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Inzerce
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Praha
Mníšek pod Brdy

Zahoďte své starosti, nabízím:


Dobříš

D4 exit 14 Řitka
Nový Knín






Nabízíme
písky
štěrky
betony
okrasné kačírky
s rozvozem po okolí
transportbeton

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.

jaroslav.pycha@re-max.cz

Čištění

svoz

chodníků a ulic

likvidace

strojní čištění

odpadkové koše

ruční metení

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

KONTEJNERY:



V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Objednávky
605 875 531
betoncisovice.cz

Odpady



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

• 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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Informace pro občany
Vážení občané,
červnové číslo klíneckého zpravodaje dokončujeme
ve slunečných dnech, na které se mnozí z nás po
propršeném a chladném jaře dlouho těšili. Nejenom
slunce v nás probouzí optimismus, po měsících trápení s onemocněním covid-19 a souvisejícími protiepidemickými nařízeními s nadějí vyhlížíme klidnější
léto.
V Klínci na začátku června proběhla oprava místní
komunikace nazývaná „Pod Lesem“. Oprava proběhla díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora a rozvoj regionů 2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, ze
kterého jsme získali dotaci 752 644 Kč, spoluúčast
obce činí 322 562 Kč.

Před opravou (foceno r. 2019)

Po intenzivních deštích se potýkáme s velkými problémy a škodami na čistírně odpadních vod (ČOV).
Na čistírnu natéká obrovské množství balastních
vod, které čistírna nezvládá zpracovat a část nátoku
odvádíme havarijním přepadem. Situace je hlášená příslušným orgánům jako havarijní stav. Provedli
jsme kontrolu kanalizace a na několika místech odhalili netěsnost kanalizačních šachet. V jednom místě do kanalizace v místě šachty prorazil silný pramen,
kterým voda stále přitéká. Kanalizační šachty byly
přetěsněny, oprava v místě pramenu se zatím nezdařila (proběhne 17. 6.). Při kontrole jsme také narazili
na několik nepovolených propojení dešťových svodů
do splaškové kanalizace. Upozorňuji, že odvádění jiných než splaškových vod (dešťových, vod
z vypouštění bazénů apod.) do kanalizace je zakázáno, je považováno za neoprávněné odvádění
odpadních vod. Toto ustanovení má každý odběratel uvedeno ve smlouvě o dodávce pitné vody
a odvádění odpadních
vod, a je také součástí
platného kanalizačního
řádu. Při neoprávněném
odvádění odpadních vod
může obec vymáhat náhradu až do výše vzniklých škod, nejméně však
5 000,- Kč. Naším cílem
není při každém takovémto zjištění udělovat pokuty, ale fungující čistírna
odpadních vod. Neodvádějte dešťové vody do
splaškové kanalizace,
ničíte tím prostředí, ve
kterém žijete!

Červen 2021

Zasazení lípy - včelařský spolek, který působí v našem regionu, nabídl obci zasazení lípy na obecním
pozemku. Pro lípu jsme vybrali pozemek č. parc.
904/1 na kterém vede polní cesta od hřiště do Trnové. Podél cesty je zemědělsky obhospodařovaný
pruh pozemku ve vlastnictví obce. Konkrétní místo
je vedle křížení polních cest naproti domu č. p. 188.
Obec vedle lípy doplní lavičku a vznikne tak základ
budoucí odpočinkové trasy.

Odpady - po vydání nového odpadového zákona nás
výrazně zasáhnou změny, týkající se veřejnosti, obcí
i firem, které nakládají s odpadem. Nový odpadový
zákon v souladu s Evropskou legislativou a závazky
ČR postupně zakazuje skládkování a nařizuje zvyšování druhotného využívání odpadu. Již od tohoto
roku je zavedený skládkovací poplatek, odstupňovaný podle množství odpadu uloženého na skládky
v přepočtu na obyvatele trvale hlášeného k poby-

ZPRAVODAJ KLÍNEC; informační tisk pro občany a příznivce obce. Číslo 2/2021, vychází 25. června 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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tu v obci. Množství odpadu, které je možné uložit
na skládku, se postupně každým rokem snižuje.
V roce 2030 se předpokládá úplný zákaz skládkování (mimo stavební odpad a popel ze spalovny), zároveň se každým rokem navyšuje skládkovací poplatek. V příštích letech bude potřeba klást větší důraz
na třídění odpadu a jeho následnou recyklaci. I přes
maximální snahu o co nejvyšší vytřídění všech využitelných složek odpadu je jasné, že nás čeká výrazný
růst plateb za likvidaci odpadu. Odpadovou tématiku
intenzivně řešíme na úrovni regionu. Dosažení udržitelného růstu nákladů a tím i poplatku občanů má
dvě roviny – zmíněné důsledné třídění odpadu a jeho
vlastní svoz a likvidace/využití. V loňském roce jsme
se s dalšími starosty mníšeckého regionu zúčastnili
exkurze do regionu Malá Haná, který již několik let
provozuje vlastní svozovou společnost a praktikuje
systém door to door. Exkurze byla velmi inspirativní a byla pro nás praktickou ukázkou, jak odpadové hospodářství řešit vlastními silami. Door to door
je systém sběru odpadů, kdy má každá domácnost
vlastní nádobu na papír, plast, bio a směsný odpad.
Tento systém se ve srovnání s dalšími inovativními
systémy (např. vážení každého výklopu) ukazuje
v praxi i dalších obcí jako nejefektivnější. Výsledkem
je výrazné navýšení třídění odpadu a snížení objemu
směsného komunálního odpadu (SKO) a tím úspora
nákladů. Výhodou je i to, že z obce zmizí nepěkná
sběrná místa na tříděný odpad, jejichž umístění se
jeví stále problematičtějším. Uvažujeme o zavedení
tohoto systému v příštích letech, podmínkou je získání dotace na pořízení nádob. Po vzoru Malé Hané,

Kontakty:

Obecní úřad Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny:
pondělí 13 – 18 hod., čtvrtek 8 – 13 hod.
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu
Bankovní účet:
Česká spořitelna
č. účtu: 0388079359/0800
Starostka: Bc. Markéta Polívková
marketa.polivkova@obecklinec.eu
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod
Místostarosta: Ing. Jan Doubrava, MBA
jan.doubrava@obecklinec.eu
stavební agenda, úřední hodiny:
středa 17 – 20 hod
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na základě mnoha dalších jednání, analýzy odpadového hospodářství Mníšeckého regionu a ekonomických kalkulací, schválilo Zastupitelstvo na veřejném
zasedání dne 14. 6. 2021 vstup obce Klínec do nově
založeného dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“. Svazek sdružuje obce
v okolí Mníšku pod Brdy a je zakládán za účelem
společné realizace technických služeb pro členské
obce v oblasti odpadového hospodářství. Vlastní činnost společnosti, která bude zajišťovat svoz odpadů,
by měla být zahájena v roce 2022.
Přeji všem krásné pohodové léto!
Markéta Polívková, starostka obce

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

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

Informace pro občany

Co je Seniorská obálka?
Je tiskopisem s důležitými zdravotními údaji pro potřeby Integrovaného záchranného systému (IZS) - zdravotníků, hasičů a policie v situaci ohrožení zdraví nebo života. I.C.E. karta (In Case of Emergency), zkratka znamená „použít v případě nouze“.

