
výzvy;

• Schválilo provedení méněprací a víceprací
a související Dodatek smlouvy o dílo č. 2 na
Revitalizaci MŠ Klínec;
• Schválilo doporučení hodnotící komise na výběr
dodavatele stavebních prací na akci „Oprava
místní komunikace Pod lesem – parc. č. 923/1,
727, 869“, smlouva bude podepsána s vítěznou
firmou AZ VIA s. r. o., IČO 29156513, s nabídkovou
cenou 1 075 206 Kč s DPH;
• Schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
dotace 50 000 Kč obci Jíloviště na provoz Pošty
Partner.

• Schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na revitalizaci budovy OÚ s knihovnou,
se spoluúčastí obce dle podmínek dotační výzvy;
• Schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Mníšecký region
a Dodatek č. 3 ke stanovám DSO; předmětem je
vystoupení obce Měchenice ze svazku;
• Schválilo provedení méněprací a víceprací
a související Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení
díla na akci „Klínec, dostavba vodovodu – řad A-část,
A3 a B“.

MOBILNÍ ROZHLAS
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?
Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
Aplikace je zdarma pro iOS i Android, je aktivní pro celou ČR, můžete odebírat informace i pro více samospráv
a budete o všem vědět včas

☺

HLEDÁME KRONIKY OBCE
I přes současnou nepříznivou situaci ve společnosti máme zájem o nalezení kronik. Připomínám, že jednou z nich
je ručně psaná kronika z padesátých a šedesátých let. Druhou je předválečná kronika z první republiky, ale patrně
obsahovala zápisy ještě staršího data. Máte-li k nim jakékoliv poznatky, nezdráhejte se kdykoliv zavolat na níže
uvedený telefon! Možná si je někdo v minulosti 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 mi ozvali na tel.: 602 305 272, případně
osobně u mě či 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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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Nový BUS pruh na Strakonické ulici
Výstavba zbylé části vyhrazeného pruhu pro autobusy na Strakonické ulici, mezi zastávkou Dostihová ve
Velké Chuchli a Barrandovským mostem, se výrazně
přiblížila. Hlavní město Praha před nedávnem získalo pravomocné stavební povolení k rozšíření ulice
o jeden jízdní pruh ve směru do centra, včetně bezpečnostního odstavného pruhu. Více než dva kilometry dlouhý úsek má stát přes 350 milionů korun a
pražský magistrát počítá s jeho dokončením nejdéle
v roce 2023. Výstavba má být koordinována s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která započala na
konci září.

Pro řidičáky a registrační značky
do Černošic
Od 2. listopadu 2020 si lze podat „jednoduší“ žádost
o řidičský průkaz nebo technický průkaz vozidla na
radnici v Černošicích, Karlštejnská 259. Pozor – je
NUTNÉ se předem objednat přes internet v systému
webcall (www.mestocernosice.cz pod záložkou Praktické informace) a vyřizovány jsou zde POUZE následující úkony: Řidičské průkazy – podání žádosti
o nový řidičský průkaz, žádosti o výměnu z důvodu
konce platnosti stávajícího ŘP, žádost o mezinárodní ŘP a vydání výpisu z evidenční karty řidiče, dále
je možné požádat o vydání všech typů tzv. digitálních karet do tachografu (karta řidiče, dílny a podniku); Evidence vozidel – přihlašování nových vozidel, veškeré změny údajů, jako osoby vlastníka nebo
provozovatele, zápis tažného zařízení, změnu barvy
aj., dále vydání duplikátu malého techničáku, vydání
nových registračních značek při ztrátě/poškození/odcizení, vyřazení vozidla na základě ekologické likvidace, uložení vozidla do depozitu a vývoz vozidla do
zahraničí. Všechny ostatní záležitosti řeší výhradně
pracoviště v Podskalské ulici v Praze, samozřejmě
nadále i včetně všech výše uvedených.

Obchodní areál Lidl a KFC
Společnost Lidl Česká republika v. o. s. zahájila na
konci září stavbu nové prodejny na Strakonické ulici
naproti Hornbachu, na pomezí Malé a Velké Chuchle.
Samozřejmostí je také prostorné parkoviště, které
nabídne přes 130 parkovacích míst. Prodejna by
se zákazníkům měla otevřít již v polovině příštího
roku. V souvislosti se stavbou prodejny je nyní budována nová propojovací komunikace s kruhovým
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objezdem mezi ulicemi Strakonická a Mezichuchelská, dosavadní propojovací komunikace je proto až
do 31. 12. 2020 nefunkční a parkoviště u Hornbachu omezeně přístupné i průjezdné. Na místě bude
dále vystavěna samostatně stojící restaurace rychlého občerstvení řetězce KFC, při které je plánováno
16 parkovacích míst. Další prodejnu v našem okolí
se společnost Lidl chystá vystavět v Měchenicích na
bývalých pozemcích Družstva Cementářů.

Rekonstrukce Zbraslavského náměstí
Byla dokončena architektonicko-krajinářská soutěž
o návrh nové podoby hlavního náměstí v historické
části Zbraslavi. Ze 31 došlých kompletních návrhů
domácích i zahraničních autorů vybrala odborná porota tři vítězné návrhy, které naplnily očekávání radnice a které byly následně představeny veřejnosti.
Úkolem soutěžících bylo navrhnout kvalitní veřejný
prostor se základní strategií jeho užívání, který podpoří veřejný život. Rekonstrukcí dojde k zásadní dispoziční proměně celého náměstí, jehož podstatnou
součástí i nadále zůstane doprava, která bude zcela přeorganizována. Vedení radnice MČ Praha-Zbraslav by chtělo mít v roce 2022 dokončenou projektovou přípravu tak, aby mohla být následně zahájena
stavba. O rekonstrukci náměstí se uvažuje již řadu
let, naposledy v době, kdy se projektoval Pražský
okruh a jednalo se o napojení Zbraslavi. Výstava nynějších architektonických návrhů v Městském domě
musela být sice v důsledku epidemiologické situace
předčasně uzavřena, ale v současné době je možné
vidět virtuálně na internetu alespoň vítězné návrhy:
https://cceamoba.cz/souteze/zbraslav/awarded.

Demolice budov Na Oboře
V listopadu byla zahájena demolice dvou budov v lokalitě Na Oboře v Mníšku pod Brdy. Jedná se bývalou ubytovnu (čp. 880) a správní budovu (čp. 879),
které zde na počátku 80. let 20. stol. nechal pro své
potřeby vystavět Ústav pro výzkum rud (ÚVR). Obě
stavby jsou již několik let opuštěné a jejich demolicí
byl uskutečněn další krok k realizaci nového městského úřadu, který v těchto místech plánuje postavit
současné vedení města.

