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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 2/2022, vychází 17. června 2022. 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
Milí čtenáři klíneckého zpravodaje,
tyto řádky píši v deštivém předmedardovském dni,
a protože je práce na obci počasím dost často výrazně ovlivněná, vypouštím alespoň na pár dní z hlavy
zalévání vysazených stromů, nátok vody na vodojem
a počítám kubíky dešťové vody, které nám pronikají
do kanalizace a přetěžují čistírnu…

Hry bez hranic v Klínci
V těchto dnech také vrcholí přípravy velké regionální
akce Hry bez hranic, soutěže obcí mníšeckého regionu, kterou pořádáme v sobotu 18. 6. na fotbalovém
hřišti v Klínci. Na naše poměry je to velká akce, přihlášeno je celkem 12 týmů obcí a předpokládáme účast
nejméně 500 lidí. Celé přípravy, vymýšlení disciplín,
shánění a výroba potřebných věcí trvají už déle než
rok a podílí se na nich řada z vás, klíneckých srdcařů. Přípravy jsou opravdu náročné a vyžadují spoustu času a bez vaší pomoci by to nešlo. A moc vám za
to děkuji. Děkuji za váš čas, vaše nápady a za legraci, kterou jsme si při zkoušení disciplín užili. Těší mě,
kolika lidem záleží na dobrém jménu Klínce a jsou
ochotní dobrovolně trávit svůj volný čas organizací
akce pro naši obec.
Hry bez hranic jsou pro diváky velmi zajímavé, těšíme se na hojnou účast klíneckých i obyvatel sousedních obcí. Klínec bude tentokrát reprezentovat úplně
nový tým, protože ostřílení borci z předchozích ročníků jsou letos mezi pořadateli. Ale po úvodních schůzkách i zde věřím, že se vytváří skvělá nová parta,
která se v konkurenci ostatních obecních družstev
neztratí. Přijďte jim zafandit! Všichni si ale nejvíc přejeme, aby v sobotu 18. 6. svítilo sluníčko a dlouho
připravovaná akce se vydařila

☺

kladním školství se 14 obcí regionu rozhodlo řešit
společně a vytvořilo Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou. Hlavním z důvodů společného postupu je maximální možné využití dotačních
příležitostí, kdy nejvyšší podpora na výstavbu škol
je v ČR poskytována školám o velikosti minimálně
2x9 tříd. S potřebným zázemím se jedná o investici
okolo 750 mil. Kč v dnešních cenách, které ale neustále rostou. Škola by měla být umístěná na pozemku
mezi ulicí Řevnická a Strakonickou dálnicí v Mníšku
pod Brdy a je koncipována jako moderní areál budov v nadčasovém stavebním i technickém standardu, vybavený moderními technologiemi a odbornými
učebnami. Součástí školského areálu by, mimo jiné,
mělo být sportoviště s tělocvičnami, z nichž jedna
bude vybavená hledištěm, a atletický ovál s dráhou
400 m pro pořádání národních i mezinárodních soutěží. Taková dráha chybí v celém okrese Praha-západ. Do studie proveditelnosti bude zahrnuta i budova pro základní uměleckou školu, na její výstavbu ale
budeme muset v budoucnu teprve sehnat finanční
prostředky. Velký důraz klademe na časové hledisko, kapacity škol v celém regionu praskají ve švech,
a proto s dalšími kolegy starosty usilovně pracujeme
na tom, aby se situaci povedlo co nejdříve vyřešit.
Umístění dětí do prvních tříd a letos už i do šestých
(v případě pokračování z prvostupňové školy), je
každoroční stresová situace pro nás, kteří povinné
vzdělání našim obyvatelům zajišťujeme, ale hlavně
pro rodiče, kteří trpí velkou nejistotou. Ve všech předchozích ročnících i letos jsme díky spolupráci s okolními obcemi pro všechny děti zajistili docházku do
stávajících škol v okolí a nemuseli otevírat provizorní
třídu, kterou jsme měli jako záložní řešení, ale která
by byla finančně i organizačně náročná a bez zázemí
stabilní školy. Komplikací v plánování a umísťování
žáků je praxe „školské turistiky“, kdy se děti i celé rodiny těsně před zápisy přehlašují a mění si trvalé pobyty. V této situaci je pro nás, zřizovatele škol, prakticky nemožné předem přesně spočítat poptávku do
jednotlivých ročníků školního i předškolního vzdělání
a nejistota okolo zápisů se tím jenom zvětšuje.

Dotace

Škola
Mimo výše popisované aktivity se celé jaro intenzivně zabýváme přípravou stavby svazkové školy. Jak
už jsem dříve zmínila, nedostatečnou kapacitu v zá-