Kdo ji může využít?
Především je určená seniorům, ale pomoci může každému bez ohledu na věk.

Jaký má Seniorská obálka význam?
Pomáhá při záchraně života a podporuje trojí zodpovědnost – občana za své
zdraví, rodiny za své blízké a obce za své občany.

Kde Seniorskou obálku získám?

Verze pro domácí použití „na ledničku“

Obraťte se na sociální či zdravotní odbor obce či kraje. Volně ke stažení ji najdete také v Souborech ke stažení na seniorivkrajich.mpsv.cz

Zastupuji obec, jak se mohu zapojit do distribuce?
Neváhejte oslovit koordinátora projektu v kraji, který s distribucí poradí a pomůže. Kontakt najdete v Mapa ČR na seniorivkrajich.mpsv.cz.

Kdo mi s vyplňováním Seniorské obálky pomůže?
Blízké osoby, sociální pracovníci obcí a v sociálních službách, lékaři.
Verze pro cestovní použití „do peněženky“

Jak mám I.C.E. kartu vyplnit?
Postupujte podle POKYNŮ PRO VYPLŇOVÁNÍ (Soubory ke stažení, seniorivkrajich.mpsv.cz). Kolonky mají pořadí důležitosti jako
na semaforu (červená, žlutá, zelená), které vytvořili zdravotníci ZZS podle potřebnosti údajů v praxi.

Mám zdravotní omezení, co mám dělat?

OMEZENÍ

Označte piktogram křížkem. Můžete zhlédnout výukové video tlumočené do znakového jazyka s titulky
(Seniorská obálka pro SP - verze 2019 - YouTube) nebo videospot (Seniorská obálka - I.C.E. karta YouTube). UDRŽUJTE SVÉ ÚDAJE STÁLE AKTUÁLNÍ. PŘI ZMĚNĚ LÉKŮ ČI KONTAKTŮ AKTUALIZUJTE!

(zakřížkujte)

Historie Seniorské obálky:
Byla spoluvytvořena projektem Senioři v krajích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Jihomoravským
krajem, především s tamní zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) a dalšími složkami IZS v červnu 2018,
jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví. Díky projektu Senioři v krajích je distribuována po celé ČR.
Na základě zpětné vazby na „domácí“ verzi nyní vznikla také MINI „cestovní“ varianta do peněženky.

https://seniorivkrajich.mpsv.cz

www.facebook.com/seniorivkrajich

senioři v krajích - YouTube
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Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

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

☺

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 2/21 dne 14. 4. 2021
•

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí individuálních dotací na
činnosti spolkům působících v obci: TJ Klínec
ve výši 60 tis. Kč, SDH Klínec ve výši 15 tis. Kč,
dále Klubu seniorů ve výši 5 tis. Kč a dále
Českého svazu včelařů ve výši 5 tis. Kč;

•

Souhlasilo s prodejem části pozemku
parc. č. 872/1, k. ú. Klínec, o výměře cca 25 m2,
který je desítky let součástí oploceného pozemku žadatele, za cenu stanovenou odborným
znaleckým posudkem s tím, že veškeré náklady související s prodejem bude hradit kupující;

•

Souhlasilo s pronájmem části pozemku
parc. č. 69 o výměře 1,5 m2 na základě žádosti
zájemce za účelem umístění Z-BOXu pro výdej
a příjem zásilek veřejnosti;

•
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Schválilo smlouvy o spolupráci s firmou Cereus s. r. o. a soukromým svěřenským fondem

FOLBER, vlastnících pozemky v zóně nerušící
výroby u dálnice, výši příspěvků investorů
10 tis. Kč/EO požadovaných pro připojení na
vodovod a 10 tis. Kč/EO na kanalizaci;
•

Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci MF ČR
na akci „Bytový dům Klínec – revitalizace
a dostavba objektu“ a se spoluúčastí z rozpočtu obce; v té souvislosti schválilo vzor Nájemní smlouvy na pronájem bytu ve zrekonstruovaném objektu Klínec 138 včetně příloh
a Pravidla pro pronajímání obecních bytů;
a dále souhlasilo se stanovením výše nájemného v ceně v místě obvyklé metodou
porovnání tří doložitelných srovnatelných nájemných;

•

Vzalo na vědomí zápisy z jednání Kontrolního
a Finančního výboru.

Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Nové testovací místo na Zbraslavi
Od dubna je na Zbraslavi otevřeno nové testovací místo na koronavirus (covid-19). Nachází se v kontejnerové
buňce na rohu ulic Elišky Přemyslovny a Nad Kamínkou
v horní části Zbraslavi, poblíž autobusové zastávky „Žabovřesky“ linek 318, 129 a 242. Provozovatelem testovacího místa je společnost Medical Testing s. r. o.
Odběrové místo provádí PCR i antigenní testy. V současné době má každý občan hrazené dva PCR testy
měsíčně a jeden antigenní test týdně zdravotní pojišťovnou. V případě dalších testů nad rámec zdravotního pojištění si je občané hradí sami, přičemž na tomto odběrném místě je možno platit pouze hotově, platba kartou
není možná. Kontaktní tel.: +420 728 151 465, email:
zbraslav@medicaltesting.cz.
Provozní doba: pondělí–neděle 8.00–18.00 hod. Rezervace: www.medicaltesting.cz.
Rekonstrukce dálnice D4 u Kytína
Ve směru na Příbram se bude opravovat celkem 5,5 km
dlouhý úsek přibližně mezi MÚK EXIT 21 Kytín a MÚK
EXIT 27 Dobříš-sever (v km 21,154 – 26,660). V souvislosti s tím bude v termínu od 21. června do 15. srpna
2021 uzavřen EXIT 21 Kytín a EXIT 24 Voznice. Veškerá
doprava směřující do/z Kytína tak bude odkloněna přes
EXIT 18 Mníšek pod Brdy, do/z Voznice přes EXIT 27
Dobříš-sever.
Stavební práce započaly v květnu a jsou rozděleny do
čtyř etap, přičemž první etapa je označená jako nultá.
Nyní by podle harmonogramu měla probíhat třetí etapa
v pořadí (21. 6. – 1. 8. 2021). V této etapě jsou prováděny veškeré stavební práce na pravé části pravého jízdního pásu dálnice. Bude uzavřena pravá část pravého
pásu dálnice a doprava má být v obou směrech vedena
ve dvou zúžených jízdních pruzích.
V poslední etapě (1. – 15. 8. 2021) bude prováděna pokládka obrusné vrstvy v celé šíři pravého pásu dálnice.
Pravý pás dálnice bude uzavřen. Doprava bude ve směru na Prahu vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích.
Ve směru na Strakonice bude doprava vedena v jednom
zúženém jízdním pruhu.
Kulturní dům Zdenka ve Všenorech
Obec Všenory letos finalizovala nákup objektu kulturního
sálu bývalého hotelu Zdenka za 9,3 mil. Kč. V současné době již na objektu probíhá rozsáhlá rekonstrukce.
Výběrového řízení na rekonstrukci objektu se zúčastnilo
celkem 12 firem, přičemž vítězem tendru se stala firma
Zlínské stavby a. s. s podanou nabídkovou cenou přesahující 10,3 mil. Kč bez DPH. Dále byla uzavřena smlou-