Protipovodňová opatření na Zbraslavi
Hlavní město Praha nechá vystavět v oblasti zbra-

Co se děje kolem nás / Mateřská škola
slavského zámku novou protipovodňovou ochranu,
která bude chránit severní část městské části a současně areál zámku a zámeckého parku před stoletou
vodou, navíc s rezervou převýšení 30 cm. Opatření
budou vybudována na pravém břehu mrtvého ramene Berounky, známého jako Krňov či Krňák. Sou-

časná opěrná zeď zámeckého parku bude přebudována tak, aby splňovala požadavky protipovodňové
ochrany. Více než 200 metrů dlouhé protipovodňové
opatření by mělo být dokončeno nejpozději do konce
příštího roku.
připravil Jaroslav Volf

Podzim v mateřské školce v Klínci
ze nepovídali, vydali jsme se na procházku zjistit, co
všechno v Klínci máme.
V říjnu nás potom moc zajímaly stromy. Povídali jsme
si, proč jsou stromy pro přírodu i člověka tak důležité
a z čeho vlastně takový velký strom vyroste. Dozvěděli jsme se, kdo všechno na stromě žije, a to nejen
ptáčci, ale i hmyz a broučci. Zašli jsme si také do lesa
nasbírat přírodniny, včetně spadaného, hezky barevného listí, z kterého jsme si vyráběli malé obrázky
i velké obrazy, na kterých jsme pracovali společně.

Uběhlo již čtvrt roku od chvíle, co jsme se sešli
v krásné nové školce. Máme zde děti od tří do šesti
let a jsou všechny opravdu moc šikovné. V okamžiku,
kdy starší a zkušenější děti zasvětily naše nováčky
do toho, jak to u nás ve školce chodí, mohli jsme začít
naplňovat náš plán s názvem Zvídavý rok se skřítkem Zvídálkem.
Jednoho dne se u nás ve školce objevil nový kamarád skřítek Zvídálek a společně s námi začal objevovat nové věci. V září jsme si hodně povídali o rodině,
například kdo všechno do ní patří, vyprávěli jsme si
také o místě, kde žijeme. Abychom si o Klínci pou-

V listopadu jsme se těšili na vyprávění o lesních
zvířátkách. Hodně jich už známe, protože máme to
štěstí, že bydlíme v blízkosti krásných lesů a přírody.
Ale například muflona nebo lišku jen tak neuvidíme,
i když jsme se dozvěděli, že i oni v okolí Klínce žijí.
Proto jsme si i jiná plachá lesní zvířátka ukázali na
obrázcích a povídali si o nich. Možná se někomu zdá,
že jsou to věci, které každý zná. My však víme, že
čím více toho o přírodě budeme znát, tím lépe se o
ní budeme umět postarat až vyrosteme. Podzim uběhl jako voda a my se již těšíme na vánoční zpívání
a vyrábění ve školce.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví.

Akce ve školce
V naší školce jsme přivítali od začátku školního roku
dvě divadélka.
První divadélko s názvem „Dobře naladěné divadlo“,
k nám přijelo ještě v září s pohádkou Trable vodníka Toníka. On totiž vodník Toník je poslední vodník
u nás, který už dávno neloví dušičky do hrníčku. Teď
má úplně jiné starosti. Trápí ho, že lidé si neváží přírody a má plný rybník odpadků. Proto mu jeho milované ryby všechny vyhynou nebo mu je lidé vyloví
a prodají. Chtěl by nějak pomoci, ale sám neví, jak
na to. Proto přijel za námi a vzal si nás na pomoc
a moc se těšil, že mu určitě dobře poradíme. A co
myslíte? Poradili jsme mu? Ano, poradili. Protože ze

7

Mateřská škola / Senioři

Čert ve školce

školky víme, jak se správně chovat, aby voda zůstala
čistá a zůstaly v ní Toníkovi rybičky. Toník z nás měl
velikou radost.
Druhé divadélko nás zastihlo při přípravách na návštěvu čertíka ve školce. Učili jsme se právě pro něho
písničky a básničky, když divadélko „A Šmytec“ přijelo
s pohádkou Čert a Káča. Pohádka byla moc hezká,
a ještě plná krásné muziky na opravdové housličky,
které celou pohádku doprovázely a my si s nimi mohli
i zazpívat.

Další dny po pohádce Čert a Káča jsme si vyprávěli
společně o tradicích, které nás čekají v měsíci prosinci a na které se moc těšíme. Najednou, z ničeho
nic, se ve školce objevil čert. Ze začátku jsme se trochu lekli. Od svých učitelek jsme ale věděli, že se
nemusíme bát, protože ve školce skoro nezlobíme.
Hlavně jsme pro čerta měli nachystané krásné básničky a písničky, a proto jsme se ním po chvíli skamarádili. Čert nám přinesl dopis od Mikuláše, kde bylo
napsáno, že Mikuláš i andílek jsou malinko nemocní,
a proto raději poslali jen čerta. Mikuláš také v dopise napsal i čertovi, že ví, že jsme hodná a šikovná
školka, proto ať do pekla nikoho od nás nenosí. Čert
malinko brblal, ale když si od nás poslech tu spoustu básniček a písniček, do pekla už nikoho opravdu
nosit nechtěl. Naopak, dostali jsme každý od něho
pytlíček plný dobrot.
Měli jsme všichni radost, že vše dobře dopadlo a čert
se vrátil zpátky do pekla s prázdným pytlem.
Děti a kolektiv MŠ

Klub seniorů
Vážení spoluobčané,
jsme opět na konci jednoho roku, který nebyl vůbec
šťastný, jak pro celou společnost, tak i pro nás, důchodce. S jarem přišel coronavirus, který nás uzavřel
v našich domovech, naše činnost ustala. Trochu se
vše vrátilo do normálních kolejí během léta, kdy jsme
se účastnili alespoň akcí konaných v naší obci. S nástupem podzimu a zpřísněnými podmínkami jsme se
opět ocitli za zdmi našich domovů. Protože všichni
naši členové jsou již vyšší věkové kategorie, obava
z nákazy nám nedovolovala podnikat nějaké aktivity,
jak tomu bylo v minulém roce, kdy jsme hledali hlavně
kulturní vyžití.
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Pro informovanost našich starších spoluobčanů, pokud to situace v příštím roce dovolí a budeme se moci
opět scházet, je to vždy první středa v měsíci v klubovně hasičské zbrojnice.
V závěru příspěvku musíme vzpomenout členy, kteří
již nejsou mezi námi. Je to pan Ing. Jiří Hodis, Jiřina
Vomelová a v letošním roce Marie a Daniel Kopilcovi.
Věnujme jim tichou vzpomínku.
Krásné a doufám ničím nerušené vánoční svátky.
Přeje za klub důchodců
Bauerová

