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Události v obci
Vážení občané,
v uplynulých měsících nám život v Klínci znepříjemňovalo nejen rekordní vedro a sucho, ale
také probíhající výstavba a především rozkopané silnice. Bohužel, vzhledem k nečekaným
komplikacím na stavbě vodojemu a vodovodních propojů, zůstává komunikace v zatáčce
„u Hodisů“ zatím neopravená.

velkým zklamáním, protože dojde k výraznému navýšení ceny, prodloužení termínu dokončení stavby
a k dalšímu nepříjemnému zásahu do komunikace
vedoucí obcí.
Z výše popsaných důvodů není dosud opravená
část komunikace před MUDr. Hodisem, v místě, kde
je potřeba dokončit propojení vodovodů. Snažíme
se udělat vše proto, aby byla stavba dokončená v co
nejrychlejším čase, asfaltový povrch musí být poloCelé prázdniny a zejména září byly z hlediska pra- žený nejpozději do 15. 10., kdy začíná na krajské kocí na vodojemu a na čistírně odpadních vod (ČOV) munikaci zimní provoz.
velmi hektické a napjaté, protože obě stavby je nutné dokončit v termínech daných podmínkami dotací. V srpnu a v září byla na ČOV instalována nová
technologie, nejdříve v nové části, potom ve staré.
Stavbu ztěžuje to, že probíhá za provozu ČOV, v průběhu celé stavby musí být zajištěné čištění odpadních vod. Už nyní mohu říci a jistě mi to potvrdí i ti,
kteří v poslední době byli na procházce u potoka, že
v čištění odpadních vod z naší obce došlo k výraznému zlepšení a výlety kolem Korábky jsou po dlouhé
době zase příjemným zážitkem.
Dne 13. 10. 2015 proběhne kontrolní prohlídka
stavby vodoprávním úřadem a nová ČOV bude oficiálně uvedena do zkušebního provozu. Ve stejný den
Oprava krajské komunikace III. třídy
se uskuteční také kontrola plnění dotačních podmíprocházející obcí
nek ze strany Státního Fondu životního prostředí ČR.
Jak jsme vás již dříve informovali, po několikaletém
Den otevřených dveří
úsilí se nám podařilo přesvědčit vlastníka komuni– čistírna odpadních vod Klínec
kace procházející obcí – Středočeský kraj, o nutnosti
opravy silnice a navíc jsme se dohodli na spolupráZajímá vás, jak funguje čistírna odpadních vod?
Chcete znát detaily stavby financované z dotace EU ci. Na základě smlouvy došlo ke sloučení investice
kraje – kompletní rekonstrukce komunikace včetně
a podílem obce ve výši 4,5 mil Kč?
Pak přijďte na prohlídku nové ČOV v úterý podkladních vrstev v celkové délce přes 7 km, ře3. 11. 2015 od 9 hodin nebo od 17 hodin, sraz šení odvodnění, čištění příkopů a pro Klínec také
důležité bezpečnostní řešení křižovatky „u hřiště“
před vchodem do ČOV.
a investice obce – výstavba chodníků kolem komuNa stavbě vodojemu a vodovodních propojů do- nikace, přesun autobusových zastávek v centru obce
šlo koncem září k zásadní neočekávané komplika- a výstavba veřejného osvětlení v chybějícím úseku
ci. Stávající vodovodní řád, na který musí být nový podél silnice ve směru na Bojov. Smlouva upravuje
vodovod napojený, nebyl provedený v dostatečné podmínky společného zajištění projekčních a stakvalitě. Bohužel se jedná o úsek vedoucí v krajské vebních prací. Obec Klínec se zavazuje podílet se
komunikaci, což nutnou novou pokládku vedení na nákladech na přípravu a realizaci akce ve výši
vodovodu výrazně prodražuje. Nejdříve se pokusí- 6,6% celkových nákladů. Předpokládané celkové
me provést protlak vodovodního potrubí ve stáva- náklady jsou 36,6 mil. Kč, podíl obce Klínec by tak čijící trase bezvýkopovou technologií, ale geologické nil 2,8mil Kč. Podíl vyjadřuje náklady na zpracování
podloží není pro tento technologický postup příliš projektové dokumentace, inženýrsko-investorskou
vhodné. Pokud se protlak nepovede, bude nutné tra- činnost a stavební práce na stavbě chodníků, zastásu vodovodu vykopat a nově položit. Na konci stav- vek a veřejného osvětlení dle požadavků obce.
 Dokončení na str. 2
by jsme podobný zádrhel neočekávali a je pro nás
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Dokončení ze str. 1

V létě proběhlo výběrové řízení na projektové činnosti a vítězná firma Pontex, spol. s. r. o. zahájila práce. Pokud vše půjde podle plánu, celá akce by měla
být uskutečněna v letech 2016 – 2017.
Přivaděč vody