va s vítězem výběrového řízení na restaurátorské práce,
firmou AKANT ART, v. o. s., s cenou přes 4,3 mil. Kč bez
DPH. Rekonstrukce má probíhat do začátku roku 2022.
Celý projekt je financován ze 70 % dotacemi a ze 30 %
vlastními zdroji obce Všenory.
Oprava křížků u Mníšku pod Brdy
V průběhu června mají být zahájeny restaurátorské práce na historických litinových křížcích v Čisovické ulici na
křižovatce do Rymaně a v samotné Rymani před kapličkou. Obnova bude financována z fondu starostky na
drobné památky a práce bude provádět místní kameník
František Houška. Oba litinové kříže se musí očistit zejména od zbytků mnoha rozpraskaných vrstev nátěrů,
aby mohly být znovu natřeny černou barvou, ježíšci budou nabarveni stříbrnou barvou, nápisy INRI přijdou pozlatit a dodatkové tabulky budou nadepsány bílou barvou.
Křížek v Čisovické ulici je výrazně nahnutý a bude nutné
jej znovu osadit. Navíc kamenný podstavec, do kterého
je křížek vsazen, je na předním lemu poškozen. U křížku
v Rymani dojde k obnově původního data na rok 1898,
jelikož bylo možné toto datum po bližším prozkoumání
pod nápisem z roku 1923 dobře přečíst.
Pamětní deska Josefa Balabána
Město Dobříš odhalilo v pátek 4. června pamětní desku
věnovanou svému rodákovi, generálmajoru i. m. Josefu
Balabánovi, který patřil k legendární odbojové skupině
Tři králové. Pamětní deska je situována na dřevěném
stojanu u hájovny Obora, kde se přesně před 127 lety
Josef Balabán narodil. Balabán byl příslušníkem československých legií v Rusku, po návratu do nově vzniklého
Československa vstoupil do armády. Po nacistické okupaci se zapojil do odbojové organizace Obrana národa.
Spolu s podplukovníkem Josefem Mašínem a štábním
kapitánem Václavem Morávkem patřil do skupiny Tři
králové, která spolupracovala s různými ilegálními organizacemi a shromažďovala informace o dění v protektorátu, jež předávala exilové vládě do Londýna. Gestapu
se podařilo Balabána v dubnu 1941 při přestřelce v pražských Dejvicích těžce zranit a zatknout, následně byl
v říjnu téhož roku popraven.
Zhotovení pamětní desky zástupci města konzultovali
s Vojenským historickým ústavem a Hornickým muzeem
Příbram. Akce se konala za podpory ministerstva obrany a rodiny Colloredo-Mannsfeldů, která spravuje okolní
lesy. Součástí pietní akce byla i statická ukázka samohybné houfnice DANA z výzbroje jineckých dělostřelců
a přelet letounů JAS-39 Gripen z čáslavské základny.
připravil Jaroslav Volf
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Co se děje v naší školce

Vesmírný program ve školce

Vesmírná noc

Po návratu dětí do školky po jejím uzavření z důvodu
epidemie, jsme se v rámci vzdělávání rozhodli pro
vesmírný program. Pomohl nám nejenom při překonání strachu z povinného testování, ale hlavně jsme
se formou hry na kosmonauty naučili velké množství
nových a zajímavých poznatků. Nejprve jsme jako
kosmonauti museli složit fyzickou zkoušku. Ta obnášela právě test, zda jsme zdraví. Dále jsme absolvovali Remkovu sportovní zátěžovou dráhu a na závěr
jsme si vyzkoušeli i centrifugu z otáčivé židle. Když
jsme vše zvládli, mohlo začít zkoumání vesmíru. Začali jsme poznáváním Slunce a Měsíce. Dozvěděli
jsme se, v čem spočívá střídání dne a noci a ročních
období. Potom jsme se pustili do poznávání nejen
planety Země, ale celé naší sluneční soustavy. Planeta Země je samozřejmě nejkrásnější, ale my jsme
prozkoumali podrobně i Saturn a Merkur. Ostatní
planety jsme si také prohlédli na obrázku i videích
a nafoukli jsme si ve školce i model sluneční soustavy. Na závěr programu jsme zvládli i vědomostní kvíz
a naše znalosti překvapovaly i rodiče.