V minulém vydání zpravodaje jsem uváděla přehled
všech dotačních žádostí, které máme v letošním
roce zatím zaevidované nebo jsou ve vysokém stadiu připravenosti k podání. Z šesti podaných žádostí
poskytovatelé zatím vyhodnotili pouze dvě a v obou
jsme byli úspěšní! Získali jsme dotaci 100 000,- Kč
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení dýchacích přístrojů pro
naši zásahovou jednotku a 1 000 000,- Kč ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
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Informace pro občany
na odbahnění a rekonstrukci našich rybníků. Nové
dýchací přístroje předáme našim hasičům již během
léta, na vyčištění rybníků připravujeme výběrové řízení na dodavatele a realizace by měla proběhnout
v období podzim 2022 (vypuštění rybníků) až jaro
2023 (odbahnění a rekonstrukce).
Na vyhodnocení dalších podaných žádostí netrpělivě
čekáme a mezitím podáváme další. V květnu jsme
podali žádost do Středočeského Fondu hejtmanky na podporu uspořádání regionální akce Hry bez
hranic. Evropské Fondy v novém sedmiletém období
2021–2027 mají bohužel obrovské zpoždění, výzvy
z Operačních programů ještě pořád nebyly vypsány a termíny se stále odkládají. Projekty máme ale
připravené a v okamžiku jejich zveřejnění jsme připraveni podávat další žádosti (dostavby vodovodů,
intenzifikace čistírny odpadních vod, rekonstrukce
obecních budov, opravy a výstavba místních komunikací, odpadové hospodářství atd.).

Rekonstrukce krajské komunikace
V těchto dnech probíhají finální jednání s vlastníky
pozemků dotčených 1. etapou rekonstrukce krajské
komunikace (1. etapa zahrnuje úsek od odbočky na
Všenory po golf Líšnice včetně křižovatky u hřiště).
Někteří vlastníci si bohužel i po mnohaleté přípravě
kladou někdy i nesmyslné podmínky a dohody stále
blokují. Další překážkou je exekuce vydaná na jednoho z nich. K dohodám mezi Středočeským krajem a vlastníky poskytujeme maximální součinnost
a snahu o jejich uzavření a věřím, že nakonec jednání úspěšně zakončíme podpisem smuv a rekonstrukce bude v příštím roce konečně zahájena.
Pro přípravu etapy 2 (průtah obcí od křižovatky
u hřiště ve směru na Bojov po konec obce) a etapy 3 rekonstrukce (od konce obce okolo hřbitova až
ke Spálenému mlýnu) probíhají inženýrské činnosti
k vyřízení potřebných stavebních povolení. Pro etapu 3 bylo 6. června zahájeno územní řízení.

Odpady
Od 1. dubna začala i v Klínci svážet odpady společnost Brdská odpadářská s.r.o. (BOS) vlastněná
Dobrovolným svazkem obcí, jehož je Klínec členem.
Nová společnost a celý systém odpadového hospodářství v regionu se stále vyvíjí. I zde čekáme na výzvy z Operačních programů, do kterých máme připravená podání na druhé svozové auto, vážní a čipový
systém pro evidenci vývozů každé nádoby a nádoby
pro door to door systém (každá domácnost má svoji
nádobu na bio, plast a papír). Door to door systém
je v praxi rozšířený a nově se zavádí do více a více
obcí. Přes počáteční nedůvěru občanů je po zažití
velmi oblíbený a má prokazatelně nejvyšší efekt pro
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zvýšení vytříděnosti a snižování množství směsného
odpadu a jeho skládkování. Na snižování směsného odpadu a skládkování jsou platné přísné zákonné
normy a limity, které postupně snižují množství odpadu k uložení na skládce až do jeho úplného zákazu
v roce 2030. Od příštího roku už bude například zakázáno ukládat na skládku bio odpad včetně kuchyňského (slupky od zeleniny apod.). Pokud pro dodržení limitů neprovedeme potřebná opatření a třídění
nezvýšíme, nebudeme je schopni plnit. Na podporu
zákazů je skládkování zatíženo stále se zvyšujícími
poplatky, takže čím víc vyřídíme, tím méně zaplatíme a každým dalším rokem bude rozdíl výraznější.
Pro usnadnění třídění v domácnostech jsme s naší
společností BOS nově zajistili možnost třídit společně obaly z nápojových kartonů (obaly od mléka, džusů atd.) a plasty. Plastový odpad se vozí na třídičku,
kde je karton vyseparovaný spolu s dalšími složkami
k recyklaci.
Nápojové krabice můžete třídit spolu s plastem
a ukládat je do žlutých nádob!

Pozemek pro sportoviště
Obci chybí pozemky, na kterých by mohla vystavět
volnočasový areál pro svoje občany. Proto jsme na
jaře oslovili vlastníky pozemků v lokalitě, kde je dle
platného územního plánu možné vybudovat veřejné
sportoviště. Zájem o odprodej části pozemku projevil
vlastník parcely č. 576/7 a podal nabídkovou cenu.
Nyní probíhá zaměření a oddělení pozemku a jednání o kupní smlouvě. Obec by tímto měla získat do
svého vlastnictví pozemek o velikosti 1 800 m2 za
cenu 1 900 000,- Kč, na kterém je možné vystavět
veřejné sportoviště, např. multifunkční hřiště a další
herní a relaxační plochy. Při plánování stavby i provozu budoucího sportoviště budeme spolupracovat
s TJ Klínec a využijeme dotačních titulů z Národní
sportovní agentury (nebo jiné) s cílem funkčního propojení všech možností sportovního vyžití v Klínci.