Hlavní řád, vystavěný Svazkem obcí, jehož je již
Klínec členem, byl v září uveden do zkušebního provozu. Na naši část přivaděče (od zatáčky „U Kočů,
do vodojemu“) bylo vydáno pravomocné územní
rozhodnutí. Trasa vodovodní přípojky pro obec
Klínec a Trnová, která byla původně navržena přes
pozemky obce Jíloviště, byla změněna a nyní je
projednáváno vedení přes lesní pozemky. Od původního návrhu jsme ustoupili z důvodů pro nás
neakceptovatelných požadavků obce Jíloviště (vysoká cena za zřízení služebnosti, přeložky jejich
sítí atd.). Majitelé lesa požadují za povolení položení vodovodního řadu o délce 641,8 metrů a zřízení věcného břemene v jejich pozemcích náhradu
700 tisíc Kč, splácených v několika etapách (peníze
se budou ukládat do advokátní bankovní úschovy).
Položka za zřízení služebnosti není uznatelným
nákladem pro dotaci ze SFŽP (zaplatí v plném rozsahu obec). Polovinu nákladů na této části přípojky se ale zavázala uhradit obec Trnová. Celkové
předpokládané náklady na připojení obce Klínec
se při spoluúčasti Trnové odhadují kolem 10 až
12 mil. Kč.
Směřujeme k tomu, abychom byli připraveni žádat
o dotaci na SFŽP v termínu podání do 5. ledna 2016.
Omezení čerpání vody

MÚ Černošice vydal do odvolání z důvodu sucha
na celém území své působnosti zákaz čerpání vody
z vodních toků (tedy i z rybníku, který je napájen
z vodního toku) pro účely zalévání trávníků, mytí
aut apod. Do konce října vydal MÚ Černošice zákaz
zalévání a napouštění bazénů také z obecního vodovodu v Klínci.
Poděkování hasičům

V letošním suchém létě se opět ukázalo, jak je pro
obec důležitá činnost dobrovolných hasičů. Děkuji našim hasičům za jejich obětavou práci a nasazení zásahové jednotky při hašení požárů nejen na našem katastrálním území, ale i na katastrech okolních obcí (např.
velký požár pole u Černolic, lesní požár nad Všeno2

Projekt počítá s rekonstrukcí úseků komunikací označených přerušovanou čárou
rami) a také za práci při navážení užitkové vody občanům na zalévání (do doby vydání zákazu). Jejich práci,
kterou vykonávají ve svém volném čase a bez požadavků na mzdu, se zastupitelstvo obce Klínec rozhodlo odměnit částkou 10 000 Kč jako dar obce pro SDH.
Navýšení autobusových spojů
Na lince 318 došlo od 31. 8. dle požadavku obce Klínec k posílení provozu na konci ranní špičky pracovního dne, kdy byl prodloužen 1 pár spojů na úseku
„Jíloviště - Řitka“ a zpět. Spoj, který odjíždí v 08:09
hod ze zastávky Klínec, hřiště, splňuje náš hlavní
požadavek, tedy doplnění spoje v čase, kdy nejede
po rychlostní silnici žádný ze spojů linek 317 či 321.
V opačném směru je pak z oběhových důvodů vozidel nutné vedení spoje, který odjíždí v 07:33 hod ze
Smíchovského nádraží do Řitky (8:09 Klínec, hřiště),
kde na něj navazuje linka 448 do Mníšku pod Brdy.
Protože žádná z dalších obcí na trase linky 318 ani
317 nebo 321 nemá zájem o navýšení spojů, zvolili jsme linku 318, kde hradíme navýšení km pouze
mezi Řitkou a Jílovištěm. Úhrada nákladů linky jedoucí
po R4 v plné výši, bez spolufinancování ostatními
obcemi, by nebyla v našich možnostech. Obec poukazuje dopravci za dopravní obslužnost měsíční zálohy, které jsou po konci roku zúčtovány podle skutečných nákladů a zatím vždy byl obci vracen přeplatek
v řádu desetitisíců ročně. Předpokládáme tedy nárůst
nákladů maximálně o 5tis. Kč/měsíčně.
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Čistírna odpadních vod
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Klínecký zpravodaj 3/2015

3

Informace

INFORMACE O DOTACÍCH
Probíhající realizace: Intenzifikace ČOV – dokončování realizace,
Výstavba vodojemu a dokončení vodovodních propojů – dokončování realizace
Jak jsme informovali v minulém vydání ZpraUkončení realizací probíhajících výstaveb (invodaje, podali jsme tyto žádosti o dotace:
tenzifikace ČOV a vodojem) je spojeno s vysokými
výdaji obce na profinancování spoluúčastí dotací.
S ohledem na přípravu projektu vodovodního přiStředočeský Fond
vaděče a nákladů s tím spojených, s výhledem na
životního prostředí a zemědělství
začátek výstavby (v ideálním případě na konci roku
– Zkvalitnění životního prostředí
2016), s ohledem na náklady vstupu obce do VOK
(náš podíl na nákladech páteřního přivaděče z Baní)
NÁZEV PROJEKTU:
a náklady obce na profinancování spoluúčasti přiCentrum obce – louka nad rybníkem
pravované výstavby chodníků a zastávek jako součásti rekonstrukce krajských vozovek v obci (2016),
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
jsme nuceni vážit další investiční akce a přípravy
– Program obnovy venkova
dotací pro rok 2016. Spíše se budeme pro příští rok
NÁZEV PROJEKTU:
orientovat na přípravu drobnějších projektů.
Oprava komunikace od ČOV ke „Kaštanům“
V minulosti jsme uzavřeli s firmou De.facto production park – Klínec a.s. plánovací smlouvu, kterou
Středočeský Fond podpory
je stanovena výše příspěvku firmy na rozvoj infradobrovolných hasičů a složek IZS
struktury obce. V srpnu byl dohodnut splátkový ka– Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje
lendář tak, aby do konce roku 2015 došlo k doplacejednotek sborů dobrovolných hasičů
ní zbývající části závazku ze smlouvy (670.000 Kč).
NÁZEV PROJEKTU:
Další příspěvek obci na infrastrukturu, který výNákup výzbroje a výstroje potřebné
znamně
pomůže, je dojednaná splátka zbývající čásk činnosti JSDH Klínec
ti podílu firmy RS Bau (1 mil. Kč).
Vzhledem k malému objemu prostředků v jednotUděláme vše pro to, aby po dokončení realizací
livých fondech jsme se žádostmi tentokrát neuspěli.
uvedených velkých projektů zůstala obec v dobré
Znamená to pro nás v případě opravy komunikace finanční kondici a mohla pokračovat dále v rozvoji.
ke „Kaštanům“ hledání prostředků v momentálně
napjatém obecním rozpočtu.
JAN DOUBRAVA
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DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
na R4