Hasiči

SDH Klínec
ku se jednalo zatím o deset událostí
a do konce roku jsou ještě další v plánu.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
pomalu nám končí rok 2020. Rok ve znamení nového
typu koronaviru, rok ve znamení restrikcí, omezení,
zákazů, vládních nařízení a změn, které se dotkly
každého z nás. Je to rok, který nás naučil žít trochu
jinak, než jsme byli zvyklí – více s odstupem, s menším sociálním kontaktem, s menšími možnostmi, než
jsme si zvykli mít, s menším pohodlím. Pojďme trochu zavzpomínat na to, jaký ten rok 2020 byl z pohledu naší jednotky.
Naše jednotka v tomto roce doposud (7.12.) zasahovala u 12 událostí uvnitř i mimo katastr naší obce.
Jednalo se většinou o technické zásahy, kterých bylo
osm a v dalších čtyřech případech se jednalo o požáry. Dále jsme prováděli práce pro obec v režimu
ZOČ, kdy se nejedná o urgentní stavy vyžadující
poplachový výjezd, ale události, které snesou přiměřeného odkladu. Zde se ve většině případů jednalo
o kácení problémových dřevin na území obce, prořezy
profilů komunikací a v průběhu druhé vlny koronaviru
o pravidelné dezinfekce zastávek MHD a vybraných
veřejných prostorů v obci. Do sepsání tohoto příspěv-

Naše činnost nespočívá jen v zásahové činnosti, ale i v přípravě na mimořádné události, ke kterým jsme vysíláni.
Pravidelně se proto školíme, abychom
se zdokonalili po teoretické i praktické
stránce, naši strojníci absolvují kondiční jízdy s mobilní technikou, nositelé
dýchací techniky, velitelé a strojníci se
pravidelně účastní odborných školení
pořádaných Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje. Zúčastnili jsme se i praktického výcviku, který
jsme uspořádali ve spolupráci s kolegy
z JSDH Lety nejen pro naše „kluky“, ale i jednotky
obcí Krámy a Senešnice. Můžeme tedy říct, že přípravě věnujeme dostatek času.
Aby se všechna příprava a činnost mohla provozovat
bezpečně a pokud možno i pohodlně, je potřeba kvalitní vybavení a spolehlivá technika. Proto se věnujeme údržbě svěřené techniky a věcných prostředků.
V letošním roce jsme pořídili nové zásahové obleky,
zásahové rukavice a obměnili jsme část přileb a obuvi. Zakoupili jsme i novou motorovou řetězovou pilu.
To vše bylo zakoupeno z prostředků, které jsou naší
jednotce poskytovány z obecního rozpočtu. Díky získání dotace od ČEZu jsme mohli koupit také vybavení
pro zásahy a činnosti související s koronavirem. Zde
jde např. o zádové postřikovače, respirátory, filtry do
ochranných dýchacích masek, protichemické obleky,
dezinfekce… To vše proto, abychom i nadále mohli
pomáhat tam, kde je to potřeba.
Takto vypadal pohled na končící rok pohledem naší
jednotky. Byl divoký a dramatický, když jsme vyjížděli
k zásahům. Byl neradostný, když jsme nemohli trávit
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čas tak, jak jsme byli zvyklí a museli jsme dodržovat
sociální odstup. Naopak radostný byl, když jsme se
sešli a mohli jsme dělat svou práci. Byl příjemný, když
jsme se vraceli domů s pocitem dobře odvedené práce. Byl plný nových zkušeností a objevů, když jsme
se museli adaptovat na novou situaci, kterou pandemie koronaviru vyvolala. Ať byl rok 2020 jakýkoliv, za
pár dní končí a stejně tak skončí všechna ta starost s
covidem. Možná ne za pár dní, možná ne za pár týdnů, ale skoční to. Jako všechno, co naši společnost
zkouší již od nepaměti. Poté opět bude líp. Přeji nám
všem, aby s rokem 2021 přišel zase náš starý styl
života, abychom se s klidem mohli scházet u příležitostí, které jsme letos museli odložit a abychom si vše
mohli užívat jako dříve.

skvělou spolupráci. V neposlední řadě děkujeme našim rodinám, že nám tuto naši zábavu trpí - často
na úkor vlastních klidných večerů, včas posekaných
trávníků a zrušených výletů. Děkujeme.
Úplným závěrem bychom všem chtěli popřát klidné
a pohodové Vánoce a šťastný rok 2021!

Děkuji vám, pokud jste dočetli naše řádky až sem.
Děkuji také všem, kdož nás podporujete po celý rok
v naší činnosti. Děkujeme i za slova chvály, která na
naši adresu občas padnou. Velmi děkuji všem našim
členům, kteří pracují bez nároků na odměnu ve svém
volném čase. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za

TJ Klínec z.s.
oddíl kopané
výsledky soutěže
podzim 2020
Praha-západ,
IV. třída, skupina A
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1. kolo

6. 9. NE

Psáry B – Klínec

7:3

2. kolo

13. 9. NE

Klínec – Bojanovice

2:2

3. kolo

20. 9. NE

Dolní Břežany B – Klínec

5:1

4. kolo

27. 9. NE

Klínec – Zlatníky B

1:2

5. kolo

4. 10. NE

Čisovice B – Klínec

4:2

6. kolo

11. 10. NE

Slapy – Klínec

0:1

7. kolo

18. 10. NE

Klínec – Libeň

odloženo

8. kolo

volno (Klínec nehraje)

9. kolo

1. 11. NE

Klínec – Zvole B

odloženo

10. kolo

8. 11. NE

Libeř B – Klínec

odloženo

11. kolo

15. 11. NE

Klínec – Dolní Jirčany

odloženo

Farma Klínec

Nedělní jarmarky poutaly pozornost
farmy a bez povšimnutí návštěvníků nezůstala ani místní hospůdka. Při druhém jarmarku byl o trochu posunut čas konání, což zdá
se návštěvníci farmy rádi uvítali.
V obou termínech přálo počasí,
a tak hezké slunečné dny přilákaly na farmu kupu lidí, pro které
bylo navíc pokaždé připraveno
několik stánků s občerstvením.

Po dvě nedělní dopoledne, 20. září a 4. října, se na
klínecké farmě uskutečnily tradiční jarmarky s rozmanitým sortimentem. Kromě spousty poživatin bylo
k zakoupení také množství módních doplňků a zpravidla textilních výrobků do domácnosti. Samozřejmě
nechyběla kompletní nabídka produktů od klínecké

Bohužel to byly poslední akce,
které stačila Farma Klínec uspořádat. Dále jsme se dočkali už jenom vládních omezení a zákazů,
takže všechny tradiční podzimní
akce vzaly za své, stejně jako
ty jarní. A v době, kdy píši tento
příspěvek (konec listopadu), to
nevypadá, že se v letošním roce
ještě nějaké další uskuteční. Poděkujme tedy celému
kolektivu z klínecké farmy za to málo akcí, které pro
nás mohli v letošním kovidovém roce uspořádat.
Jaroslav Volf
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Příběhy sportu