Informace pro občany
Rozsah činností na obci je opravdu široký a popis všeho by byl spíš na vydání knihy než na pár stran úvodníku zpravodaje, kde se vždy snažím vyzdvihnout
jen to nejdůležitější. Aktuální informace o dění v obci
najdete v zápisech z veřejných zasedání a na webu
obce. Nejpružnějším informačním kanálem je Mobilní rozhlas, kde už máme 120 příjemců do aplikace
v mobilním telefonu a téměř 200 mailových adres.
Registrační odkaz najdete na našich webových stránkách www.obecklinec.eu. Neváhejte se také registrovat!

Přeji všem krásné léto, plné slunečných dní, dětem
prázdniny plné zážitků a dospělým zaslouženou dovolenou.
Markéta Polívková, starostka obce

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

Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 3/22 dne 21. 3. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu
na poskytnutí individuální dotace na činnost TJ Klínec
v roce 2022 ve výši 80 tis. Kč, dále schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku na činnost
Českého svazu včelařů ve výši 5 tis. Kč;
Schválilo výsledek výběrového řízení na dodavatele
stavby „Revitalizace a dostavba bytového domu Klínec“, byla vybrána firma Shaft s. r. o., IČO 02093260,
s nabídkovou cenou 11 038 154,26 Kč bez DPH;
Vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Klínec formou
opatření obecné povahy č. 1/2022;
Zhodnotilo jako výhodnou nabídku firmy Licoměrsko
s. r. o., IČO 62957406, na odkup pozemku na veřejné
sportoviště a zmocnilo místostarostu obce k jednání

a přípravě smlouvy kupní a smlouvy o vyrovnání závazků mezi obcí Klínec a firmou RS BAU s. r. o., s tím
že vlastní zpracování smlouvy bude zadáno právní
kanceláři;
Schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s firmou
NMA s. r. o., IČO 26145723, na údržbu veřejných prostranství na období 9 měsíců;
Souhlasilo s uzavřením smlouvy na sběr, přepravu
a nakládání s komunálními odpady s firmou Brdská
odpadářská společnost, s. r. o. vlastněnou Dobrovolným svazkem obcí, kterého je obec Klínec členem;
Vzalo na vědomí zápis ze zakládající členské schůze
DSO Svazková škola pod Skalkou a souhlasilo s příspěvkem obce Klínec pro rok 2022 ve výši 400 tis. Kč.

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

Velikonoční trhy v Klínci
Obhlížení stánků i nakupování
zboží běželo o sto šest. Ať už to
byly farmářské výrobky, velikonoční dekorace nebo sazenice,
lidé korzovali dokola a přemítali,
co z toho si zakoupí. Nechybělo
tradiční občerstvení od hasičů ani
posezení pro návštěvníky akce.
Příjemné sousedské setkání se
neslo především v duchu přátelských rozhovorů.
Pro děti byla okolo rybníka nachystána stezka s vědomostními
úkoly, při kterých zábavným způsobem vyřešily jednu záhadu –
kdo snědl beránka.
V sobotu 9. dubna se u hasičské zbrojnice po dvouleté vynucené pauze uskutečnily tradiční Velikonoční
trhy. Počasí bylo značně nevlídné a teplota ten den
klesla skoro na nulu, přesto sem spoluobčané zavítali v hojném počtu.
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Jedinou kaňkou na celém odpoledni byla krátká, leč vydatná, sněhová přeháňka, která před 16. hodinou vyhnala předčasně mnoho návštěvníků i stánkařů domů.
Jaroslav Volf

Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Středočeský kraj zrušil seniorům jízdné
zdarma

Přesný termín slavnostního otevření bude zveřejněn na
webových stránkách obce Všenory.

Od 12. června 2022 došlo k úpravám jízdného na linkách
Pražské integrované dopravy na území Středočeského
kraje. Nejzásadnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let. Senioři ve věku nad 70 let nyní
nově platí poloviční jízdné, stejně jako dosud např. senioři
ve věku 65–70 let. K dispozici jsou jednorázové i dlouhodobé jízdní doklady. Na území Prahy se nic nemění, zde
mají senioři na 65 let nadále přepravu zdarma.

Křižovatka u Koruny zlepší průjezd
Radotínem

Mění se také tarif pro přepravu jízdních kol. Do současnosti se v tarifu PID přepravovala ve vlacích jízdní kola
pouze na území Prahy, na území Středočeského kraje tarif PID pro jízdní kola neexistoval, s výjimkou cyklobusových linek. Na území Prahy zůstává přeprava kol nadále
zdarma. Na území Středočeského kraje ve vlacích PID je
nyní k dispozici krátkodobé přepravné na dvě hodiny za
30 Kč a celodenní přepravné za 80 Kč.
Dále bylo zavedeno speciální zlevněné jízdné pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.

Nová prodejna papírnictví
V Mníšku pod Brdy byla v dubnu otevřena zbrusu nová
prodejna Papírnictví Kreativ. Prodejna se nachází v Čisovické ulici čp. 198, jen několik kroků od multifunkční budovy Pasáž Pražská.
Majitelé obchodu na prostorné ploše nabízejí sortiment ze
čtyř základních oblastí: kreativní potřeby, školní potřeby,
kancelářské potřeby a párty program. Zboží, které zákazníci nenajdou v nabídce prodejny, ochotně seženou a zajistí dodání na prodejnu.
Otevírací doba prodejny je: pondělí až pátek od 8 do
17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.