V období od 13. 10. do 14. 12. budou
probíhat stavební práce na pravém jízdním pásu R4 (směr z Prahy na Příbram).
Konkrétně se bude jednat o obnovu povrchů, výměna svodidel, čištění krajnic
a žlabů. V tomto období bude provoz na
R4 částečně omezen, v termínu od 5. do
14. 12. bude uzavřen celý pravý jízdní
pás, včetně nájezdu na R4 ve směru na
Příbram v obci Jíloviště. V době této uzavírky bude autobusová doprava ve směru z Prahy vedena objízdnou trasou přes
obce (bude zrušena zastávka Klínec,
škola, autobusy linky 317 a 321 z Prahy
pojedou v době od 5. 12. do 14. 12. 2015
přes zastávku Klínec, hřiště. Výlukové
jízdní řády budou včas vyvěšeny na zastávkách. Je možné očekávat posun termínů v případě špatného počasí.
MARKÉTA HANÁKOVÁ

KONTAKTY

GEOPORTÁL

Nově na webu obce

www.obecklinec.eu

Geoportál Geosense je webová mapová aplikace pro obce, přístupná i široké
veřejnosti. Geoportál je kombinací volně
dostupných dat státní správy s moderními technologiemi.
Umožňuje snadnou a intuitivní práci s mapovými podklady důležitými pro samosprávu,
státní správu, občany i privátní sektor. V prostředí webového prohlížeče dovoluje pokročilou práci s podklady katastru nemovitostí
a dalšími volitelnými geodaty.

Produkt využíváme na obecním úřadě
při správě obecní technické infrastruktury,
jako vstup do informačního systému katastru nemovitostí, při plánování využití území
a v mnoha dalších aplikacích. Pro občany jsou
volně dostupná data z katastru nemovitostí,
územní plán, pasport veřejného osvětlení, vodovody a kanalizace, telekomunikace.
MARKÉTA HANÁKOVÁ

Obecní úřad Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny:
pondělí 13 – 18 hod., čtvrtek 8 – 13 hod.
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E-mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu

Bankovní účet: Česká spořitelna č. účtu: 0388079359/0800
Starostka: Markéta Hanáková, marketa.hanakova@obecklinec.eu
Místostarosta: Ing. Jan Doubrava,
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod., jan.doubrava@obecklinec.eu
Klínecký zpravodaj 3/2015
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Škola

Historie klínecké školy – 2. část
Stavba školy začala s vysokým pracovním nasazením, v jarních měsících docházelo na stavbu okolo 30 brigádníků. Práce probíhaly během
celého týdne, stěžejními pracovními dny
na stavbě však byla sobota a především neděle.

lo a tak ani základy, jak byly stanoveny a budovány,
s tímto nápadem nekorespondovaly. Přesto byly
vypracovány další dvě verze projektu, jedna se zvýšenou střední částí budovy a druhá se zvýšením budovy v celé ploše. Po projednání zamýšlené změny
ve výstavbě radou MNV bylo od nástavby nakonec
upuštěno.
Po zavezení vyzdívky základů, která probíhala
v letních měsících, došlo v září k vyzdívání obvodových stěn budovy. V té době se začal naplno projevovat problém s dodávkami materiálu. Tak například
po opakovaných intervencích byly na stavbu konečně z krajské odbytové základny dodány dlouho očekávané traverzy, nosníky I-240, které byly požadovány v délce 6 m. Po přezkoumání bylo zjištěno, že
délka nosníků je nedostatečná; jenom 5,7 m a jeden
dokonce pouhých 3,2 m. Druhý den byly vráceny
a po intervencích pana Ant. Hrubého na příslušných
úředních místech byly dodány nosníky správné, ovšem místo požadovaných šesti kusů jich bylo přivezeno pouze pět. Šestý nosník byl potom dovezen
dodatečně. Až poté mohly být ocelové nosníky položeny na předem vyzděné pilířky nad podezdívkou
a současně po celé ploše na ně byly položeny betonové desky, tzv. podklady. Celou tuto práci provádělo šest osob, přičemž hmotnost jednoho nosníku
I-240 o délce 6 m je 226 kg.

