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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

Praha

VÝROBNÍ FIRMA HLEDÁ

BRIGÁDNÍKY NA
DLOUHODOBOU
SPOLUPRÁCI - DPP
Lehká manuální práce se stroji
a textilem. Spolehlivost, přesnost
a pečlivost podmínkou.
Možnost i směnného provozu.
Zahájení činnosti v průběhu letních
prázdnin.
Mzda: 110 Kč/hod.
Praha - západ
Více info na
Tel.: 728 150 092
E-mail: chcipraci@mclk.cz
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Mníšek pod Brdy
Dobříš

D4 exit 14 Řitka
Nový Knín

Nabízíme
písky
štěrky
betony
okrasné kačírky
s rozvozem po okolí
transportbeton
Objednávky
605 875 531
betoncisovice.cz

Informace pro občany
Vážení čtenáři,
je tomu již rok, kdy byl v České republice potvrzený první případ nákazy koronavirem způsobující
onemocnění covid-19. Epidemie nás všechny tvrdě zasáhla. Po loňských prvních jarních šokujících
nařízeních, která omezila naši svobodu a přesunula
vzdělávání do domácího prostředí k obrazovkám počítačů, následovalo optimistické léto, ale od té doby
stále nemůžeme říci, že by se nám dařilo epidemii
zvládnout. Letošní první zpravodaj vychází v době,
kdy opět platí přísná vládní nařízení vydaná s cílem
omezit šíření onemocnění covid-19 v naší zemi.
Na obecním úřadě se snažíme vycházet vstříc vašim požadavkům, úřední hodiny jsou bez omezení
rozsahu stále pondělí 13–18 hod, čtvrtek 8–13 hod.
Fungují služby ověřování podpisů a kopií – legalizace a vidimace i Czech-point. U vstupu do kanceláře je k dispozici dezinfekce, od Vánoc se pravidelně testujeme antigenními testy. Přesto vás žádáme
o upřednostnění elektronického vyřízení vašich žádostí. Na tel. čísle 776 700 346 jsem vám k dispozici
nepřetržitě, pokud se nedovoláte, ozvu se zpět. Dále
můžete využít mailové adresy urad@obecklinec.eu,
marketa.polivkova@obecklinec.eu,
případně pevnou linku 257 730 306. Od 1. března je

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

v kanceláři obecního úřadu možné provádět úhrady
bezkontaktně platební kartou.
Hromadná doprava – vzhledem k výraznému propadu ve využití hromadné dopravy přistupujeme s platností od 22. března k redukci autobusových spojů, které zastavují na dálnici. Autobusy č. 317, 320
a 321, které jezdily v době dopravní špičky v ranních
hodinách ve směru do Prahy v intervalu 10 minut,
budou mít nový interval 15 minut. V opačném směru
v době odpolední špičky ve směru z Prahy budou
spoje zredukovány ze současného 15minutového intervalu na 20minutový. Redukce spojů se provádí za
účelem úspory nákladů. Při současném vytížení 40–
50 % (v březnu pouze 20 %), dochází k výraznému
poklesu tržeb a spoluúčast obcí narůstá na neudržitelné částky. Návrat k původnímu vytížení linkových
autobusů se předpokládá až v září 2021. Pokud by
ale využití hromadné dopravy opět vzrostlo, vrátí se
jízdní řády do původních časů dříve. Linka 318 a 449
bude zatím jezdit beze změny. Redukované jízdní
řády jsou přílohou zpravodaje.
Rekonstrukce silnice III. třídy Stř. kraj (1. etapa) –
jak jsem Vás informovala v minulém vydání zpravodaje, pro první etapu rekonstrukce krajské silnice je
vydáno stavební povolení a připravuje se soutěž na
dodavatele stavby. K zahájení stavby však chybí po-

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.

Městská policie

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

ZPRAVODAJ KLÍNEC; informační tisk pro občany a příznivce obce. Číslo 1/2021, vychází 24. března 2021. 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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třebné souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Krajská správa a údržba silnic se pokoušela zajistit souhlasy korespondenční cestou, někteří vlastníci ale
bohužel souhlasy nedali. Po zjištění této skutečnosti
jsem všechny dotčené vlastníky telefonicky kontaktovala a některé souhlasy předjednala. S dalšími dohodla osobní jednání, která se ale mohou uskutečnit
až po uvolnění přísných protiepidemických opatření.
Opravy místních komunikací – v období duben–
červen 2021 proběhne rekonstrukce místní komunikace „Pod lesem“, na kterou byl v loňském roce
vysoutěžený dodavatel a máme přidělenou dotaci
Ministerstva pro místní rozvoj.
Čekáme na výsledky žádostí na další rekonstrukce,
které jsme podali koncem loňského roku.
Projektová příprava zvonička – připravujeme projektovou dokumentaci a stavební povolení na rekonstrukci zvoničky, osvětlení a elektrické ovládání
zvonu, revitalizaci celého parku, úpravy památníků
světových válek a obnovu schodiště.
Projekt vodovod „Pod kravínem“ – jedná se o poslední větší lokalitu v zastavěném území obce, kde
ještě není zavedený vodovod. Předpoklad realizace je v roce 2022, pokud budeme úspěšní v žádosti
o dotaci.
Zásilkovna, box – jednáme s firmou Zásilkovna
o pronájmu pozemku na umístění boxu pro příjem
a výdej zásilek (Z-BOX) vedle prodejny Klínec 76.
Změna územního plánu (UP) – stavební výbor projednal návrh pořizovatele MěÚ Černošice na vypořádání požadavků dotčených orgánů a námitek podaných k veřejnému projednání Návrhu změny UP
Klínec.
Dotčený orgán ochrany životního prostředí MěÚ Černošice nově požaduje omezit velikosti rekreačních

objektů v plochách rekreace individuální v závislosti na velikosti pozemků: zastavěná plocha do 50 m2
u pozemků do 700 m2, 60 m2 u pozemků 700–1200 m2
a max 80 m2 u pozemků nad 1200 m2, a zároveň max
10 % zastavěné plochy pozemků.
Ministerstvo dopravy (MD) požaduje doplnit koridor
pro rozšíření D4 v šířce 20 m od osy přilehlého jízdního pásu i v zastavěných plochách. V Návrhu byl
koridor vymezený v zastavitelných plochách. Nový
požadavek zasahuje do stávajících rodinných domů
a jediné příjezdové komunikace do osady Varadov.
Nyní jednáme s MD o možném zúžení požadavku,
případně doplnění podmínek využití ploch o text, který bude upravovat vztah k stávajícím stavbám v koridoru.
Velitel JSDH – od 10. března má naše Zásahová
jednotka sboru dobrovolných hasičů nového velitele Jakuba Petržilu. Děkuji panu Jiřímu Wohlmuthovi
za spolupráci a za jeho dlouholeté působení v této
funkci. Mrzí mě, že jsme vzhledem k protiepidemickým opatřením nemohli změnu v této funkci, poděkování panu Wohlmuthovi a jmenování pana Petržili,
provést slavnostnějším způsobem, jaký by si velitelé
naší zásahové jednotky zasloužili.
Vážení občané, současná situace se dotýká každého
z nás, opatření nás velmi omezují a všichni vyhlížíme
návrat k „normálnímu“ životu. V Klínci dosud nedošlo
k žádnému masivnímu přenosu nákazy a doufám, že
k němu ani nedojde. Záleží to ale na zodpovědném
přístupu každého z nás. Pro dobrou náladu a jako
motivaci na procházku v katastru obce najdete dále
ve zpravodaji v rubrice „Tip na výlet“ mapku katastrálního území Klínce s vyznačením jeho pólů. Těší
mě, že i v této době máme u nás sousedy a kamarády, kteří neztrácejí optimismus, vymýšlí a tvoří podnětnou zábavu v rámci povolených aktivit.
Přeji hodně krásných slunečných jarních dnů
a úsměvy na tváři!