Kulturní dům ve Všenorech brzy přivítá
návštěvníky
Taneční a divadelní sál v sousedství bývalého hotelu
Zdenka (předtím vila Nolč) by mohli návštěvníci začít využívat již v červenci. Na sklonku června by totiž měla být
dokončena generální rekonstrukce budovy.
Do nového kulturního domu se již v tuto chvíli stěhuje Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka.
Dále sem bude přemístěna expozice Všenorského muzea
Mariny Cvětajevové, ruské básnířky a někdejší obyvatelky Všenor. V kulturním domě návštěvníci najdou kavárnu
s posezením a venkovní zahrádkou a vznikne zde také
expozice o historii Všenor. V sále je plánováno pořádat
výstavy, divadelní představení, koncerty a plesy.

Křižovatka na náměstí Osvoboditelů na průtahu Radotína
prošla zásadní proměnou a nyní už zbývá jen položit na
vozovku nový asfalt. Pokládka s sebou přinese zásadní
dopravní uzavírky, proto k těmto posledním úpravám dojde až o letních prázdninách. Hlavním záměrem rekonstrukce křižovatky bylo navýšit kapacitu průjezdu vozidel.
Ze směru od Černošic do Radotína a v odpoledních hodinách v opačném směru od Výpadové ulice se v dřívějších
podmínkách tvořily stále častější kolony.
Od června se provoz na křižovatce vrací k normálu a křižovatka přináší několik vylepšení. Tím prvním je bypass,
který umožní plynulejší průjezd ze směru od Černošic.
Druhým je nové přemostění Radotínského potoka, čímž
posléze dojde k napojení prostoru před Albertem. Třetím
zlepšením křižovatky je rozšíření jízdních pruhů pro přijíždějící vozidla ve směru od cementárny a také od Výpadové.
Asfaltování křižovatky si vyžádá postupné dopravní uzavírky a je rozvrženo do tří etap. Zahájení první etapy je
naplánováno na pátek 1. července. Při ní bude úplně uzavřena silnice z Černošic do Radotína a také příjezd z Třebotova, aby nedocházelo k přílišným dopravním zácpám.
Od 10. července začne druhá etapa, která by měla trvat
do 17. července, při ní bude veškerý provoz ve směru od
Výpadové odkloněn přes železniční přejezd do Prvomájové ulice skrze sídliště. Závěrečná fáze pokládky asfaltu
pak má být dokončena okolo 24. července.

Naše Dobřichovice včera, dnes a zítra
Je název výstavy, kterou organizuje Společně pro Dobřichovice (sdružení Nezávislých kandidátů a TOP
09 a STAN). Přijďte se podívat na výstavu, jak to bylo a je
v Dobřichovicích v průběhu času. Najdete na ní odpovědi
na mnoho zajímavých otázek.
Kolik dětí bylo v místní škole a školce před 10 lety a kolik
je tam dnes? Jak rostou Dobřichovice? Kdy se přestěhoval obchod pana Žáčka z Dobřichovic do Letů? Kdy byl
postaven 1. stupeň ZŠ na louce vedle Sokola? Od kdy je
v Dobřichovicích současný most a lávka? Kam nejvýše vystoupala hladina vody v Dobřichovicích při povodni 2002?
Výstava se bude konat ve velkém sále Křížovnického
zámku v Dobřichovicích od pátku 26. srpna do soboty
17. září 2022. Otevřeno denně 9–20 h, sál by měl být volně přístupný.
připravil Jaroslav Volf
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Mateřská škola

Výlet do Prahy

Po pasování jsme se všichni společně pobavili na zahradě školky. Opekli jsme si s rodiči špekáčky a protože rodiče přinesli spoustu dobrot včetně výborných
trdelníků, odcházeli jsme domů nejen s dobrou náladou, ale i plnými bříšky.
Letos nám do školy odchází celkem 10 dětí, proto
jsme mohli na zápise přijmout ten samý počet nováčků.

Po dlouhé době jsme se mohli vydat do divadla. V divadle Gong na nás čekala pohádka
Kašpárek v pekle. Moc jsme se těšili, protože v době
covidu jsme divadélka měli
ve školce, ale opravdové divadlo je přeci jen něco
jiného. Hezky jsme se oblékli a vydali se na cestu.
Divadlo o kašpárkovi se nám moc líbilo, protože ze
začátku byl kašpárek pěkný nezbeda, ale jak už to
v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo. A protože
jsme byli hodní a pěkně pohádku sledovali, nechali
nás divadelníci prohlédnout kulisy.
Moc jsme se u toho pobavili a domů jeli veselí a spokojení.

Adaptační program ve školce
Jak už jsme psali, přijali jsme letos deset nových
dětí. Pro tyto děti jsme nově připravili ještě v tomto
školním roce adaptační program. Připravili jsme čtyři
hodiny aktivit pro rodiče a děti, které jsme rozdělili do
čtyřech týdnů.
Při první hodině jsme rodiče i děti seznámili s prostory a vybavením školky. Nabídli jsme jim ukázku
naších didaktických her a společně si popovídali.
Druhou hodinu jsme připravili pro děti výtvarné činnosti. Děti si společně s rodiči namalovaly ve školce
svůj první obrázek, který si poté vzaly domů.
Třetí hodinu se děti seznámily s hudebními a rytmickými nástroji, které ve školce používáme,
a naučili jsme se společně i pěknou písničku.
Poslední závěrečná hodina se nesla ve sportovním
duchu. Všichni si prošli připravenou opičí dráhu, vyzkoušeli si balanční prvky, míčové hry a protáhli si
společně tělíčka.