Historie a současnost TJ Klínec (2. část)
V šedesátých letech
došlo k rozvoji jednoty.
TJ Klínec pořádala
k získání finančních
prostředků taneční
zábavy, sběry železného
šrotu atd. Družstvo
kopané se zúčastnilo
pohárů v okolí, navázalo
družbu s oddílem
TJ Sokol Všeradice,
kam zajíždělo i
s muzikou. V tomto
období velmi dobře
fungovalo družstvo
žáků pod vedením Antonína Hrubého a Pavla
Krúpy. K padesátému výročí založení TJ si sportovci
svépomocí vybudovali nové šatny na fotbalovém hřišti,
ty byly slavnostně otevřeny v roce 1980. Předtím byly
provedeny zemní práce pro vyrovnání stávajícího
terénu. Zemní práce, navážku materiálu, provedli SSŽ
v rámci výstavby dálnice Praha–Dobříš.
V letech 1970–1985 se v oddíle kopané vystřídala
celá řada hráčů: Zdeněk Marek, Josef Chaloupka,
František Hrabák, Zdeněk Kudrna, Zdeněk Brabenec,
Václav Jindřich, Ing. Josef Bielak, Milda Čapek,
Ladislav Obermajer, Petr Lébl, Mirek Pokorný ml., Ivan
Klusáček, Jan Hejhal, Kamarád, Jirka Horáček, Antonín
Široký, Jaroslav Cígler, Josef Rychlý, Boukal, Straka,
Zamrazil, Zdeněk Petrák, Antonín Sakař, Josef Lébl
a řada dalších.
Na podzim 1980 bylo v rámci TJ v soutěžích družstvo
žáků, nově družstvo dorostu a mužstvo dospělých. Byl
zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Václav Bauer,
dále v něm byli: Karel Mestek, Milan Petrák, Ladislav
Obermajer a Hedvika Obermajerová. Za činnosti výboru
byla v letech 1982–1984 postavena tělocvična, včetně
bytové jednotky pro správce, za přispění finančních
prostředků Okresního svazu ČSTV Praha-západ. Tím
se otevřely možnosti rozvíjení sálových sportů, jako je
stolní tenis, nohejbal atd. Tělocvična umožnila i výuku
tělesné výchovy místní škole. Hodnota tohoto díla
byla 1,9 mil. korun. Musíme se také zmínit o zrodu
oddílu stolního tenisu pod vedením Jiřího Kačírka
a dalších. V té době měla TJ Klínec dlouhodobou
družbu s oddílem kopané SRN – Sokol Ralbic a byly
pořádány pravidelné turnaje v Klínci a v Německu.
V letech 1968 až 2000 byla TJ Klínec podporována
tehdejším MNV, obecním úřadem i SDH Klínec, neboť
řada členů hasičského sboru byla členy TJ Klínec
a naopak.

12

Po roce 1989 běžel život v TJ stále stejným způsobem.
Smlouva o trvalém užívání pozemku 508/4, hřiště
na kopanou, uzavřená mezi TJ a Státním statkem
Praha-západ se nedochovala ani v dokladech
TJ Klínec, ani v archivu Státního statku. Pozemek
nebyl vydán restituentům zřejmě z důvodů stavby kabin
na tomto pozemku. Nedořešená záležitost vyústila
v následujícím období do jediného možného řešení,
a to odprodeje pozemku od správce konkurzní podstaty
Státního statku Křivoklát, který byl v konkurzu a likvidaci.
V roce 1992 byla provedena registrace TJ Klínec na
Ministerstvu vnitra jako občanského sdružení, včetně
zaregistrování stanov TJ Klínec.
V roce 2000, u příležitosti oslav 70. výročí založení
TJ Klínec, se začala zvyšovat aktivita výboru
a ostatních členů. Začaly se stavebně upravovat
a opravovat objekty. Vybudovala se nová klubovna
v suterénu pod tělocvičnou, zvaná Peklo, a předělal
se bufet s občerstvením na hřišti, dále se vybudovala
část přístřešku u bufetu. Obsluhu v obou občerstveních
zajišťoval nestor, srdcař a živá kronika klíneckého fotbalu
pan František Kalenda. V roce 2002 bylo za náklady
TJ Klínec, cca 60 000 Kč, provedeno prohloubení vrtu
studny na pozemku obce, vedle zdravotního střediska.
Tento vrt původně sloužil pro zavlažování hřiště, ale
následně jej využila obec pro zásobování severní části
obce „Vrška“ vodou.
V roce 2003, v únoru na valné hromadě, byl zvolen
nový výbor TJ Klínec ve složení: Ing. Josef Bielak,
předseda; Ing. Miroslav Pokorný, místopředseda;
Vlasta Doubravová, pokladní a hospodářka; dále byli
členy výboru zvoleni: František Hrabák, Pavel Krúpa,
Roman Mach, RNDr. Vladimír Plicka, Jiří Řehoř
a Mariana Vavřinová. Dlouholetý předseda TJ, pan
Václav Bauer, ukončil svoji aktivní činnost. Volební
období bylo tříleté. Valné hromady TJ Klínec se
konaly každý rok v období únor, březen. Na těchto

Příběhy sportu

valných hromadách byli členové TJ seznamováni
s hospodařením TJ za uplynulý rok, byl stanoven plán
rozvoje TJ Klínec na další rok. Začala se pozvolna
rozšiřovat členská základna a vznikat nové oddíly.
Nový výbor stál před nesnadným úkolem, který se
týkal převodu majetku (transformace) do vlastnictví
TJ. Žádost o vydání byla sice podána v roce 2002, avšak
na jaře roku 2003 jsme jako nástupnická organizace
nevlastnili nic. Postupně se podařilo převést budovu
tělocvičny, pozemek pod tělocvičnou a pozemek vedle
tělocvičny do vlastnictví TJ. Podařilo se zapsat do listu
vlastnictví kabiny na hřišti a tím jsme získali předkupní
právo na odkoupení hřiště na kopanou. Hřiště jsme
museli koupit na poslední chvíli od správce konkurzní
podstaty, neboť pozemek patřil Státnímu statku
Křivoklát, který byl v konkurzu a likvidaci. Cena za
pozemek činila 180 000 Kč. Část finančních prostředků
byla formou půjčky poskytnuta Ing. Josefem Bielakem,
předsedou TJ. Tato půjčka byla během dalšího roku
splacena.
V průběhu roku 2003 byly podepsány smlouvy
o správcovství areálu TJ, o pronájmu bytu správce
a o pronájmu bufetu na hřišti a klubovny pod tělocvičnou.
Tyto smlouvy se pravidelně obnovují. V roce 2004 byl
zakoupen traktor na sekání hřiště cca za 80 000 Kč.
V průběhu roku 2005 byla provedena kolaudace
klubovny v tělocvičně na bufet rychlého občerstvení,
který využívají členové TJ i široká veřejnost. V témže
roce bylo povoleno hygienikem provozování bufetu na
hřišti. Obě zařízení jsou pronajímána. V tomto období se
objevují sponzoři klíneckého fotbalu: Ing. Bukovianský,
Obecní úřad Klínec, Jaromír Svoboda, Kámen
Zbraslav, studnařství Keyř a další. Z kulturních akcí se
v průběhu roku pořádaly tyto tradiční akce: maškarní
zábava s dětským karnevalem v únoru, Klínecké
vinobraní v září a Havelské posvícení v říjnu. Tyto akce
byly nejen kulturním přínosem pro TJ, ale přinášely
i nemalý finanční efekt.
Čas se neúprosně podepsal na stavu převedených
objektů budov a bylo nutné je opravit. V roce 2005