Za odměnu, že jsme byli tak šikovní, jsme si ve školce uspořádali i vesmírnou noc, která se moc povedla. Ve školce jsme se sešli večer a čekal nás bohatý
večerní program. Nejprve jsme si vybarvili vesmírné
čepičky, které jsme dostali. Potom nás čekalo zdolání
vesmírné lezecké stěny, kterou nám jako překvapení
vyrobil a přimontoval ve školce pan Ptáček. Následovala vesmírná diskotéka, a pak se stal zázrak. Když
jsme se již chystali spát, na zahradě školky se objevila záře a na plochu pod školkou přistál opravdový
vesmírný talíř. Byl modrý, svítil, a jak řekla Stela, byl
v něm mimozemšťan a mával na nás levou ručičkou.
Nikdo z nás, kromě paní učitelky, se k němu nesměl
přiblížit. A protože to byli hodní mimozemšťané, tak
Martinu neodnesli, ale nechali ji, aby si mohla jejich
vesmírné těleso vyfotit. Když se podíváte na naše
webové stránky, uvidíte ho i vy.
Po takovém zážitku jsme rychle usnuli a ráno nás
čekala výborná snídaně a pískování vesmírných obrázků, které nám mimozemšťané nechali na místě,
kde večer přistál jejich talíř. Z dárku jsme měli radost
a obrázky, které se nám opravdu povedly, jsme si
vzali na závěr vesmírného programu na památku
domů.
O vesmíru jsme se dozvěděli opravdu hodně a program se nám všem moc líbil.
Model obří planety Země a Měsíce na zahradě
školky
Po vesmírném programu následoval ve školce také
program spojený s vesmírem a planetou Zemí, která
každý rok 22. dubna slaví svůj svátek. Povídali jsme
si, jak je třeba naší Zemi chránit a jak se o ní sta-
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Záchranářská fenka Tessie ve školce
Další akcí, která proběhla v naší školce, byla návštěva labradorky Tesii. Tesii je moc šikovná psí holka,
která celý svůj život pomáhá dětem i dospělým.
Tesii má záchranářské zkoušky na vodu, plochu
a lavinu. Dále úspěšně složila zkoušky jako vodící
pes, lovecký pes a pes který se může využívat na
canisterapii i u dětí. Prostě je to šikulka, která nám
mnoho ze svých dovedností ve školce předvedla.
Nejprve jsme se s Tesii seznámili. Ona si nás očuchala, my jsme si řekli, jak jí správně pohladit a už
jsme byli kamarádi.
rat, aby nám vydržela krásná, zdravá a čistá. Není to
v dnešní době jednoduché, ale když se to naučíme
jako malé děti, nebude nám to v dospělosti dělat problém.
Když jsme si ve školce prohlíželi krásné obrázky naší
planety, ještě jsme netušili, jaké nás čeká překvapení. Paní učitelky nám jen řekly, že až přijdeme druhý
den do školky, budeme se divit. Byli jsme zvědaví
a těšili se. A překvapení stálo opravdu za to. Když
se ve školce objevili dva pánové a začali něco dělat
na zahradě pod školkou, stále jsme netušili, co se
děje. Po chvilce jsme šli za nimi ven a před námi najednou rostla jako z vody obří Země. Byla obrovská
a nádherná a za chviličku k ní ještě před našima očima vyrostl i nádherný model Měsíce. Moc se nám
to líbilo a hned jsme si oba modely začali prohlížet.
Směli jsme na ně i sahat a zkoumat je zblízka. Bylo to
moc fajn, a aby nezůstalo jen u prohlížení, tak jsme
si oba modely mohli namalovat malířskými křídami
na papír. Vznikly velmi krásné obrázky a náš zážitek
byl opravdu veliký.
Rádi bychom za tento zážitek moc poděkovali panu
řediteli Jiřímu Duškovi z brněnské hvězdárny a planetária, který na náš dotaz, zda by nám model obří
Země nepřivezli ukázat do školky odpověděl, že to
promyslí. A protože je to ředitel stroje na zázraky, tak
nás neodmítl a vše pro nás zařídil. Poslal své šikovné a velmi ochotné kolegy z hvězdárny z Brna s modelem Země a Měsíce až k nám do Klínce. Byla to
bezvadná akce a pan ředitel, jako bonus, to pro nás
udělal zcela zdarma.
Ještě jednou touto cestou děkujeme panu řediteli
Duškovi a jeho kolegům, že připravili dětem z Klínce
krásný zážitek a věříme, že ještě nějakou zajímavou
akci v budoucnu vymyslíme.

Jako první jsme si povídali o canisterapii. Někteří
z nás si ji mohli vyzkoušet a na Tesii se položit a chvilku odpočívat. Potom paní psovodka vyndala barevný
chlupatý koberec, kam jsme schovali piškotky a Tesii
je na povel všechny našla a snědla. Krásně bylo vidět, jak používá čich místo zraku. Dále Tesii přehazovala míčky, pod kterými byly opět piškotky. Také
nám předvedla, jak umí poslouchat – chodila u nohy
paničky, sedala a lehala na povel a přiběhla vždy na
zavolání. Moc se nám to líbilo a Tesii jsme chválili. Jí
se to také líbilo a hned chtěla jako odměnu piškot. Na
závěr jsme si prohlédli krásné fotky, kde byla Tesii při
ostrých akcích, kterých se úspěšně zúčastnila.
Dopolední program byl moc hezký a psí kamarádka
Tesii nám slíbila, že v září za námi opět přijede.

Digitální univerzita
Dopolední program z oblasti digitálních technologií byl u nás ve školce novinkou. Protože víme, že
i malé děti dnes zkoušejí ovládat technologie jako je
mobil, počítač a tablet, rozhodli jsme se pozvat Digitální univerzitu do školky. Program byl zaměřen na
přenos dat. Děti si například názorně předvedly, jak
se přenáší fotografie z mobilu do počítače. Přenášely kostičky s fotografií šaška, nejprve po kabelech
spojených s vysílačem přes datovou centrálu až do
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počítače, kde kostičky s obrázkem opět složily. Tím
si názorně ukázaly rozložení a přenos fotografie
a její opětné složení a doručení do PC. Dále si názorně ukázaly, jak je celý svět propojen internetem.
Zkusily si zasíťovat celou Zemi a pak přes vyhledávač Google vyhledávat informace. Vše bylo názorně propojené s hrou. Děti přenášely obrázky ze sítě
kabelem až do počítače. Když se jim jako informace
objevilo, že slepičky snáší modrá vajíčka a líhnou se
z nich dinosauři, hned jsme věděli že se jedná o dezinformaci a děti jsme poučili, že nesmí věřit všemu,
co se na stránkách internetu píše.
Digitální univerzita děti bavila, a proto se v dalším
školním roce těšíme na její další díly.
Jarní louka
Poslední letošní téma ve školce bylo jaro, louka
a tolik důležitý hmyz.
Jako první nás čekalo vyprávění o rozkvetlé louce
plné kytiček. Pak nás již čekalo bližší seznámení
s hmyzí říší, která je v přírodě tak potřebná. Jako
první jsme si představili mravenečky. Naučili jsme
se, jak mravenci čistí les, kypří půdu, ale také že se
dorozumívají tykadly a unesou několikrát násobně
větší váhu, než jsou oni sami. Pořídili jsme si i gelové
mraveniště, přichystali si venku cestičku s jablíčkem
pro mravence, kam jsme je chtěli nalákat. Těšili jsme
se, jak je dáme do gelového mraveniště a budeme
je ve třídě pozorovat. Ale ne vždy se vše povede,
a tak nám gel neztuhl a mravenečky jsme nakonec
pozorovali jen na zahradě. Dalším hmyzem, kterému
jsme věnovali pozornost, byli včelky a čmeláčci. Dozvěděli jsme se nejenom jak to funguje v úle, jak se
vyrábí med a jak se včelky dorozumívají tanečkem,
ale i to, že v chapadlech mají čich, chuť a hmat. Na
vlastní oči jsme si prohlédli i mateří kašičku, propolis
a ke svačině nám paní kuchařka namazala chleba
výborným květovým medem.
Na zahradě školky jsme si také sami vyrobili hmyzí hotel, abychom mohli pozorovat, kdo se nám tam
zabydlí.
Jako poslední nás čekalo velké překvapení. Paní
učitelky objednaly motýlí housenky. Ty se nám ve
školce proměnily v kukly a z těch se přímo před našima očima vylíhli motýlci. Když jsme si je prohlédli,
pustili jsme je na čerstvě na rozkvetlou louku.
Na konec programu Jarní louka jsme se rozhodli tomuto programu přizpůsobit i naší závěrečnou besídku. Vymysleli jsme si sami příběh s názvem „Vyprávění z jarní louky“.
Nacvičili jsem plno krásných básniček a písniček

