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MOBILNÍ ROZHLAS

18.01.2021 12:45:40

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

☺

Otevírací doba Pošta Partner Jíloviště
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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
Vážení občané,
v prosincovém vydání obecního zpravodaje je zvykem shrnout, co se v končícím roce podařilo (nebo
naopak nepodařilo) uskutečnit a také předestřít plány
na rok následující. Odpovědi na tyto otázky jsou jako
obvykle obsahem úvodního článku zpravodaje. Na
dalších stránkách najdete informace o dění v Klínci
a v okolí. Přeji, ať je pro vás čtení příležitostí chvilku
zastavit, potěšit se vzpomínkami na akce, které nám
zpestřily podzimní dny a odpoutat se od starostí, které se na nás valí ze všech stran.
Na letošní rok jsme měli připravenou řadu investičních akcí, jejichž realizace však byla podmíněná získáním financí z dotačních titulů. V žádostech
o dotace jsme bohužel nebyli úspěšní. Přesto jsme
realizovali stavební projekt z dotace, o kterou jsme
žádali v přechozích letech. Na začátku června proběhla oprava místní komunikace nazývané „Pod
Lesem“. Byl položený nový asfaltový povrch v délce zhruba 0,5 km. Oprava proběhla díky prostředkům z 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 činila
322 562 Kč.
Dále jsme z vlastních prostředků rozpočtu obce obnovili další část vedení veřejného osvětlení, osadili
nové sloupy a vyměnili stará svítidla za nová úsporná s LED technologií. Celkem jsme v tomto roce do
inovací veřejného osvětlení investovali 137 607 Kč.
V oblasti péče o vzhled obce a údržby zeleně jsme
mimo běžné údržbové práce pořídili novější vozidlo,
stará multikára už dosloužila.
Do vodojemu jsme zakoupili nové čerpadlo pro tlakovou stanici a druhé nechali repasovat. Obě čerpadla
jsou tak v bezvadném stavu pro několik příštích let
provozu.
Ještě do konce roku by měly být namontovány nové
herní prvky, klouzačka a interaktivní tabule, na veřejné dětské hřiště u Mateřské školy.
V těchto dnech podáváme další žádosti o dotace na
revitalizaci obecního úřadu a knihovny, na rekonstrukci místní komunikace č. parc. 864/1 a na herní
prvky u rybníku. Čekáme na vhodné dotační výzvy
a připravujeme podání na další akce, na které máme
zpracované dokumentace a vydaná stavební povole-

ní – rekonstrukce a dokončení bytů Klínec 138, čištění a stavební úpravy rybníků, obnovy a výstavby
vodovodů, dostavby a rekonstrukce veřejného osvětlení. Rádi bychom zakoupili pozemek pro sportoviště
a ve spolupráci s TJ Klínec provedli výstavbu veřejného multifunkčního hřiště za využití dotace z Národní sportovní agentury.
Nespočet schůzek a jednání v průběhu celého roku
se týkala rekonstrukce silnice III. třídy procházející
obcí v majetku Středočeského kraje. Všechny kroky
směřují k zahájení dlouho očekávané stavby v roce
2022. Finanční podíl obce Klínec na první etapě rekonstrukce - úsek od křižovatky na Všenory po golf
Líšnice včetně řešení křižovatky u hřiště, činí (bez
dotace) 4,2 mil Kč.
V průběhu roku jsme spolupracovali s projektanty a připravili dokumentace pro intenzifikaci čistírny
odpadních vod, dostavbu vodovodu v lokalitě „pod
kravínem“ a v okolí rybníků v centru obce, což jsou
poslední místa v intravilánu obce, kde ještě vodovod
není zavedený. Zahájili jsme spolupráci s projektanty
vodovodu a kanalizace v oblasti Varadova (napojení
na plánované Líšnické řady). Pracujeme také na projektech pro dostavbu chybějícího veřejného osvětlení. Dokončili jsme dokumentaci studie rekonstrukce
zvoničky a stavebních úprav v okolí pomníku padlých, včetně demolice starého rozbitého schodiště
a výstavby nového. Nyní zpracováváme navazující
stavební dokumentaci.
Od začátku roku se intenzivně věnujeme odpadovému hospodářství. Schválením nového odpadového
zákona nám všem přibývá řada nových povinností.
Do příštích let si budeme muset zvyknout na postupné omezování možnosti skládkovat směsný komunální odpad a v důsledku toho zvětšování důrazu na
důsledné třídění a plnění recyklačních cílů. Abychom
zákonné limity dokázali splnit, čekají nás v nejbližších letech nevyhnutelné změny. Nejen v reakci na
novou legislativu se spojilo 8 obcí Mníšeckého regionu a založilo Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a následně Brdskou odpadářskou
společnost s. r. o. (BOS), která bude v členských
obcích svážet a likvidovat odpady. Hlavním cílem
a smyslem založení vlastní společnosti je zajištění
služeb v oblasti odpadového hospodářství v souladu
s platnou legislativou, získání absolutního přehledu
nad produkcí odpadů a využití těchto informací k optimalizaci nákladů ve prospěch obyvatel. Vycházíme
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z toho, že společnost 100% vlastněná obcemi nemá
na rozdíl od komerční společnosti hlavní cíl generovat zisk, ale zajištění kvalitní služby svým občanům.
BOS začne svážet odpady v Klínci od 1. 4. 2022.

Nový zákon o odpadech také ukončuje platnost
současných Obecně závazných vyhlášek (OZV),
kterými obce upravují systém nakládání s odpady na svém území a vybírání poplatků s tím souvisejících. Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje
nové OZV, které budou platné od 1. 1. 2022, na
prosincovém veřejném zasedání. Všechny platné OZV jsou k dispozici v kanceláři OU a na
www.obecklinec.eu/urad/vyhlasky-1/
Také v další oblasti se ukazuje význam spolupráce
obcí v rámci celého regionu. Velkým společným tématem je školství. Potřebu a záměr výstavby svazkové školy jsem popisovala v zářijovém zpravodaji.
15 obcí regionu je ve shodě na založení Dobrovolného svazku obcí, který by zřídil školskou právnickou osobu Svazková škola pod Skalkou (název ještě není finální). Nyní připravujeme návrh zakládací
smlouvy a stanov svazku, řešíme výše finančních
podílů. Vše musí ideálně ještě v tomto roce schválit
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jednotlivá zastupitelstva členských obcí. Podíly jsou
rozpočítány podle počtu rezervovaných míst v nové
škole. Předpokládané náklady na výstavbu školy se
nyní pohybují okolo 1 mil Kč na jedno místo kapacity
školy. Celková kapacita svazkové školy bude 2x9 tříd
tj. 540 žáků, předpokládané náklady na výstavbu činí
540 mil Kč. Dotace MŠMT nepokryje celé náklady,
značnou část musí doplatit obce ze svých rozpočtů.
Předpokládané dokončení stavby je v roce 20252026, do té doby bude škola provozována v pronajatých prostorách nebo kontejnerových třídách (již od
příštího školního roku).
Po vynucené covidové pauze jsme letos pořádali vítání občánků v podzimním termínu na začátku října.
Po dvou letech jsme vítali 19 dětí, proto jsme museli účastníky slavnostního obřadu rozdělit do dvou
skupin, kontrolovat očkování nebo testy a vyžadovat
zakrytí dýchacích cest (mimo okamžik focení). Děti
z Mateřské školy pod vedením paní ředitelky a paní
učitelky obohatily program pásmem písniček a básní, rodiče i malí občánci dostali drobné dárky a vyfotili se do kroniky. Věřím, že si i přes kontroly očkování
a testování a omezení s rouškami všichni ponesou
příjemnou vzpomínku na přivítání jejich dětí mezi občany Klínce.
Aktuální covidová situace nám bohužel opět znemožnila uspořádat Vánoční trhy. Pro rodiny s dětmi
jsme na předvánoční období připravili alespoň adventní putování – venkovní hru, kterou si individuál-
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ně a bezpečně můžete projít kdykoliv během avizovaného termínu.
V souvislosti s postupnou digitalizací a elektronizací,
která je většinou vítaná a hojně využívaná, zjišťujeme, že je řada občanů, kterým tím naopak vzniká
nepřekonatelná překážka k využití některých služeb.
Neváhejte se na mě obrátit i v těchto záležitostech,
mnoho z vás už pomoc využilo. Rádi vám pomůže-