MOBILNÍ ROZHLAS

Markéta Polívková, starostka

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
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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

Sčítání 2021: tradičně na jaře,
zcela nově online
Sčítání začne o půlnoci z 26.
na 27. března. Koná se každých deset let, od roku 1991
vždy na jaře. Stanovený termín odpovídá evropským
právním normám a umožní
získat mezinárodně srovnatelné údaje. Letošní cenzus
bude poprvé primárně online, sběr listinných formulářů od zbývajících domácností proběhne za přísných hygienických opatření.
Celý průběh cenzu plně odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. „Český statistický úřad
upravil podobu sčítání s ohledem na pandemickou
situaci. V souladu s požadavky hygieniků byla přijata
zásadní opatření, jež umožňují, aby sčítání proběhlo v řádném termínu, a to především bezkontaktně
a bezpečně. Všechny tyto změny byly projednány
a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.
Sečíst se lze od 27. března jednoduše online, bez
kontaktu s jakýmkoliv úředníkem, z pohodlí domova.
Elektronický formulář můžete vyplnit nejen za sebe,
ale i za celou domácnost nebo za své blízké.
Kdo se nesečte online, musí od 17. dubna vyplnit
listinný formulář. „I tento způsob odpovídá přísným
protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při
roznosu formulářů pouze zazvoní a vyčká na váš
příchod venku před vaším domem, podobně jako
při doručování doporučených poštovních zásilek.
Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická
opatření a bude vybaven respirátorem a dezinfekcí.
Navíc má negativní test na koronavirus,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoj a technologie České
pošty, která má tuto fázi sčítání na starosti. Vyplněný listinný formulář v odpovědní obálce pak vhodíte
do kterékoliv poštovní schránky nebo odevzdáte na
určených kontaktních místech. Čas budete mít do
11. května. Sčítací komisaři začali postupně vyrážet
do terénu už ve středu 10. března a ověřují skutečný
stav sčítacích obvodů. To znamená, že bez kontaktu
s obyvateli zkontrolují např. existenci a polohu sčítaných budov a správnost adres nebo způsob využití
budov.

dy mají krizová protiepidemická opatření na ekonomický či demografický stav. „Sčítání je nenahraditelným zdrojem údajů o domácnostech. Hlavně data
o počtu osob podle věku a lokalit jsou potřeba víc než
kdy jindy. Bez nich bychom nedisponovali například
potřebnými detaily o rozmístění seniorů a dostupnosti zdravotnických zařízení. V podmínkách lockdownu
se taky ukazuje důležitost statistik o dojíždění do
zaměstnání mezi obcemi a okresy,“ shrnuje Robert
Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.
Výsledky sčítání budou velmi důležité a široce využitelné pro budoucnost. Díky nim bude možné se
při analýze ekonomických i sociálních dopadů pandemie opřít o spolehlivá a objektivní data. Těžit budeme také z výjimečné dlouhé časové řady výsledků
sčítání, které jsou k dispozici v 10letých intervalech.
Jejich pravidelnost byla narušena pouze jednou, během druhé světové války.
Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a publikuje
data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví,
trhu práce a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního prostředí. Od roku 1990 zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními principy práce ČSÚ
jsou: Nezávislost, Nestrannost, Objektivita, Přesnost
a spolehlivost, Všem stejné informace ve stejný čas,
Ochrana důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo
Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří
tak podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.
Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

Sčítání jako jediné šetření umožňuje plně zachytit,
jak se mění život české společnosti. Bez těchto dat
by nebylo možné komplexně analyzovat, jaké dopa-
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 9/20 dne 21. 12. 2020
•

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobé výhledy
na roky 2021, 2022 a 2023;

•

Schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2021 ve
výši 2 644 500 Kč; schodek je plně krytý z přebytku
hospodaření v minulých letech a je navržený z důvodu čerpání ušetřených prostředků na plánované investiční akce;

•

Schválilo rozpočtové opatření č. 19/2020; Pověřilo provedením posledního rozpočtového opatření
roku 2020 starostku obce; Pověřilo starostku obce
k provádění rozpočtových opatření v roce 2021 na
straně příjmů;

•

Schválilo střednědobé výhledy MŠ Klínec na období
2021–2023 a vyrovnaný rozpočet MŠ Klínec na rok
2021 s příspěvkem obce ve výši 350 000 Kč;

•

Schválilo vyhlášení inventarizace za rok 2020 a inventarizační komisi ve složení I. Hánová (předsedkyně), H. Rájek, K. Sitařová;

•

Schválilo cenu vodného a stočného od 1. 1. 2021 na
37,20 Kč/m3 vodné a 39,50 Kč/m3 stočné (uvedené
ceny jsou bez DPH);

•

Udělilo v souladu se zákonem o obcích jednorázovou
roční odměnu členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členové zastupitelstva obce, ve výši
5 000 Kč;

•

Schválilo v souladu se zákonem o obcích starostce obce mimořádnou odměnu ve výši jednoho
měsíčního platu za nasazení a práci v době krizové
situace způsobené pandemií covid-19, organizaci
a dokončení všech plánovaných staveb, realizaci
rekonstrukce MŠ, administraci dotace a obnovení
provozu MŠ v nejkratším možném termínu, zajištění
chodu OÚ v době nouzového stavu, založení MAS
na území obce Klínec i celého regionu.

Zasedání č. 1/21 dne 25. 1. 2021
•

Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na akci rekonstrukce krajské silnice procházející obcí a udělilo starostce pravomoc
k jeho podpisu;

•

Vzalo na vědomí poslední rozpočtové opatření roku
2020, které provedla starostka na základě pověření
Zastupitelstva obce, a schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2021, které se týká přesunu dotace z roku 2020
na stavbu vodovodu a dále přijetí dotace na státní
správu.

NOVÉ

STAVEBNINY
TEL.: 603 541 280 / MNISEK@ROKAL.CZ / PRAŽSKÁ 1637 / WWW.ROKAL.CZ

inzerce

MNÍŠEK POD BRDY
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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
V březnu začínají stavební práce na
rozšíření Strakonické

Etapa I (6. 3. 2021 – 21. 3. 2022)
Práce budou probíhat za dopravního omezení, které
povede dopravu ve dvou jízdních pruzích ke střednímu dělicímu pásu. V této etapě budou vykáceny
překážející náletové dřeviny, vybudovány přeložky
inženýrských sítí, nová dešťová kanalizace v délce
800 m, nové opěrné zdi v délce 1 500 m. Dále budou
vybudovány také nové chodníky od začátku stavby
až po železniční most. Vozovka bude rozšířena o jeden jízdní pruh.
Etapa II (21. 3. 2022 – 20. 5. 2022)

Foto: Jaroslav Volf

Technická správa komunikací (TSK) zahajuje od
pondělí 8. března 2021 stavební práce související
s projektem Strakonická – rozšíření. Stavební úpravy
Strakonické ulice ve směru do centra v úseku mezi
zastávkou Dostihová a Barrandovský most umožní
vzniknout novému jízdnímu pruhu pro autobusy
a záchranáře, což je cílem projektu podpořeného
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Práce
by měly skončit v červenci 2022.
Cílem projektu je úprava stávající komunikace tak,
aby umožňovala rozšíření stávající komunikace
a zřízení plnohodnotného vyhrazeného jízdního
pruhu pro vozidla MHD a IZS bez nutnosti omezovat počet ostatních jízdních pruhů. V rámci úprav
bude muset dojít k úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy
odvodnění a vybudování nové dešťové kanalizace.
Stavba bude po celou dobu koordinována s již probíhající sanací a s budoucí kompletní rekonstrukcí
nosné konstrukce Barrandovského mostu.

Práce budou probíhat v pomalém jízdním pruhu, doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy – v rychlém jízdním pruhu a v nově vybudovaném pruhu na
kraji vozovky. Dále bude provedena výměna dvou
vrstev živičného krytu a provedena sanace trhlin.
Etapa III (20. 5. 2022 – 19. 7. 2022)
Práce budou probíhat v rychlém jízdním pruhu, doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních
pruzích při pravé straně vozovky. Dále bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu, provedena sanace trhlin a výměna svítidel veřejného osvětlení ve středním dělicím pásu.
(TSK hl. m. Prahy, a. s.)