12

o louce, včeličkách, cvrčkovi, čmeláčcích mravenečcích a největších parádnicích z celé louky, beruškách. Vyrobili jsme si sami také kulisy a kostýmy.
Teď se jen těšíme, jak tento příběh předvedeme
a tentokráte s velkou novinkou. Budeme hrát a zpívat
venku.
Na závěr školního roku jsme se ještě tradičně rozlou-

Mateřská škola / SDH Klínec
čili s našimi kamarády, kteří v září půjdou do školy.
A čím se letos se školkou rozloučíme úplně všichni?
Celodenním výletem do Písku, kde je ve Sladovně
krásné obří mraveniště, které budeme moci prozkoumat a vyzkoušet si každodenní činnosti mravenečků.
Co nového nám ve školce letos přibylo?
Naše školka čerpá i v tomto školním roce evropské finance tzv. Šablony II. V čem nám tyto peníze pomohly? Mohli jsme pro školku zařídit projektové dny ve
školce jako – Tesii ve školce, Digitální svět – přenos
dat v terénu. A dokonce i několik dílů Malé technické
univerzity, kde jsme byli malí inženýři, stavitelé, zpracovatelé odpadů atd. Na tyto programy jsme mohli
čerpat až 4200 Kč na jeden dopolední program.
I díky této dotaci se nám podařila ušetřit nějaká

korunka do rezervního fondu a my si mohli pořídit
Diagnosticko-edukační pomůcku Klokanův kufr. Je
to skřínka plná edukačních pomůcek propojených
s diagnostikou v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientace a jemné motoriky.
Tato pomůcka je pro všechny děti, od nejmladších až
po předškoláky, a je propojena i s pracovními sešity.
Protože dbáme ve školce i na rozvoj hrubé motoriky, pořídili jsme si letos lezeckou stěnu. Za obrovské
pomoci truhláře pana Ptáčka, který nám jako vždy
ochotně vyšel vstříc a rychle nám ji postavil. Děti se
zde zdokonalují nejen v hrubé motorice, ale i v prostorovém vnímání, soustředění a fyzické zdatnosti.
Přejeme všem krásné léto plné pohody a sluníčka
Děti a paní učitelky ze školky

1. pololetí roku 2021 pohledem JSDH Klínec

Vážení spoluobčané,
přinášíme vám menší ohlédnutí za hasičským děním
v Klínci. První polovina roku se nám pomalu blíží
ke konci, a tak se pojďme podívat, co nám přinesla
z pohledu klíneckých hasičů. Stejně jako minulý rok
i letos provádíme pravidelné dezinfekce vytipovaných veřejných prostorů v obci. Jsou to předně zastávky MHD, dětské hřiště u MŠ, hřbitov, park nad
rybníkem, kontejnery na tříděný odpad a odpadkové
koše. V letošním roce jsme na tyto dezinfekce spotřebovali již 308 litrů dezinfekčního roztoku a najeli
cca 180 km. Dezinfekční roztok, ochranné pomůcky
a rozstřikovače zakoupila obec z nadačního fondu
ČEZ „Ochrana před koronavirem“. Všechny tyto dezinfekce se započítávají do zásahové činnosti jednotky. Nejsou to však jediné výjezdy, které jsme v prvním pololetí absolvovali.

Prvním „necovidovým“ zásahem v letošním roce byl
požár komínového tělesa, ke kterému jsme vyjížděli 14. února. Požár jsme zlikvidovali ve spolupráci s jednotkou HZS Středočeského kraje ze stanice
Řevnice. Dne 30. dubna od 17:00 h jsme společně
drželi pohotovost s výjezdem do dvou minut na hasičské zbrojnici. Pohotovost byla ukončena 1. května
v 1:00 h. Oproti očekávání nedošlo v našem okolí
k žádné mimořádné události vyžadující přítomnost
hasičských jednotek, a tak byla tato pohotovost bez
výjezdu. Samotné pohotovosti předcházelo tradiční
stavění májky ve spolupráci s ženami z SDH Klínec.
Letos, bohužel, opět bez účasti veřejnosti.
Dne 14. května jsme vyjížděli ke spadlému stromu
přes místní komunikaci v Klínci. Strom jsme rozřezali
a silnici uvolnili. Dva dny na to, 16. května, jsme vyjížděli k vodní laguně ohrožující rodinný dům v Klínci.
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Jednalo se o vytékající spodní vodu vyvěrající z dešti
nasycené půdy, kterou jsme postupně odčerpávali.
Vzhledem k velkému a dlouhodobému přítoku vody
bylo na místě ponecháno čerpadlo a jednotka se ve
večerních hodinách vrátila zpět na základnu. Čerpání prováděla majitelka domu sama a my jsme situaci
průběžně monitorovali, připraveni znovu zasáhnout,
pokud by si to situace vyžadovala. Dne 18. května
bylo rozhodnuto, že našeho čerpadla již není potřeba
a čerpání bylo ukončeno.
Protože doba jde stále vpřed, je třeba rozšiřovat
naše možnosti a reagovat na události, které nás mohou potkat. K tomu je zapotřebí i kvalitní vybavení
našich vozidel, a tak jsme rozšířili výbavu o speciální
zařízení pro výrobu hasící pěny PRO/pak a nástavec
na hasící smáčedla Rambomix s příslušenstvím. To
nám pomůže k efektivnějšímu hašení některých typů
požáru s menší spotřebou drahocenné vody. Obsluze těchto zařízení jsme věnovali jeden z pravidelných
výcviků. Tyto výcviky přizpůsobujeme aktuální situaci
s ohledem na hrozící události. Díky letošní mrazivé
zimě jsme proto po dlouhých letech mohli v lednu
uspořádat nácvik záchrany osob ze zamrzlé vodní
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hladiny či osob, které se do ledu probořily. Tento výcvik proběhl na požární nádrži u zbrojnice.
Stále máme volné místo na pozici hasiče a rádi bychom jej obsadili. Letos se k nám zatím přidala pouze jedna nová posila a tou je Zdeňka Marková. Přejeme jí, aby se jí v jednotce dařilo a líbilo. Zároveň
připomínáme, že je stále možnost se k nám přidat.
Budeme rádi, pokud se třeba někdo z čtenářů rozhodne rozšířit naše řady.
Vážení přátelé, blíží se nám léto, které už o sobě
začíná dávat vědět prvními slunečnými dny. Zároveň
slábne epidemie covid-19 a pomalu se navracíme
do normálního života. Věříme, že to tentokrát bude
už napořád a podzim nepřinese další vlnu epidemie
a s ní spojené omezování způsobu našich životů. Ať
je nadcházející léto plné příjemných vzpomínek bez
požárů a úrazů!
Příjemné léto vám přejí Hasiči Klínec
Za JSDH Klínec
Jakub Petržila, velitel jednotky