Kontakty:

Obecní úřad Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

me s registrací na očkování, rezervací termínu pro
vyřízení osobních dokladů na jiných úřadech, nebo
třeba s vyplněním žádosti o kotlíkovou dotaci.
Na závěr bych chtěla všem popřát klidný advent,
opravdu veselé Vánoce a do nového roku zdraví,
optimismus, toleranci a pochopení.
Markéta Polívková, starostka

MĚSTSKÁ POLICIE
V obci Klínec působí od 1.1.2020 Městská policie
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

Non stop telefonní linka: 737 274 227

Starostka: Bc. Markéta Polívková
marketa.polivkova@obecklinec.eu
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod

středa 18-20 hod

Místostarosta: Ing. Jan Doubrava, MBA
jan.doubrava@obecklinec.eu
stavební agenda, úřední hodiny:
středa 17 – 20 hod

OBECNÍ KNIHOVNA
Klínec 76 – nad prodejnou,

vchod ze strany od Velkého rybníka
Otevírací doba:
sobota 9-11 hod
V knihovně je možné zapůjčit za roční členský poplatek 50 Kč klasickou i odbornou literaturu pro děti
i dospělé. Naše knihovna je zařazena do výměnného
programu regionálních knihoven
a knižní fond je tak pravidelně obměňován
a doplňován o nové publikace.
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 4/21 dne 22. 9. 2021
•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí
členské schůze Dobrovolného svazku obcí
Technické služby Brdy a Hřebeny o volbě
předsednictva, stanovení výše členských
poplatků a vratné jistiny;

•

Pověřilo starostku obce Klínec podáním
výpovědi firmě Komwag, a. s. k 31. 3. 2022;

•

Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství (MZe) na vyčištění obou
obecních rybníků, vyčištění koryta potoku
v obci a opravu stavidla a břehů;

•

Schválilo plán rozvoje sportu na území naší
obce;

•

Schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021.

akci „Revitalizace a dostavba bytového domu
Klínec“ a udělilo starostce pravomoc k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem AQE legal, s. r. o., který podal nabídkovou cenu
145 tis. Kč bez DPH;
•

Schválilo podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na opravu místní komunikace parc. č. 864/1, k. ú. Klínec,
a souhlasilo se spoluúčastí na financování
akce z rozpočtu obce;

•

Schválilo podání žádosti o dotaci MMR na
revitalizaci obecního úřadu s knihovnou
a souhlasilo se spoluúčastí na financování
akce z rozpočtu obce;

•

Schválilo podání žádosti o dotaci MMR
na herní prvky u rybníka a souhlasilo se
spoluúčastí na financování akce z rozpočtu
obce;

•

Vzalo na vědomí nutné zakoupení vozidla pro
údržbu obce v hodnotě 299 tis. Kč;

•

Schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021.

Zasedání č. 5/21 dne 16. 11. 2021
•

Zastupitelstvo schválilo doporučení hodnotící komise na výběr administrátora dotace
a výběrového řízení na dodavatele stavby pro

Archiv zápisů ze zasedání zastupitelstva naleznete na www.obecklinec.eu
v nabídce Obec/Usnesení a zápisy.

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti
v sobotu 18. prosince 2021 od 18:00 hodin a pak
vždy jednu sobotu v měsíci.
Farářka Českobratrské církve evangelické Mgr. Vendula Glancová z Husova Domu ve Hvozdnici přijede
k bohoslužbě
půlnoční“ s vánočními zpěvy
Hvozdnického smíšeného pěveckého sboru

24. 12. 2021 od 23:30 hodin

Pražská ulice – zastávka autobusu l. 318 a l. 449 Jíloviště, obec směr Praha
Katolická mše svatá v kapličce – zvoničce
sv. Floriána bude celebrována P. Janem Dlouhým
z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy
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Informace o aktuálních termínech bohoslužeb jsou
na oficiálních stránkách obce Jíloviště –
www.jiloviste.cz –
v rubrice Informace pro občany/Kalendář akcí.

Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Výstavba rozhledny nad Černolicemi
Po letech plánování a příprav se v září započalo s výstavbou nadzemní části rozhledny s vysílačem na vrcholu Červené hlíny nad Černolicemi. Investorem stavby je Družstvo EUROSIGNAL, které v našem regionu
poskytuje připojení k internetu. Rozhledna je navržena
jako jeden objekt ve tvaru rotačního hyperboloidu s mírně nakloněnou osou. Vyhlídková plošina bude umístěna
ve výšce 17,3 m a její kapacita má čítat cca 6 osob. Na
vrcholu rozhledny budou na kruhovitém zábradlí umístěny antény pro retranslaci radiového signálu. Veřejnosti bude zpřístupněna po kolaudaci, přesný termín není
známý, ale podle předběžného odhadu by to mohlo být
někdy začátkem příštího roku, pokud nenastanou nečekané překážky při realizaci. Rozhledna je navržena pro
celoroční přístup návštěvníků.
Veřejné WC u Billy v Mníšku pod Brdy
Na konci října byla uvedena do provozu nová veřejná
toaleta na okraji parkoviště supermarketu Billa a zahradnictví v Řevnické ulici. Vstup na toaletu je zpoplatněn
částkou 10 Kč, kterou je nutné uhradit bezhotovostně –
platební kartou, odesláním SMS nebo pomocí QR kódu.
Podrobný návod je umístěn na dveřích kabiny. Kvůli
možnému riziku ze strany vandalů nebo bezdomovců
není možné platit mincemi ani bankovkami. Toaleta je
v provozu nonstop a úklid v ní probíhá dvakrát denně.
Je napojena na kanalizaci a vodovodní řad, což zajišťuje
čerstvou tekoucí vodu na umytí. Kabinka je vyvedena
v designu, který ladí s okolím.
První část rekonstrukce Barrandovského mostu
končí
Jednalo se o kompletní sanaci spodní části mostu, která
probíhala na pilířích i pod hladinou Vltavy a která neovlivnila pražskou dopravu. Celková rekonstrukce nosné
konstrukce Barrandovského mostu, včetně rampy Strakonická a rampy K Barrandovu, je předmětem realizace
2. etapy. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na stavební práce rekonstrukce vrchní stavby mostu, předpokládaný termín uzavření smlouvy s dodavatelem je v průběhu prvního čtvrtletí 2022.
Projekt 2. etapy celkové rekonstrukce je rozdělen do
4 stavebních podetap tak, aby byla umožněna doprava na rekonstruovaném mostě ve dvou pruzích v obou
směrech po celou dobu provádění prací. Realizace jedné podetapy se předpokládá v jedné stavební sezóně,
kdy na zimní přestávku má být plně obnoven provoz na
všech mostních konstrukcích. V první podetapě budou
prováděny práce na jižní polovině jižního mostu, dále
práce na Strakonické rampě, na spodní části rampy Ba-

rrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí
Strakonická.
Pomník skautským obětem totalit
V Chuchelském háji na cestě pod kostelem sv. Jana Nepomuckého byl 9. října za účasti více než stovky skautů
střediska Ostříž, představitelů MČ Praha-Velká Chuchle
a dalších čestných hostů slavnostně odhalen pomník
skautským obětem dvou totalit. Stavbu pomníku se podařilo realizovat díky veřejné sbírce, kterou zorganizovala Skautská nadace Jaroslava Foglara spolu s nadací
VIA a ve které se podařilo vybrat 141 400 Kč. Autorem
pomníku je skaut Jindřich Valenta. Realizátorem pomníku je Junák – český skaut, 34. středisko Ostříž Praha,
z. s. Výstavbu podpořilo i hl. město Praha a MČ Praha-Velká Chuchle.
Pomník se sestává ze dvou sloupů z hrubé žuly, které
značí dvě totality. Na kratším sloupu je letopočet 1939–
1945, na druhém pak 1948–1968 a 1970–1989, uprostřed je skautská lilie v kruhu z černé žuly.
Jak jsme pokročili s očkováním proti covidu-19?
Podle zpravodajského serveru Aktuálně.cz, s využitím
dat od ÚZIS ČR s platností k 18. listopadu 2021, dostalo
v České republice alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 již přes 71 % lidí starších 16 let. Tři nejmenované obce již mají mít naočkované všechny své obyvatele
starší 16 let.
Server Aktuálně.cz uvádí, že v Klínci žije 591 obyvatel
starších 16 let, z nichž obdrželo alespoň jednu dávku
vakcíny 81,4 %, což znamená 481 osob 16+. Za poslední dva měsíce tak v Klínci přibylo 25 obyvatel 16+, kteří
byli očkování alespoň jednou dávkou vakcíny.
V sousedních obcích jsou na tom k 18. 11. následně:
Líšnice – 624 obyvatel 16+, z toho je očkováno alespoň jednou dávkou 73,7 %; Trnová – 401 (16+) / 66,3 %;
Jíloviště – 604 (16+) / 72,7 %; Mníšek pod Brdy – 4 673
(16+) / 76,7 %.
Středočeský kraj také obnovil bezplatnou telefonní linku
k očkování: 800 440 430, kde lidé získají mimo jiné informace týkající se třetí dávky očkování. Telefonní číslo má
sloužit hlavně starším lidem, kteří dostávají SMS s informací o možnosti nechat se očkovat třetí dávkou. Na telefon je možné volat v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.
Veškeré informace k procesu očkování, včetně pomoci
s registrací a rezervací k očkování, získáte také na bezplatné informační lince 1221. V provozu je každý den od
8 do 19 hodin.
připravil Jaroslav Volf
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Příroda

Obhajoba smrku a srnce

Blíží se Vánoce a s nimi spojené vycházky do přírody, především do lesa. Není to tak dávno, co jsem
na stránkách Klíneckého zpravodaje upozorňoval na
nádherné, více jak sto let staré smrkové a jedlové
porosty v Korábce a V Peklách. Uběhly dva roky,
a vše je jinak. Mohutné smrky z lesů v naší obci až
na několik výjimek zmizely. Zbyly po nich rozsáhlé
paseky, plné buřeně, klestu... a smutku.
Ve sdělovacích prostředcích se z úst odborníků
i „odborníků“ všech možných profesí dozvídáme, že
pěstovat smrk jinde než na horách je zločin rovnající
se minimálně pěstování konopí, že za obrovskou tragédii českých lesů může klimatická změna a nenasytnost člověka atd. Jak je to ale doopravdy?
Nejsem odborníkem na klimatické změny, jejich dopad tedy nedokážu vyhodnotit, ale celoživotní zájem
o přírodu a lesnická praxe mi napovídají i něco jiného.
Začněme otázkou. Zkuste zavřít oči a v duchu vyslovit slovo les. Co se vám vybaví? Vsadím se, že
většině z vás vůně jehličí, mech, kapradí, šišky, tajemné příšeří, šumění v korunách stromů, v letních
měsících chládek, hřiby, v zimě Štědrý den, vánoční stromeček… To všechno jsou atributy smrkového
lesa. Smrky nebo rovnou smrkový les můžete najít
i v reklamách, na pohledech s vánoční tématikou, na
ilustracích dětských knih, ve filmových pohádkách...
Smrk ztepilý, latinsky Picea abies nebo Picea excelsa, roste v naší krajině pěkně dlouho, minimálně od
začátku čtvrtohor, tedy 2,588 milionu let. Na rozdíl
od jiných lesních dřevin, např. jedle nebo buku, naši
krajinu neopustil ani v těch nejchladnějších obdo-
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bích. Pro úplnost musím připomenout, že poslední, a zároveň nejstudenější doba ledová
skončila před pouhými 11 700
roky. Z pohledu geologického
teprve „včera“. Ani po skončení
poslední doby ledové smrk naši
krajinu neopustil, pouze se stáhl do vyšších nadmořských výšek nebo na vlhčí a stinnější lokality, především do sevřených
údolí menších vodních toků.
Pylové analýzy jasně dokazují to, co lesníci tušili už dávno:
Smrk po skončení doby ledové přežíval, byť v omezeném
množství, i v pahorkatinách,
jako je třeba ta naše, Benešovská. Je tedy víc než pravděpodobné, že bychom ho po skončení doby ledové našli
i v přirozených nebo člověkem málo ovlivněných lesích kolem Klínce. Pokud mi někdo nevěří nebo se
chce o problematice pylových analýz dozvědět něco
víc, doporučuji mu k přečtení článek Petra Pokorného „Smrkový paradox“: chyba v interpretacích, nebo
doklad antropogenních změn krajiny?, zveřejněný
v čísle 2/2021 biologicky zaměřeného časopisu Živa.
Smrk se v českých lesích, Klínec nevyjímaje, nebývale rozšířil v 19. století. Nahradil dubové a bukové lesy, které do té doby sloužily jako zásobárna
palivového dřeva pro rodící se průmysl. O palivové
dřevo tehdy přestal být zájem, ke slovu přišlo uhlí.
S rostoucí výstavbou měst ale výrazně stoupal hlad
po stavebním dříví, tedy především po smrku. Proto naši lesničtí předchůdci osázeli smrkem i místa,
která se nám po sto padesáti letech jeví jako krajně
nevhodná, třeba Horní nebo Dolní Vrška. Tehdy to
ale nemohli vědět. Pěstování smrku je navíc ekonomicky výhodné. Dobře se ujímá, v porovnání s jinými dřevinami se ho na hektar sází podstatně méně
(4,5–5 tisíc na hektar, zatímco např. borovice 12 tisíc
na hektar), rychle přirůstá, poskytuje rovné a málo
sukaté dřevo.
Smrk je naší nejdůležitější lesní dřevinou i ve 21. století. Kůrovcová kalamita, kterou jsme v posledních letech prožili, není u smrkových porostů nic výjimečného. Tam, kde je smrk dominantní dřevinou, jako třeba
na Šumavě, kůrovec svým občasným přemnožením
způsobuje přirozenou obměnu jednotlivých generací
stromů. Ano, i mně v devadesátých letech připadala
myšlenka ponechat kůrovcem napadené šumavské

Příroda
porosty bez zásahu člověka jako šílená. Dnes musím
uznat, že zastánci tehdejšího přístupu měli pravdu,
když tvrdili, že se smrk na Šumavu sám vrátí. Kde se
smrku líbí, tam se sám tzv. přirozeně obnovuje. Pokud mi nevěříte, podívejte se zhruba v polovině cesty
do Všenor na ostrůvky mladých smrků. Rostou tam
už řadu let, ale teď, po odumření a vykácení starého
porostu, teprve dostaly svou příležitost.
Smrk koření mělce. To na jednu stranu způsobuje jeho poměrně malou stabilitu (často se vyvrací),
na druhou stranu dokáže svými povrchovými kořeny lépe zachytávat srážkovou vodu v době, kdy je jí
nedostatek. Mimořádně suché roky 2015 a 2018 se
na mladých smrkových porostech téměř nepodepsaly. I v těchto letech dosahovaly roční přírůsty 80–90
centimetrů. Smrk si zaslouží naší úctu. Je skutečně
ztepilý. Přináší nejen hmotný užitek, ale také potěšení pro oko a duši. Přejme lesnímu hospodáři, aby
se mu co nejrychleji, i přes nepřízeň dotační politiky, podařilo vrátit smrk do naší klínecké přírody, byť
už zdaleka ne v takovém rozsahu jako dosud. A vůbec: Kdo z vás by chtěl na svém domě střechu např.
z habru, lípy nebo javoru?
Druhou obhajobu věnuji srnčí zvěři. Ještě před třiceti
roky byli klínečtí srnci pojmem dokonce v zahraničí. Na území Klínce se jich tehdy lovilo kolem osmi
až deseti ročně. Žádný úbytek zvěře při tom nebyl
znát. K tehdy uloveným srncům je samozřejmě třeba připočítat srnce, kteří se v honitbě nechávali na
chov, dále srny a srnčata. Vyjde nám úctyhodné číslo
svědčící o tom, že srnec byl v Klínci bez nadsázky
zvěří obecnou a hlavní. Dnes je situace srnčí zvěře
v Klínci jiná, troufám si tvrdit, že zoufalá. Stavy dle
mého odhadu činí pouze 25 % stavů z přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.
V Klínci bydlím od roku 1982. Za tu dobu vymizelo
z klínecké přírody několik druhů zvěře a zvířat, namátkou třeba koroptve, divocí králíci, čejky, skřivani,
bažanti, zajíci atd. Mám velký strach, že k vymizelým
druhům se brzy přiřadí zvěř srnčí, a to i přes skutečnost, že se už v Klínci, pokud mám správné informace, řadu let neloví (přesné informace má Ing.
Tobolka).
A co si můžeme o tzv. spárkaté zvěři (volně žijících
sudokopytnících) přečíst v novinách nebo na internetu, či poslechnout v televizi? Do omrzení opakovaná
slova o tom, jak jsou v České republice přemnožená
prasata, jak v naší přírodě žije příliš mnoho jelenů,
muflonů, daňků a srnců. Proto prý nelze znovu zalesnit statisíce hektarů kalamitních holin vzniklých po
kůrovci.