byl vyměněn kotel pro vytápění tělocvičny,
následně vyměněny radiátory v tělocvičně
a v bytě správce. V roce 2005 jsme získali
stavební povolení na přístavbu nových šaten
a skladu nářadí. V roce 2005 jsme získali
grant na výměnu střechy na kabinách
na hřišti cca za 70 000 Kč. Následně byl
získán grant od Středočeského kraje na
výměnu střechy a zateplení stropu nad
bytem správce cca za 110 000 Kč. V roce
2005 proběhly oslavy 75. výročí založení
TJ Klínec uspořádáním turnaje v kopané a
taneční zábavou v tělocvičně. V roce 2006
z vlastních prostředků a prostředků grantu
byla vyměněna všechna okna na kabinách
na hřišti cca za 85 000 Kč a bylo dokončeno oplocení
hřiště.
Výroční valná hromada konaná 4. 2. 2006 byla
volební a výbor byl zvolen v tomto složení: Ing. Josef
Bielak, předseda; Pavel Krúpa, místopředseda; Vlasta
Doubravová, pokladní a hospodářka; členové výboru:
Ing. Jan Doubrava, Milan Raušer, RNDr. Vladimír Plicka,
Josef Kubík, František Hrabák a Luděk Žůrek. V roce
2006 byla provedena repase podlahy v tělocvičně,
financovaná pouze ze zdrojů TJ, v celkové hodnotě
105 000 Kč a provedena nová přípojka elektřiny
a navýšení jističe pro kabiny na 32 A. V roce 2006
provedla TJ Klínec na svém pozemku u tělocvičny
na svoje náklady vrt pro zalévání hřiště, neboť z vrtu
provedeném na pozemku obecního úřadu, za náklady
TJ, nám byly dodávky vody omezovány a nepravidelně
dodávány.
V roce 2007 jsme získali grant na přístavbu šaten, skladu
nářadí a sociálního zařízení k tělocvičně v hodnotě
2 900 000 Kč, z čehož 90 000 Kč platila TJ Klínec
a větší, zbývající část tvořil grant z MŠMT přes ČSTV.
V témže roce byla přístavba dokončena, zkolaudována
a zapsána do katastru nemovitostí. Současně byla
provedena výměna plastových oken a střešní krytiny
na tělocvičně. V témže roce bylo provedeno otryskání
nádrže na vodu včetně nátěru. V roce 2008 byla
provedena nová přípojka vody s vodoměrnou šachtou
a v roce 2009 provedena část oplocení včetně
pojezdových vrat. V roce 2009 byl zvolen nový výbor
na období 2009–2011 v tomto složení: Ing. Josef
Bielak, předseda; František Hrabák, místopředseda;
Vlasta Doubravová, pokladní a hospodářka; členové
RNDr. Vladimír Plicka, Milan Raušer, Josef Kubík,
Ladislav Obermajer, Luděk Žůrek, Ing. Jan Doubrava.
V průběhu roku byl kooptován do výboru Herbert Rájek
místo Milana Raušera.
(pokračování příště)
Ing. Josef Bielak, předseda TJ Klínec
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Volný čas

Putování k bájnému Kameni
říkali Merštajn. Pojmenování
by se dalo odvodit podle toho,
že vrch je na určitých partiích
pokrytý spoustou kamení,
mořem kamení, kamenným
mořem. Podle spisovatele Jana
Čáky mohlo zase jméno vrchu
souviset s tím, že v 16. století
patřila ves Horní Mokropsy
šlechtici Jakubovi Menšíkovi
z Menštejna, který také vlastnil
část tohoto zalesněného vrchu
nacházejícího se nad vsí.
Tudíž může jít o jakousi dávnou
zkomoleninu. V moderní době
nese vrch prosté české jméno
Kámen, ovšem v oblasti u jeho
vrcholu se dodnes dochovalo
pomístní jméno Na Merštejně.
Pomník Cyrila Bartoně z Dobenína

V našem kraji se nachází nespočet turisticky
atraktivních míst, ale my se dnes vypravíme kousek
přes les, do sousedního katastru. Až budete mít během
kovidové doby prochozeny či na kole proježděny
všechny lesy okolo Klínce, vydejte se třeba zrovna
sem. Trasa není náročná a cestou potkáte i dvě
zajímavosti.
Dominantní vrch Kámen se nachází západně od obce
Jíloviště, odkud k němu vede vcelku pohodlná cesta
bez markantního převýšení, než jaké bychom museli
překonávat z druhé strany od Všenor. S nadmořskou
výškou 414 m n. m. je nejvyšším vrcholem Kopaninské
vrchoviny a během podzimu tady pokaždé listnaté
stromy hrají všemi barvami. Na starých mapách nesl
německé pojmenování Meerstein, což v překladu do
češtiny znamená mořský kámen, a staří lidé mu tak
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Některými badateli byl vrch
Kámen považován za bájnou
horu Osek, která je zmiňována v Kosmově kronice.
Podle kronikáře Kosmy († 1125) vedla přes horu
dálková cesta do Bechyňského kraje a také na ni kdysi
stál pohraniční hrad knížete Slavníka, střežící hranici
slavníkovského a přemyslovského panství. Podle
nejnovějších studií je však hora Osek ztotožněna
s tratí Humenská, blíže nad řekou Berounkou. Někteří
historici ovšem s touto lokalizací nesouhlasí a otázku
polohy bájného Oseku považují stále za otevřenou.
Popis vycházky zahájím u podchodu dálnice, poblíž
autobusové zastávky „Jíloviště, Rozcestí Trnová“,
odkud se vydáme po modré turistické trase. Na samý
vrchol Kamene odsud cesta čítá necelé 2 km. Když
projdeme podchodem, povede nás modrá značka
chvíli po vyšlapané pěšině podél druhé strany dálnice.
Pak se trasa odkloní do lesa,
mine jílovišťskou myslivnu
a dovede nás na konec obce
Jíloviště
k
frekventované
všenorské silnici. Po úspěšném
zdolání silnice se vydáme dál
ulicí, která po chvíli přechází
v lesní cestu. Ta nás dovede
na rozcestí Pod Kamenem,
kde se naše modrá kříží
s červenou turistickou trasou.
My pokračujeme rovně po
modré.

