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Informace pro občany
KONTAKTY:

OBECNÍ KNIHOVNA

Obecní úřad Klínec,
Klínec 138,
252 10 Mníšek pod Brdy

Klínec 76 – nad prodejnou,
vchod ze strany od Velkého rybníka
Otevírací doba:

Úřední hodiny: pondělí 13 – 18 hod.,
čtvrtek 8 – 13 hod.

středa 18-20 hod
sobota 9-11 hod

Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu

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.

Bankovní účet: Česká spořitelna č. účtu:
0388079359/0800

MĚSTSKÁ POLICIE

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

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

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

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

☺

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

ZPRAVODAJ KLÍNEC; informační tisk pro občany a příznivce obce. Číslo 1/2022, vychází 14. března 2021. Čtvrtletník,
vydává Obec Klínec, Klínec čp. 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 00640719, tel.: 257 730 306, e-mail: urad@obecklinec.eu.
Za obsah jednotlivých příspěvků a jeho správnost odpovídají autoři. Další publikování jednotlivých částí nebo celých článků pouze
se souhlasem vydavatele. Náklad 400 ks. Zdarma. Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 20727. Tisk a grafické zpracování:
MIRSA Bohemia s.r.o. (www.mirsa.cz).
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Informace pro občany
Vážení sousedé, kamarádi,
sotva jsme si trochu oddechli od koronavirové pandemie a těšili se na klidnější jarní dny, jsme v bezprostřední konfrontaci s napadením Ukrajiny, s válečným stavem, který většina z nás nezažila a který
děsí i nejotrlejší povahy. Snad všichni z nás si v posledních dnech uvědomují, jaké máme štěstí, že
prožíváme své životy v bezpečné době a na klidném
místě. A zároveň, jak je tato hranice křehká a jak
rychle se vše může změnit. Při každodenním kontaktu s vámi cítím a slyším, jak hluboko nás napadení
blízké země zasáhlo, ale také vidím, kolik z vás je
ochotných poskytnout pomoc a skutečně ji poskytne.
A to je úžasné.
Za obec Klínec vyjadřuji solidaritu a soucítění s ukrajinským národem. Jsme zapojeni do materiální pomoci konkrétním osobám, přidáváme se do sbírky
pro dobrovolné hasiče a zveřejňujeme transparentní
účty, na které je možno poukázat finanční dary, výzvy, kam je možné předat léky, potraviny, lůžkoviny.
Situace je velmi turbulentní, tento článek píši na přelomu února a března a upřímně si přeji, aby v době
vydání zpravodaje již byly boje skončené, ale obavy
do příštích dnů jsou velké a vážné.
Nyní bych se ale vrátila k optimistickému plánování
dalšího dění v Klínci, investičních nebo volnočasových akcí, obojích máme na tento rok připravených
opravdu hodně.
Od prosince 2021, kdy jsme vydali poslední číslo
zpravodaje, jsme podali celkem 6 žádostí o dotace
a připravujeme podání dalších:

Všechny zmíněné projekty jsou ve vysokém stadiu
připravenosti, máme na ně vydaná stavební povolení (tam, kde je to relevantní), probíhají soutěže na
dodavatele stavby. Bohužel, pokud nezískáme dotace, nejsme schopni všechny projekty realizovat. Nyní
s napětím očekáváme vyhodnocení našich žádostí,
v případě úspěchu by byly stavební akce zahájeny
v letních měsících letošního roku. Na spoluúčasti
dotací máme vyčleněné prostředky v rozpočtu obce.
Rozpočet obce byl pro letošní rok vzhledem k velkému počtu plánovaných investic sestavený jako
schodkový, se schodkem ve výši 7 776 100,- Kč.
Schodek je plně krytý přebytky hospodaření z minulých let naspořených za účelem financování budoucích investic.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na
rekonstrukci zvoničky a pomníku padlých včetně
schodiště, čekáme na vydání povolení ke stavbě. Po
vypsání vhodné výzvy budeme i na tuto realizaci žádat o dotaci. Na vodoprávní úřad jsme podali žádost
o vydání stavebního povolení na dostavbu vodovodu v lokalitě „pod kravínem“, i zde budeme ihned po
ukončení stavebního řízení žádat o dotaci, proto netrpělivě vyhlížíme výzvy z nových Evropských operačních programů, které však mají zpoždění a pro
období 2021-2027 nebyly dosud žádné nové výzvy
vydány.
Také dlouho očekávaná rekonstrukce krajské komunikace se snad přibližuje, Krajská správa a údržba
silnic má již Radou Středočeského kraje schválené
všechny dokumenty potřebné pro finální vypořádání
s vlastníky pozemků pod komunikací, v příštích týd-

Název akce

Poskytovatel
dotace

Rozpočet akce
(Kč bez DPH)

Požadovaná
dotace

Stav žádosti

Revitalizace Obecního
úřadu a knihovny

MMR ČR

7 334 000,-

7 000 000,-

podána

Rekonstrukce místní
komunikace
č. parc. 864/1

MMR ČR

11 800 000,-

10 000 000,-

podána

Herní prvky na louce nad
rybníkem

MMR ČR

262 000,-

256 000,-

podána

Odbahnění rybníků v obci

Středočeský kraj

3 000 000,-

1 000 000,-

podána

Vybavení JSDH

Středočeský kraj

134 060,-

100 000,-

podána

Dostavba vodovodu

Středočeský kraj

2 400 000,-

1 000 000,-

podána

Revitalizace a dostavba
bytového domu Klínec

MF ČR

11 800 000,-

10 400 000,-

čekáme na
výzvu

Intenzifikace ČOV na
1400 EO

OPŽP

3 600 000,-

dle podmínek výzvy

čekáme na
výzvu
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nech proběhnou konečná jednání, ve kterých obec
poskytuje maximální součinnost a pomoc.
Po dvou letech protiepidemických omezení se v naší
obci začíná probouzet společenský život. Dále ve
zpravodaji najdete plán akcí, které jsou připraveny
na tento rok, plakáty a pozvánky na nejbližší z nich.
V pozadí událostí posledních dní doufáme, že se
nám podaří plánované aktivity letos uskutečnit a po
dlouhé pauze se potkáme například na Velikonočních trzích, Pálení čarodějnic nebo zafandíme našim
fotbalistům. Čeká nás také pořadatelství velké regionální akce Hry bez hranic. Tuto soutěž týmů obcí
z celého regionu jsme měli pořádat již v roce 2020,
ale bohužel jsme ji vzhledem k omezením počtu
účastníků a náročnosti na přípravu nemohli uspořádat, a to ani v roce 2021. Hry bez hranic jsou již tradiční akcí, v Klínci bude 8. ročník a očekáváme účast