Zahradní slavnost
Nastal čas posledního zvonění a naši předškoláci se
již po úspěšných zápisech chystají do školy.
Na zahradní slavnosti jsme se s nimi rozloučili a paní
učitelky je pasovaly na školáky. Protože letos máme
opět šikovné předškoláky, připravili si pro rodiče malé
pásmo písniček a básniček.
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Věříme, že rodičům i dětem tento adaptační program
pomůže při nástupu do školky a že se na školku budou těšit.
Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a pohody
Děti a kolektiv MŠ

SDH Klínec

Čarodějnice řádily v centru Klínce
Po dvou letech se v sobotu 30. dubna znovu konalo
tradiční pálení čarodějnic, které každoročně pořádá
klínecký Sbor dobrovolných hasičů. V pozdním odpoledni započala akce stavěním májky a poté už se
rozeběhly čarodějnické soutěže pro děti.
Součástí programu byla čarodějnická stezka s pěti
zastaveními, kde děti pod dohledem místních čarodějnic plnily zadané úkoly. A tak se děti prodíraly
pavučinou, hledaly předměty v blivajzu, házely plyšové krysy do pastiček, musely absolvovat slalom na

koštěti a namáhat si mozkové závity při zapamatovávání předmětů. Mezi tím byl zapálen oheň a upálena
nachystaná čarodějnice.
Počasí přímo vybízelo k pobytu venku, takže i proto
akce přilákala značný počet návštěvníků. Na všech
pěti čarodějnických stanovištích se po celou dobu
tvořily dlouhé fronty dětí a posezení u hasičárny bylo
až do pozdního večera plně obsazené.
Jaroslav Volf
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TJ Klínec

Dětský a letecký den se vydařil
U příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádala
v sobotu 14. května TJ Klínec předčasnou slavnost
pro děti. Na fotbalovém hřišti pro ně bylo připraveno
několik atrakcí, tou nevětší byla obří nafukovací skluzavka, nechyběly modely autíček na dálkové ovládání a také tradiční malování na obličej a na ruce.
Na několika stanovištích děti plnily sportovně-dovednostní úkoly o ceny. Především ty nejmenší děti
se hojně zapojovaly do nafukování balónků, které
si následně pomalovaly fixem. Na hřišti se zároveň
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odehrály dva přátelské zápasy klínecké fotbalové
přípravky.
Na louce vedle hřiště souběžně probíhal tradiční Letecký den v režii LMK Drápalík. K vidění bylo mnoho modelů letadélek, které členové klubu postupně
předváděli ve vzduchu. Vrcholem bylo shazování
bonbónů z letadla na plochu hřiště. To se děti ještě vydaly z posledních sil a vytrvale běhaly po hřišti
v očekávání, kam budou bonbóny dopadat.
Jaroslav Volf

Život v obci

Hrátky s pamětí v Klínci očima lektorky
dovednosti, zaměstnáváme mozek úplně jinak, než
je zvyklý, a vytváříme tak nové neuronové spojení
v každém věku. V Hrátkách s pamětí nejde o soutěž,
ale vzájemné obohacení, povzbuzení, procvičení, inspiraci a odreagování od běžných denních činností.
K tomu se dozvídáme i informace, které se mohou
hodit pro různé vědomostní kvízy, nebo jen k rozšíření našeho všeobecného přehledu.
Výhodou je, že prostředí, kde se máme možnost potkávat – „Na Farmě v Klínci “ je kouzelným místem
samo o sobě. Člověk se potom nemůže divit, že si je
tady schopen zapamatovat v krátkosti i např. 20 čísel
jdoucích po sobě . Nevěříte? Přijďte si taky ochutnat dobroty z jídelníčku Farmy v Klínci a k tomu si dát
porci pokrmu pro duši servírovanou formou Hrátek
s pamětí. Dveře jsou otevřeny všem, navíc atmosféra je díky sestavě lidí opravdu přátelská a uvolněná
a účastníků stále přibývá.

☺

Když mi paní starostka nabídla možnost přednášky
v Klínci, rovnou upozorňovala, že nemůže zaručit
účast, protože netuší, kolik lidí bude mít zájem. Velmi rychle se ale ukázalo, jak skvěle funguje v Klínci
rychlá propagace a kolik lidí je tady aktivních! Ráda
vám sděluji, že Klínec je mezi okolními obcemi na
prvním místě v počtu zájemců o trénink paměti.
Smekám před odhodláním místních lidí dělat aktivní kroky k procvičení obou mozkových hemisfér,
k ochotě plnit koncentrační cvičení, učit se nové paměťové techniky, a především ke smyslu pro humor.
Oceňuji odvahu, která je v počátku obvykle nutná,
aby člověk udělal ten první krok, aby vzápětí zjistil,
že není čeho se bát. Protože, kdo by se bál si hrát?
A my si s pamětí skutečně hrajeme – kombinujeme
slovní zásobu, motoriku, koncentraci, učíme se nové