Uvědomme si, že v roce 1959 se chodilo do práce
šest dní v týdnu. Pracovní doba byla v sobotu kratší
a jedinným volným dnem byla neděle, kterou někteří klínečtí občané museli na mnoho měsíců obětovat
ve prospěch stavby. Zpočátku panovalo na stavbě
velké pracovní nadšení, příkladem může být hned
první den při položení základního kamene, kdy bylo
vyzděno asi 20 m základů do úrovně země. Postupem času nadšení opadávalo, brigádníků ubývalo,
problémy byly i s dodávkami potřebného materiálu.
Při stavbě základů byla obec, co se týká materiálu,
ještě soběstačná a materiál byl vpodstatě zadarmo.
Kámen, ze kterého byly stavěny základy a podezdívka, byl navážen z Bojovského údolí ze sloupecké
stráně u vlakové zastávky vypůjčeným nákladním
vozem. Tak třeba počátkem května bylo navozeno
za tři dny 19 plně naložených vozů, koncem měsíce
pak během dvou dnů dalších 10 vozů. Při tom bylo
ještě nutné zároveň permanentně upravovat rozblácenou lesní cestu, po které vůz kámen navážel. Písek
býval nakopáván ručně v klínecké pískovně a na poNedostatek materiálu
vozech dopravován na stavbu. Pokud bylo dostatek
Další velký a zásadní problém se vyskytl s řezivem
vody v právě budované studni, brala se odtud nebo
byla přivážena voznicemi z obce. Pouze pytle s ce- na střešní nosníky, které měli zhotovit místní tesaři.
Ti šli do skladu s řezivem na Smíchově, aby vybrali
mentem bylo třeba kupovat.
potřebné hranoly, ale vrátili se s nepořízenou, proZáklady a studna
tože ve skladu neměli řezivo poskládáno v hranicích
Vydatným pomocníkem byl kompresor, jehož za- podle velikosti a bylo nutné brát do ruky každý jedpůjčení obstaral pan Bielák, a tak pomocí pneuma- notlivý kus. Přebírání řeziva ve skladu tedy vzdali,
tických kladiv došlo k prohlubování studny a zemní protože podle jejich odhadu by bylo potřeba asi 14
úrovně podlahy ve sklepě. Zajímavá a nevšední po- dní, než by za takovéto situace zde vybrali řezivo
dívaná se obyvatelům naskytla počátkem června, v potřebném rozměru a množství, které činilo 19 m3
kdy bylo přivezeno 1 100 kusů tvárnic z Berouna. dřeva, což v té době obnášelo asi čtyři nákladní auta.
Doprava byla provedena vojenskou správou 11 vo- Bylo proto rozhodnuto zadat zhotovení nosníků
jenskými auty, kdy kolona všech 11 aut přijela hro- a střechy odborné firmě dodavatelským způsobem.
madně na staveniště a vzbudila tak nevídaný zájem. Práce byla zadána Armabetonu Tesko n. p. z pražJeště během dostavby základů vytanula myšlenka ských Vysočan.
Nejenom nedostatek materiálu trápil stavbu, leč
provést na budově nástavbu a v ní zřídit bytovou
jednotku pro učitele. Nápad však narážel na něko- se zhoršujícím se počasím ke konci roku ubývalo
lik obtíží, jako vyřešení schodiště nebo určení nos- s pravidelností i brigádníků. Pokud zpočátku docháných zdí a příček. Původně se s nástavbou nepočíta- zelo na stavbu 20-30 brigádníků, v závěru roku se
6
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jich na stavbě pohybovalo okolo desíti a v polovině
Při tom všem panuje koncem srpna poměrně tepprosince již nepřišel nikdo a práce byly zastaveny.
lo, kdy teploměr atakuje hranici 30 °C. V neděli 28.
srpna není v Klínci ani sklenice piva, v restauraci je
Dokončena hrubá stavba
všechno vyprodané, pracující se nemohou občersDo konce roku 1959 dosáhla hrubá stavba úrovně tvit svým oblíbeným mokem, a proto je pro ně pivo
obvodových stěn, střecha nebyla hotova. Počátkem přivezeno z Jíloviště z hotelu Palace.
nového roku bylo příznivé počasí, nemrzlo, a tak
Termín dodržen!
byla snaha o obnovení stavebních prací, leč v půli
ledna přišly mrazy, které se stupňovaly a dosahovaJeště den před otevřením školy se usilovně praculy až –20 °C, navíc začalo sněžit a sníh zůstal ležet, je na pokládce parket, montáži klik ke dveřím a řetakže stavební práce mohly být zahájeny až v sa- ditel školy pan Černý s budoucími žáky sám přinámém závěru března roku 1960. Před stavbou kro- ší do tříd lavice, které byly uskladněny v nedaleké
vu střechy musela být provedena nejprve betonáž stodole u Kreperátů. Až do nočních hodin provádějí
obvodového pasu stěn,
který nebyl v minulém
roce dokončen. Firma
Tesko přišla pokládat
střešní nosníky v květnu, práci odvedla v pěti
lidech během tří dnů,
takže 18. května odpoledne byla na budově
vztyčena májka na znamení dokončení střechy.
Stavba se na jaře, stejně jako koncem minulého roku, potýkala s nedostakem brigádníků,
kteří ani po opakovaných výzvách místním
rozhlasem nepřicházeli.
Další práce proto nešly
tak rychle, jak by bylo
potřeba.
ženy poslední úpravy uvnitř školy, čistí okna a naPřed slavnostním otevřením
pouštějí nově položené parkety, druhý den ráno
Je srpen, do otevření školy zbývají čtyři týdny a ne- musí být vše nachystáno. Přestože se ještě během
vypadá to, že by se práce do zahájení školního roku podzimu prováděly dokončovací práce na budově
stihly dokončit. Po dalších intervencích na občany a v následujících dvou letech terénní a sadové úpraa následných výzvách místním rozhlasem, aby přišel vy na rozsáhlém pozemku školy, nejnutnější práce
kdo má ruce a nohy, kdo se může hýbat a kdo má ale- byly hotovy a stanovený termín otevření školy byl
spoň trochu pochopení pro dostavbu školy, se poda- dodržen.
A tak nastal pro obec tento významný den, kdy
řilo přesvědčit obyvatele, že je potřeba přiložit ruku
k dílu a tak na stavbě nastává nevídale čilý ruch. byla škola ve čtvrtek 1. září 1960 slavnostně otevřePracuje se celý týden, o nedělích přichází téměř 40 na a předána svému účelu. V tento den se Klínec dobrigádníků. Zedníci omítají venkovní stěny, uvnitř je žil své dávné touhy: postavení školy. V tento den se
potřeba vymalovat zdi, nalakovat okna a dveře, ještě dávná touha stala skutečností.
není položena podlaha, probíhá osazování svítidel
(pokračování příště)					
a na závěr toho všeho je nutné ještě školu uklidit
		