10-12 týmů z Mníšecka. Klínecký tým vždy naši obec
reprezentoval úspěšně, několikrát jsme brali pódiové
umístění a v Mníšku pod Brdy jsme se stali absolutními vítězi. Místem konání bude fotbalové hřiště
TJ Klínec a termín klání je sobota 18. června 2022.
Soutěž je velmi atraktivní pro diváky, doprovázená
prezentacemi jednotlivých obcí, prodejem bohatého
občerstvení a večerní hudební zábavou. Těšíme se
na hojnou účast!
Doufám, že se nám letos podaří uskutečnit naplánované investiční i neinvestiční projekty a že se budeme potkávat při společenských akcích. Ale nejvíc ze
všeho přeji lidem na Ukrajině, ať konflikt co nejdříve
skončí a nám všem, ať nikdy něčemu podobnému
v naší zemi nemusíme čelit.
Markéta Polívková, starostka obce

ODPADY 2022
Poplatek za odpad za rok 2022 je splatný až v roce 2023!
Nový odpadový zákon nám ukládá vybírat poplatek za odkládání komunálních odpadů z nemovité věci
zpětně. Plátce poplatku – vlastník nemovitosti vyplní do 30. 3. 2022 formulář „Ohlášení plátce“ a Obecní úřad Klínec mu vydá příslušnou známku na popelnici. Na začátku roku 2023 obdrží plátce platební
výměr na základě kterého odvede poplatek.

Od 1. 4. 2022 bude svážet v Klínci odpad svozová společnost BOS s. r. o.
BOS – Brdská odpadářská s. r. o. je společnost založená a 100% vlastněná obcemi.
Pro občany se od 1. 4. 2022 nic nemění, svozovým dnem pro SKO – směsný komunální odpad je čtvrtek, čtrnáctidenní svozy jsou sudý týden.
Nově je možné objednat odvoz bioodpadu přímo od domu z vlastní nádoby u BOS s. r. o. prostřednictvím Obecního úřadu v Klínci jako nadstandardní službu hrazenou mimo poplatkový systém obce.

Děkujeme, že třídíte odpad!
Nový odpadový zákon klade vysoký důraz na třídění a následnou recyklaci odpadů. Nevytříděný odpad
je zatížený skládkovacím poplatkem a limity skládkování se každým rokem snižují až do úplného zákazu skládkování v roce 2030.
Za vytříděný odpad naopak dostáváme finanční bonus od Eko-kom.
Obec Klínec stále na systém odpadového hospodářství ze svého rozpočtu doplácí statisícové
částky ročně. Tříděním odpadu náklady obce snižujete a předejdete tak dalšímu zvyšování poplatku za odkládání komunálního odpadu v příštích letech

☺

4

Informace pro občany

SVOZ BIO ODPADU
velkoobjemový kontejner na bioodpad rostlinného původu
bude přistaven v areálu Obecního úřadu Klínec 138
19. – 20. 3. 2022
2. – 3. 4. 2022
Fyzické osoby - plátci poplatku za odkládání komunálních odpadů z nemovité věci v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat bioodpad rostlinného původu (tráva, listí, větve rozřezané na menší
kusy…) k ekologické likvidaci.
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Zákaz odkládání nebezpečného odpadu v areálu obecního úřadu Klínec 138!

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
proběhne v sobotu
26. 3. 2022 od 8 do 11 hod
Fyzické osoby - plátci poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat nebezpečný odpad (barvy, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče,
lednice, mrazáky, zářivky, baterie…), velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace…) k ekologické likvidaci
u hasičské zbrojnice
Odpad může být předán pouze pověřené osobě v uvedeném termínu!
Do kontejnerů není možné odkládat stavební odpad!
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
bude přistaven od soboty 26. 3. do neděle 27. 3. 2022
v areálu obecního úřadu Klínec 138
Fyzické osoby - plátci poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace…)
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Do kontejnerů není možné odkládat stavební odpad!
Zákaz odkládání nebezpečného odpadu do kontejneru v areálu obecního úřadu!
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 6/21 dne 15. 12. 2021
• Zastupitelstvo obce schválilo střednědobé rozpočtové
výhledy na roky 2022, 2023, 2024;
• Schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2022 se
schodkem 7 776 100 Kč, který je plně krytý z přebytku hospodaření z minulých let a je navržený z důvodu
čerpání uspořených prostředků na investiční akce;
• Pověřilo starostku provedením posledního rozpočtového opatření roku 2021 a současně pověřilo starostku k provádění rozpočtových opatření v rámci rozpočtové skladby v průběhu roku 2022 na straně příjmů;
• Schválilo střednědobé rozpočtové výhledy MŠ Klínec
na období 2022–2024, vyrovnaný rozpočet MŠ na r.
2022, výši příspěvku obce 400 tis. Kč, závazné ukazatele a rozpis plateb;
• Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství obce;
• Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci;
• Schválilo založení dobrovolného svazku obcí s názvem „Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod
Skalkou“, dále schválilo, aby obec Klínec uzavřela
Smlouvu o vytvoření DSO Svazková škola pod Skalkou, dále schválilo stanovy a sídlo svazku, jmenovalo
jako zástupce obce v orgánu svazku starostku obce,
Bc. Markétu Polívkovou, a souhlasilo s tím, aby prvním předsedou takto vytvořeného DSO byla Ing. Dana
Dalešická;
• Schválilo Návrh Smlouvy o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti;
• Schválilo aktualizovaný Místní plán obnovy vesnice
MPOV Klínec na období 2021–2025 s výhledem do
roku 2030;
• Schválilo vyhlášení inventarizací majetku obce za rok
2021 a současně schválilo navržené složení inventarizační komise;
• Schválilo cenu vodného a stočného od 1. 1. 2022 na
44,00 Kč s DPH/m3 vodné a 48,40 Kč s DPH/m3 stočné;
• Udělilo v souladu se zákonem o obcích jednorázovou
odměnu za výkon funkce členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši
5 tis. Kč;
• Schválilo v souladu se zákonem o obcích mimořádnou odměnu starostce obce ve výši dvojnásobku