Futuristická vize Sportovního areálu
Lahovice o krok dál

Dopravní omezení a postup prací:
Stavba je rozdělena do několika etap tak, aby zajistila průjezdnost veřejné dopravy. Jízda po ulici Strakonická do centra bude vždy zajištěna dvěma zúženými jízdními pruhy po celou dobu výstavby.
Po dobu omezení zde bude snížena rychlost na 50
km/h. Aby bylo možné zachovat dva jízdní pruhy, levý
jízdní pruh bude zúžen na dva metry. Cyklostezka A1
přiléhající ke stavbě cca 1,8–2,8 km, bude v průběhu
stavby uzavřena v koordinaci se stavbou železničního koridoru tak, aby byla možnost využít v rámci
objízdné trasy cyklostezku A111.

Foto: DECO PROJECT

Ambiciózní projekt Sportovního areálu Lahovice (SAL) byl veřejnosti představen před dvěma
lety. Sportovní centrum za bezmála 5 miliard korun má být situováno na nevyužitých pozemcích
mezi Radotínem a Velkou Chuchlí a má umožnit
celoroční provoz celé řady sportovních disciplín
i v případě nepříznivých klimatických podmínek.
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Co se děje kolem nás
Vrcholovým i rekreačním sportovcům by tak podle projektu mohly být k dispozici: krytá zasněžená sjezdovka, krytý běžkařský okruh, cyklistický velodrom, ledové plochy pro bruslení
a hokej, tenisové kurty či okruh pro silniční cyklistiku.
Začátkem února pražský výbor pro územní rozvoj
podpořil podnět na změnu územního plánu, kterou
projekt vyžaduje. Podnět nyní čeká na schválení radou a zastupitelstvem hl. m. Prahy. Přestože je většina dotčených pozemků na ploše určené pro sport
a rekreaci, svah potřebný pro sjezdovku je v územním plánu zapsaný jako les. K vlastní stavbě je tedy
ještě hodně daleko, pokud k ní vůbec někdy dojde.

Nebyly v posledních 3 dnech testovány na nákazu
covid-19 (antigenním či PCR testem).

Testovací centrum Mníšek pod Brdy

POSTUP:
•

Po online rezervaci na stránkách www.clinicexpert.cz se dostavte v daný termín a čas
na místo odběru (přízemí městského kulturního střediska). Odběry budou provedeny i osobám bez předchozí rezervace. Doporučujeme
ale využít online rezervaci, urychlí to administrativní proces u testování.

•

Vezměte si s sebou kartičku pojišťovny, mobilní
telefon, respirátor a dodržujte bezpečné rozestupy.

•

Antigenní testy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

•

PCR testy jsou hrazeny z veřejného pojištění pouze v případě, že vám praktický lékař vystaví žádanku (i elektronickou).
V opačném případě zaplatíte na místě
za provedení PCR testu 1 300 Kč.

•

V případě antigenního testu budete znát výsledek do 15 minut od odběru.

•

V případě testu PCR se dozvíte výsledek do následujícího dne.

•

Zájemci o PCR testy budou k testování bráni
přednostně.

Velkokapacitní očkovací centrum
v Dobřichovicích

Foto: www.mnisek.cz

Testovací centrum v Mníšku pod Brdy zahájilo svou
činnost v pondělí 8. března 2021 nabídkou PCR
testů na covid-19, od pátku 12. března 2021 provádí testovací centrum nově také antigenní testy.
Testování zajišťuje společnost Mobile clinic expert MCE s.r.o. každý den od 8 do 18 hodin
v přízemí budovy městského kulturního střediska (V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy).
Kontaktní telefon do testovacího centra je:
720 617 854.
PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ:
Testování probíhá POUZE u osob, které:
V posledních 90 dnech nebyly pozitivně testovány
na nákazu covid-19.
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Od pondělí 15. března zahájí pilotní provoz velkokapacitní očkovací centrum AntiCovid Dobřichovice ve
Sportovní hale BIOS, na adrese Pražská 375, Dobřichovice.
Očkovací centrum vzniklo z iniciativy několika dobřichovických občanů a Sokolů a v době uzávěrky klíneckého zpravodaje bylo těsně před otevřením. Byť
se nejedná o žádnou pobočku nemocnice ani velké
polikliniky, podařilo se vše doslova a do písmene vydupat na „zelené louce“. V hale BIOS v areálu TJ
Sokol Dobřichovice vzniklo vysokokapacitní centrum
s pěti očkovacími stanovišti a komfortními čekárnami, které by za plného provozu mělo zvládat kolem
700 oočkovaných denně.
Předpokládaná doba provozu je pondělí - neděle  
8:00 - 20:00
Mezi výhody našeho očkovacího centra patří :
•

bezpečný, velký, vzdušný a příjemný prostor

•

vnitřní prostory průběžně dezinfikovány a každou

Co se děje kolem nás / Mateřská škola
noc pravidelně ozonovány
•

velmi dobrá dopravní dostupnost, ať již autem,
nebo veřejnou dopravou

•

velké parkoviště pro osobní auta, možnost parkování autobusů

•

parkování zdarma

•

není třeba chodit na očkování do nemocnice

•

vše v příjemném otevřeném sportovním areálu
plném zeleně

V době pilotního provozu bude otevřeno omezeně,
později od 8 do 20 hodin včetně soboty a neděle.
Registrace na očkování bude možná těsně před otevřením pilotního provozu v Centrálním rezervačním
systému po dokončení všech administrativních náležitostí.
připravil Jaroslav Volf a Markéta Polívková

Zimní olympiáda ve školce

Na konci února, když jsme se ve školce začínali pomalu těšit na jaro, se přes noc naše zahrada zahalila
do bílé peřiny. Mrzlo, až praštělo, a sněhová nadílka nám krásně držela. Proto jsme se rychle rozhodli
uspořádat zimní olympiádu.
Nejprve jsme si o historii olympijských her vyprávěli,
seznámili se se všemi sporty, které patří na olympiádu. Děti si samy utvořily čtyři týmy a také si je pojmenovaly. Vyrobily si vlajky a hry mohly začít.
První dva dny jsme využili krásný prašan na zahradě
a uspořádali soutěž v nakládání a převážení sněhu
v našich Tatrách, válení sudů ve sněhu a překonání
překážkové dráhy. Následovalo házení sněhových
koulí na cíl a jízda na molitanové kostce. Vzhledem
ke krásnému zimnímu počasí jsme si všechny disciplíny opravdu užili. A co bylo také bezva, navzájem
jsme si pomáhali, učili se hrát fair play.
Bohužel počasí se náhle změnilo, zima nás opustila
a sníh roztál přímo před očima. Nám to ale nevadilo, protože paní učitelky pro nás vymyslely sportovní
disciplíny ve školce. Můžete nám to věřit, nebo nemusíte, ale my jsme ve školce absolvovali závod na
lyžích, jízdu na bobech, sjezd na ledové dráze, lovení ledových ker, a dokonce i šplh po ledové stěně.

Při těchto hrách jsme si užili spoustu legrace. Všem
se to moc podařilo a nakonec mezi jednotlivými výsledky byly jen nepatrné rozdíly. Všichni jsme dostali
medaile, diplomy a nádherný olympijský dort, který
nebyl jen hezký, ale i moc dobrý.
Byl to pěkný týden plný sportu, veselí, ale i poučení
o tom, co jsou a proč se pořádají olympijské hry.
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Mateřská škola

Zápis do MŠ v Klínci na školní rok 2021/2022
Zápis proběhne dle doporučení MŠMT i tento rok distanční formou, a to ve dnech od 2. 5. 2021
až 16. 5. 2021. Během tohoto období bude možné zasílat poštou, nebo vkládat do schránky školky vyplněné
žádosti k přijetí do MŠ na školní rok 2021/2022.
Veškeré informace, včetně formulářů a kritérii o přijímání do MŠ v Klínci, naleznete od 10. 4. 2021 na webových stránkách naší školky.
MŠ - www.msklinec.webnode.cz
MŠ v Klínci bude mít pro následující školní rok volných 6 míst.