Ano, prasat, muflonů, možná i jelenů a daňků je
v přírodě místy víc než dost, v Klínci o tom také něco
víme, ale přemnožení srnci? To přece není možné!
Srnec je nikoli spásač, jako třeba muflon, ale tzv. okusovač. Od jara do začátku zimy žije skrytě na svém
teritoriu a pouze „ochutnává“ ze zelené nabídky, kterou mu příroda poskytuje. Srnci do svého teritoria během vegetační doby jiného srnce nepustí. Srnčí zvěř
také nevytváří tlupy plošně ničící lesní kultury nebo
zemědělské plodiny. Její početnost se přizpůsobuje
úživnosti krajiny.
A proč srnčí zvěře ubývá? Hlavní příčinou je doprava
(střety vozidel se zvěří). O další místa v pomyslném
žebříčku negativních vlivů se dělí rychlý úbytek přirozeného prostředí (zástavba na zemědělské půdě),
černá zvěř, zemědělská technika (především kosení pícnin v době kladení srnčat) a venkovní aktivity
lidí, realizované v přírodě do pozdních nočních hodin
nebo brzy ráno. Aktivity mnohdy spojené s volným
pobíháním psů. Populace srnčí zvěře na tom musí
být velmi špatně, když se z lesů a polí stěhuje do
centra naší obce. Situace došla tak daleko, že spíše uvidíte srnu u hasičské zbrojnice, v parčíku nad
obecním rybníkem nebo na pozemku bývalého BBO
(autodílna v býv. čp. 18 – pozn. redakce) než třeba
na Jezerech nebo Na Pinkousích.
Srnčí zvěř je v zimě na trvalé vyrušování, především
volně pobíhajícími psy, mimořádně háklivá. V době,
kdy by měla šetřit energii, musí neustále utíkat před
skutečným nebo domnělým nepřítelem. Často pak
hyne na následky vyčerpání a zápalu plic. Nezapomínejme, že pes je šelma. Pronásledování a lov zvěře jsou mu vrozené, bez ohledu na skutečnost, jaký
výcvik absolvoval nebo ke které rase patří, a srnčí
zvěř to dobře ví. Ví to samozřejmě i myslivci. Každý
z nich by vám mohl vyprávět o stržené nebo poraněné zvěři, kterou v honitbě nalezl.
V dokumentárních filmech můžeme sledovat boj
o záchranu ohrožených druhů zvířat kdesi ve světě,
v zemích, na které nemáme sebemenší vliv. Klíneckou přírodu můžeme ovlivňovat v dobrém i ve zlém
každý den. Nedopusťme proto, aby z klínecké přírody zmizelo tak krásné zvíře, jako je srnec. Nechme
alespoň o Vánocích psy na zahradách a vypravme
se do přírody bez nich. Budeme mít větší šanci vidět
nejen zlaté prasátko, ale i živočichy, kteří s námi sdílejí společný prostor.
Požehnané Vánoce 2021!
František Dvořák
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Život v obci

Podbrdská keramika oslavila 10 let
Zahrada klínecké keramické dílny znovu ožila při
tradičním podzimním setkání. Tentokrát byl ovšem
den otevřených dveří provázen významnou událostí,
oslavou 10. výročí novodobé historie Podbrdské keramiky v Klínci.

V sobotu 23. října se uskutečnil prodejní trh keramiky
z posledního výpalu místní dílny, který byl navíc doprovázen početnou výstavou keramických výrobků
včetně zajímavého výkladu. Jedna část výstavy zahrnovala historické kusy klínecké Šimůnkovy hrnčířské dílny ze 30. a 40. let 20. století od akademického
malíře Zdislava Hercíka a pana Zdeňka Hrubého.
Tito dva společně vytvořili řadu originálních motivů
a vtiskli tak keramice její charakteristický rukopis.
Druhá část výstavy představila průřez tvorbou současné keramické dílny za posledních deset let. Dámy
Magdaléna Brožová a Ivana Švarcová totiž vyrábějí
Podbrdskou keramiku od roku 2011. Společně tvoří
volné repliky Podbrdské keramiky tradičním způsobem podle původních vzorů, čímž oživily tradici výroby keramiky v Klínci.
Jaroslav Volf
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Masarykova vatra 2021 v Klínci

Tak opět po roce, plném rázných opatření proti šíření covidu-19, se opět v Klínci v den státního svátku 28. 10. zažehly plameny Masarykovy vatry. SDH
Klínec jako pořadatel, spolu s Klubem zasloužilých
hasičů (ZH) 7. okrsku, připravil v době rozšiřující se
epidemie dění mimo společenskou místnost. Občerstvení bylo podáno jen z vrat hasičské zbrojnice.
V prostředí garáže byla připravena sbírka fotografií,
knih T. G. Masaryka a dalších věcí souvisejících s životem prvního prezidenta.
Této významné akce se zúčastnili pan Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu PČR, senátor pan Petr
Štěpánek, zastupitel Středočeského kraje pan Robert Bezděk, starostka obce Klínec paní Markéta
Polívková, za SH ČMS pan Václav Liška, známý
kameraman pan Martin Čech. Za OSH Praha-západ
byli přítomni pan Josef Myslín, starosta OSH, a jeho
žena Petra Myslínová Cejpková. Ze společenských
organizací se zúčastnila šestičlenná delegace Vltavanu Davle s předsedou panem Josefem Bílkem
a s panem Miroslavem Cvancigerem, předsedou
řevnického spolku Dělnická beseda Havlíček. Kromě
státní vlajky na Hasičské zbrojnici se objevily i vlajky
Vltavanů, OSH Praha-západ a ostatních SDH našeho okrsku. Pan Jiří Oberfalzer přivezl do Klínce jako
dar i sud piva!