měsíčního platu za splnění mimořádných, a zvláště
významných úkolů pro obec spojených zejména s řešením odpadového hospodářství a založením svazkové školy.
Zasedání č. 1/22 dne 24. 1. 2022
• Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci
ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, Dotační titul Rybníky a malé vodní nádrže na
odbahnění rybníků v obci Klínec a souhlasilo se spoluúčastí na financování akce z rozpočtu obce;
• Schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS,
Tematické zadání Podpora akceschopnosti jednotek
SDH obcí na nákup dýchacích přístrojů s maskou a
ocelovou lahví a souhlasilo se spoluúčastí na financování akce z rozpočtu obce;
• Souhlasilo s vyhlášením veřejné zakázky na stavební
práce „Revitalizace a dostavba bytového domu Klínec“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
a souhlasilo s obsahem zadávací dokumentace a s
návrhem smlouvy o dílo;
• Schválilo Plánovací smlouvu k územní studii Klínec
US2 – bydlení naproti hřišti s podmínkou doplnění
projektu o rozšíření příjezdové komunikace od napojení na křižovatku u hřiště po vjezd do lokality;
• Vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021.
Zasedání č. 2/22 dne 23. 2. 2022
• Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci
ze Středočeského infrastrukturního fondu, Tematické
zadání Drobné vodohospodářské projekty na dostavbu dvou úseků vodovodu v Klínci a souhlasilo se spoluúčastí na financování akce z rozpočtu obce;
• Schválilo pronájem bytu konkrétnímu zájemci v bytovém domě Klínec 138 na dobu určitou do 31. 5. 2022;
• Vzalo na vědomí úpravu stanov DSO Svazková škola
pod Skalkou a současně pověřilo starostku obce Bc.
Markétu Polívkovou kandidaturou do předsednictva
svazku;
• Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022;
• Pověřilo starostku obce, aby ve spolupráci s firmou
Provod připravila zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo s dodavatelem a zahájila řízení
na veřejnou zakázku „Klínec – intenzifikace ČOV na
1 400 EO“.

Archiv zápisů ze zasedání zastupitelstva naleznete na www.obecklinec.eu v nabídce Obec/Usnesení a zápisy.
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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Rekonstrukce Barrandovského mostu začne
v květnu

Zrušení autobusové linky 321
S platností od 6. března 2022 došlo ke zrušení příměstské autobusové linky 321 a k začlenění spojů této
linky do současných linek 317 a 320. Pro cestující se
nic nemění, všechny spoje linky 321 v úseku „Praha,
Smíchovské nádraží – Mníšek p. Brdy, náměstí“ jsou
vedeny ve stejné trase, zastávkách a časových polohách, jen byly zahrnuty v jízdním řádu linky 317.
Zbývající část trasy linky 321 v úseku „Mníšek p. Brdy,
náměstí – Mníšek p. Brdy, Stříbrná Lhota“ je pak začleněna do nové části trasy linky 320.

Druhá část generální rekonstrukce mostu je rozdělena
celkem do čtyř podetap. Práce na první podetapě by
měly začít začátkem května 2022 a ponesou s sebou
značná dopravní omezení. Ta jsou naplánována na
110 dní a připadnou především na letní měsíce, kdy je
doprava ve městě slabší. Práce budou probíhat především na jižní polovině mostu a na strakonické nájezdové rampě.
Ještě před samotným zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu má být v období 15. 3. – 30. 4. 2022 rozšířena sjízdná rampa mostu o jeden jízdní pruh v místě
sjezdu Modřany – Braník tak, aby se lépe odbočovalo
na směr Braník. Od konce mostovky bude přidán jeden
odbočovací jízdní pruh o celkové délce 40 m.
Při rekonstrukci mostu dojde k uzavření nájezdu na
most ze Strakonické ulice ze směru od Zbraslavi.
Nájezdová rampa bude snesena a vybudována zcela nová. Uzavřena bude také jižní polovina mostu ve
směru na Jižní spojku, ve směru od Smíchova bude
provoz převeden do protisměru. K cestě od jihu na
východ metropole je doporučeno využít objížďku po
Pražském okruhu, případně bude možnost otočení se
do protisměru na vratné rampě u Lihovaru. Dočasně
bude také otevřen sjezd z Pražského okruhu do Libušské ulice mezi Dolními Břežany a Písnicí.
Na Zbraslavi je pak plánováno zkapacitnit křižovatky
okolo mostu Závodu míru přes Vltavu dopravními ostrůvky a křižovatku na západním předpolí mostu vytvořením dočasného kruhového objezdu.
Druhá podetapa je plánována na rok 2023 a dopravní
omezení by při ní měla trvat 92 dní.

Linka 321 byla zavedena 1. července 1996 v souvislosti se zapojením mníšeckého regionu do systému
pražské integrované dopravy (PID). Po celou dobu,
tedy více než 25 let, zajišťovala linka 321 dopravu cestujících v identické trase, mezi pražským Smíchovem
a Stříbrnou Lhotou. Vybrané spoje linky 321 dokonce
po určitou dobu v ranních a odpoledních špičkách sloužily obyvatelům Mníšku pod Brdy jako expresní spoj
s Prahou.
Rozhledna na Závisti u Dolních Břežan
V prosinci minulého roku byla dokončena výstavba
kontroverzní rozhledny na vrchu Hradiště zvaném Závist. Návštěvníkům byla zpřístupněna dva dny před
Vánocemi. Nová rozhledna se tyčí do výše 32 metrů a je umístěna v prostoru akropole, což je nejvyšší
místo zdejšího bývalého keltského oppida. Válcovité
těleso rozhledny je z modřínového dřeva a zajišťují jej
ocelová táhla, která věž stabilizují proti silám větru.
Rozhledna je celoročně volně přístupná a vstupné se
zde neplatí. Z rozhledny je impozantní výhled do širé
krajiny, její vyhlídková plošina se nachází vysoko nad
okolními stromy ve výšce 24 metrů nad zemí a vystoupáte na ni po dubovém točitém schodišti o 128 schodech.
K rozhledně na akropoli vede žlutá pěší turistická trasa
z parkoviště v Břežanském údolí u bývalé lesní minizoo, ovšem je nutné se připravit na stoupání do kopce.
Případně se od tamtéž vydejte po o trochu méně příkré
zelené či lépe modré turistické trase, které se obě se
žlutou po cestě kříží. Druhou variantou, bez výrazného
převýšení, je cesta po zelené z parkoviště od hřbitova
v Dolních Břežanech, případně po modré ze Lhoty.
Práce na chystané rozhledně na Červené hlíně nad
Černolicemi jdou oproti původním předpokladům evidentně výrazně pomaleji, takže se zatím vydejte po
stopách Keltů.
připravil Jaroslav Volf
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Co se děje kolem nás