Historie

Komtesa Lata, velebená i nenáviděná
pardubické na své klisně Nevěstě.
Jenže startovat ve Velké pardubické nebylo jen
tak. Koncem 20. let 20. století byla Velká pardubická steeplechase nejprestižnější sportovní událostí
v zemi. Na druhou stranu bylo toto sportovní klání
tak nebezpečné, že ho někteří už nepovažovaly ani
za sport. Start v nejtěžší steeplechase tak pro ženu
znamenal nemalé riziko. Navíc dostihy jezdili téměř
výhradně důstojníci, kteří žili v kasárnách a jezdectvo a vojenské jízdárny pro ně byly vším. Což se také
neobešlo bez četných protestů několika ostatních
jezdců poté, když zjistili, že by se nimi měla v klání
porovnávat žena.
Jelikož ale žádná pravidla účast žen v náročné steeplechase nezakazovala, Lata jela svou první pardubickou 9. října 1927. Skončila na pátém, posledním
místě, přičemž dalších osm jezdců závod nedokončilo. Dle Národních listů byl výkon slečny Brandisové,
která absolvovala celou dráhu, bouřlivě aklamován.
Lata po vítězné steeplechase; Zdroj: Eva. Praha: Melantrich,
1937, roč. 10, č. 1.

V minulém čísle Zpravodaje jsem v závěru svého
příspěvku na straně 13 vyřknul (spíše hypoteticky)
otázku ohledně určité osoby. Několik z vás správně poznalo, o koho se jedná, a předpokládám, že
správných odpovědí bylo mezi vámi více, i když druhá část otázky už byla opravdu hodně těžká. Dnešní
příspěvek přináší odpovědi na obě části dotazu.
Její celé jméno zní Marie Immakulata Brandisová.
Na vrcholu slávy byla velebena státníky i celebritami, její úspěchy se dostávaly na titulní strany novin
v celé Evropě. Dosud je jedinou ženou, která zvítězila ve Velké pardubické steeplechase. Pocházela
z devíti sourozenců – narodila se 26. června 1895
na zámku v Úmoníně, poblíž Kutné Hory, jako páté
dítě hraběte a hraběnky Brandisových, staré šlechtické rodiny s rakouskými kořeny. Na svět přišla krátce před svým dvojčetem Kristýnou. Nedlouho na to
rodina přesídlila do Řitky.
Lata s Kristýnou se učily jezdit na koni od osmi let.
Jako mladá žokejka pravidelně tréninkově jezdila na
závodišti Velká Chuchle v rovinové stáji Karla Šmejdy
a účastnila se různých honebních jízd a příležitostně
i neoficiálních dostihů pro dámy. V roce 1927 jí její
vzdálený bratranec, hrabě Zdenko Radslav Kinský,
velká postava meziválečného dostihového sportu
a jezdectví, překvapivě nabídl angažmá ve Velké

V roce 1927 zemřela Latina matka a o rok později i její otec. Lata se tak musela plně věnovat péči
o rodinu a správě řiteckého panství. To si už ostatně
vyzkoušela ve svých 19 letech, když její otec odešel
do Velké války.
Na Velkou pardubickou se vrátila v roce 1930, tehdy
bylo právě po krachu na Wall Street, a steeplechase
v Pardubicích jelo osm jezdců. Lata skončila na čtvrtém místě a o rok později, při své třetí účasti v roce
1931, byla třetí. To už nebylo skoro slyšet, že by se
jako žena neměla závodu účastnit, zlepšovala se
a očividně si získávala uznání ostatních jezdců.
V roce 1933 se Lata Velké pardubické zúčastnila
poprvé s klisnou Normou a skončila s ní na třetím
místě, o rok později byla tato dvojice druhá a v roce
1935 obsadila páté místo.
V roce 1937 to byl Latin sedmý pokus o útok na zisk
prestižní trofeje. V té době už Velkou pardubickou
vyhrávali němečtí koně. Atmosféra na závodišti byla
vyhrocenější ještě více než dřív a souboj domácích
koní s jejich soupeři z třetí říše výrazně přesáhl obvyklé mantinely sportu. Převážná většina jezdců na
startu byla z řad armádních důstojníků, z toho pět
jich bylo z nacistických polovojenských organizací.
Lata s Normou projely cílem jako první, navíc rozdílem sedmi koňských délek. Naprosto světová senzace! „Nikdy jsem nepoznala takové štěstí – pocit, že
široko daleko není nikdo, kdo mě nemá rád,“ řekla
o svém triumfálním vítězství Lata.
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zámku vystěhovány definitivně do neútulné a odlehlé chaty u Klínce. Při odchodu ze zámku si naložily
svými věcmi jednu káru a tou zaplnily celou chatu.
Vystěhovali je do tzv. Kadláčkovy chaty nad Babí
roklí, poblíž Spáleného mlýna. Chatka měla malý
obývák, dvě malé ložnice, kuchyňku a tehdy nesla
čp. 114. Nebyla sem zavedena elektřina, ani voda,
a stavba neměla ani koupelnu. Krátce před tím ji
režim zabavil jistému panu Kadláčkovi, prvorepublikovému podnikateli, obchodníkovi se dřívím, který
ji používal především v letních měsících. Večery tak
byly nuceny trávit za svitu petrolejky a dlouhé chvíle
si zpříjemňovaly poslechem tranzistorového rádia.
V chatičce u lesa zůstala Lata skoro třicet let, žila
v zapomnění, na okraji společnosti a na sportovní
dráhu jí zbyly jen vzpomínky.