Před vlastním zahájením akce navštívily ženy ve
stejnokrojích pomník obětí válek v Klínci, kde položily věnec obětem.
Slavnostní zapálení Masarykovy vatry zajistila paní
starostka obce spolu s panem Obermajerem mladším. Na vlastním pořadu Masarykově vatry se hudebně podíleli dva houslisté z SDH Líšnice, spolu s Jaroslavem Novákem mladším, který se svým zpěvem
ujal veřejného zpívání oblíbených písní T. G. Masaryka. Do těchto písní proložili své slovo Josef Myslín a také jeho žena Petra Myslínová Cejpková. Své
slovo připojili i hosté našeho slavnostního setkání.
Ke konci programu starosta OSH pan Myslín předal
dvěma ZH, Jiřímu Wohlmuthovi a Zdeňku Rychlému,
svazová vyznamenání. Po proběhlém programu došlo na další srdečné rozhovory při občerstvení.
Závěrem článku je třeba poděkovat ženám SDH Klínec, které se v plné míře věnovaly průběhu slavnostní akce, stejně tak i ostatním členům tohoto SDH.
Potvrdilo se, že klínečtí hasiči dokáží všechny své
akce zajistit bezvadně. Patří zde i moje velké osobní
poděkování!
Zdeněk Rychlý, ZH
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Klínci

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
pomalu se s námi loučí letošní rok, a nastává tak
období hodnocení toho, jak se nám odcházející rok
vyvedl. Letošek pro nás všechny nebyl rokem zrovna lehkým. Probíhal stále ve znamení pandemie,
a s tím spojených různých opatření, která se nám
po čase opět vracejí. Pandemie se stala každodenní
součástí našich životů. Naštěstí nemáme jen covid,
ale i jiné starosti a radosti, kterými se můžeme zabývat. Na následujících řádcích se pokusím shrnout ty
naše hasičské.
Začátek roku byl pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Klínec (JSDH Klínec) zejména ve znamení pravidelných dezinfekcí veřejných prostor
v obci. Zaměřili jsme se na nejexponovanější místa,
kde se lidé setkávají a hrozilo tak možné šíření nákazy. Jsou to zastávky MHD, dětské hřiště, kontejnery,
místní hřbitov, vstupy do vybraných objektů a park
nad rybníkem. V prvním pololetí jsme na tyto dezinfekce spotřebovali více než 300 litrů dezinfekčního
roztoku a najezdili 180 kilometrů po obci.
K dnešnímu datu (30. 11.) jsme mimo dezinfekcí řešili také dalších šest zásahů, které s pandemií
nesouvisí. První z nich byl 14. 2., kdy jsme vyjeli
k požáru komína rodinného domu. Dne 14. 5. si naši
přítomnost vyžádal strom spadlý přes silnici uprostřed obce. Další poplach přišel o dva dny později,
16. 5. Tehdy jsme vyjížděli k vodní laguně na zahradě rodinného domu, jejíž stoupající hladina ohrožovala zaplavením domácnost oznamovatelky. Dne
7. 6. přišlo oznámení o zlomeném stromě ve stráni,
který ohrožoval chatu v jeho blízkosti. Další poplach
spustil 21. 10. před polednem. Jednalo se o spadlý
strom přes silnici v katastru obce Jíloviště. Všichni
naši členové byli tou dobou ve svých zaměstnáních,
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a tak jsme výjezd přenechali jednotce z Letů. Zatím
poslední výjezd v tomto roce absolvovala naše jednotka 22. 11. odpoledne. Šlo o hlášení o zlomeném
stromě visícím nad silnicí, který přímo ohrožoval pod
ním projíždějící automobily u Spáleného mlýna.
Srovnáme-li počet “necovidových“ zásahů s předchozím rokem 2020, jsme na polovině roku minulého.
O to více práce nám přibylo právě s covidem. Zmiňoval jsem dezinfekce v obci. Přibyly nám i dezinfekce
techniky a hasičské zbrojnice po výskytu pozitivně
testované osoby v našich prostorách. Celá jednotka
se musela přizpůsobit situaci. Školili jsme postupy
u zásahu s nakaženou osobou. Téměř všichni naši
členové byli letos očkováni proti těžkému průběhu
nakažení koronavirem, vybavili jsme se potřebnými
prostředky pro zásah s přítomností osoby vykazující
příznaky vysoce nakažlivé nemoci. Jsou to např. filtrační masky, ochranné obleky, štíty, dezinfekce atd.
Také školení a výcviky byly uzpůsobeny aktuálním
epidemiologickým nařízením. Odpadla společná cvičení několika jednotek. Naše výcviky probíhaly primárně mimo uzavřené budovy. Jako příklad uvedu
únorový výcvik na zamrzlém rybníce, kdy jsme trénovali záchranu osob ze zamrzlé vodní hladiny, nebo
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jarní výcvik s pěnidly, který jsme provedli na otevřené
ploše za obcí. Na čerstvém vzduchu pak probíhala
i většina údržby techniky.
Příjemnou starostí, tedy spíše radostí, pro nás byly
25. 6. přednášky v rámci preventivně výchovného
programu Hasík, které jsme uspořádali v ZŠ Líšnice a MŠ Klínec. Přednášky jsme provedli společně
s členy JSDH Čelákovice. Věříme, že si děti z přednášek odnesly kromě zábavy i něco poučného do
života.
Drazí spoluobčané, přečetli jste si malý souhrn činnosti naší jednotky. Za všechny naše hasiče vám
děkuji za čas, který jste čtení věnovali a za podporu a zájem, když se potkáváme v ulicích naší obce.
Jsme rádi, že se o naši práci zajímáte a budeme rádi,
pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do našich řad
a být součástí toho, o čem vás pravidelně informujeme formou zpravodaje, facebookového profilu či
našeho webu.

Na závěr si dovolím poděkovat všem našim členům
za jejich obětavou práci, kterou věnují nejen samotným zásahům, ale i odborné přípravě a výcvikům či
údržbě techniky. Stejně významné díky patří i našemu obecnímu zastupitelstvu, zejména pak paní starostce Bc. Markétě Polívkové za perfektní spolupráci
při zajištění podmínek pro naši práci. Díky vám všem!
Bez vás by to nešlo.
Úplným závěrem nám dovolte popřát vám poklidné
prožití vánočních svátků a do roku 2022 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů! Ať se zase brzy vrátíme do starých pořádků, na které jsme byli zvyklí, a pandemie
je jen vzpomínkou.
Za JSDH Klínec
Jakub Petržila
Velitel jednotky
www.hasiciklinec.cz
www.facebook.com/HasiciKlinec

Sbor dobrovolných hasičů Klínec
Vážení čtenáři,
Sbor dobrovolných hasičů v Klínci (SDH Klínec) společně s klubem Zasloužilých hasičů okresu Praha-západ a Okresním sdružením hasičů Praha-západ
(OSH PZ) dne 28. října uspořádali již tradiční pálení
Masarykovy vatry při příležitosti 103. výročí vzniku
samostatného Československa. Akci poctili svou
návštěvou senátoři Jiří Oberfalzer a Petr Štěpánek,
radní Středočeského kraje pan Robert Bezděk, starostka obce Klínec paní Markéta Polívková, členové
spolku Vltavan a praporečníci okolních sborů. Během samotného pálení zazněla česká statní hymna
a Masarykova oblíbená píseň Ach, synku, synku. Velitel SDH Klínec Jiří Wohlmuth převzal z rukou starosty OSH PZ titul Čestný vedoucí Okresní odborné
rady represe.
Bohužel, toto byla jediná větší akce, kterou jsme le-

tos mohli přichystat. Koronavirová pandemie a na ni
navazující opatření nám neumožnili uspořádat žádnou z akcí, na které jsme byli zvyklí. Poslední smutnou novinkou byl vládní zákaz pořádání vánočních
trhů, bez kterých se budeme letos muset obejít již
druhým rokem. Nezbývá než si přát, aby nadcházející rok byl ve znamení návratu do našich běžných
životů a obnovení spolkové činnosti tak, jak bývalo
zvykem před pandemií. Těšíme se, že se opět budeme setkávat se všemi přáteli hasičů při veselých
událostech pořádanými námi, nebo okolními sbory.
Snad se všichni brzy dočkáme.
Na závěr bychom vám rádi popřáli klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný rok
2022.
SDH Klínec
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TJ Klínec