JAROSLAV VOLF
a instalovat vnitřní vybavení učeben.
Klínecký zpravodaj 3/2015
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Mateřská škola

Věda a pokusy v mateřské školce
V novém školním roce se k nám do školky nastěhovali dva noví kamarádi. Madlenka a Matouš. Jsou to malí vědci a badatelé a poprosili
nás, zda bychom s nimi nechtěli dělat pokusy,
pátrat a objevovat nové zajímavé věci. Nápad
se nám moc líbil a tak se z nás v tomto roce
stali „ Malí badatelé“.
Abychom se dozvěděli, co vše se dá zkoumat a objevovat, vyrazili jsme na konci září na výlet do Plzně,
kde se nachází vědecký areál Techmánie. Moc jsme
se na výlet těšili a také jsme se na něj dobře s Radkou a Martinou připravili. Věděli jsme, že se tam dozvíme nové věci o vodě, počasí, a také třeba o rychlosti nebo vytrvalosti zvířat.
Když jsme přijeli na místo, čekalo nás opravdové
bádání a zkoumání. Nejprve jsme objevili velké hlavolamy a skládačky. Ty nám raději vysvětlila Radka,
protože Martině to moc nešlo. Skládali jsme kostky,
snažili jsme se projít s kuličkou velkou dráhu plnou
nástrah a hráli hry s hlavolamy. V dalším úseku nás
čekaly hrátky s vodou, které nás moc pobavily. Zkoušeli jsme tlak vody na ruku a to vypadalo opravdu nebezpečně. Martina se nebála jako první a tak jsme si
to vyzkoušeli postupně skoro všichni. Když jsme naplnili válec vodou, ruku nám to přicuclo a nemohli
jsme ji vyndat. Nakonec vše dobře dopadlo, protože
když jsme vodu z válce vypustili, ruka šla zase lehce
ven. Také se z nás na chvíli stali pasažéři potápějící se lodi a to bylo opravdu hodně náročné. Museli
jsme se z této napůl potopené a hodně nakloněné
lodi dostat co nejrychleji na příď, kde byla již při-
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pravena skluzavka do záchranného člunu. Po celou
dobu záchrany svítila v lodi poplašná světla a houkala siréna. Protože jsme všichni šikovní, nikdo z nás
se „neutopil“ a mohli jsme pokračovat do zábavné
části. Tady jsme si zuli boty a hup do moře. Plavali
jsme o sto šest, skákali z ostrova do vody, pádlovali
v loďce, přecházeli nebezpečné mosty, prostě jsme
si to užili. Když jsme z moře vylezli, představte si, že
jsme nebyli ani trochu mokří. Také jsme vystoupali
do hradu, kde byl zlatý poklad, a vyzkoušeli jsme si
vyzvedávání kladkou. Byla to fuška, ale každý kdo
si to zkusil, sám sebe zvedl do výšky. Také jsme se
proběhli po hracích schodech, vyzkoušeli hudební
dovedností a pak se klouzali na obří skluzavce. Byl
to takový fofr, že nám vlasy vstávali na hlavě (Radce a Martině asi taky, ale vydrželi to) a my jezdili
čím dál rychleji. Nakonec jsme si nechali zkoumání
v oboru počasí a to bylo moc poučné. Pustili jsme
na sebe obří větrák a to byla taková síla, že jsme málem uletěli. Zkoušeli jsme také rozpohybovat různě
velké větrníky, běhali jsme na čas a poměřovali si
svoji rychlost například se psem, slepicí i lenochodem a představte si, že slepice byla rychlejší, než někteří z nás. Martina si poměřila rychlost s lenochodem, a co myslíte? Byla přece jen rychlejší. Zkusili
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Mateřská škola
jsme si také rotaci na točně, sílu našeho hlasu a jak
vlastně slyšíme, a hledali jsme, který mozek patří
ke kterému zvířeti. Prošli jsme temným bludištěm
a moc jsme se divili, že paní učitelky věděly, co jsme
v bludišti tropili. Hodně jsme se divili, odkud všechno vědí. Nakonec nám ukázaly obrazovky a kameru,
která nás celou cestu kontrolovala. Na závěr jsme se
zanořili mezi dřevěné kostičky a stavěli ohromné
a krásné stavby.
Byl to krásný výlet a my byli hrdí na to, že jsme
opravdoví „Malí badatelé“.
Na závěr si přečtěte naší vlastní básničku, kterou
jsme si jako malí badatelé složili:
Bádáme a zkoumáme, pokusy strašné děláme.
Zkumavky a baňky máme,
lektvary v nich zamícháme.
A když z baňky kouř se valí,
nebojte se, že jsme malí.
Protože my číslo známe,
na hasiče zavoláme.
A potom už jen utíkáme.