Závěrem bych velice ráda poděkovala obci Klínec,
speciálně paní starostce Markétě Polívkové, že dala
šanci vzniknout pravidelným lekcím a že je obec zajišťuje. I Farmě Klínec patří poděkování za podporu Hrátek, protože já osobně jsem přesvědčena, že
scházení lidí za tímto účelem plní funkci společenskou, kulturní i vzdělávací a je úžasné, když se najde
vůle i možnosti takové služby lidem ze strany obce
umožnit. Pro mne je velká radost jezdit lektorovat
do Klínce a budu se těšit i na další setkání v příštím
„školním roce“ 2022/23, tentokrát na téma Putování
po České republice.
S přáním krásných, slunečných letních dní naplněných zdravím, radostí i hravostí
Hana Navrátilová
lektorka a trenérka paměti II. stupně
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Život v obci / Farma Klínec

Hrátky s pamětí v Klínci očima účastníka
O trénování paměti jsem hodně slyšela i četla, ale neuměla jsem si dobře představit, jak
by to mohlo fungovat, a taky jsem se trošku
obávala, že bych se před ostatními účastníky mohla ztrapnit. Ovšem když jsem se
v březnu dozvěděla, že takový trénink bude
probíhat přímo u nás v Klínci, přihlásila jsem
se. A nelituji. Sešli jsme se již třikrát, vždy
šlo o příjemně strávené dopoledne. A ten
skvělý pocit, že si již tři měsíce pamatuji
nesouvislou řadu 22 čísel! A taky jsem se
dozvěděla něco nového, třeba že má naše
republika sedm státních symbolů, které teď
umím vyjmenovat. Zvládám i všechny barvy duhy, ale trochu problém mi dělají jména
ostatních účastníků. Prý je to normální, každý má paměť na něco jiného...
Irena Zimová

Báječně prožité dny na farmě
Na začátku jara se klínecká farma zaplnila návštěvníky minimálně při dvou
úspěšných akcích, které nachystala pro rodiny
s dětmi bez rozdílu věku.
V neděli 3. dubna to byla
oblíbená akce Poznej
farmu zblízka, při které
návštěvníkům
přibližuje práci s místními zvířaty a zpřístupňuje svá
jinak nedostupná zákoutí. Návštěvníci tak mohli
navštívit stáj s krávami
a telátkem, pomazlit se
s nedávno narozenými
kůzlátky nebo si vlastnoručně podojit kozu.
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Farma Klínec / Život v obci
V ohradě u malých kůzlátek bylo velice živo. Kůzlata
okouzlila především děti, to dojení koz si zase zkoušeli hlavně dospělí. Dveře se netrhnuly ani ve výběhu
u zakrslých koz, kde si navíc snad všechny děti musely alespoň trochu zkusit zdejší kozí hopsaliště.
Na Velký pátek 15. dubna potom nachystala Zábavné
velikonoční odpoledne pro celou rodinu. Pro děti byla
po farmě připravena stezka s úkoly, na jejímž konci na
ně čekala odměna. Návštěvnost ten den předčila i ta
nejoptimističtější očekávání, už do hodiny po zahájení akce se dostavilo 100 dětí, které přišly na farmu
plnit úkoly, a během odpoledne přicházely stále další
a další.
V zahradě pod přístřeškem si mohly děti navíc za mrzký peníz sami nazdobit perníček, anebo si koupit již
hotový, přičemž výběr perníčků byl poměrně bohatý.
Pobyt na farmě byl znovu zpestřený zpřístupněným
výběhem se zakrslými kozami, který byl rodinami
s dětmi permanentně okupován. Posledním soutěžním úkolem na trase byla výroba a zdobení vejce
z papíru. Pro tento úkol vznikla v sále hospody výtvarná dílna, kde si s těmi nejmenšími dětmi procvičili
svůj um i jejich rodiče. Po vyzvednutí odměny pak děti
vytvořeným vajíčkem ozdobily stromek „vajčkovník“
ve dvoře farmy.
Jaroslav Volf

Malá klínecká - jarní běh
V sobotu 26. března 2022 jsme se za krásného slunečného počasí po dlouhé covidové pauze vrátili na start
klíneckého běžeckého závodu. Závodu se postupně
dle věkových kategorií zůčastnilo 66 závodníků, kteří
si změřili své síly na tratích od 100 m do 6,4km.
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Z regionu