Novinky z fotbalového oddílu TJ Klínec 1930

Starší přípravka před zápasem s FC Přední Kopanina

Na hřišti TJ Klínec bylo tento podzim pořádně živo.
Klub připravil pro nejmladší fotbalisty a fotbalistky
nábor do kategorie přípravek, který se uskutečnil
v pondělí 13. září. Během akce, která probíhala zábavnou formou, na děti bedlivě dohlíželi trenéři Michal Burger, Ota Chvátal, Petr Bareš, Karel Hozman
a prezident klubu Ing. Josef Bielak. Mezi dětmi byl o
nábor velký zájem, a tak se nakonec podařilo naplnit obě kategorie přípravek, jak mladší, tak i starší,
v celkovém počtu 30 nových členů.
Malí fotbalisté a fotbalistky pilně trénovali celé září
a říjen dvakrát týdně vždy v pondělí a ve středu na
hřišti v Klínci, kde se jim trenéři snažili vštěpovat
základy fotbalového umění podle přístupu, který je
postavený na principech smysluplného drilování
řetězce herních činností a je spojený s manipulační činností s míčem, jako je zpracování a převzetí
míče, prudkost a přesnost přihrávky, důraz na první
dotyk, a který je také spojen s nácvikem obcházení
soupeře. V rámci výuky se dbá i na doplňkové pohybové aktivity, které probíhají bez míče a jež podporují
všestranný tělesný rozvoj. Že děti tréninky baví, potvrzuje fakt, že žádné z nich doposud neskončilo, ba

14

trénink Mladší přípravka TJ Klínec 1930

naopak jsme přivítali
ještě několik nových
členů.
V sobotu 6. listopadu pak podzimní
příprava vyvrcholila
historicky
prvními
zápasy po obnovení činnosti dětského
fotbalu v Klínci se
soupeři z jiného oddílu, konkrétně přijely dva týmy FC Přední Kopanina. Jak pro
trénink Mladší přípravka TJ Klínec
mladší, tak i pro star1930
ší přípravku se ukázal sice soupeř nad jejich síly, ale například v případě
starší přípravky se jednalo o velice vyrovnané utkání,
což je třeba hodnotit vzhledem ke krátké době společného tréninku velice pozitivně. Tělovýchovná jednota pro malé fotbalisty a jejich sourozence připravila po skončení zápasů několik překvapení v podobě
předvádění leteckých modelů, stezky odvahy ve sty-

TJ Klínec
lu Halloweenu a večerního opékání buřtů. Protože se
povedlo i krásné slunečné počasí, tak si všichni zúčastnění, kterých přišlo celkem okolo stovky, perfektně užili jak fotbalové zápasy, tak i následnou oslavu
ukončení venkovní sezóny.

a pohyb na čerstvém vzduchu a chtějí poznat nové
kamarády, ať neváhají a přijdou mezi nás kdykoliv na
trénink, které se nyní v zimním období konají v tělocvičně TJ Klínec každé pondělí a středu od 17.00 h!

Závěrem mi dovolte vyzvat všechny kluky a holky,
kteří nezkazí žádnou legraci, mají zájem o fotbal

momentka ze zápasu Starší přípravky s FC Přední Kopanina

Za celý tým trenérů TJ Klínec 1930
Michal Burger

Mladší přípravka před zápasem s FC Přední Kopanina

TJ Klínec, z. s., odd. kopané
výsledky soutěže podzim 2021
Praha-západ, IV. třída, skupina B
Tým TJ Klínec se po podzimní části umístil na 7. místě se ziskem 9 bodů a celkovým skóre 17:25.
1. kolo

5. 9. NE

SK Kazín B – TJ Klínec

6:1

2. kolo

12. 9. NE

TJ Klínec – FK Dobříč 1940 B

5:1

3. kolo

19. 9. NE

FK Středokluky B – TJ Klínec

3:4 (Pen: 3:4)

4. kolo

30. 9. ČT

TJ Klínec – TJ Sokol Čisovice B

1:5

5. kolo

3. 10. NE

FK Rudná B – TJ Klínec

1:2

6. kolo

10. 10. NE

TJ Klínec – TJ Sokol Tuchoměřice B

2:3

7. kolo

17. 10. NE

SK Roztoky B – TJ Klínec

1:0

8. kolo

24. 10. NE

TJ Klínec – TJ Sokol Statenice

9. kolo

30. 10. SO

FK Mníšek B – TJ Klínec

1:2 (Pen: 3:4)
4:2

Novinkou sezóny je, že se v případě nerozhodného výsledku po devadesáti minutách hry
provádějí penaltové kopy, přičemž vítěz tohoto rozstřelu získává do tabulky jeden bod navíc.
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Mateřská škola

Čertí školka
Zima nám ve školce zaklepala na dveře a nastal čas
adventní. Pro děti je to velmi dlouhá doba, kdy se nemohou dočkat Ježíška a kdy se těší i na další tradice.
Patří sem i vyprávění o Mikuláši a jeho družině. Pro-

tože se děti přece jen dne, kdy vylézají čerti z pekla
trochu bojí, rozhodli jsme se naši školku proměnit do
příchodu svaté trojice na „Čertí školku“.
Čertí školka je stejně jako ta naše plná zábavy a je
zde slyšet ze všech stran veselé štěbetání. Když jsme se kouzlem proměnili
v čertíky čekalo nás plno úkolů. Například
čertovská překážková dráha s růžky na
hlavě, čertovské malování, vyrábění, vyprávění, zpívání. Naučili jsme se krásné
čertí básničky a písničky, které až se proměníme zpátky na lidskou školku, předvedeme Mikuláši a jeho družině, aby věděli, že jsme stále šikovné děti.
Také jsme si užili spoustu čertí legrace na
zahradě školky, a dokonce nám napadl
i první sníh. Rychle jsme začali válet koule a za chvíli jsme postavili čtyři krásné
sněhuláky.
Čas nám rychle ubíhal, a proto když jsme
se vrátili po druhém adventním víkendu
do školky, našli jsme všichni za oknem
překvapení.
Mikuláš s čertíkem a andílkem nám nadělili do krásných mikulášských pytlíků
nejen ovoce a sladkosti, ale i malé překvapení. Měli jsme všichni velkou radost,
že na nás i čertíci byli hodní.
A další týden se překulil, jak zpíváme
v písničce „Čtyři dlouhé týdny zbývaj do
Vánoc“ a my se začali chystat na vánoční
čas plný tradic, vánočních básniček, písní a koled. Adventní čas nám také bude
ubíhat při přípravě vánočního pásma pro
rodiče. A určitě nezapomeneme vyrobit krásná vánoční přáníčka pro ty, které
máme rádi.
Přejeme všem klidné svátky
a šťastný nový rok 2022.
Děti a paní učitelky
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Rodiče dětem

Klínecký hrdina 2021
Vyjmenovat všechny, co se podíleli na organizaci
Klíneckého hrdiny, by zabralo pěkných pár řádků,
protože celkem nás bylo na pětadvacet. Velký dík
tak patří vám všem, co jste pomohli ať už s přípravou
disciplín, jejich odprezentováním, značením i hlídáním trasy a v neposlední řadě s organizací na startu
i cíli. Byly to hodiny práce vás všech, ale troufám
si říct, že výsledek v podobně nadšení dětí i jejich
rodičů za to stál. Poděkování patří také TJ Klínec,
které nám poskytlo zázemí pro start i cíl a uspořádání ohniště. Současně musíme poděkovat vedení
obce Klínec, které celou akci po finanční stránce
kompletně zajistilo a díky tomu tak vše mohlo hladce
proběhnout.
Trvalo to sice dva roky, ale povedlo se nám uspořádat druhý ročník Hrdiny. Tentokrát jsme stezku
odvahy zavedli do hlubších lesů v oblasti U Šachet
a na cestě nastražili hned několik překážek, aby si to
všichni pořádně užili, přičemž tu správnou atmosféru
nám pomohlo navodit i pravé sychravé listopadové
počasí. Menší i větší hrdiny krátce po startu do stezky uvedl kouzelný jednorožec. Na trase postupně
zvládli nástrahy v podobě hledání věcí pohmatu ve
strašidelné bedně, přešli přes opuštěný hřbitov kolem děsivých smrťáků, zaházeli si krysami na tabuli s pastičkami, vyluštili hádanky od děda Vševěda
a na závěr sebrali veškerou zbylou odvahu, když nalezené lidské oči vhodili do chřtánu vlka Klínečáka.
Před koncem trasy, která měřila lehce přes jeden
a půl kilometru, pak všechny dobrodruhy pozdravil
Křemílek.   Podle reakcí všech zúčastněných měla
stezka odvahy velký úspěch a někteří si ji dokonce
prošli opakovaně. Po jejím úspěšném dokončení na
každého čekala sladká odměna, pamětní medaile
a možnost si opéct buřta na připraveném ohništi.