Jak trávíme zimu ve školce
Po vánocích jsme se všichni sešli
v plné síle a těšili se na další aktivity ve školce. I když nemůžeme v této
době jezdit do divadélek a na výlety,
pozvali jsme si opět do školky dvě divadélka.
Hned po svátcích, kdy jsme se ve
školce učili o svém těle a jak se o něj
starat, abychom byli zdraví, přijelo
naše známé Dobře naladěné divadlo
s pohádkou O Bacilce. V této pohádce jsme se dozvěděli vše o správné
hygieně, ale také že máme jíst spoustu vitamínů, kde je najdeme, jak sportovat, chodit na procházky, a hlavně
proč mít dobrou náladu. A tu jsme při
sledování divadélka měli.
Druhé divadélko bylo pro nás zcela nové – přijel pan Honza Krejčík
s pohádkou Učíme se s polštáři. Začal vybalovat velkou aparaturu, nasadil si sluchátka, mikrofon a spoustu
barevných polštářů. Pak jsme museli
pořádně zatleskat a divadélko mohlo začít. Pohádka byla veselá a plná
písniček. Každý polštář vyprávěl svůj
příběh. Například růžový polštář patřil baletkám, červený hasičům, zelený přírodě a ten se srdíčkem kamarádství. Pohádka utekla jako voda
a moc se nám líbila. Když Honza Krejčík odjel, namalovali jsme si krásné
obrázky s tím, co se nám v pohádce
nejvíce líbilo.
Hezké dny přejí děti a paní učitelky
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SDH Klínec / Volný čas

Zprávy z SDH Klínec
Nejen z důvodu časové, ale i administrativní náročnosti kolem činnosti zásahové jednotky hasičů naší obce dojde na postu velitele jednotky ke změně. Nově bude velitelem zásahové jednotky jmenován Jakub Petržila a Jirka
Wohlmuth bude dál zastávat funkci velitele sboru. Jirka Wohlmuth je členem
SDH Klínec již 57 let a za svou dlouholetou činnost a příkladnou práci získal mnoho ocenění a uznání. V roce 2013 byl slavnostně uveden do klubu
Zasloužilých hasičů a je stále činným členem VV OSH Praha-západ. Chtěli
bychom tímto Jirkovi poděkovat za příkladně odvedenou práci, předané zkušenosti a popřát mnoho zdraví do dalších let.
I v prvním čtvrtletí letošního roku byl důvod k oslavám. Svá významná životní
jubilea měli tito naši členové: starosta sboru a člen klubu Zasloužilých hasičů
pan František Obermajer – 75 let, paní Hana Rájková – 75 let a pan Jiří Šarkány – 60 let.
Všem blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
Za SDH Klínec Herbert Rájek

Tip na výlet
V březnu máme povolené procházky a sportování pouze v katastru obce. Nevíte kam jít? Nezoufejte, i území Klínce nám nabízí spoustu možností a krásných míst na procházky, běh i na kolo. Můžete se vydat k Bojovskému potoku,
který tvoří část hranice, když svítí sluníčko, tak jsou moc příjemné procházky po klíneckých loukách. Pokud hledáte něco víc a potřebujete mít nějaký
cíl, vydejte se dobýt severní, jižní, východní nebo západní pól, které vytyčila
a označila parta nezdolných Klínečáků!
Je to prima výlet a navíc máte jistotu, že neporušíte žádná opatření:-)

jih

sever

východ

západ
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Historie

Z historie číslování domů
lo orientační, které označuje domy
v rámci jednotlivých ulic nebo náměstí. Zaváděna byla od roku 1867
kvůli lepší orientaci.
Ve zmíněném roce 1770 dostala
první číslování domů na starost armáda. Uvádí se, že původně čísla
na jednotlivé domy psali vojáci křídou. Od toho je také prý odvozen
název „číslo popisné“, protože obydlí bylo číslicí popsáno. Začínalo se
obvykle nejdůležitější budovou ve
středu obce, což mohl být zámek,
fara, radnice, rychta či nejbohatší
usedlost a pokračovalo se v přirozeném sledu tak, jak lze obec projít,
zpravidla po směru chodu hodinoStabilní katastr Klínce, 1840, (výsek intravilánu obce)
vých ručiček. V obcích ležících po© Český úřad zeměměřičský a katastrální, Ústřední archiv zeměměřičství a katastru
dél silnice se začínalo prvním domem
Popisná čísla prozradí víc, než si myslíte. Někdy mylpo pravé straně ze směru, kudy do vsi přijížděla vrchně dochází k domněnce, že nejstarší dům v obci je
nost, a po opačné straně se pak při číslování vracelo
ten s číslem popisným jedna. Není to tak úplně pravzpět. Číslice se prý na domě udržovaly a obnovovaly,
da, ale obecně se dá říci, že čím nižší číslo popisné,
později bývaly napsány na dřevěné či plechové tabultím je stavba starší. I když to vlastně také není úplně
ce, vytaženy v omítce nebo provedeny štukem. Na
pravda, jelikož staré domy procházejí v průběhu bytí
vesnicích se od té doby už číslování většinou neměrůznými úpravami a přestavbami.
nilo, ale ve městech došlo i k několikerému přečísloO první číslování domů se zasloužila císařovna Marie vání, třeba v Praze to bylo už v roce 1805.
Terezie, když v únoru roku 1770 vydala patent, který
Původně domy a usedlosti nesly pojmenování podnařizoval sčítání lidu, tažného dobytka a domů v mocle jména rodin, rodu nebo osob, které v nich bydleli,
nářství. V platnost vstoupil 1. října téhož roku, kdy
přestože stavení pak získávali noví majitelé. V Klínci
se také začalo s číslováním prvních domů. Samotné
se tak můžeme v pozemkových knihách setkat napříčíslování pak probíhalo ještě během roku 1771. Zpoklad s gruntem Benákovským nebo Vaštovským.
čátku nemělo číslo domu trvalý charakter, ale sloužilo jako pořadové číslo v daném soupise. Posléze V historickém jádru Klínce se původně nacházelo
číslování domů posloužilo při vytváření pozemkových šest gruntů, nebo chcete-li usedlostí, sedmým byl
záznamů a tvorbě katastru, což byl hlavní pomocník poplužní dvůr. Ještě po konci třicetileté války to byla
při výběru daní. A ve své podobě přetrvalo až dodnes. jediná obydlí ve vsi, jak nám dokládá Berní rula z roku
1654. Patrně již ve druhé polovině 17. století bylo vyČíslování domů má praktický, ale také velký právní
budováno několik příbytků pro populační přebytky na
rámec, jelikož slouží k přesné identifikaci budov. Vyobecní návsi a na selské půdě na západním okraji
užíváno je nejenom pošťáky, hasiči a záchranáři, ale
vsi. Další vznikaly na východním okraji vsi na vrchvyužívá se též při vedení evidence obyvatel, k evinostenské půdě.
denci v katastru nemovitostí či v různých geografických informačních systémech. Číslem popisným se V době, kdy se v Klínci číslovaly domy, měla obec
označují nejen obytné domy, ale i školy, továrny nebo 25 stavení. K očíslování došlo patrně někdy na přelobudovy administrativní či obchodní. Již od dob Marie mu října a listopadu roku 1770. Číslo 1 bylo přiděleTerezie se vůbec nečíslují církevní stavby, jako koste- no vrchnostenskému statku na jižním okraji vsi. Dále
ly a kaple, ale fary se číslují. Stavby se ještě označují se postupovalo ve směru chodu hodinových ručiček
číslem evidenčním, které se nyní přiděluje vesměs přes chalupy u rybníčku (čp. 2, 3) a usedlosti na jirekreačním objektům nebo dočasným stavbám, dříve hozápadním okraji Klínce (čp. 4, 5, 6). Pokračovalo
jím byly označeny třeba nouzové stavby. V některých se obydlími na západním okraji vesnice (čp. 7–15),
městech se kromě čísla popisného používá ještě čís- kde čísla trochu přeskakují, a odtud dále směrem na
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východ, po dnes již zaniklých usedlostech na levém břehu potoka (čp. 16,
17, 18). Číslování pak
postupně pokračovalo od
nejvýše položeného domku pod lesem, který tehdy
zasahoval více k jihu, na
východním okraji vsi (čp. 20–25). Číslo 25 bylo tehdy
posledním přiděleným číslem.
Další domky (tj. čp. 26 a dále) byly vystavěny až následně. Jak byly postupně dokončovány, bylo jim přidělováno číslo v kontinuální číselné řadě. Jak vidíme
na mapě stabilního katastru z roku 1840, tak zástavba se v následujících letech rozrůstala podél lesa
směrem na sever a nové domky vyrůstaly i mezi již
existující zástavbou. Fassní kniha z roku 1785 nám
dokládá již 30 čísel a v roce 1840, kdy byl vytvořen
stabilní katastr, je posledním číslem 47 (viz mapa).
V roce 1843 je pak v Klínci evidováno 48 domů. Od
prvního očíslování se v Klínci už čísla domů neměnila, až na výjimky, takže sled čísel popisných nám
poskytuje výbornou informaci o urbanistickém vývoji
naší obce.
V roce 1788 byl při raabizaci rozdělen klínecký
vrchnostenský statek čp. 1 na dvě části a nově tím
při něm vzniklo čp. 39. Číslo popisné 19, jenž má
dnes hasičská zbrojnice u rybníka, původně nesla obecní pastouška, která byla zbourána po druhé světové válce a která stála blíže k hlavní silnici,