Tříkrálová sbírka

Po loňské absenci, kdy Tříkrálová sbírka probíhala
pouze on-line, jsme s radostí oprášili kostýmy a vyrazili do ulic Klínce. Koledování se nám moc líbilo,
zažili jsme mnoho nádherných setkání a vřelá přijetí. A přesto, že v pozdějším odpoledni jsme už byli
unavení, zároveň jsme byli nadšení a nabití energií
z tolika krásných zážitků, lidské štědrosti a vstřícnosti. Bohužel jsme nezvládli obejít celou vesnici, tak
se omlouváme těm, kteří třeba marně čekali. Pokud
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máte doma děti, které by se rády do koledování zapojily, v příštím roce je rádi vezmeme do party.
Letošní výtěžek sbírky v Klínci byl 24.590 KČ, velice
děkujeme za Vaši štědrost a těšíme se na setkání
zase za rok.
Petra Plicková

Co se děje kolem nás
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Co se děje kolem nás

Národní týden trénování paměti proběhne letos i v Klínci
První jarní sluníčko, které na nás vykouklo už začátkem února, vylákalo na procházku spoustu lidí, kteří
zatoužili nadechnout se v přírodě. Současně dalo
příležitost prověřit si, jak jsme na tom s naší fyzickou
kondicí po delším zimním odpočinku. Některé z nás
počasí motivovalo k dalším výkonům a postupnému nabírání nových sil. Stejně jako naše lidské tělo
potřebuje k vytvoření a udržení přiměřené svalové
hmoty pohyb, tak i náš mozek vyžaduje určitý druh
aktivizace, abychom se na něj mohli spolehnout
i s přibývajícími lety.
Na tento fakt apeluje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která každoročně na jaře vyhlašuje celostátní akci pod názvem
Národní týden trénování paměti. Tato ojedinělá
osvětová činnost je navíc součástí celosvětové akce
„Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness
Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana
Alliance for the Brain (www.dana.org).
O co se v NTTP jedná? V jednom týdnu se veřejnost
zdarma dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek přednášek na různých místech České republiky. Tyto akce
jsou pořádány vědeckými institucemi i certifikovanými trenéry paměti. Ti spolu s teorií demonstrují
lidem, jak lze efektivně pracovat s pamětí, a veřejnost si může na „vlastní kůži“ vyzkoušet, jak chutná
trénování paměti v praxi. Do celorepublikové osvěty
se letos zapojuje i obec Klínec a srdečně Vás tímto
zve v úterý 29.3. 2022, 10–12.30 hodin na
Přednášku a ukázkovou hodinu trénování paměti
pro veřejnost na Farmě Klínec 29.3.2022
Můžete si poslechnout poznatky o schopnostech
i plasticitě mozku a vyzkoušet si, co dokáže vaše paměť, když jsou jí informace předkládány neobvyklým
způsobem. Seznámíte se s různými paměťovými
technikami, které můžete vzápětí aplikovat ve svém
životě a dozvíte se např.:
•

Jak funguje lidský mozek a jak jej efektivně aktivovat

•

Jak lze trénovat naši paměť v každém věku

•

Co jsou mnemotechniky a jak s nimi pracovat

•

Jak si zapamatovat informace pro praktické využití (nákupní seznam, kalendář, řadu čísel atd..)

•

Získáte inspiraci i návody pro zlepšení vaší duševní kondice
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Není třeba se obávat poměřování vzájemných
schopností. Nejen na přednáškách, ale i na jednotlivých kurzech paměti, které často následují, je kladen důraz na jedinečnost každého z nás i na fakt, že
v atmosféře bez pocitu stresu si mozek informace
lépe kóduje, uchovává i vybavuje. Všichni víme, že
každý z nás má jiné předpoklady k zapamatování si
faktů, čísel, jmen, každý je silný v jiné oblasti a je
to tak v pořádku. Cílem všech kurzů trénování paměti je neporovnávat se, pracovat na sobě, osvěžit
ducha, naučit se něco nového i vyjít mezi lidi stejně
motivované. Název ukázkové hodiny Hrátky s paměti v Klínci napovídá, že se jedná o setkání, kde
si budeme s pamětí hlavně hrát a odložíme na chvíli
starosti a osvěžíme ducha. Myslím, že po tom náročném období co máme všichni za sebou si to zasloužíme .

☺

V případě zájmu o přednášku je vhodné se
předem objednat na tel. 603 140 737 nebo na
email: hany.navratilova73@gmail.com, protože
počet míst je omezen. Těšit se na Vás bude
Hana Navrátilová, trenérka paměti II. stupně

V rámci

se koná
přednáška a ukázková lekce kurzu

Jak funguje lidský mozek
Jak lze trénovat naši paměť v každém věku
Co jsou mnemotechniky a jak s nimi pracovat
Jak si zapamatovat informace pro praktické využití
(nákupní seznam, kalendář, řadu čísel atd..)
 Získáte inspiraci pro zlepšení vaší duševní kondice





Přijďte vyzkoušet jak „chutná“ trénování paměti zábavnou
formou v přátelském prostředí pod vedením certifikované
lektorky paměti II. stupně Hany Navrátilové.