Co napsat na
závěr? Jsme rádi,
že jsme na trase
nepotkali žádné
divočáky, žádný
z padesátky
hrdinů se nám
neztratil, rozdali
jsme spoustu
úsměvů a zažili
si les po setmění.
Tak snad zas za
rok. Nebo i dřív?
Kdo ví... :-)
Lukáš Pilař
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Farma Klínec

Kultura na farmě znovu na čas ožila
Další v pořadí měla být v sobotu 9. října „Drakiáda“.
Jenže od rána pořád ne a ne foukat vítr, takže naplánované pouštění draků bylo nakonec krátce před
zahájením akce oficiálně zrušeno. To ovšem spousta rodin zjistila až po příchodu na farmu. Navíc se
mezi tím docela slušně rozfoukalo, takže tím spíše
se mnozí návštěvníci nedali odradit a sami se ubírali
za humna na louku, kde po zbytek odpoledne živelně proháněli draky v povětří.
V sobotu 16. října se konala oblíbená „Dýňová slavnost“ doprovázená soutěží o nejlepšího strašáka
„Festival strašáků“. Těch se na farmě sešlo celkem
šest. Během dne probíhalo hlasovaní do schránky,
čehož se chopily především děti. Vítězem se stal
strašák, který velikostí dominoval nad všemi ostatními a kterého vytvořila společně rodina Horákova
a rodina Kuklišova. V zahradě u posezení zápolili
rodiče a děti s dlabáním dýní, v sále hospody zase
probíhala výtvarná dílna, kde děti vyráběly sovičky
ze špachtlí nebo zdobily dýňové perníčky, a ve dvoře
na návštěvníky čekaly stánky s cetkami a s občerstvením.

Během podzimu připravila klínecká farma několik
tradičních akcí, které bývaly v minulých letech zpravidla hojně navštěvovány, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Po dlouhé odmlce způsobené covidovými
restrikcemi se tak na farmě znovu rozběhl společenský život.
V neděli 26. září otevřela zájemcům své prostory
stálicí „Poznej farmu zblízka“, kdy je možné nahlédnout i do jinak nepřístupných prostor farmy, jako je
kozí dojící stanoviště nebo stáj s krávami a telátky.
Živo bylo také ve výběhu u zakrslých koz a tradičně
okolo stánku s palačinkami. Ve dvoře se pak hojně
opékali buřty. Malým zpestřením byla navíc výstavka
místní zemědělské techniky.
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V neděli 31. října se na farmě uskutečnil „Lampionový průvod“. V sále hospody byla nejprve na odpoledne připravena výtvarná dílna, kde si mohly děti samy,
případně s pomocí rodičů, vyrobit vlastní lampion.
A že se jich tady sešlo požehnaně. Další děti dorazily s lampiony už domova se soumrakem, kdy byla
naplánována dobrodružná procházka okolo rybníka,
kde na děti čekalo překvapení. Po cestě nejdříve děti
pozdravil vodník, ty kurážnější se odvážily dojít až
k němu, jiné jej sledovaly raději zpovzdálí a kvapně
pokračovaly dále okolo rybníka. Než stačil průvod
projít celou trasou, docela citelně se setmělo, takže
na druhém stanovišti, kde na děti čekal hejkal s cukrátky už nejedno dítko uronilo slzu. Sladká odměna
ale většinou jejich strach zažehnala.
V předadventním čase pak zažíváme koronavirové
déjà vu. Další plánované akce už se nemohou kvůli
znovuobnoveným restrikcím uskutečnit, a tak mi nezbývá nic jiného, než článek zakončit obvyklým poděkováním. Manželům Trachtovým a celému kolektivu z Farmy Klínec patří velké díky za to, že pro nás
tyto akce pořádají.
Další fotografie naleznete na:
www.fotoklinec.rajce.net
Jaroslav Volf

Farma Klínec
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Zajímavosti z historie

Klínec ve filmu
Blízké okolí Prahy je často vyhledávané filmovými
štáby, ať už jde o českou nebo zahraniční produkci,
o celovečerní film nebo o seriál, tak se jedná o nespočet filmových lokací, na kterých se natáčelo. V minulosti neunikla pozornosti filmařů ani naše obec či
její těsné okolí. V posledních letech filmové štáby už
několikrát zavítaly na klíneckou farmu, avšak v tomto
případě se jednalo o různé lifestylové pořady. My se
podíváme na hrané filmy.
Restaurace u státní silnice se objevila v situační komedii Neviděli jste Bobíka? z roku 1944 režiséra
Vladimíra Slavínského, ve které se pátrá po ztraceném foxteriérovi. Když se zámožné tetičce ztratí její
milovaný pejsek Bobík, tak se na základě inzerátu
v novinách zapojuje do jeho hledání celé širé okolí,
jenže najít toho pravého se stále nedaří. Jako kreslíř
Zoubek se v jedné z hlavních rolí objevil Svatopluk
Beneš, který věnuje pátrání po pejskovi celý svůj volný čas. Frustrovaný nezdarem vyjíždí se svými přáteli zrelaxovat na výlet do přírody a na chvíli se ocitá
v předzahrádce klínecké restaurace na strakonické
silnici. Průčelí budovy už má v té době svou současnou podobu. Čtyři roky předtím byla totiž stavba zvýšena o patro, které sloužilo k ubytování hostů, a dostala také honosnější název – Hotel na Klinci. Dnes
bychom ovšem už stejný pohled jako ve filmu hledali
marně, stejně jako místo předzahrádky. Prostor před
bývalou restaurací pohltila dálnice a výhled na ni zakryla nevzhledná betonová stěna.

Z filmu Neviděli jste Bobíka? (1944)

Jen o několik desítek metrů dál a o třicet let později
si filmaři vyhlédli křižovatku se zbrusu novým podjezd dálnice pro scény do známé komedie Jáchyme,
hoď ho do stroje! z roku 1974 režiséra Oldřicha Lipského. Ve filmu spěchá Luděk Sobota, coby nesmělý
mládenec František Koudelka, vypůjčeným automo-
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bilem na slavnost na zámek Konopiště. Tím vypůjčeným vozem je sportovní Ford Mustang a po cestě
se s ním nedopatřením připlete do automobilového
závodu, ve kterém navíc zvítězí. Start i cíl závodu
filmaři situovali do křižovatky u dálničního podjezdu
všenorské silnice. Tady se také Petr Nárožný, jako
věhlasný automobilový závodník Volejník, dožaduje
opakovaní ceremoniálu, protože to je přeci on, kdo
závod správně vyhrál. To už ale po silnici od Klínce
přijíždí sanitka, zřízenci ho naloží a odváží jej do blázince, v domnění, že se jedná o hledaného Koudelku. Dálnice tehdy ještě zářila novotou a násep okolo
podjezdu je na filmových záběrech zcela holý. Dnes
už je sice hustě porostlý vegetací, ale jinak se místo
do dnešní doby příliš nezměnilo.

Z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974)

Jáchyme, hoď ho do stroje! (fotoska, autor neznámý)

Stejné místo u podjezdu si zahrálo také ve filmu
Chobotnice z II. patra z roku 1986 režiséra Jindřicha Poláka. Hned na začátku filmu se vracejí Pavel
Zedníček a Jiří Kodet coby řidiči kamionu z Francie
domů, ale západní zemědělci právě stávkují, vytvářejí blokády na silnicích a všude zuří rajčatová válka. Ve filmu chtějí kamionem dojet jistou boční silnicí

Zajímavosti z historie
k francouzsko-německé hranici, ale když projedou
pod mostem, narážejí na silniční blokádu místních
rozzuřených zemědělců. Ve skutečnosti přijede kamion po všenorské silnici do podjezdu dálnice D4.

probíhající betonáž parkovací plochy. Do dnešních
dnů doznala největší změny stará stodola, která byla
přestavěna na restauraci, ostatní místa z filmu jsou
i dnes velmi dobře rozpoznatelná.