někde na úrovni autobusové zastávky. V minulosti došlo několikrát k tomu, že úřad přiděloval čísla
popisná již zaniklých domů novostavbám na zcela jiných místech, čímž došlo k narušení historické
kontinuity číselné řady, která odráží stavební vývoj
v naší obci. Od 12. listopadu roku 2000, kdy vstoupil v účinnost aktuální zákon o obcích, to navíc bylo
už v rozporu se zákonem. Do té doby nebylo opakované přidělování čísel popisných zapovězeno
a bylo čistě v režii místního úřadu.
V současné době se číslování staveb řídí zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Označení popisných, evidenčních a orientačních čísel se
má barevně lišit. Celostátně nejsou konkrétní barvy
stanoveny, jednotnou podobu označení by měl pro
své území stanovit obecní či městský úřad. Pokud je
nějaká budova zbourána, její číslo popisné zaniká a
v případě výstavby nové budovy na stejném pozemku, získává nová budova i nové číslo popisné. Majitel
domu je podle zákona povinen stavbu viditelně označit přiděleným číslem. Pokud tak neučiní, porušuje
zákon. Když se projdete po Klínci, zjistíte, že některé
domy nejsou označeny vůbec.
Ke dni 3. 3. 2021 je v Klínci posledním přiděleným
číslem popisným č. 308. Současně to ale není celkový počet domů v obci, protože několik staveb v minulosti zaniklo a jejich čp. zaniklo s nimi. Jedno číslo
popisné, před lety přidělené novostavbě, původně
nesla chata, která se v jistém smyslu zapsala do historie Klínce. V chatě za komunistického režimu bydlely jemu nepohodlné osoby, z nichž jedna se ještě
před tím náramně proslavila. Schválně, přijdete na
to, které číslo to je a o které osobě je řeč?
Jaroslav Volf

Přispějte do klínecké kroniky i vy
Rok se s rokem sešel a je na čase zpracovat události
z naší obce za uplynulý rok 2020. O tom, že to byl
rok výjimečný, není žádných pochyb. Svým příběhem můžete obohatit zápis do obecní kroniky Klínce
i vy a natrvalo tak zaznamenat pro budoucí generace
autentický vyprávěcí pramen, který bývá v kronikách
vždy tou nejhodnotnější pasáží.
Zvu vás k napsání příspěvku o tom, jak pandemie
koronaviru a následné restrikce ovlivnily váš život,
práci, studium a jiné. Svým příběhem může přispět
úplně každý obyvatel Klínce, žák, student i senior.
Rozsah textu je neomezený, může to být několik řádek nebo celých stránek. Pište ručně, na počítači, na

psacím stroji, je to jedno. Pokud si nebudete přát mít
v kronice uvedeno své jméno, připište to k textu.
Výzva je zatím časově neomezená. Text mi můžete zaslat na emailovou adresu aht.volf@centrum.
cz, nebo vhodit do schránky domu čp. 166, či do
schránky u vchodu do obecního úřadu, případně se
můžeme domluvit na bezkontaktním převzetí u vašeho domu. V tom případě mi prosím zavolejte na tel.
602 305 272.
Tak neváhejte a pište. Kronika je vedena pro budoucí pokolení.
Jaroslav Volf, kronikář obce
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Klínecké mléčné poklady

Když Trachtovi koupili v roce 2014 polorozpadlou ruinu staré farmy, kdekoho napadlo, že se
museli zbláznit. O rok později už mohli na farmu dorazit první návštěvníci. Postupně tu majitelé začali chovat kromě ptáků i ovce, kozy, krávy
a nakonec vlastně všechna hospodářská zvířata.
„V plánu byla i zebra, ale nakonec jsem dostala rozum,“ směje se Alena Trachtová, která se z „kancelářské krysy“ proměnila za těch pár let ve zručnou
sýrařku. Mimochodem znáte sýr Asiago nebo Cabra
al Vino?
„Nepřišlo to zrovna v ten nejlepší čas, ale i tak mám obrovskou radost,“ říká mi paní Alena a ukazuje mi nové prostory mlékárny. V obřím chladícím boxu zrají obrovská kola
sýrů hustě vyrovnaná na regálech od podlahy až ke stropu. V plastovém boxu v rohu
si hoví hermelíny. „Už začínají mít kožíšek,“ vysvětluje mi s neskrývanou radostí
v hlase vrchní sýrařka a majitelka farmy.
O kousek dál leží první pokus o syrečky.
Ty se prý naopak nepovedly – místo aby
změkly a byly na povrchu typicky mazlavé, ztvrdly. Sýrařina je ale plná překvapení, takže i o svém nepovedeném pokusu
se paní Trachtová nakonec dočetla, že
stvořila homolky. Ty se dříve využívaly ke
zpracování tvarohu „na potom“. Jde vlastně o sušený tvaroh, který se nastrouhá
a později se přidává do jídla podobně jako
parmezán. Že by se ale omylem vzniklé
homolky rovnou objevily v krámku paní
Alena se smíchem odmítá: „Za všechny naše mléčné produkty osobně ručím
a nikdy nepustím k lidem něco, co mně
samotné nechutná nebo nemám pocit, že
je to stoprocentní.“ Škoda, celkem ráda
bych je ochutnala.
První pokusy o sýr vznikaly u Trachtových
doma v kuchyni. Paní Alena začínala jen
s 10l hrncem a knihou Domácí mlékař od
Kláry Hadašové. „Sýrařina je alchymie.
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Rozhodně nedoporučuji improvizovat. Tehdy jsem ale
nebyla vůbec pokorná, všechno se mi zdálo jednoduché,
a tak nám doma ve vinotéce zrálo i blaťácké zlato. Ideální
to rozhodně nebylo,“ vzpomíná. Čím nejlépe začít? Jogurt
nebo tvaroh prý zvládne každý. I indický paneer si můžete
zkusit střihnout bez větších příprav. Náročné na vybavení
jsou zrající sýry, které potřebují určitou teplotu, prostor,
vlhkost i čas. A nejvyšší metou jsou sýry plísňové, protože
u nich se snadno může objevit i další plíseň s podlým záměrem, a pokud to nevíte, můžete celou svou práci vyhodit. „Já jsem se nejvíc natrápila s hermelínem. První dávka šla rovnou prasatům. Ono totiž načíst si můžete kde
co, ale vlastní zkušenost je k nezaplacení,“ radí budoucím
domácím sýrařům majitelka farmy. Za svou Bibli považuje
oba díly Domácího mlékaře – mimochodem je to kniha,
kterou jedním dechem přečetla v porodnici krátce po koupi farmy. Občas ale přijde s nějakým receptem i zákazník.
„Jeden pán si tu povzdechnul, že umí vynikající risotto, ale
schází mu do něj tradiční italský sýr asiago. Tak jsem ho
zkusila vyrobit a dala mu ho k otestování. Byl spokojený,“
vzpomíná na historii jednoho z produktů, který najdete
i v chladících boxech v krámku na dvoře farmy.