Volný čas
Zhruba po 250 m se na rozcestí
odklání modrá značka z přímého
směru doprava na Všenory, na
Podstádlí, my však půjdeme stále
rovně, již po neznačené cestě.
Krátce za rozcestím je na pravé
straně od cesty mezi stromy
umístěná dřevěná socha Diany,
římské bohyně lovu a měsíce.
Na internetu je socha nesprávně
nazývána Artemis, což je její
obdoba v řecké mytologii. Dřevěná
socha Diany sem byla umístěna
Lesní správou Jíloviště koncem
roku 2017 a jejími autory jsou bratři
Jaroslav a Jiří Bímovi ze Všenor,
kteří jsou také autory dřevěné
sochy sv. Huberta v lese V Peklech
u Klínce.
Vraťme se zpět na cestu
a pokračujme dál k vrcholu Socha bohyně Diany
Kamene. Asi po 320 m dojdeme na další, nenápadné
rozcestí, a když zde odbočíme vlevo, tak po nějakých
150 m spatříme po pravé straně, na úpatí vrcholu,
mohutný plochý balvan jakoby vystupující ze země,
s naskládanými kameny navrchu. Takovýchto skalních
výčnělků, které vypadají jako obří kameny vrostlé do
země je v okolí mnoho. Tento je ale zajímavý tím,
že se jedná o pomník Cyrila Bartoně z Dobenína,
dřívějšího majitele zbraslavského zámku a přilehlého
panství, které zakoupil v roce 1910. Pomník tady
vytvořil tehdejší Okrašlovací spolek obce Jíloviště,
kameny na něm vyskládané jsou pak novodobou
záležitostí příležitostných pocestných.
Po obhlédnutí balvanu ze všech stran už můžeme

vyrazit na samý vrchol, a to přímo
vzhůru do kopce. Komu by se ale
nechtělo plazit se do stráně, vrátí
se od pomníku zpět na poslední
rozcestí a bude pokračovat dál po
cestě, kterou jsme původně přišli.
Po 150 m přijdete na další rozcestí,
kde se cesta začíná sklánět
doprava dolů, ale vy jděte doleva.
Ostatně, vrchol je po levé straně
zřejmý již delší čas. Při stoupání
po cestě si u ní povšimněte starých
hraničních kamenů zbraslavského
panství, vrch rozdělují přibližně
napůl.
Celý kopec je tvořen velmi tvrdými
křemenci, stejně jako Červená
hlína a Čertovy skály na protilehlé
straně údolí u Černolic. Tyto
křemence byly před asi 460 miliony
lety plážovým pískem v chladném
ordovickém moři někde kolem šedesáté rovnoběžky
na jižní polokouli. Přímo ze hřbetu vrcholu je značně
omezený výhled, o trochu lepší je z míst, kde se
stráně prudce sklánějí do údolí Všenorského potoka.
Na všenorské straně vrcholového hřbetu jsou také
nepřehlédnutelné stopy po lidské činnosti, která tady
vytvořila několik antropogenních útvarů.
Po prozkoumání okolí vrcholu se můžete vrátit zpět
stejnou cestou, jakou jsme přišli, anebo sejít dolů,
do údolí, a vzít to do Klínce lesem po všenorské
cestě, kde si navíc můžete udělat průzkum zdejšího
zlatonosného revíru. To ovšem za předpokladu, že
nemáte někde u Jíloviště zaparkované auto.
Jaroslav Volf

Pohled na Kámen od jihu
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Zajímavosti z historie

Klínec v černé kronice za císaře pána
Pod pojmem černá kronika se označuje rubrika žurnalistických textů se zaměřením na kriminální delikty,
dopravní nehody a jiná neštěstí. Těmto událostem,
které se staly napříč naší zemí, věnovaly už v dávných
dobách české deníky ve svém vydání nemalý prostor. Zpravidla se jednalo o krátká sdělení, která měla
své místo na některé z posledních stránek, zprávám
o výjimečných trestných činech pak bývalo věnováno
více prostoru a nezřídka se objevovaly i na titulních
stránkách novin. Tu a tam se v tisku také objevila
zpráva o větší či menší kauze, která měla nějakou
spojitost s Klíncem, ať už v tom smyslu, že se udála
přímo v obci, anebo byl jejím aktérem některý klínecký občan.
Koncem roku 1876 referovaly noviny o
tom, že ve zbraslavském okolí bylo v poslední době zatčeno značné množství cikánů. Jednou z nich byla i žhářka, která
se v pátek 29. září vyskytla u nás v obci:
„Cikánka Antonie Ševčíková, rodem z Lipence, žádala v pátek po sv. Václavě o nocleh u hospodáře Emanuela Sosny v obci Klinci; když ji však
odbyli, zapálila následující noci ze msty hospodářství
Sosnovo, čímž utrpěl škodu 1 550 zl. Četník dopadl
žhářku v lesích a odvedl jí k soudu do Zbraslavi, kdež
se již k činu svému přiznala.“ Požár měl postihnout
stáje, špejchar, zásoby slámy a většinu hospodářského náčiní. Žhářka byla odsouzena do vězení na čtyři
roky natvrdo.
Z roku 1883 pochází krátké oznámení o dopadení
jistého zloděje: „Dne 5. 12. zatčen byl ve Ferdinandově třídě 30letý nádeník Václ. Smutný z Mírešovic,
jenž jest již několik týdnů stíhán zatykačem pro spáchanou krádež v Klinci u Zbraslavi.“
Národní listy informovaly 21. listopadu 1889
o několika těžkých úrazech, jeden z nich se bohužel
stal i v naší obci: „Anna Voborníková, 32letá dělnice
v Klinci, byla včera řezacím strojem zachycena za
ruku a prsty jí rozmačkány.“
O zhoubném požáru se dočítáme v roce 1889
následující: „Dne 22. září chytilo o 10 hod. večer ve
stavení J. Špačka v Klinci a vzdor všemu přičinění
a hašení se strany lidu shořelo celé stavení i se sto-
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dolou do základu. V týž den byla v Klinci veselka,
která byla tím nemile přerušena. Myslí se, že oheň
povstal nejspíše z neopatrnosti.“
Začátkem roku 1892 otřásla celou obcí tragická událost, které bylo z její podstaty věnováno více
pozornosti (původní text je tak v tomto případě výrazně pokrácen): „V okresu zbraslavském učinila
velikou senzaci vražda spáchaná dle všeho ze msty
na obecním starostovi p. Frant. Petrákovi v noci na
26. ledna. Krvavá tato událost, jejíž jevištěm byla
útulná vesnice Klinec čítající něco přes 400 obyvatelů, smutně charakterisuje poměry, v jakých žíti jest
v tak mnohých obcích starostovi konajícímu svědo-

mitě a bezohledně svoji povinnost. (…) V noci na
26. ledna zaslechl obecní starosta František Petrák
po 1 hodině podezřelý štěkot psa pobíhajícího po
dvoře jeho stavení. Neváhal, opustil lůžko, a ve spěchu se obléknuv vyšel ven. Vyšel a – více se nevrátil. (…) Hrůzný objev učinila teprve ráno před devátou hodinou matka zavražděného, (…) Po soudním
ohledání lokálním a po vykonané sekci dokázáno,
že František Petrák zavražděn byl úkladně několikanásobným úderem tupohranným předmětem,
(…) Následkem kolující v obci fámy a z mnohých
závažných okolností zatčen byl ihned ženatý rolník
a hostinský Václav Bohuslav z Klince, jehož nepřátelství proti starostovi bylo v obci všeobecně známo…“
Spolu s hostinským Bohuslavem byli tehdy jako domnělí pachatelé vyšetřováni ještě Václav Pravda
a Emanuel Zavázal. Téměř na den přesně, tři měsíce na to, byla v novinách otištěna krátká zpráva
o tom, že: „… vyšetřování proti všem třem jmenovaným
občanům bylo zastaveno a zatčený Bohuslav propuštěn
na svobodu. Kdo nešťastného starostu ze světa sprovodil, zůstane snad na vždy hádankou.“ A také zůstalo.
V roce 1894 navštívili obec nezvaní návštěvníci:
„Z večera dne 30. 11. vloupali se dosud neznámí zlodějové do domu pana Tomašovského
v Klinci. Z jedné místnosti používané za skladiště vynesli několik větších peřin a pak kusy
šatstva a prádla. Při práci svítili si nepochybně,
neboť odhodili hořící sirku mezi šatstvo, kteréž
se vzňalo. Kouřem upozorněni byli domácí lidi