Počet míst je omezen, rezervace na tel. 603 140 737
nebo na email: hany.navratilova73@gmail.com

Kurz probíhá pod záštitou obce Klínec

Mateřská škola

Čertí školka
ničky, jelítka, ale ani koblihy, koláčky a jiné sladkosti.
Když si lidé užili masopustních radovánek, nastal čas
půstu a všichni se začali připravovat na jaro a Velikonoce.
Výlet se nám moc líbil a na závěr jsme od pana Krkovičky dostali semínko jitrnicového stromu, abychom
si ho ve školce zasadili.

Zima nám sice svým počasím nepřála, ale i tak jsme
si v tomto období ve školce užili spoustu zábavy.
Hned v lednu jsme se rozhodli uspořádat školkovou
olympiádu. Vysvětlili jsme si, že jsou různé olympiády. Může být olympiáda sportovní, ale i například
vědomostní. My jsme se rozhodli tyto disciplíny spojit. Vytvořili jsme čtyři družstva a vrhli se na plnění
disciplín. Užili jsme si nejenom sportovní aktivity,
například překonání překážkové dráhy, hod míčkem
do olympijských kruhů, závod v lepení míčku na pásku, hod do basketbalového koše a míčkové bitvy,
ale také soutěže zrakové – optické klamy, soutěže
hmatové – sběr kuliček nohou a soutěže – hudební vědomosti. Také jsme podle předlohy skládali na
čas z geometrických tvarů různé obrazce. Všem se
nám soutěže moc líbily a těšili jsme se na závěrečné sčítání bodů a vyhlášení pořadí vítězů. Vítězné
družstvo sice mohlo být jenom jedno, ale my víme,
že není nejdůležitější vyhrát, ale užít si hezké chvíle
společně s kamarády.
Všichni jsme na závěr olympiády dostali čokoládové
medaile a olympijský diplom.
Tradice o masopustu
V únoru jsme si ve školce povídali o tradici Masopustu a abychom se toho dozvěděli co nejvíce, vyrazili
jsme na výlet do Čechovy stodoly. Tam nás přivítal
řezník Krkovička a provedl nás stodolou vyzdobenou masopustními postavičkami a obrazy s výjevy
z Masopustu. Během cesty nám vyprávěl o lidových
zvycích. Například jsme se dozvěděli, že v průvodu nesmí chybět Medvěd, Slamák, Kobyla a babka
s dědkem. Dozvěděli jsme se také, že se v minulosti
pořádaly masopustní bály, kde se jedlo, pilo, zpívalo
a tancovalo. Na takové zábavě nesměly chybět jitr-

My jsme se ale letos rozhodli podívat i na benátský
karneval do Itálie. Pouštěli jsme si na projektoru
krásné fotografie z karnevalu a povídali si o rozdílech
mezi naším Masopustem a benátským karnevalem.
Benátský karneval je podle nás více naparáděný
a probíhá i na lodích na vodě. Když jsme si prohlédli ukázky benátských masek, paní učitelky nám jako
překvapení daly bílé karnevalové masky a my jsme
si je krásně barevně nazdobili. Moc se nám povedly,
a tak jsme je dali maminkám, aby byly krásné.
Balónem napříč kontinenty
Další výlet, na který jsme vyrazili v únoru, nás zavedl
do Prahy do Českého muzea hudby.
Čekal na nás program s názvem Cesta kolem světa.
Nebyla to obyčejná cesta, ale cesta balonem přímo
do středu Afriky, Ameriky a Asie. Cesta byla neobvyklá i tím, že byla celou dobu doprovázena hudbou právě z těchto světadílů. Písničku Ententýna mandolína,
která nás měla provázet celou cestu, jsme se rychle
s paní lektorkou naučili, nachystali si společně virtuální horkovzdušný balon a mohli jsme vyletět.
První přistání bylo v Africe u řeky Nil. Zde jsme si
vyprávěli, že v Africe lidé moc rádi hrají na bubny.
A najednou se před námi objevily bubny a z nás se
stali malí, ale šikovní bubeníci. Moc jsme si to užili,
ale času bylo málo, tak jsme opět nasedli do balonu
a ten nás nesl k dalšímu světadílu. Tentokrát jsme
přistáli v Americe.
Tady jsme se dozvěděli, že zde žijí kovbojové a ti
moc rádi jezdí na koních. Dostali jsme rourkové bubínky a už jsme za zvuků klapajících kopyt pod vedením kovboje Ondry uháněli po prérii. Cestou jsme
narazili na původní obyvatele Ameriky, na Indiány.
Když jsme je slušně pozdravili, tak nám dovolili si
s nimi zatancovat indiánský bojový tanec, který jsme
doprovázeli zpěvem umba, umba, umbabá. Protože
to byl bojový tanec, tak se náš zpěv stále zesiloval,
až zněl přímo strašidelně. Když tanec skončil, docela
jsme si oddechli a rychle nasedli do balonu a těšili na
další světadíl. Tím byla Asie.
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Přistáli jsme přímo v Japonsku, které je plné kytek,
stromů, vody a krásné hudby. Tady jsme si vyzkoušeli hru na zvonkohry, které měly pouze pět kamenů
pentatonicky uspořádaných, a tak jsme je nevědomky rozezněli typickou asijskou hudbou. Také jsme si
prohlédli obrovský gong, a když ho Martina rozezněla, objevila se najednou mezi námi Radka, která byla
oblečená jako Japonka a moc jí to slušelo. A protože
jsme se v Japonsku naučili jejich pozdrav, tak jsme jí
mohli i japonsky pozdravit. Bylo to moc hezké a my
jsme zjistili, jaký je velký rozdíl například mezi hudbou, která doprovází indiánský válečný tanec a hudbou, která zní v japonských zahradách.

Na závěr jsme při vyhlašování výsledků všichni dostali medaile a vítěz i lahev dobrého šampaňského.
Byly to samozřejmě jen dětské rychlé špunty.

Poslední cesta vedla zpátky domů do Evropy a za
zpěvu písničky Ententýna mandolína jsme se rozloučili.

V tomto školním roce se nám podařilo za podpory
obce, a zejména paní starostky, opět vylepšit nejen
prostředí uvnitř školky, ale i zahrady.

Lyžařský kurz v Chotouni

Na zahradě jsme postavili altán, který bude dětem
poskytovat nejen stín při jejich hrách, ale i zázemí
pro venkovní vzdělávání.