Hezký podzim přejí děti,

MARTINA a RADKA

Klínecký zpravodaj 3/2015
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Sbor dobrovolných hasičů v Klinci

JSDH + SDH = zajištění požární ochrany
Vážení občané,
dovolte, abychom vás seznámili s prací Sboru
dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) v Klínci a reagovali tak na různé pomluvy a nepravdy o naší
organizaci, hlavně o zásahové jednotce.
Hasiči jsou v obcích všeobecně vnímáni jako
jedna zájmová skupina, ale ve skutečnosti je
potřeba rozlišovat SDH a JSDH. Obě skupiny jsou díky svým členům silně provázané, ale
jedná se o dvě organizačně a právně odlišná
uskupení.
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů je
podle zákona zřizovaná obcí a v Klínci má nyní 14
členů, kteří jsou řádně a pravidelně školeni. Velitelem je pan Jiří Wohlmuth. Činností JSDH je pomoc
a zajištění požární ochrany a též pomoc při živelných pohromách. Zásahová jednotka má k dispozici vybavení, které pořizuje obec a také je majetkem
obce. JSDH Klínec využívá pro výjezdy dvě cisterny
CAS 25, každá o obsahu nádrží na vodu 3 500 l. Vyrobeny byly v roce 1969 a druhá v roce 1970. Jejich
údržba vyžaduje mnoho hodin práce, kterou vykonávají dobrovolní hasiči po každém zásahu. Obec

financuje pohonné hmoty, povinnou výstroj, výzbroj, zásahové obleky, rukavice, helmy, boty apod.
Finanční náklady na zásahový oblek jednoho hasiče
z jednotky je celkem 21 572 Kč. Velitel JSDH odpovídá za to, že každý člen je při zásahu vybaven minimálně tímto vybavením a bez něj ho nesmí k zásahu pustit. Pokud vyjede JSDH k jakémukoliv zásahu
a každý člen nebude mít toto vybavení, nemá nárok
při úrazu na žádné odškodnění. Mimo to je naše zásahová jednotka složena ze samých mladých hasičů
a proto nemůžeme riskovat jejich zdraví .

SDH - druhou částí organizace je Sbor dobrovolných hasičů, zájmový spolek, který byl v Klínci založen v roce 1898. V jeho čele stojí starosta SDH, pan
František Obermajer. Členská základna čítá celkem
112 členů, z toho je 41 žen a 71 mužů. Hlavní činností SDH je prevence v oblasti požární ochrany,
požární sport a pořádání společenských a kulturních akcí. SDH vlastní VW transporter, který je
používán pro přepravu osob při schůzích, soutěžích
a různých akcích pořádaných OSH Praha-západ, ale
pomáhá i přepravě osob při zásahu. Jsme vlastníkem
vybavení pro pořádání akcí před hasičskou zbrojnicí
(stan, stoly, lavice, nádobí, apod.). Veškerá činnost
této organizace je financována z vlastních prostředků spolku. Příjmy tvoří příspěvky členů, roční příspěvek obce (podobný jako dostává TJ Klínec, klub
důchodců) a zisk z pořádaných akcí.
10

Klínecký zpravodaj 3/2015

Sbor dobrovolných hasičů v Klinci
Například v sobotu 12. září se SDH Klínec zúčastnil 1. kola celostátní soutěže v požárním sportu,
se dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen.
V kategorii upravených stříkaček se muži A umístili
na 6. místě, muži B na 2. místě a ženy na 2. místě.
V kategorii neupravených čerpadel muži B 2. místo, muži A 3. místo a ženy 7. místo. Soutěž se konala
v nově upraveném areálu pro požární sport v Čisovicích. Celkem se zúčastnilo 18 družstev.
Aktivita vlastní organizace je velmi různorodá
a pro tuto činnost jsou potřeba peníze. Musíme se
zde zmínit, že nás podporuje také několik sponzorů. A proto nám dovolte, abychom těmto sponzorům
poděkovali za finanční dary, které jsme od nich obdrželi. Poděkovat chceme všem členkám a členům
sboru, kteří v rámci možností pomáhají.
Několik dnů po velkém lesním požáru nad Všenory v katastru obce Jíloviště nás navštívil pan Jiří
Řehoř a předal nám dopis s osobním poděkováním.
Jaké bylo naše překvapení, když nám manželé Řehořovi předali pro nás dosti vysoký finanční obnos.
Velmi kladně hodnotili náš sbor. Dovolte nám, abychom manželům Řehořovým touto cestou s celého
srdce poděkovali.

Bohužel víme, že jsou i tací, kteří hasičům v Klínci nefandí, ale co je horší, oni je ještě pomlouvají.
Tito lidé nedokázali přiložit pomocnou ruku, ale jen
u piva kritizují. Chceme jim vzkázat, že nás od dobrovolné hasičské činnosti neodradí a budeme, seč
nám budou síly stačit, plnit hasičské heslo „Bližnímu ku pomoci“ a pomáhat občanům tam, kde budeme potřební, ať jsou to požáry, povodně, sucha nebo
jiné přírodní katastrofy.