Lata před chatou v Klínci; Zdroj: Facebook: @CasopisVlasta.
[vid. 13. 6. 2021].

Příštích devět let se Velká pardubická v důsledku
politických událostí a druhé světové války nekonala.
Řitecký statek byl během války pod německou nucenou správou a po skončení války bylo jeho hospodářství téměř vydrancované. Tak Lata zaplatila za
to, že se zařadila k minoritní části aristokratů, kteří
během války stáli při českém národu.
V roce 1946 se pardubické závodiště znovu otevřelo
dostihům, přes válku si z něj Němci udělali letiště
a značně jej tak poškodili. Lata sice v první poválečné Velké pardubické startovala, ale závod nedokončila, protože měla ošklivý pád, při kterém si zlomila
klíční kost. Na závody do Pardubic se vrátila v roce
1949, kdy nastoupila jen do Kinského memoriálu,
který zahrnoval většinu klíčových skoků Velké pardubické, ale měl asi poloviční délku. To bylo Latě
54 let. Po těžkém pádu na Hadím příkopu skončila
na jeden a půl měsíce v nemocnici, přičemž několik
dní byla v kómatu. Utrpěla mj. frakturu lebky a četné
komplikované zlomeniny. Znamenalo to pro ni konec
jezdecké kariéry a až do smrti musela chodit s hůlkou, protože měla potíže s rovnováhou.
Po válce na zámku v Řitce zůstaly už jenom sestry
Lata, Kristýna a Johanna. Nástup komunistického
režimu znamenal pro komtesy Brandisovy další pohromu. V roce 1950 byl jejich řitecký dvůr začleněn
do kolektivního státního hospodářství a na zámku
mohly obývat jen pár místností, protože se z něho
stala ubytovna pro zemědělské pracovníky. A aby
toho nebylo málo, tak v roce 1953 byly sestry ze
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Sestry Johanna a Kristýna velmi těžce hledaly zaměstnání, kvůli jejich aristokratickému původu je nechtěl žádný podnik zaměstnat. Protože si ale musely na živobytí nějak vydělávat, směly nakonec začít
pracovat v modřanské Orionce. Z domova odcházely brzy ráno na vlak do Bojova a vracely se až navečer. Lata tak zůstávala po celý den sama, a přestože
byla v invalidním důchodu, povětšinu dne se musela
starat o domácnost a vykonávat při tom těžkou práci.
Nosila v kbelíku vodu do prudkého svahu k chatě,
štípala dříví na otop, musela krmit slepice, prát prádlo a uklízet domácnost. Fyzicky na tom byla velice
špatně, leč zdravý rozum si udržovala disciplínou
a zaběhlými rituály. Veškerou činnost vykonávala
v pravidelný čas a jídlo konzumovala podle společenských pravidel, rovněž vždy ve stejném čase.
Společnost jí během dne dělal obvykle pes, a za ty
roky se jich vystřídala pěkná řádka. Již na počátku
svého pobytu v chatce žádali na MNV v Klínci o prominutí poplatku právě za svého domácího mazlíčka.
Neúspěšně, rada obce jejich žádost neuznala a obratem ji zamítla.
Lata později říkala, že jízda na koni pro ni byla velkou vášní jejího života. Tím dalším bylo náboženství.
V neděli se sestrami pravidelně vyrážely pěšky do
líšnického kostela, kde se pokaždé posadily do stejné lavice. Jejich přítomnost zde údajně monitorovali
informátoři StB. Při zpáteční cestě si v místním obchodě doplnily zásoby a pomalu se vracely domů.
Někdy v 70. letech zavedli chataři do osady elektřinu, takže si sestry mohly pořídit ledničku a elektrický
radiátor. Následně se podařilo k chatě natáhnout vodovodní potrubí a voda se začala čerpat až do chaty,
čímž odpadla starost s nošením těžkých kbelíků.
V listopadu 1978 uspořádal Jezdecký klub v Líšnici, v čele s Ing. Petrem Breyerem, hon na lišku,
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i když v něm ve skutečnosti žádná nefigurovala, jehož závěrem bylo setkání s legendární Latou. Lata
se sestrami čekala na louce u chatky, aby se podívaly, jak houf asi 30 jezdců projede kolem. Master
Ing. Breyer překvapivě zavedl jezdce blíže na louku,
kde Lata přijala troubení slavnostních fanfár, krátký
projev mastera, hold jezdců a kytici karafiátů. Většina účastníků viděla Latu poprvé a ti starší zase vzpomínali, kdy jí fandili. Bylo to krásné setkání.
Jak plynul čas, Lata postupně chřadla. Posledních
třicet let prožívala v chudobě, o hladu, ale přesto nikdy nechtěla, aby ji litovali, a nikdy si nestěžovala.
Jak jednou řekla: „Komunismus nám vzal všechno,
ale naši hrdost – tu nám vzít nemohli.“
V roce 1979 už byly sestry tak slabé, že sotva kdy
došly jen do kostela, namísto toho za nimi do chaty docházel líšnický farář Javůrek a sloužil jim mši
v chatě. V listopadu 1979 zemřela Kristýna na zápal plic. Osamělé stařenky si netroufaly ve vylidněné
chatové osadě přežít další zimy. Johanna přesídlila
do Líšnice a Lata přijala nabídku svého synovce,
Ernsta Haana, aby žila na jeho sídle v rakouském