Ta samá lokalita, jen z druhé strany, se také objevila v kriminálním filmu Mravenci nesou smrt, který
pojednává o pašování a překupnictví drog v dobách
komunistického režimu a který bývá označován za
první český, potažmo československý akční film. Ve
snímku z roku 1985 režiséra Zbyňka Brynycha se příslušníci československé kontrarozvědky pokoušejí
zabránit mezinárodní narkomafii v její zločinecké činnosti. Podjezd se ve filmu objevuje v momentě, kdy
si nájemný vrah, v podání Rudolfa Jelínka, stopuje
nákladní automobil, kterým se chce nepozorovaně
dostat do podniku, kde cílí na jednu ze svých obětí.
O chvíli později tudy po všenorské silnici absolvuje
automobilovou honičku s příslušníky bezpečnosti.
Kuriozitou pak je, že ačkoliv auta jedou úzkou a klikatou silnicí lesem dolů, tak ve filmu se stále objevují
záběry s podjezdem v pozadí.

Nakonec se přesuňme do údolí Bojovského potoka.
V roce 1982 natočila renomovaná režisérka Věra Plívová-Šimková společně s Drahomírou Královou lyrický příběh o přátelství dvou chlapců a psa Mrkáček
Čiko. Desetiletý Roman, v podání Filipa Menzela, žil
s rodiči několik let v zahraničí a po návratu do Čech
se s narušenou sebedůvěrou velmi obtížně zapojuje do kolektivu, přičemž získává přezdívku Mrkáček.
Vše se ale začne měnit na neplánovaném pobytu
v přírodě s dětským oddílem, kam vyráží jako černý
pasažér vlakem. Film se převážně natáčel v Liberci
a v lokalitách Českého ráje, nicméně ve snímku se
objeví také železniční zastávka Klínec. Když děti vyrážejí se svými vedoucími vlakem na dobrodružnou
výpravu do přírody, vlak projede po železničním mostě u Měchenic a posléze zastaví na klínecké zastávce. Tady všichni vystoupí a odcházejí směrem k Bojovskému potoku. Ve filmu je zastávka anonymní,
ale dozajista byla filmaři zvolena i kvůli zdejší okolní
přírodní scenérii, která výtečně zapadla do děje příběhu. Na filmových záběrech se také dobře vyjímá
dobový dřevěný přístřešek pro cestující, který stával
na začátku perónu. Okolí zastávky i zastávka samotná se v posledních letech citelně proměnily, změny
doznalo nástupiště, železniční přejezd a v přilehlém
okolí proběhla razantní těžba lesního porostu.

V intravilánu obce bylo použito několik lokalit do normalizačního filmu Tam, kde hnízdí čápi. Jedná se
o silně propagandistický film režiséra Karla Steklého
z roku 1975. Tendenční děj příběhu je rozdělen na
dvě části, první se odehrává v padesátých letech,
kdy se mladý kolektivizátor Štěpán Urban, kterého
hraje Jiří Krampol, snaží v jihočeské vesnici založit
zemědělské družstvo. Druhá část je pak situována
do „krizového“ roku 1968, kdy je Urban již předsedou
JZD. Ve filmu se objevují místa v okolí Malého rybníku: Bílý domek nad rybníčkem byl Urbanovým bytem,
ve filmu se dokonce stal terčem místních pomstychtivých kulaků. Hladinu rybníčku porostlou zeleným
žabincem jistě mnozí pamatují, na filmových záběrech je „v plné kráse“ především ve scéně, kdy obcí
projíždí autobus, který následně míjí sešlou stodolu.
Působivě vypadá právě dokončená stavba prodejny
potravin, před kterou je na záběrech patrná dosud

Širší okolí Klínce, potažmo lokality od Jíloviště po
Mníšek byly použity pro množství dalších známých
i méně známých filmů a seriálů a jejich výčet by jistě
vydal na celý zpravodaj. Znáte další místa v Klínci,
která si zahrála ve filmu?
Jaroslav Volf

Z filmu Tam, kde hnízdí čápi (1975)
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Poradna

Kyberšikana
Sexting
V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání textových zpráv, obrázků nebo videí se sexuálním
obsahem. Dochází tak k poškozování dotyčného.
Známé jsou i různé formy vydírání, které právě se
sextingem úzce souvisí.
Kyberstalking
Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé pronásledování s různou podobou a intenzitou.
V případě kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě moderní technologie a sociální sítě.
Může tak mít podobu neustálých telefonátů, sms
zpráv nebo chatových konverzací.

Nebezpečí internetu zvané
kyberšikana
Moderní technologie vnáší do našeho života mnoho pozitiv a často nám usnadňují každodenní život.
Jak už to ale bývá, nic se neobejde bez obligátního
„ale“. Virtuální prostor s sebou přináší notnou dávku
anonymity, která tvoří úrodnou půdu pro nežádoucí
komunikační jevy v čele s kyberšikanou.

Co je to kyberšikana a jak se
projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem nebo
skupinou prostřednictvím informačních technologií
(především sociálních sítí). Může se jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a pomluv.
Vytváření obrázků, videí nebo celých stránek, které
mají za cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou
osobu. Nezřídka kdy také dochází ke zneužívání cizích účtů a ke krádežím identity, na které navazuje
i zveřejňování cizích tajemství. V krajních případech
se také můžeme setkat se sexuálním obtěžováním
a pronásledováním prostřednictvím zpráv nebo hovorů.

Kde hledat pomoc a kam se
obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především
proto, že někteří agresoři se zprvu tváří přátelsky
a nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k napadání. Na místě je tedy rozhodně náležitá opatrnost
a obezřetnost. V rámci prevence je nejlepší vyhnout
se neprověřeným sociálním sítím a internetovým
stránkám, dostatečně si zabezpečit vlastní účet nebo
nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se zdají být podezřelé. Pokud se ale přeci jen potýkáte vy nebo někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit se na odbornou pomoc. V online prostoru je vám
denně k dispozici linka bezpečí a krizová telefonní
linka PČR. V reálném světě se pak můžete obrátit
na učitele, výchovné poradce, policii nebo odborníky
z řad psychologů. Důležité ale je, nenechat situaci
zajít příliš daleko.
Bára z týmu poradny Mojra.cz
První online psychologická
poradna v České republice

www.mojra.cz

Druhy kyberšikany
Kybergrooming
Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany.
Označuje manipulativní chování jedince, který se
snaží oběť donutit k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky může být fyzické napadení, sexuální
obtěžování, nucení k určitým úkonům nebo dokonce
únos dotyčného.
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Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete
si objednat konzultaci na www.mojra.cz.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte
na email poradna@mojra.cz
nebo volejte na +420 731 226 690.

HLEDÁME KRONIKY OBCE
Žádáme Vás o pomoc při pátrání po ztracených kronikách naší obce. Připomínám, že jednou z nich je
ručně psaná kronika z padesátých a šedesátých let. Druhou je předválečná kronika z první republiky,
ale patrně obsahovala zápisy ještě staršího data. Máte-li k nim jakékoliv poznatky, nezdráhejte se
kdykoliv zavolat na níže uvedený telefon! Na toho z Vás, jehož informace nebo čin povede k nalezení,
čeká finanční

ODMĚNA 20 000 Kč.
Žádáme všechny, kteří by měli i jenom sebemenší povědomí o pohybu kroniky kdykoliv v minulosti,
jakoukoliv informaci o jejím osudu nebo snad vědí, kde by se mohla nalézat, aby se mi ozvali na
tel.: 602 305 272, případně osobně u mě či na obecním úřadě.
Jaroslav Volf, kronikář obce
aht.volf@centrum.cz

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

 obchod@kamenzbraslav.cz

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

exit 21
Kytín
Areál
obalovny

21 exit

Dobříš

inzerce
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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