Nad Černolicemi byla otevřena nová rozhledna
V neděli 29. května byla na
vrchu Červená hlína nad obcí
Černolice slavnostně otevřena
nová rozhledna Korunka. Název rozhledny byl zvolen podle
vrchní části stavby, která vypadá jako koruna. V budoucnu
její vrchní část využije investor
stavby a poskytovatel internetu, Družstvo Eurosignal, jako
vysílač pro přilehlé obce.
Chladnější počasí ani vydatný
déšť přímo v době slavnostního otevření neodradil několik
desítek návštěvníků, kteří si
nechtěli nechat významný okamžik ujít. Krátce po 13. hodině
byla slavnostně přestřižena
páska a na rozhlednu mohli
vystoupat první návštěvníci.
Další přicházeli v hojném počtu v průběhu odpoledne, kdy
se počasí umoudřilo a vysvitlo
slunce.
Rozhledna má tvar rotačního
hyperboloidu s nakloněním
osy o 7,5 stupně, takže působí dojmem nakloněné věže.
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Sklon má i betonová konstrukce
a zastřešení, vyhlídková plošina
je vodorovná. Z vyhlídkové plošiny, na kterou vede 118 schodů, je
údajně při dobré viditelnosti vidět
i Říp, Krkonoše a Šumava. Takové
podmínky ovšem hned při otevření rozhledny nebyly, takže jsme
se museli spokojit s vyhlídkou na
mnohem bližší lokality.
Stavbu rozhledny komplikoval
zejména špatný přístup na pozemek a malý prostor kolem stavby,
nejdelší díl dopravovaný na místo
mohl mít délku maximálně 6 metrů. Ještě před vlastním sestavením konstrukce na Červené hlíně
byla rozhledna zkušebně smontována v Běchovicích v areálu zhotovitelské firmy.
Pokud se vydáte na rozhlednu autem, zaparkujte na parkovišti u fotbalového hřiště a odtud se dejte po
pěšině okolo hřbitova. Cesta obcí
na parkoviště i pěšina lesem jsou
dobře značeny pomocí ukazatelů.
Jaroslav Volf

Informace pro občany
DŮLEŽITÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude
nutné brzy vyměnit. Majitelé domů a bytů si
mohou zažádat o finanční příspěvek.
Co získáte? Teplo v domě či bytě bez toho, abyste
se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje
tepla jen 5 % pořizovací ceny.

Máte starý

TEPELNÉ
ČERPADLO

KOTEL
NA BIOMASU

180 000 Kč

PLYNOVÝ
KONDENZAČNÍ
KOTEL*

130 000 Kč

100 000 Kč

* U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. dubna 2022.

KOTEL?
Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95 % výdajů!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.
Jak to funguje?
Krok číslo 1

Krok číslo 3

NENECHTE SI UTÉCT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
NA NOVÝ KOTEL – JEDNEJTE HNED
Podívejte se na výrobní štítek kotle, který najdete přímo
na kotli na tuhá paliva – pokud tam je napsaná emisní
třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak je dotace určena
právě vám. Nemáte na nový kotel dostatek peněz?
Zažádejte si o kotlíkovou dotaci a stát vám poskytne
až 95 % potřebných výdajů, které nemusíte mít
předem našetřené.
Kdo může žádat? Majitelé rodinných domů a bytů i ti,
kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

VYBERTE SI POHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval.
Dotace jsou určeny na nákup kotlů na biomasu
(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel
nebo plynových kondenzačních kotlů*. Zvolte pohodlí,
ať máte v zimě konečně teplo celý den a nemusíte se
tahat například s těžkým uhlím. Dotace se vztahuje nejen
na kotel, ale i na související stavební práce, rekonstrukci
otopné soustavy, akumulační nádoby, kombinované
bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci či zkoušky
a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si rozmyslete
také roční náklady. Cena uhlí a plynu roste. Obnovitelné
zdroje dávají jistotu úspory rodinných výdajů.

Krok číslo 2
NÁROK NA DOTACI MÁ DOMÁCNOST
DO PŘÍJMU 14 242 Kč/OSOBU
Pokud jste měli průměrný příjem na člena domácnosti
do 170 900 Kč za rok (v průměru to je 14 242 Kč
na osobu a měsíc), pak na dotaci máte nárok. Příjmy dětí
a studentů do 26 let se do průměru nezapočítávají ani
v případě, že studují a současně chodí na brigádu.
Domácnosti pobírající příspěvek na bydlení či doplatek
na bydlení, starobní důchodci a invalidní důchodci
ve 3. stupni mají nárok na dotaci AUTOMATICKY.
Pokud jsou vaše příjmy vyšší než 14 242 Kč/měsíc,
můžete žádat o dotaci na nový zdroj tepla v programu
Nová zelená úsporám, který nabízí příspěvek až 50 %.
Více na www.novazelenausporam.cz

A závěrem 75 000 Kč jako
bonus NAVÍC

POTŘEBUJETE POMOC S VYŘÍZENÍM DOTACE?
Kontaktujte svůj obecní nebo krajský úřad.
PRO ZÍSKÁNÍ AŽ 95% DOTACE BUDETE
POTŘEBOVAT JEN ČTYŘI DOKLADY
1. Formulář žádosti o podporu
2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu
současného kotle
3. Doklad o příjmech
4. Fotografii starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komín

Pokud zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotacemi
na zateplení domu z programu Nová zelená úsporám,
na www.novazelenausporam.cz dostanete bonus
75 000 Kč!

Chcete vědět víc?

www.kotlikydotace.cz
Potřebujete poradit? Obraťte se
na svůj obecní nebo krajský úřad.

LIBERECKÝ KRAJ
dotace.kraj-lbc.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
www.kr-ustecky.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
kotliky.kr-karlovarsky.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.kr-stredocesky.cz

Krok číslo 4

PLZEŇSKÝ KRAJ
dotace.plzensky-kraj.cz

PODEJTE ŽÁDOST O DOTACI A MÁTE DVA ROKY
ČAS NA VÝMĚNU KOTLE
Topenářů je málo, proto na samotnou výměnu kotle
dostanete dostatek času. Podmínky kotlíkových dotací
nebyly nikdy výhodnější. Nenechte si tuto příležitost utéct
a požádejte si o finanční příspěvek.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
lokalni-topeniste.msk.cz

KRAJ VYSOČINA
www.kr-vysocina.cz

* U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované
výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. 4. 2022.