Zajímavosti z historie
na hrozící nebezpečí, jemuž
se jen rychlým hašením zabránilo. Škoda krádeží i shořením věcí způsobená, páčí
se přes 100 zl. Pachatelé
nebyli dosud dopadeni.“ Podezřelými tehdy byli členové
cikánské rodiny Ševčíků z Lipan, kteří v té době tábořili poblíž Klínce.
O dalším těžkém úrazu v obci se dočteme ve vydání ze 6. prosince 1894: „Jan Pšenička, 70letý chalupník z Klince, řezal včera na stroji řezanku a počínal si při tom tak neopatrně, že strojem byla mu pravá
ruka uříznuta. Ubožák bolestí pozbyl vědomí, a když
vzkříšen, naložen byl na vůz a odvezen do všeob.
nemocnice.“
Politováníhodná událost se stala 8. srpna 1894.
Její příčinou bylo nezodpovědné jednání hajného, o
čemž se dočítáme hned následující den v Národní
politice: „František Matys,
13letý syn nádeníka z Klince u Zbraslavi, odebral se
včera odpoledne do tamního lesa na ostružiny. Pojednou zavzněl na blízku
výstřel a týmž okamžikem
rozlehl se lesem hochův bolestný výkřik. Osudnou tuto
ránu vypálil hajný, jenž vida
v houštině cosi se míhati, myslil, že to srnčí a vystřelil
po něm; na neštěstí to byl hoch, jenž trhal tam ostružiny. Hajný, uslyšev hrozný výkřik, po němž následoval srdcervoucí pláč a sten raněného hocha, běžel
k osudnému místu, a tu k nemalému zděšení spatřil na
zemi svíjejícího se bolestmi hocha. Prohlédl ubožáka
a shledal, že celý náboj vnikl mu do dolejší části těla
– celkem asi 30 broků. Ihned učinil opatření, aby raněný hoch dopraven byl domů, načež naložen byl na
vůz a odvezen do pražské všeobecné nemocnice.“
O pracovních úrazech se můžeme dočíst v novinách 11. srpna 1898: „Čtyřiatřicetiletý, do Klince,
okresu zbraslavského příslušný, ženatý, u firmy Životský a Hrabě na stavbě dráhy u Davle zaměstnaný
stavební dělník Josef Chaloupka odvážel stavební
materiál na vozíkách. Když na zpáteční cestě tlačil
sebou prázdný vozík, vyšinul se týž náhle z kolejí, při
čemž mu svrchní část chodidla pravé nohy rozmáčknuta byla. Přivolaný závodní lékař pan dr. Valtr ze
Zbraslavi poskytl mu pomoci lékařské a ponechal jej
prozatím v domácím
ošetřování.“ A pak
také 22. července
1905: „Skalník Jan
Chaloupka, 26 roků

starý, včera spadl do lomů
v Klinci u Zbraslavi a těžce se
zranil. Byl odvezen do zdejší
všeobecné nemocnice.“
Mladému jinochovi, který, jak se říká, roste pro šibenici, věnovalo více prostoru České slovo v lednu roku 1908:
„Antonín Kotáb, necelých 16 roků starý výrostek
z Klince u Zbraslavi je povedené kvítko. Před vánocemi dopustil se na několika zaměstnavatelích
i známých zločinu krádeže, mimo to provedl na 9leté
školačce hanebný skutek, načež prchl. V posledních
dnech minulého měsíce přišel k obchodníku husami, p. Tylingrovi na Libuši, i naříkal, že musel odejít
z domova, protože jeho rodiče nemají sami co jíst,
a tak, aby nezhynul, jde si hledat práci. Pan Tylingr mu
uvěřil a přijal jej za čeledína. Ale hned druhý den mu
klouček utekl, sebrav před tím různé šatstvo v ceně
přes 20 K. Dostav se po Novém roce k hajnému Drahorádovi ve Lhotě, vyprávěl
mu tutéž jeremiádu doma i
pohnul rovněž hajného, že
jej přijal k různým domácím
pracem. Klouček vydržel
tam celé dva dny, načež uzmul Drahorádovi hodinky a
tobolku s několika korunami
a prchl. Po kloučkovi zavedlo četnictvo pátrání.“
Rozvíjející se milostný vztah dvou mladých lidí
skončil koncem roku 1913 dost neslavně: „Do Klince
u Smíchova příslušný 25letý ozdobnický pomocník
Josef Kudrna vzplanul ohnivou láskou k Růženě B.,
18leté brunetce, z jistého domu v Chodské ulici na
Král. Vinohradech. Láska jejich šťastně kvetla – ale
matka Růženina tomu nepřála. Milenci však neupustili od sebe. Scházeli se tajně a jednoho dne Kudrna
Růženu přemluvil, aby se od něho dala unésti. Svolila
k tomu. Pasíř ji odvezl až do Dobřichovic ke svým
rodičům. Matka Růženina se o své dceři dozvěděla
a dojela si pro ni – dceru odvezla a milence jejího
dala zatknouti.“
A o několik let později skončila i doba rakouského
mocnářství, to se ale nedá říci o zprávách typu černá
kronika. Ty ve své podobě přežily všechna následující státní zřízení.
Jaroslav Volf
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Vánoční příloha

Krásně psané dárky
Když jsme přemýšleli, čím vám letos ve vánočním
vydání zpravodaje udělat radost, vzpomněli
jsme si na loňské krasopisné a akvarelové
workshopy, které měli v Líšnici velký úspěch.
Tak jsme se po roce vydali zase za klíneckou
krasopiskou Lenkou Trejbalovou, která pro vás
nakreslila jmenovky na dárky. Snad vám udělají
radost! A při té příležitosti jsme Lenku i trochu
vyzpovídali.

štětec do vody, rozmícháte barvu a na bílý papír již
nanášíte první vrstvu, do mokré vrstvy zapouštíte
další a další barvy. Je to jako orchestr, kde vše
spolu ladí a dohromady vám vznikne obrázek.
K čemu je krasopsaní dobré?
Umění moderní kaligrafie se dá prakticky široce
využít. Můžete si doma popsat např. kořenky,
nádoby na mouku nebo klidně bednu na cibuli.
Garantuji vám, že kdykoliv pak budete vařit oběd
nebo péct bábovku, budete mít úsměv na tváři,
že jste si nádoby sami vyzdobili. Krasopis, ale i
malování akvarelem využijete často např. při tvorbě
vlastních blahopřání a gratulací.
Vedeš i kurzy moderní kaligrafie a akvarelu - co
mi dají?