Lyžařský kurz dopadl jako vždy moc dobře a my se
těšíme, jak se příští rok opět společně sejdeme na
sjezdovce v Chotouni s trenéry z „Hravého lyžování“.
Leden a únor nám ve školce uběhly jako voda a my
se těšíme na další měsíce, kdy budeme cestovat nejen do pravěku a středověku, ale i do budoucnosti.
Školka zase o něco hezčí

V posledním únorovém týdnu jsme se zúčastnili týdenního lyžařského kurzu s „Hravým lyžováním“.
Nejprve to vypadalo, že nepříznivé počasí nám tuto
tolik očekávanou akci zkazí, ale díky velkému úsilí
pracovníků „Hravého lyžování“ sníh vydržel, a my si
užili týden radovánek na sjezdovce. Jako vždy jsme
se rozdělili do malých družstev podle našich schopností. Někteří mohli hned první den na velkou sjezdovku a někteří zůstali na malé sjezdovce, aby se
pod dohledem zkušených trenérů nejprve rozjezdili.

Novou máme i vstupní bránu, kterou nám na zakázku udělal kovář, pan Vorlíček. Nová brána není jen
hezká, ale je bezpečná, a hlavně i funkční.

Ale protože jsme šikovní, tak již druhý den jsme se
všichni proháněli na velké sjezdovce. Trénovali jsme
brzdění, zatáčení a jiné možné i nemožné dovednosti. Vedoucí z „Hravého lyžování“ byli jako vždy moc
fajn a celý týden se nám s úsměvem věnovali.

V naší školce se věnujeme i digitálnímu rozvoji
u předškolních dětí, a tak jsme z peněz, které jsme
ušetřili v projektu Šablony II zakoupili nový notebook.
Ten bude za dohledu učitelek k dispozici pro děti při
jejich rozvoji IT dovedností i při promítání naučných
filmů přes projektor.

Poslední den kurzu jsme se těšili na závody, kam se
mohli na nás přijet podívat i naši rodiče a fandit nám.
Protože fandili opravdu hlasitě, zvládli jsme to všichni na výbornou.
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Ve školce se ještě před koncem roku podařilo položit
nové lino v jídelně. Změna podlahy byla již opravdu
nutná, protože zde byly stále původní dlaždice.
Radost máme také z nových koberců v obou třídách.
Jsou měkké, příjemné, a i děti je ocenily, jelikož se
jim na nich dobře cvičí i hraje.

Projekt Šablony II v těchto měsících právě ukončujeme. Čerpali jsme z něj peníze na projektové dny ve
školce, které jsme využili v 10 lekcích Malé technické

Mateřská škola

univerzity a dvě lekce Malé digitální univerzity. Dále
jsme peníze využili na dva projektové dny mimo MŠ,
školení učitelek a sdílení mezi pedagogy z jiných MŠ.

obdržené finance se chystáme zakoupit robotickou
hračku Blue-Bot s různými možnostmi programování
včetně příslušenství, viz www.eduito.cz.

Projekt Šablony II byl velmi nepříznivě narušen
pandemickou situací. Ale nakonec jsme vše zvládli
a jsme úspěšně v cíli.

Jsme rádi, že můžeme říci, že školka a její vybavení
je zase o veliký skok dále.

Chystáme se také využít finanční příspěvek MŠMT,
který podporuje digitální gramotnost v MŠ, a to
v rámci projektu Národního plánu obnovy (NPO). Za

Přejeme všem brzké jaro plné sluníčka a pohody.
Děti a učitelky ze školky

Mateřská škola v Klínci
Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
26. dubna 2022
od 8:30h. do 10:00h. a od 14:30h. do 16:00h.
Zápis do Mš bude probíhat 9.května 2022 od 14:00h. do 17:00h.
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Volný čas

Putování zemským rájem

Dnešní vycházku podnikneme do sousední obce Trnová a po cestě si také povíme něco z místní historie.
Asi vám nemusím vysvětlovat, kudy tudy do Trnové,
takže vyrazíme. Na trasu se můžete vydat pěšky, na
kole, nebo si to trochu ulehčit a do sousední obce se
přiblížit automobilem.
Pokud se vydáte cestou okolo Vršků, tak v terénní
sníženině po pravé straně cesty nemůžete přehlédnout majestátní věkovitý dub. Mohutný strom tady
stojí na pomezí klíneckého a trnovského katastru
a v dřívějších dobách zde plnil funkci hraničního
stromu. Jeho stáří se mi sice nikdy nikde nepodařilo
dohledal, ale doufám, že během příštích dvou let jej
bude možné určit alespoň přibližně pomocí metody
systémových měření.
Ve středověku vykonával v této lokalitě funkci hraničního bodu Vrytý kámen, o kterém se několikrát
zmiňují listiny zbraslavského kláštera ze 14. století,
to, když se opakovaně upřesňovala hranice mezi državou zbraslavského a břevnovského kláštera, který
vlastnil právě Trnovou. Podoba Vrytého kamene ani
jeho přesná lokace ale není známá a poslední zmínka se o něm nachází v listině z roku 1357. Historik
Zdeněk Boháč však uvádí, že v roce 1965 byl v prostoru nedaleko prastarého dubu na pomezí klíneckého a trnovského katastru vyorán při hluboké orbě
opracovaný kámen o rozměrech 80 x 90 x 30 cm ve
tvaru lomeného oblouku připomínající výplň gotického okna. Je tak možné, že šlo právě o tento kámen,
o kterém se hovoří v hraničních listinách ze 14. století.
U křížku se dáme doprava a půjdeme, jak se říká,
stále za nosem, a to až za Trnovskou krčmu. Ještě,
než dojdeme do samotné vsi, mineme po cestě novodobou zástavbu, zčásti ve stylu podnikatelského
baroka, a nesčetně ohrad s koňmi. To už se ale před
námi skví trnovský kostelík, který v nedávné době
dostal zbrusu novou fasádu.
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Základy kostela byly položeny spolu se založením
Trnové, první zmínka o kostele totiž pochází z roku
1357. Dnes barokně upravená stavba je v jádře stavbou z poloviny 14. století, což dokládá v minulosti objevený, ale dnes již zazděný gotický portál v severní
zdi kostelní lodi. V roce 1973 se podařilo zajistit autobusové spojení Trnové s Prahou. Zdejší kostel byl
v té době značně zpustlý, a možná i proto se v obci
počátkem 70. let minulého století zrodil nápad, že by
kostel měl být přeměněn v garáž pro autobus, k čemuž tedy nedošlo. V dnešní době v kostele slouží
mše především pravoslavná církev.
Vydejme se dále po cestě kolem zámečku, ten prošel po roce 2006 generální rekonstrukcí a dnes jsou
v něm provozovány pestré komerční aktivity. Zámeček původně býval součástí velkostatku. Svůj
nynější vzhled získal po roce 1860, kdy jej zakoupil
průmyslník Čeněk Daněk, který budovu rekonstruoval v romantickém stylu – postavil hodinovou věž,
po stranách původního barokního objektu přistavěl
krajní rizality, v patře vznikl slavnostní sál s terasou
a schodištěm, přibyla otevřená lodžie, nárožní věžičky a plastická rámování oken.
Ve své historii vystřídal trnovský velkostatek mnoho majitelů. Jedním z nich byl Václav Škroup, bratr
Františka Škroupa (1801–1862), hudebního skladatele, autora melodie české státní hymny. Podle dochovaných svědectví skladatel František Škroup ve
vsi často pobýval. Jeho starší bratr Václav na statku
v Trnové nejprve vykonával funkci vrchního správce
a později, v roce 1838, si velkostatek zakoupil.
V tradici místního lidu se udržela zpráva, že právě
zde napsal František Škroup melodii naší národní hymny. Často prý chodil na vyhlídku na vltavské
údolí do míst dodnes zvaných Kazatelna (později
nazývaná Škroupova kazatelna, dnes Škroupova vyhlídka) a podle místní tradice měl právě zde vzniknout nápěv písně „Kde domov můj“. Pohled do údolí
Vltavy, na okolní hvozdy, louky a pole měl Škroupa
údajně inspirovat při skládání hudby k divadelní hře
Fidlovačka, ze které píseň pochází. Autorem divadelní hry je sice Josef Kajetán Tyl, ale uvádí se, že Tylův
text mírně upravil právě František Škroup. Na počest
jeho zdejších pobytů byla dokonce před lety vydána
Výroční turistická známka.
Skála zvaná Kazatelna je ohraničena z jihu roklí Leznické cesty, z východu údolím Vltavy a ze severu roklí
Jílovišťského potoka. Poskytuje hned dvě vyhlídková
místa, jedno na jihovýchodním a druhé na severo-