Klínecká Madeta
Mimochodem asiago je sýr z kravského mléka. Zmíněný Cabra al Vino, další specialita klínecké farmy, je sýr
z kozího mléka, který se dle španělského receptu máčí
po vylisování v červeném víně a následně se vínem ještě
potírá. A všechno mléko je přímo z farmy. „Netroufla bych
si mléko kupovat od někoho jiného. Tady vím, že je vše
v pořádku, za jakých hygienických
podmínek se dojí. V tuhle chvíli máme
ke kozám i 16 krav, takže dojíme strojově, a investovali jsme do technologie, která mléko ihned zchladí, aby
nenatáhlo okolní pachy. Mléko pravidelně kontrolujeme a odesíláme vzorky do laboratoře,“ vysvětluje mi paní
Alena.
Profesionální sýrařkou se stala záhy
po koupi klínecké farmy, kdy se naskytla příležitost koupit stádo osmi koz
v plné laktaci. Mléko už nebylo možné
zpracovávat doma v hrnci, ale pro vybudování profesionální mlékárny bylo
potřeba zajistit stálý přísun mléka.
„Kozy mají mléko jen sezónně. Začátkem jara se rodí kůzlata, která jsou dva
měsíce plně se svou matkou, ale i tak
můžeme oddojovat. Koncem léta se ke
stádu připojuje kozel a kozy ‚zasychají‘. Od listopadu až do přelomu února
a března jsou bez mléka,“ prozrazuje
mi majitelka zdejšího zvířectva, proč
se na farmu nastěhovaly i krávy.

Farma Klínec

První mléčné produkty putovaly rodině a přátelům
a Trachtovi čekal maraton po úřadech. Jednání s hygienou se táhlo celý rok. „Byli jsme první malou mlékárnou na Praze-západ, tím bylo všechno komplikovanější, protože úředníci s tím neměli žádné
zkušenosti. Dříve bylo také nutné posílat mléko na rozbory dvakrát do měsíce stejně jako u provozů typu Madeta.
Teď už to stačí jednou za půl roku a nám se dost ulevilo,
i když papírování je stále víc a víc. Někdy mám pocit, že
jsem se z kanceláře jen na chvíli podívala jinam, a už se
zase vracím do kanceláře,“ povzdychne si paní Alena.
Malým zadostiučiněním jí bylo, když dostala pochvalu od
veterinární správy v Břežanech. U Trachtů je prý vždycky
všechno v naprostém pořádku.

Otevřená vrata, otevřená mysl
Farma má dnes několik zaměstnanců, bez kterých by už
provoz nešel zvládat. Je těžké najít schopný personál?
Podle majitelky klínecké farmy ano. „Tahle práce se nedá
dělat jen jako zaměstnání. Člověk musí mít ke zvířatům
vztah a musí k tomu mít i zkušenosti. I já sama chodím
ke kravám vždy s obrovským respektem.“ Jak se k nim
vlastně dostala? Z rodu sedláků nikdo z rodiny nepochází
a příběh je celkem prostý. Paní Alena pracovala na letišti v oblasti vzdělávání personálu, její muž se pohyboval
v automobilovém průmyslu. Žili v Praze, ale táhlo je to
pryč, takže se přestěhovali tehdy jen se dvěma školou
povinnými syny do Čisovic. Tam na zahradě chovali pár
zakrslých kachniček. Postupně přibyli bažanti, koroptve,
perličky, holubi, a když si manžel dopřál půlroční zdravotní pauzu, zahrada byla plná voliér a bylo jasné, že bude
potřeba více prostoru. A tehdy se objevila farma v Klínci.
„Od začátku jsme hospodařili s otevřenými vraty. Bylo to
takové naše vnitřní přesvědčení. Chtěli jsme, aby se tu lidé
scházeli, chtěli jsme i nabídnout osvětu pro školy, školky
i dospělé. Někdy jsem až v šoku, co si lidé myslí o potravinách, které jedí. Měli jsme tu třeba třídu
dětí, které když viděly naše chlapy škubat
slepice, ptaly se, proč jsme je zabily. Ptala
jsem se jich, odkud si myslí, že maminka bere maso. Odpověděly mi, že přece
v krámě,“ líčí mi Alena Trachtová. Zároveň lidé, kteří se přijdou na farmu podívat,
jsou i potenciálními zákazníky pro zdejší
produkty. Vedle stěžejních mléčných vý-

robků si tu lidé mohou objednat slepičí i křepelčí vejce,
maso i uzeniny. „Ty si neděláme, na to nemáme prostor.
Vozíme ale naše maso řezníkovi do Říčan,“ vysvětluje.
Mimo to se v krámě dají koupit i další produkty malých
výrobců. „Vždycky nám něco přihraje náhoda. Třeba přes
kamaráda jsme se dostali k marmeládám od paní, která s
nimi jezdí pravidelně i na soutěže do Velké Británie a pořád sbírá nějaké ceny. Říkala jsem si, že si tady na vesnici
marmeládu nikdo nekoupí, ale naopak. Zájem byl velký,“
říká žena, kterou můžete potkat i za kasou farmářského
krámku. Díky Marmoškám od Jožky vznikl i jeden bestseller – ochucená kefírová mléka, která jsou rozebraná
téměř okamžitě, jakmile opustí dveře mlékárny. Dalším
lákadlem jsou i místní nakládané sýry, pro které si lidé
chodí, když potřebují originální dárek.
Klínecká farma se rychle stala i centrem kulturního dění
v širokém okolí. K jednorázovým akcím přibyly rychle i pravidelné jarmarky, každoroční dýňové slavnosti, kroužky
pro děti, příměstské tábory i společenské akce. Přímo na
farmě je i hospůdka, několik pokojů pro turisty a pod farmou otevřeli Trachtovi společně s šéfkuchařem Lukášem
Sommerem i restauraci s všeříkajícím názvem Pod Farmou.
„Bohužel, všechny naše aktivity jsou aktuálně dost omezené nebo zrušené. Od loňského jara se mluví o dotacích
z ministerstva zemědělství, ale zatím jsme nic konkrétnějšího nezaznamenali. A co se týče různých Covid programů
a bonusů, naše zkušenost je špatná, téměř na nic jsme
nedosáhli, vždy bylo v podmínkách nějaké ALE,“ nechává
mě nahlédnout do zákulisí pandemického provozu Alena
Trachtová. Poslední nedělní jarmark, který se jinak těší
velké oblibě, se tu konal 4. října. Od té doby zeje dvůr
i společenský sál prázdnotou. „Snad to nějak ustojíme,“
usmívá se sympatická majitelka a doporučuje pohlídat si
v menu restaurace kremrole. Je to totiž také sezónní záležitost – s přibývajícími teplými dny už se dobré kremrole
nebudou dát upéct.
Loučíme se uprostřed kozího stáda, kde mi
nejmladší z rodiny Trachtových, dcera Elenka, ukazuje hrdě všech 50 letošních kůzlat.
V tom hemžení a poskakování a spokojeném
mečení se dá na neveselou situaci tam venku docela snadno zapomenout.
Dominika Rýpalová
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Jak jsem prodělala onemocnění covid-19
Více jak rok již celý svět žije s virem, který způsobuje onemocnění, s kterým se každý organismus
vypořádává jinak. Od lehkých
průběhů, kdy nemocný nemá
větší potíže nebo jen dočasně
ztrácí čich nebo chuť, až po boj
o život.
„Je to strašné,“ podělila se o své
zkušenosti vyléčená pacientka:
„Nemoc začala rýmou a kašlem. Týden jsem čekala, že se
stav zlepší, když se tak nestalo, kontaktovala jsem v úterý svého obvodního lékaře. Po telefonu mne odkázal na
testování do odběrového místa v Žitavského ulici na Zbraslavi, kam jsem se dostavila, podle objednání, v pátek.
Až v úterý jsem se dozvěděla, že výsledky jsou pozitivní.
K popsaným potížím se přidaly teploty s tak silným pocením, že jsem prádlo mohla ždímat. A dostavily se potíže
s dýcháním. Až další pátek ráno, po velmi těžké noci, mi
rodina zavolala rychlou záchrannou pomoc a byla jsem
převezena na ARO v nemocnici na Příbrami. Již v sanitce jsem dostala kyslíkovou masku. Byla jsem celkově zesláblá, protože jsem celý týden byla bez chuti i potřeby
jíst.
Za tři dny mne přeložili z příbramské nemocnice do
FN v Praze Motole, na plicní kliniku, kde byla mož-