Co tě baví na krasopsaní?
Moderní kaligrafie má určitá pravidla, na která se
při psaní musíte soustředit. To vás úplně odtrhne od
jiných myšlenek a dovolí vám to naprostou relaxaci
a uvolnění. V tu chvíli nemyslíte na nic jiného než na
slabou nahoru a tlustou dolů, napojujete písmenka
na sebe a vzniká vám pod rukou nádhera.
Proč jsi propadla akvarelu?
Je to možnost vyzkoušet svět barev. Namočíte

Kurzy, které vedu, jsou relaxem samy o sobě. Na
tři hodiny zapomenete na každodenní starosti a
jen posloucháte, píšete nebo malujete. Naučíte
se základy techniky a doma pak můžete už sami
pokračovat a zdokonalovat se. I ti, kteří si mysleli, že
by nikdy nemohli hezky psát nebo něco namalovat,
jsou překvapení, čeho jsou schopni, když se dozví,
jaké pomůcky potřebují a jak je používat.
Na co všechno se dá psát?
Předmětů, ale i materiálů, které se dají popsat, je
nespočet. Pokud vás zajímá inspirace, mrkněte na
můj profil Nečmárej na Facebooku nebo Instagramu.
Rozhovor převzaný z Líšnického zpravodaje
Text: Dominika Rýpalová

ZPRAVODAJ KLÍNEC; informační tisk pro občany a příznivce obce. Číslo 4/2020, vychází 17. prosince 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).

18

Zvířata a lidé

Mami, tati, kupte mi zvířátko! Aneb proč (ne)pořídit
dítěti domácího mazlíčka
důležité. Mezi další pozitiva jistě patří také to, že si dítě
osvojí zásady ohleduplného chování a trpělivosti.
Rodiče dítěti vysvětlují, že tahat zvířátko za ocas je špatné, že mu tím ubližuje. O tom, že naučit mazlíčka poslušnosti je běh na dlouhou trať ani nemluvíme.

Kdy zvířátko pořídit?

Pokud dítě odmalička vyrůstá v domácnosti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří si k němu silné citové pouto, které
přetrvává až do dospělosti. Tudíž mazlíček napomáhá
v utváření a budování citové složky dítěte. Kromě
toho jej učí zodpovědnosti. Dítě má určité povinnosti,
zjistí, že nemůže jen tak odejít z domu a nepostarat se
o mazlíčka, nevyvenčit ho, nedat mu napít. Samozřejmě
dítěti zprvu pomáhají rodiče, ale postupně je schopno
se postarat o zvířátko samo. Naučit dítě zodpovědnému
chování a uvažování je pro jeho správný vývoj opravdu

Doporučujeme pořídit ho v době, kdy budete i vy sami
ochotni přijmout za něj zodpovědnost. Hned od začátku
na domácího mazlíčka musíte pohlížet jako na nového
a plnohodnotného člena rodiny. Pokud si nejste s čímkoliv jistí, nebojte se pořízení mazlíčka odložit. Nejprve
si také zjistěte, co vše péče o dané zvířátko obnáší, jak
se pohybují finanční náklady, kolik času mu budete muset věnovat. Pokud často cestujete, zjistěte si, jaké máte
možnosti hlídání, nebo zda bude možné brát mazlíčka
na dovolené s vámi. A pokud si nejste jisti připraveností
dítěte, zkuste si o tom promluvit např. s učitelkou, s výchovnou poradkyní nebo dětskou psycholožkou. Vše je
však většinou otázkou intuice.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Nekrmte kachny pečivem, je to pro ně nebezpečné
Krmení vodních ptáků na rybnících je příjemná aktivita, kterou ocení zejména malé děti. Hlavně v zimních
měsících si lidé oblíbili krmení vodních ptáků jako jsou
labutě nebo kachny, a to především pečivem. Většině
lidem dělá radost, že hladová zvířata nasytí. Pro ptáky
to však není vhodné krmivo, může jim totiž způsobit zažívací problémy a kvůli chybějícím živinám a vitamínům
způsobit tělesné vady.
Možná vám připadá, že krmit kachny starým pečivem
je pro ně dobré, protože se po něm mohou utlouct, ale
opak je pravdou. Krmení pečivem je ale chyba, což jste
patrně nevěděli. Pečivo představuje velké nebezpečí obzvláště pro mláďata. Jezení pečiva může ovlivnit jejich
růst, brání dostatečnému opeření a způsobuje deformaci
křídel. Nebudou moci létat, takže si sama potravu nenajdou, navíc se neubrání silnějším dravcům a po zbytek
života jsou v ohrožení. Bez funkčních křídel zahynou.
Obzvláště bílé pečivo nemá vůbec žádnou výživovou
hodnotu, takže i když ptákům chutná, hrozí nebezpečí,
že se jím přejí, než aby snědli jiné jídlo, které by pro ně
bylo vhodnější.
Kromě nevědomého ničení zdraví ptáků mají krmiči
také vliv na kvalitu vody. Odborníci varují, že zdánlivě
neškodné krmení kachen pečivem nejenže ubližuje vodním ptákům, ale také znečišťuje vodní toky. Podle šetření působí nesnědené pečivo kvetení řas, množení bak-

terií, láká potkany a další zvířata a může tím i zvyšovat
riziko šíření ptačích nemocí.
Vodní ptáci si musí umět hledat potravu sami, takže by
je lidé neměli překrmovat. Pro vodní ptactvo je prý úplně nejlepší potrava rostlinná. To je ječmen nebo pšenice
spolu s příměsí zeleného krmení, jako je jemná tráva,
okřehek, vodní rostlinstvo apod. Pokud máte chuť vodní
ptáky jít nakrmit, vezměte si s sebou jídlo, které jim prospěje.
Čím vodní ptáky můžete nakrmit? Stačí místo pečiva dávat stranou slupky z celeru, mrkve, kedlubny a zbytky
zelí. Přidejte ovesné vločky, hrách a kukuřici. Vždy dbejte na to, aby to bylo jen omezené množství, které stačí
vodní ptáci spořádat. Zbytky, které zůstanou na hladině znečišťují vodu. Vodním ptákům můžete nabídnout
také obilniny, zadinu, vařené těstoviny, vařené brambory
nebo šrot. Pochutnají si i na vařené rýži, která však musí
být bez koření a soli, případně na jakékoliv směsi ptačího zobu.
Pokud přeci jen chtějí lidé krmit kachny starým pečivem,
měli by dbát na to, aby nebylo v žádném případě plesnivé, nebyla na něm sůl ani jiné koření a hlavně, aby
ho ptákům nedávali moc. Musí si uvědomit, že po nich
přijdou s pečivem nejspíš další lidé.
Z internetových zdrojů sestavil
Jaroslav Volf
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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
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