Výbor SDH Klínec

Dobrovolní hasiči a elektroodpad

SDH Klínec se zapojilo do projektu Recyklujte
s hasiči. Cílem je co nejvíce usnadnit občanům
zpětný odběr vysloužilých spotřebičů. Hasiči
zajistí jejich vysbírání, nezisková společnost
ELEKTROWIN pak následnou recyklaci. Sboru
dobrovolných hasičů bude následně vyplacená odměna odpovídající množství vysbíraného elektroodpadu.
Nemusíte již čekat na mobilní sběr, který obec organizuje 2x ročně, ani odvážet vysloužilý spotřebič
do sběrného dvora v Mníšku pod Brdy. Vysloužilé
spotřebiče (lednice, mrazáky, myčky, pračky, sporáky, el. topení, ventilátory, počítače atd.) můžete odeZávěrem nám dovolte, abychom poděkovali Obec- vzdávat po dohodě na obecním úřadě – ukládají se
nímu úřadu v Klínci, především starostce paní Mar- do garáže v areálu OÚ. Navíc naši hasiči nabízí možkétě Hanákové a též ekonomce paní Silvii Bubení- nost odvozu vysloužilého spotřebiče přímo od vás,
kové, za jejich přístup k nám dobrovolným hasičům. pokud chcete využít tuto službu, kontaktujte pana
Musíme konstatovat, že co se týká materiálních i fi- Jana Dvořáka, tel. 604 912 807.
Drobné elektrospotřebiče i nadále vybírá pronančních požadavků, je nám v rámci možností obce
střednictvím
OÚ Mateřská školka, která je zapojená
vyhověno. Přístup obce k hasičům je na velmi dobré
úrovni a přáli bychom to i jiným sborům, které tako- do projektu Recyklohraní.
MARKÉTA HANÁKOVÁ
vé vztahy nemají.
Klínecký zpravodaj 3/2015
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Kalendář akcí v obci

PŘEHLED AKCÍ V OBCI KLÍNEC
ŘÍJEN – PROSINEC 2015

datum

čas

pořadatel,
místo konání

název akce

18. 10. Ne od 15:30 hod. Fotbal Klínec x Zlatníky B

poznámka

TJ Klínec, hřiště

24. 10. So od 14 hod.

Velká klínecká,
běžecký závod

Obec Klínec,
zázemí hřiště,
okolí obce

25. 10. Ne od 11 hod.

Dýňová slavnost

Farma Klínec

31. 10. So 10 – 17 hod.

Den otevřených dveří

Keramická dílna
Magdaleny Brožové

1. 11. Ne

od 14 hod.

Fotbal Klínec
x Dolní Břežany A

TJ Klínec, hřiště

3. 11. Út

v 9 a 17 hod.

Prohlídka nové ČOV

ČOV Klínec

15. 11. Ne od 13:30 hod.

Fotbal Klínec
x Mníšek p. B. B

TJ Klínec, hřiště

22. 11. Ne 14 – 17 hod.

Inspirace na advent

Farma Klínec

6. 12. Ne od 14 hod.

Mikulášská děti

TJ Klínec, tělocvična

12. 12. So od 19 hod.

vystoupení Rangers

TJ Klínec, tělocvična

19. 12. So od 14 hod.

Vánoční trhy

Obec Klínec, před
hasičskou zbrojnicí

dětské tratě,
3 km, 9 km

!!D O P R A V A B A L E N É H O Z B O Ž Í D O 3 0 0 K G D O 1 0 K M Z D A R M A !

dokamen.cz
Váš

ekologických

PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY

DŘEVĚNÉ UHLÍ

PELETY

AKCE:

J a r n í

Tel.: 603 835 362
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dodavatel

s l e v y

p a l i v o v é h o

E-mail: info@dokamen.cz
Klínecký zpravodaj 3/2015

paliv

Sklad: Hvozdnice
Otevírací doba:
Po - Pá: 8.00 - 16.00 So: 8.00 - 11.30

d ř e v a

a ž

8 % ! ! !

www.dokamen.cz

Za Bojovským potokem

O HVOZDÍKU

Z

a devatero lesy a devatero skalami a taky za Bojovským potokem, tam kde se říká na Šerpinách, stojí starý
dub a pod ním mongolská jurta. Ta se od úterý do čtvrtka
rozhlaholí dětskými hlásky. Od osmi hodin zpívají, recitují básničky anebo jen tak pokřikují. Občas ztichnou, snad
když se pusinky zaplní svačinou či obědem, nebo když děti
vyrazí na průzkumnou výpravu dál do lesa, nebo když zazní zvonkohra a pak se čte pohádka... Po čtvrté postupně
umlkají, asi jdou švitořit jinam.
V pátek se ozývají jen dopoledne, jejich vysoké tóny doprovázejí hlasy hlubší, rodičovské. A jednou za měsíc, každé třetí úterý celou symfonii dotvářejí i hlasy babiček a dědečků.
Chcete-li vědět, jestli to je jen takové vyprávění, nebo
pravda pravdoucí, přijďte se podívat! A pro ty úplně racionální dodávám: všechny informace o naší lesní školce
najdete na www.hvozdik.cz.
Za Hvozdík PETRA POTŮČKOVÁ
Klínecký zpravodaj 3/2015
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Informace