Volný čas
výhled k jihu na Měchenice a také
na Skochovice, které se rozkládají
na protějším břehu Vltavy.

Kostel v Trnové okolo roku 1900

východním okraji skalního výběžku. Tam je ale před
námi ještě kus cesty, takže půjdeme dál. Po 100 metrech od vchodu do dvorany zámečku se dostaneme
na prostranství k Trnovské krčmě. Její základy byly
položeny tehdejším majitelem trnovského velkostatku, Janem Ferdinandem ze Schönfeldu, který tady
v roce 1791 (uvádí se i rok 1790) založil první rolnickou školu v Čechách.
Po dalších 100 metrech od Trnovské krčmy se dáme
doprava, po místní cestě ze zámkové dlažby. Na jejím konci musí naše kroky mířit vpravo na louku, kde
nás cesta povede dál, až za ohradou vstoupí do lesa,
přesněji řečeno, do toho, co z lesa zbylo. Abychom
se dostali k prvé vyhlídce, je třeba za další ohradou
sejít z lesní cesty doprava, kde podél okraje rokle
vede nekomfortní úzká vyšlapaná pěšinka, která nás
ale neomylně dovede až na vyhlídku na jihovýchodním okraji Kazatelny. Ze skalního výběžku je krásný

Vyhlídka z Kazatelny na jih

Druhé vyhlídkové místo se nachází na severovýchodním okraji skály, ovšem kvůli stromům neposkytuje natolik volný výhled do krajiny
jako vyhlídka na jih, a až se zazelenají stromy a keře, bude to ještě
horší. Pokud se o tom chcete přesvědčit na vlastní oči, vydejte se
po pěšině zpět na lesní cestu, po
které jsme přišli, a pokračujte po
této cestě ke druhé vyhlídce. Rozhodně nedoporučuji hledat pěšinu,
která konkrétně na mapě v aplikaci Mapy.cz obě vyhlídky spojuje, je
už totiž nenávratně ztracená pod
hustou vegetací.
Která ze dvou vyhlídek byla Škroupova oblíbenější, se už dnes nedozvíme. Každopádně v průběhu doby se názory na tuto otázku měnily,
a některé současné mapy dokonce Škroupově vyhlídce mylně přiřazují zcela jinou lokaci nad řekou.
V úvahu je také potřeba vzít, že v dobách, kdy Škroup
navštěvoval Trnovou, byl pohled do místní krajiny,
stejně jako do údolí Vltavy, zcela odlišný, než jak jej
známe dnes, totiž se všudypřítomnou zástavbou.
Jen posuďte v úryvku textu písně: „voda hučí po lučinách – bory šumí po skalinách – v sadě skví se jara
květ – zemský ráj to na pohled!“. Pokud je skutečně
pravda, že inspirací pro nápěv byla tato místa, tak
onen český zemský ráj se nalézá v okolí Trnové.
Jaroslav Volf

Vyhlídka z Kazatelny na sever
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Plán akcí v obci Klínec 2022
DATUM

ČAS, ZAHÁJENÍ
AKCE

NÁZEV AKCE

POŘADATEL, MÍSTO KONÁNÍ

13. 3. Ne

10-15 hod

Dětský bazárek

Farma Klínec, Klínec 49

19.-20.3

celý víkend

velkoobjemový kontejner na BIO

Obec Klínec, areál OU, Klínec 138

19. 3. So

19:00 hod

Keltský telegraf

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

26. 3. So

8-11 hod

mobilní sběr NO a VO

Obec Klínec, u hasičské zbrojnice,
Klínec 19

26. 3. So

14:00 hod

Malá klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí fotbalové hřiště TJ
Klínec

26.-27.3.