Rodinný dům
(Kč)

Typ zdroje tepla

80 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním
zásobníkem pelet

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude nutné brzy
vyměnit. Majitelé domů a bytů či trvale obývaných
rekreačních chat a chalup si mohou zažádat o finanční
příspěvek. Co získáte? Teplo v domě či bytě bez toho,
abyste se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje jen 50 % ceny.

JE TO LEHČÍ,
než si myslíte!
Na nový kotel z Nové zelené úsporám dostanete dotaci až 50 %.
Může se jednat až o částku 140 000 Kč, výše příjmů nehraje žádnou roli.
Na které kotle se dotace vztahuje?

Jaký je postup?

Finanční příspěvek můžete využít na výměnu kotle
na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu,
na výměnu lokálních topidel (například akumulační
kamna, mobilní olejové radiátory atp.) nebo na výměnu
elektrického vytápění.

Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval.
Finanční podpora je určena na nákup kotlů na biomasu
(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel nebo
plynových kondenzačních kotlů*. Při svém výběru zohledněte
pohodlí, zda máte na daný kotel dostatek místa i to, zda bude
vámi vybraný zdroj tepla dostupný i v budoucnu.

Kdo může žádat?
O příspěvek mohou požádat majitelé rodinných domů,
bytových domů a bytů i ti, kteří trvale žijí v rekreačních
objektech. POZOR! Pokud jste důchodce nebo pobíráte
invalidní důchod 3. stupně či příspěvek na bydlení,
můžete automaticky získat kotlíkovou dotaci ve výši až
95 %. Zeptejte se u svého starosty nebo se podívejte
na www.kotlikydotace.cz.

ZLÍNSKÝ KRAJ
www.kr-zlinsky.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
www.jmk.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva

Jak poznáte, zda je dotace určena i na váš kotel na tuhá
paliva? Na výrobním štítku kotle na tuhá paliva zjistíte,
do které emisní třídy spadá. A pokud na něm je uvedena
emisní třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak máte nárok
na dotaci z Nové zelené úsporám.

OLOMOUCKÝ KRAJ
www.kr-olomoucky.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ
www.kr-kralovehradecky.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
portalzp.praha.eu

Už jste kotel vyměnili? Nezoufejte! Dotace se vztahuje
i ZPĚTNĚ na výměny, které proběhly po 1. lednu 2021.

Dotace se vztahuje na kotel, ale i na související stavební
práce, rekonstrukci otopné soustavy, akumulační nádoby,
kombinované bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci,
či zkoušky a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si
rozmyslete také roční náklady. Právě využití obnovitelných
zdrojů ochrání vaši rodinu před růstem výdajů za energii
a současně zvýší pohodlí vašeho bydlení.
Už jste svůj zdroj tepla vyměnili? Pak máme dobrou
zprávu, dotace se vztahuje na výměny i ZPĚTNĚ,
a to na realizace po 1. lednu 2021.

100 000

Plynový kondenzační kotel*

35 000

Bytový dům
(Kč/b. j.)
25 000
–
12 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

60 000

18 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené
k fotovoltaickému systému

140 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

–

–

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

–

–
30 000

* Dotace na plynový kotel bude poskytnuta pouze v případě, že žádost byla podána do 30. dubna 2022 a opatření bylo zrealizováno
nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.

Bonus navíc

Co je potřeba k podání žádosti?

V rámci jedné žádosti můžete požádat i o další
podporu – například na zateplení domu, využití dešťové
vody či pořízení solárních systémů. Můžete získat
stovky tisíc korun.

Pro získání až 50% dotace budete potřebovat jen
tři doklady, které elektronicky předložíte při podání
žádosti přes systém AIS SFŽP ČR.
1. Doklad o kontrole technického stavu a provozu
současného kotle
2. Doklad prokazující vlastnický vztah k nemovitosti
3. Fotografii starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komín

Chcete vědět víc?

www.novazelenausporam.cz
Potřebujete poradit? Obraťte se
na krajská pracoviště Státního fondu
životního prostředí ČR.
OSOBNÍ KONZULTACE
pondělí a středa:
9.00–17.00
pátek:
9.00–12.00

ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměstí 3129/36

LIBEREC
U Jezu 525/4

HRADEC KRÁLOVÉ
Horova 180/10

KARLOVY VARY
Majakovského 707/29

PARDUBICE
Pernerova 168
PLZEŇ
Kopeckého sady 11

INFOLINKA SFŽP ČR
E-mail:
info@sfzp.cz
Zelená linka: 800 260 500
pondělí–pátek:
7.30–16.00

OLOMOUC
Jeremenkova 1211/40b

PRAHA
Olbrachtova 2006/9

OSTRAVA
Českobratrská 7

JIHLAVA
Havlíčkova 111

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mánesova 3a

BRNO
Kotlářská 51

ZLÍN
Budova 51, J. A. Bati 5645

* Dotace na plynový kotel bude poskytnuta pouze v případě,
že žádost byla podána do 30. dubna 2022 a opatření bylo
zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh
v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.

NextGenerationEU
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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