nost připojení na plicní ventilaci. Koronavirový zápal
plic se plně rozvinul. Jen pomalu a po troškách jsem
začala přijímat potravu. První byla krupicová kaše.
Upoutána na lůžko jsem byla téměř 3 týdny. Po
odebrání léků a postupném vysazování kyslíkové léčby jsem byla za týden propuštěna domů.
Na psychice mi nepřidala skutečnost, že ve stejné nemocnici bojoval s koronavirem o život můj syn, který byl
vzhledem k velmi vážnému stavu uveden na 14 dní do
umělého spánku. I on však nemoc překonal a po skoro
dvou měsících byl z nemocnice propuštěn.“
Statistických čísel denně slyšíme velmi mnoho.
Přesto doplním informace o počet nemocných přímo v našem regionu, které začalo Ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat teprve před několika měsíci.
Ke dni 28. 1. 2021 bylo podle údajů MZČR v Jílovišti aktuálně nakaženo 8 osob, v sousední Trnové 6 občanů, Klínec měl 11 pozitivních.
Zatím se ví, že covid-19 nemusí zpočátku působit žádné
příznaky. Inkubační doba viru se pohybuje v rozmezí 2
dnů až 2 týdnů, než začnou být patrné příznaky nemoci.
Buďme obezřetní a dbalí všech opatření, kterými zmenšíme riziko onemocnění. A pokud se nebudeme cítit dobře
a některé příznaky se objeví, nevyčkávejme a vyhledejme
včas pomoc.
Libuše Fatková, kronikářka obce Jíloviště

Historie a současnost TJ Klínec (3. část)
V jubilejním roce 2010 pořádala TJ
Klínec tradiční kulturně-společenské
akce, jako Klínecké vinobraní a Mikulášskou zábavu. Dále to byly dvě
taneční zábavy a především oslavy
80. výročí svého založení. Ze sportovních akcí to byly turnaje v nohejbalu a stolním tenisu. Pro sezónu
2010/11 byl do okresní soutěže přihlášen nový oddíl
přípravky kopané, jehož trenéry byli František Brtník
a Pavel Káňa. S panem Zdeňkem Kadlecem proběhlo podepsání nájemní smlouvy na provoz pohostinství
a s bratranci Křepelkovými byla podepsána smlouva
o pronájmu pozemku vedle hřiště. Novým správcem se
stal pan Petr Bádal. Koncem roku byly vykradeny kabiny
na hřišti, přičemž škoda přesáhla 60 000 Kč. Na fotbalovém hřišti byl postaven stožár pro osvětlení, které bylo
zprovozněno v následujícím roce.
V roce 2011 evidovala TJ Klínec celkem 325 členů.
Uspořádali jsme dvě taneční zábavy a Klínecké vinobraní. V roce 2012 jsme zažádali o zahrnutí nových ploch
pro sportoviště do Územního plánu obce. Na období
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2012–2014 byl na valné hromadě zvolen nový výbor
ve složení: Ing. Josef Bielak, předseda; František Hrabák, místopředseda; Vlasta Doubravová, hospodářka;
RNDr. Vladimír Plicka, Herbert Rájek, Ladislav Obermajer st. a Roman Mach. O rok později byli do výboru zvoleni Ing. Miroslav Bubeník a Miloš Navrátil, místo dvou
členů výboru, kteří z výboru odešli.
V lednu roku 2013 proběhlo jednání o územním plánu
obce mezi představiteli TJ, starostou obce a majitelem
sousedního pozemku, MUDr. Křepelkou, na kterém TJ
požadovala garanci původního územního plánu a kde
předložila situační plánek s rozmístěním nových hřišť
(2x tenis, 2x nohejbal a tréninková plocha pro kopanou),
který sloužil jako podklad k vypracování nového územního plánu obce. V červnu bylo realizováno zavlažování
hřiště na kopanou s celkovou investicí 236 000 Kč, byla
to největší investice TJ Klínec od roku 2003. Vybudováním zavlažování hřiště se velmi zlepšila kvalita hrací
plochy. Oddíl kopané „A“ mužstvo postoupil do III. třídy
OFS Praha-západ. Když v červnu zasáhly Čechy velké
povodně, tak silné deště způsobily, že nám spodní voda
zaplavila klubovnu Peklo. Hladina vody tady vystoupala
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uspořádán doprovodný turnaj v nohejbalu.
K 1. lednu 2016 bylo evidováno 112 platících členů.
Soutěžní ročník 2015/16 zakončili fotbalisté 10. místem ve IV. třídě skupiny A. V tomto roce byla opět
nízká hladina spodní vody, takže v srpnu jsme museli nedostatek vody pro zavlažování hřiště řešit dovozem vody z rybníku, který prováděl SDH Klínec.
Nečekaný krok provedl pan Radomil Křepelka, tehdy majitel sousedního pozemku vedle hřiště, se kterým byla TJ domluvená na odprodeji části pozemku
o výměře 5 000 m2. Pan Křepelka nedodržel dohodu
a bez jakékoliv upozornění prodal celý pozemek jinému
zájemci.
do výše cca 40 cm. Bylo zadáno vypracování oddělovacího geometrického plánu pro odprodej sousedního
pozemku od pana MUDr. Křepelky, který si doposud
pronajímáme. Také bylo požádáno o přidělení čísla
popisného na budovu kabin na hřišti. Úspěšně proběhl 12. ročník Klíneckého vinobraní s večerní zábavou,
na který přišlo cca 340 návštěvníků. Od října pak začal
fungovat nový oddíl atletiky.
Po letech přestávky začal v roce 2014 znovu pracovat
oddíl stolního tenisu, který vedl RNDr. Vladimír Plicka.
Zlepšilo se využívání tělocvičny ve smyslu pronájmu
pro nečleny TJ Klínec. Oddíl kopané se držel na posledních příčkách ve III. třídě okresní soutěže a fotbalová přípravka, pod vedením Fr. Brtníka, celkem úspěšně
bojovala ve své skupině. V „A“ mužstvu kopané působil
i nový trenér J. Čadek, který však koncem roku svou
činnost ukončil. Z kulturních akcí jsme v únoru uspořádali Dětský karneval a Maškarní zábavu, v září tradiční Klínecké vinobraní a v prosinci pak Mikulášskou
nadílku pro děti. Havelské posvícení se letos z důvodu
nedostatku členů k pořádání akce nekonalo.
V roce 2015 byl valnou hromadou na pětileté období (2015–2020) zvolen nový výbor TJ Klínec a nová
revizní komise. Výbor ve složení: Ing. Josef Bielak,
předseda; Ing. Miroslav Bubeník, Vlasta Doubravová,
Martin Klikorka, RNDr. Vladimír Plicka, Zdeněk Kadlec
a František Brtník. Revizní komise: Herbert Rájek, Martin Hrubý a Milan Pulec. Valná hromada také odsouhlasila nové stanovy TJ
Klínec, z. s., dle požadavků Občanského zákoníku. V průběhu jarního kola byla bohužel
ze soutěže odhlášena
přípravka žáků z důvodu nedostatku hráčů.
Po ukončení podzimního kola IV. třídy kopané
byla zahájena rekonstrukce šaten na hřišti.
Při Klíneckém vinobraní nebyl letos poprvé