Reitereggu. Nejdříve se sice zdráhala, ale bylo tam
pro ni jedinečné lákadlo – koně, které celý život tak
milovala. Do Reitereggu odjela v září 1980, kde zanedlouho, 12. května 1981, zemřela. Pochována je
zde, v místní soukromé kapli.
Životní příběh komtesy Laty Brandisové upadl na
dlouhou dobu v zapomnění. Je to příběh, ze kterého
až mrazí. Při vyřknutí jejího jména snad jen místní
lidé a fandové koní věděli, o koho se jedná. Pokud by
vás tak život hraběnky Laty zajímal blíže, doporučuji
vám knihu „Nezlomná“ britského novináře a spisovatele Richarda Askwitha, která vyšla v českém jazyce v roce 2019 v nakladatelství Mladá fronta. Knihu
si můžete také vypůjčit v obecní knihovně v Líšnici,
příp. ve Všenorech.
Na samý závěr si dovolím ještě jedno upozornění: až se půjdete na vlastní oči podívat na místo,
kde Lata trávila zbytek svého života, tak v aplikaci
mapy.cz je chata špatně označená, ve skutečnosti je
to ta vedlejší s č. ev. 166.
Jaroslav Volf

Jak se vede kronika v Klínci
jsem, že bude oproti předchozím rokům výrazně
skrovnější. Společenské akce v podstatě na nule,
spolkový život výrazně ochromen, sociální kontakt
minimální. Avšak s přibývajícím textem jsem byl
sám mile překvapen, že nakonec patrně dosáhnu
obdobného rozsahu jako v předchozích letech. Ano,
ve výše uvedených oblastech opravdu nebylo skoro
o čem psát, snad kromě toho, že se nic nedělo,
i když by se asi dít chtělo. Nakonec se ale ukázalo,
že paradoxně díky covidu bylo možné, a přímo nutné, zase více psát o těch zbylých záležitostech, které
by asi jinak zůstaly upozaděny.
Musím konstatovat, že vzhledem k nedávným turbulentním událostem velmi těžce. Máme za sebou rok
naprosto výjimečný, i když zřejmě ještě není všemu
konec. Mám samozřejmě na mysli onu známou koronavirovou situaci.

Čas teprve ukáže, zda šlo skutečně o natolik výjimečné události, či nikoliv. Nebude to za rok, ani za
dva. Nejspíše až některé další generace ve víru doby
zhodnotí, nakolik interesantní věci se to v tom roce
2020 vlastně udály.

Téměř celý loňský rok se nesl ve znamení covidu
a patrně už navždy s ním také bude spojován. Události, které nastaly během března, totiž otočily život
mnohých z nás totálně naruby. Nástup pandemie, a
především vyhlášení restrikcí s pandemií spojených
tvrdě zasáhly do všech složek našeho života. Náhle
nastala situace, jakou moje generace ještě nikdy nezažila. Život v zemi se téměř zastavil!

Ale docela mě mrzí, že se pro budoucí pokolení nepodařilo získat ani jeden autentický příběh z obce.
Příběh od někoho z Vás. Protože kronika je psána
právě pro budoucí pokolení – pro informaci i poučení
budoucím generacím, jak praví sám zákon o kronikách.

Když jsem se jal zpracovávat roční zápis, očekával

Přispějte do kroniky i vy
Pokud stále ještě váháte, nebo jste výzvu v posledním vydání Zpravodaje prostě přehlédli, klidně ještě
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napište o tom, jak pandemie koronaviru a následné
restrikce ovlivnily váš život, práci, studium a jiné. Napište vy, nebo to dejte přes prázdniny za úkol vašim
dětem. Svým příběhem můžete obohatit zápis do
obecní kroniky Klínce a natrvalo tak zaznamenat pro
budoucí generace autentický vyprávěcí pramen, který bývá v kronikách vždy tou nejhodnotnější pasáží.

HLEDÁME KRONIKY OBCE
Nepodařilo se přesně zjistit, za jakých okolností
zmizely. Možná si je někdo jen vypůjčil k pozdějšímu doplnění údajů nebo ke studiu historie obce
a následně zůstaly zapomenuty někde ležet. Žádáme Vás proto o pomoc při pátrání po ztracených
kronikách naší obce. Na toho z Vás, jehož informace nebo čin povede k nalezení, čeká finanční

ODMĚNA 20 000 Kč.
Žádáme všechny, kteří by měli i jenom sebemenší povědomí o pohybu kroniky kdykoliv v minulosti, jakoukoliv informaci o jejím osudu nebo snad vědí, kde by
se mohla nalézat, aby se ozvali na tel.: 602 305 272
nebo osobně u mě, příp. na obecním úřadě.

Text mi můžete zaslat na emailovou adresu
aht.volf@centrum.cz, nebo vhodit do schránky domu
čp. 166, či do schránky u vchodu do kanceláře obecního úřadu, případně se můžeme domluvit na bezkontaktním převzetí u vašeho domu. V tom případě
mi prosím zavolejte na tel. 602 305 272.

Ubezpečuji Vás, že nebudeme zveřejňovat žádná
jména, vaše poznatky, ani údaje z kroniky. Zákon
na ochranu osobních údajů nám to ani neumožňuje.
Kroniky patří všeobecně k největším historickým
dědictvím obcí, jelikož se jedná o velmi cenný zdroj
informací ze života lidí, a jejich ztráta je pro nás
i budoucí generace naprosto nenahraditelná.
Máme doloženo, že v Klínci se psala obecní kronika již za první republiky, a je velmi pravděpodobné, že byla založena už za rakouského mocnářství.
V roce 1949 byla založena další obecní kronika, jejíž záznamy by měly končit rokem 1970 a jejíž stopa končí o chvíli později, někdy v polovině 70. let.
Její ztrátu mají někteří občané ještě v živé paměti.
Jaroslav Volf, kronikář obce

BETONÁRNA KYTÍN
Praha

Dodávky čerstvého betonu včetně dopravy
a uložení čerpadlem

D4

Chouzavá 206, 252 10 Voznice (8 km od Dobříše)
602 727 028

Dispečink

602 364 639

 obchod@kamenzbraslav.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-15:30
So
8:00-12:00
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Dobříš
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Expedice

Život v obci

První výpal Podbrdské keramiky
Poslední víkend v květnu uspořádala
v Klínci Podbrdská keramika tradiční
prodejní trh svých keramických výrobků. Pro své věrné příznivce, ale
i pro další zájemce, přichystaly dámy
zbrusu nové zboží, které pocházelo
z prvního letošního výpalu čerstvě
vyloženého z pece.
Již v sobotu po otevření trhu se začali na místě scházet první zájemci,
kteří si z nepřeberného množství malované keramiky pečlivě vybírali své
první úlovky. Mezi tradičními výrobky
nechyběly hrnky na kávu, pohárky na
víno, vázičky, misky, obaly na květináče nebo raritní džbánek s hradem
Bezděz. Nabídka zboží sice po sobotě trochu prořídla, ale i tak na neděli zbylo ještě dostatečné množství
unikátních výrobků, ze kterých bylo
možné si nadále vybírat.
Jaroslav Volf
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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