celý víkend

kontejner na velkoobjemový odpad

Obec Klínec, areál OU, Klínec 138

3. 4. Ne

14-17 hod

Poznej farmu zblízka

Farma Klínec, Klínec 49

9. 4. So

14:00 hod

Velikonoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

15. 4. Pá

14-18 hod

Zábavné velikonoční odpoledne

Farma Klínec, Klínec 49

30. 4. So

17:00 hod

Pálení čarodějnic a stavění máje

SDH Klínec, před hasičskou zbrojnicí

1. 5. Ne

9-13 hod

Májový jarmark

Farma Klínec, Klínec 49

6. 5. Pá

17:00 hod

Uctění památky padlých

Obec Klínec, pomník

7. 5. So

14-19 hod

Dětská májová diskotéka

Farma Klínec, Klínec 49

9. 5. Po

14-17 hod

Zápis do MŠ

Mš Klínec, Klínec 132

14. 5. So

13:00 hod

Malý Drápalík, modelářský letecký
den

TJ Klínec, fotbalové hřiště

15. 5. Ne

9-13 hod

Nedělní jarmark

Farma Klínec, Klínec 49

21. 5. So

10-15 hod

Blešák

Farma Klínec, Klínec 49

18. 6. So

13:00 hod

Regionální Hry bez hranic

Klínec, fotbalové hřiště

30. 6. Čt

14-17 hod

Vítání prázdnin

Farma Klínec, Klínec 49

3. 9. So

14:00 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, fotbalové hřiště

říjen

14:00 hod

Dýňová slavnost

Farma Klínec

říjen

14:00 hod

Velká klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí tělocvična nebo
hřiště

27. 11. Ne

15:00 hod

Rozsvícení Vánočního stromu

Farma Klínec

10. 12. So

14:00 hod

Vánoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

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

16

POZNÁMKA

dětské tratě, 3 km,
6 km

dětské tratě, 3 km,
9 km

Pozvánky

malá
7. ročník slavného běžeckého závodu

MÍSTO KONÁNÍ

lesní a polní cesty okolo Klínce

PREZENTACE

fotbalové hřiště TJ Klínec
OBČERSTVENÍ

občerstvovna pod pergolou
(při špatném počasí Peklo)
STARTOVNÉ

děti 20,-Kč, dospělí 50,-Kč
TRATĚ

6km, 3km, 1200m, 400m, 100m
PROGRAM

13:30 - 14:00 prezentace
14:30 start nejml. kategorie
cca 16:00 vyhlášení výsledků
INFO, PŘIHLÁŠKY

Markéta Polívková
t: 776 700 346

e: marketa.polivkova@obecklinec.eu

KLÍNECK Á

26/03/2022

farmářské výrobky
velikonoční dekorace
svíčky
sadba, sušené květiny
šperky, korálky, brože
čepice, ponožky
palačinky
uzeniny, klobásky, pečivo
…..
Doprovodný program

Po celou dobu možnost občerstvení (pivo, limo, teplé nápoje).

HRY BEZ HRANIC V KLÍNCI

Použitý kuchyňský olej do odpadu

sobota 18. 6. 2022 na fotbalovém hřišti

nepatří!

Chcete si užít pořádnou legraci a reprezentovat obec v soutěžním týmu?

-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí

Soutěžní družstvo je sestavené z 5 žen a 5 mužů a všichni zkušení machři jsou v letošních
hrách hlavními pořadateli, proto hledáme nové členy!

Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL
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Pozvánky

FARMA KLÍNEC & KLÍNEČTÍ KOZLÍCI
EM
PŘÍJ ŠEK
LÁ
PŘIH TĚN!
SPUŠ

POZNEJ FARMU
ZBLÍZKA!

NEDĚLE 3.4.2022
14:00 - 17:00

Í

DENN

TÁBOR
MALÝ
FARMÁŘ

PRO D
Ě
OD 5 TI
LET

2022

1.TURNUS
2.TURNUS
3.TURNUS
4.TURNUS
5.TURNUS

11.7. - 15.7.
18.7. - 22.7.
1.8. - 5.8.
9.8. - 12.8.
22.8. - 26.8.

2022
2022
2022
2022
2022

SPOLEČNĚ BUDEME PEČOVAT O ZVÍŘATA, SOUTĚŽIT, TVOŘIT,
POZNÁVAT NOVÉ KAMARÁDY A UŽÍVAT SI SPOUSTU LEGRACE!

CENA: 3900 KČ

Občerstvení zajištěno.
Farmářský krámek
bude otevřen do 18:00.

VČETNĚ CELODENNÍ STRAVY A PITNÉHO REŽIMU

DALŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA WWW.FARMAKLINEC.CZ

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
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Bohoslužby v kapličce / zvoničce sv. Floriána v Jílovišti
Pražská ulice, u zastávky autobusu l. 318
– Jíloviště, směr Praha

Katolická mše svatá celebrovaná P. Janem
Dlouhým
z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy
v sobotu 19. března 2022 od 18.00 hodin.
Evangelická bohoslužba
Mgr. Vendula Glancová z Husova Domu
ve Hvozdnici
v neděli 27. března od 17.00 hodin.
Informace o aktuálních termínech bohoslužeb jsou
na oficiálních stránkách obce Jíloviště –
www.jiloviste.cz –
v rubrice Informace pro občany/Kalendář akcí.

TJ Klínec, z. s., odd. kopané
rozpis soutěže jaro 2022
Praha-západ, IV. třída, skupina B
10. kolo

10. 4. NE

16.30 h

TJ Klínec – SK Kazín B

11. kolo

17. 4. NE

10.15 h

FK Dobříč 1940 B – TJ Klínec

12. kolo

24. 4. NE

17.00 h

TJ Klínec – FK Středokluky B

13. kolo

1. 5. NE

17.00 h

TJ Sokol Čisovice B – TJ Klínec

14. kolo

8. 5. NE

17.00 h

TJ Klínec – FK Rudná B

15. kolo

15. 5. NE

17.00 h

TJ Sokol Tuchoměřice B – TJ Klínec

16. kolo

22. 5. NE

17.00 h

TJ Klínec – SK Roztoky B

17. kolo

29. 5. NE

17.00 h

TJ Sokol Statenice – TJ Klínec

18. kolo

5. 6. NE

17.00 h

TJ Klínec – FK Mníšek pod Brdy B
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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