V průběhu roku 2017 došla ve vrtu vedle tělocvičny
voda a dovoz vody na zavlažování hřiště tak opět zajistili klínečtí hasiči z rybníku. Mužstvo kopané postoupilo
do III. třídy OFS Praha-západ, po skončení podzimní
části skončilo na předposledním místě. Proběhlo tradiční Klínecké vinobraní, letos nově s ukázkou modelů
letadel.
V roce 2018 způsobil nedostatek vody v našem vrtu to,
že jsme od jara nezalévali hřiště, načež byla už v červnu tráva zcela spálená. V červenci došlo k napojení
obecního vodovodu na přivaděč z Prahy a obec nám
tak následně na základě smlouvy povolila odběr vody
z obecního vrtu, který už nebyl v tu chvíli využíván.
V červnu TJ Klínec částečně sponzorovala 1. ročník
Leteckého dne – Memoriálu Honzy Křepelky, který proběhl za hřištěm na louce-letišti a v prostoru fotbalového
hřiště. Celá akce se velmi vydařila i za přispění LMK
Drápalík, Petra Bareše a dalších. Začátkem září proběhlo tradiční Klínecké vinobraní. Do fotbalové sezony
2018/19 jsme se přihlásili do IV. třídy, aniž jsme sestoupili ze III. třídy.
Od ledna 2019 zahájil činnost nový oddíl florbalu dospělých. V oddílu kopané nastala určitá krize a nebylo
jasné, zda se oddíl nerozpadne. Přesto jsme se přihlásili do soutěžního ročníku 2019/2020. Krize byla zažehnána tím, že se vedení mužstva chopili mladí hráči
s nadšením pro udržení družstva a též přišla řada nových hráčů, kteří mají zájem pokračovat v další činnosti
mužstva. V květnu jsme za velkého zájmu veřejnosti
uspořádali 2. ročník Leteckého dne – Memoriálu Honzy Křepelky.
V září došlo v tělocvičně k ucpání kanalizace
a zaplavení tělocvičny
vodou, čímž došlo k
vyboulení části parketové podlahy. Vzniklou
škodu uhradila pojišťovna částkou ve výši
350 000 Kč. Následně
byla provedena oprava
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podlahy, včetně přebroušení, nalakování a nového nalajnování hřišť na parkety.
V uplynulé dekádě byly TJ postupně vynaloženy značné finanční prostředky pro zlepšení podmínek užívání
objektu tělocvičny, kabin na hřišti i hřiště samotného.
Kromě již uvedených prací můžeme dále jmenovat
např.: rekonstrukci kabin na hřišti, bytu správce, sociálního zařízení v tělocvičně, rekonstrukci v přístavbě tělocvičny, která je nyní pronajímána, nebo kompletní výměnu střechy pergoly na hřišti. Tělovýchovnou jednotu
postihlo v průběhu doby i několik dalších nepříjemných
záležitostí, jako opakované vykradení kabin a bufetu na
hřišti, požár v bytu správce, orkán Kyrill, který převrátil
část střechy nad pergolou a vyvrátil sloupy s reklamou
a záchytnou sítí podél silnice u hřiště. Došlo i k odcizení
našeho prvního traktoru na sekání hřiště.
V roce 2020 slaví TJ Klínec 90 let svého trvání. Na velkolepou oslavu výročí s celodenním programem ovšem
nakonec vůbec nedošlo, protože v důsledku pandemie
covid-19 byla zrušena a odložena na další rok. Téměř
celý rok 2020 se nesl ve znamení epidemických restrikcí, které výrazně utlumily veškerý amatérský sport
a také společenský život. Jediná společenská akce,
kterou jsme mohli v tomto roce v souvislosti s restrikcemi uspořádat, bylo Klínecké vinobraní. Jarní část
fotbalové soutěže nebyla vůbec rozehrána a podzimní
část ročníku 2020/21 byla po šestém kole přerušena.
Od února se stal novým správcem pan Michal Bíba
s rodinou. Po pěti letech proběhla na valné hromadě
volba výboru a revizní komise na období 2020–2025.
Do výboru TJ Klínec, z. s. byli zvoleni: Ing. Josef Bielak,
předseda; Petr Bareš, místopředseda; dále RNDr. Vladimír Plicka, David Sočka, František Brtník, Ing. Silvie
Bubeníková a Lukáš Ťuik. Revizní komise byla zvolena
ve složení: Ing. Milada Barešová, Ing. Luděk Kleperlík
a Karel Hozman.
V současné době má TJ Klínec tyto oddíly: „A“ mužstvo
kopané, které hraje pravidelnou soutěž v rámci okresu
Praha-západ, a dále oddíl nohejbalu, badmintonu, cvičení žen, florbalu a oddíl stolního tenisu. Tělocvična se
svým zázemím je celoročně využívána výše uvedenými
oddíly a také je pronajímána četným zájemcům z širšího okolí.

Dovolte, abychom poděkovali sponzorům, členům TJ
Klínec, našim fandům za podporu i za finanční příspěvky a pomoc při rozvoji TJ Klínec. Členové a přátelé TJ
se snaží v rámci možností tělovýchovná zařízení udržovat a zvelebovat. V posledních letech dostala činnost
TJ novou dynamiku, udělalo se mnoho práce a další
práce se plánuje tak, abychom dosáhli důstojné úrovně
našich sportovišť a aby naše děti měly kde trávit aktivně a smysluplně volný čas. Z práce a nadšení obětavců
naší obce se zrodil v roce 1930 původní klub, později
tělovýchovná jednota a je na nás všech, na sportovcích, funkcionářích i na našich fanoušcích, abychom
pokračovali se stejným elánem a láskou ke sportu
a abychom si vybudovali TJ a prostředí, na které budeme moci být pyšní.
Historii 90 let klínecké tělovýchovy ovlivňovaly podmínky v obci i ve společnosti, odchody a příchody nadšenců a sportovců. Nebylo jednoduché ve zkratce zachytit
vývoj tak dlouhého období. Snad se to alespoň trochu
povedlo a snad seznámení s historií podpoří chuť do
práce i u těch mladších. Jsme si při tom vědomi, že při
vší snaze a odpovědnosti, s jakou jsme ke zpracování přistoupili, se mohlo stát, že jsme na některé členy,
sportovce, příznivce a funkcionáře zapomněli. Předem
se za to omlouváme, nebylo to úmyslné.
Hodnotíme-li uplynulých 90 let činnosti naší TJ, vidíme,
že byla léta úspěšná, plná radostné pohody a sportovních úspěchů, a naopak léta hubená, kdy se nic nedařilo a veškeré úsilí nepřinášelo tolik očekávané výsledky.
Co jiného si přát do dalších let naší činnosti, než aby
těch hubených let bylo co nejméně, a naopak hodně
a hodně úspěchů, které by dělaly naší TJ Klínec a obci
dobré jméno po celém okolí.
A na závěr citát od Hala Urbana, který se přesně hodí
pro historii naší TJ – „Naší největší chloubou není
to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu
zvedneme“.
Ing. Josef Bielak, předseda TJ Klínec
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Inzerce

BETONÁRNA KYTÍN
Praha

Dodávky čerstvého betonu včetně dopravy
a uložení čerpadlem

D4

Chouzavá 206, 252 10 Voznice (8 km od Dobříše)
Expedice

602 727 028

Dispečink

602 364 639

exit 21
Kytín

 obchod@kamenzbraslav.cz

Areál
obalovny

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-15:30

21 exit

Dobříš

Odpady

Čištění

svoz

chodníků a ulic

likvidace

strojní čištění

odpadkové koše

ruční metení

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

zimní údržba

• všechny druhy
odpadu

posypový
materiál

Zeleň
zahradnické
práce
sekání trávy
údržba
mobiliáře
ostatní
komunální
služby

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • komwag@komwag.cz • www.komwag.cz
tel. Praha: 236 040 000 • tel. Mníšek pod Brdy: 737 242 200
Volejte zdarma: 800 566 924
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Srba Servis e-shop
Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domova
Je to jednoduché

1
Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu
ESHOP.SRBA.CZ

2
Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

3
A Vy můžete zvesela jezdit