NENÍ OD VĚCI SI NECHAT PORADIT
Vlastnictví domu, bytu, pozemku apod. je považováno od nepaměti za nejjistější způsob ekonomického zajištění vlastní rodiny. Po letech finanční krize a stagnace realitního trhu se situace, vrací do starých kolejí, oživuje se výstavba nových bytů
i domů a prodej či nákup vlastní nemovitostí řeší
My jsme se ptali, odpovídal
Mgr. Petr Kula. (Absolvent Metropolitní univerzity Praha–obor
Evropská studia. Navštívil většinu zemí Západní Evropy i největší města Spojených států. Zajímá
se o kulturu bydlení a životní styl
v městských aglomeracích, v kontextu s tradiční evropskou kulturou. Pracuje aktivně v oblasti realit, spolupracuje s renomovanou
developerskou společností.)
Proč mít vlastní
nemovitost?
Odpověď zazněla již v úvodu.
Je to velmi dobrý způsob uložení
peněz, možnost vytvoření parametrů bydlení dle vlastních představ a také finanční pojistka pro
případné tzv. horší časy. Téměř
vždy se jedná o výhodný investiční počin, záleží pochopitelně
na lokalitě, kvalitě atd., obecně lze
však říci, že obce v blízkosti Prahy
jsou považovány za perspektivní
oblast z hlediska budoucí reálné
hodnoty nemovitostí. Ceny zde
ještě významně porostou, protože
ve srovnání s blízkými západními
metropolemi (Berlín, Mnichov,
Vídeň apod.) má Praha v cenách
realit značné rezervy. Nemám tím
na mysli jen městské katastry, ale
i území širšího okolí velkoměsta.
Cena je odvislá od vzdálenosti,
dopravní dostupnosti, podnebí,
infrastruktuře aj., a může se v jednotlivých případech i odlišovat.
Pokud jde o obce Prahy-západ, lze
hovořit o velmi perspektivní oblasti, právě s ohledem na zmíněné
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parametry. Některé studie uvádějí,
že ceny pozemků a staveb v blízkosti metropole se mohou v horizontu 10 – 15 let více než zdvojnásobit, což by z hlediska nákupu
měla být velmi výhodná investice.
Koupě bytu v Praze je pochopitelně ta nejlepší varianta a záleží
pak na samotném majiteli, zda
bude byt používat k vlastnímu
bydlení, nebo si zisk z jeho pronájmu zakomponuje do svého rodinného rozpočtu. Zde je ovšem
třeba velmi pečlivě vybírat lokalitu a samozřejmě i kvalitu. Počítejte s tím, že ty opravdu kvalitní
byty v Praze mají už dnes hodnotu vícenásobku hodnoty běžného
rodinného domu v okolí hlavního
města.
Dalším častým důvodem nákupu
nemovitosti je, zejména v Čechách,
oblíbené chalupaření. Zde se jedná ve většině případů především
o uspokojení zájmů rodiny v oblasti využití volného času – rekreace,
nicméně budoucí možné investiční zhodnocení se ani v tomto případě vůbec nevylučuje.
Jak při nákupu nebo
prodeji postupovat?

Odpovím jednoznačně: zásadně a vždy ve spolupráci s odborníkem – pokud nechcete prodělat! Přežívající názor z minulosti,
že všechno si zařídím sám, protože
se nenechám „okrádat“ nějakým
prostředníkem, je špatný a vede
většinou k opačnému finančnímu
efektu. Prodej či nákup nemovitosti je dnes z právního i odbornéKlínecký zpravodaj 3/2015

ho hlediska pro neznalého člověka
dosti složitou transakcí.
Na realitním trhu v Česku se vyskytuje poměrně dost renomovaných realitních kanceláří, které tuto práci umí a umí si tzv. pohlídat
i své makléře. Klient nemusí spolupracovat hned s prvním makléřem, na kterého narazí, může si, tak
jako v každém jiném obchodě, vybrat dle svých požadavků a určitě
i sympatií. Hlavně je třeba rozlišovat mezi skutečnými profesionály
a mezi těmi, kteří si na ně jen hrají.
Česká legislativa zde poněkud zaostává za tou evropskou a dává tím
prostor mnohým podnikavcům.
Ušetříte si zklamání i peníze, když
se na svého vytypovaného makléře budete informovat na pobočce
příslušné realitní kanceláře.
Dovolte mi malé odbočení. V některých zemích s delší tradicí tržního hospodářství, zejména v malých městech či obcích, funguje
realitní kancelář/makléř podobně jako ordinace obvodního lékaře, tedy podle místa bydliště.
Je to ideální situace, nutno ovšem
dodat, že o tento stav věci se musí
zasloužit především dotyčný makléř svou naprostou profesionalitou a korektností. Chci věřit, že se
něčeho podobného někdy dočkáme i u nás…
Ještě zpátky k našim realitním
kancelářím, vždy si proveďte jejich uvážlivý výběr a smlouvu zásadně uzavírejte pouze s jednou
kanceláří. Více zprostředkovatelských subjektů prodej či nákup
ani nezrychlí, ani nezatraktivní,
spíše naopak – a v některých případech ho může i prodražit.
J. K.

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

právní a finanční služby - zajištění hypotéky - zápis do katastru

BYTY, DOMY, GARÁŽE, POZEMKY
Mgr. Petr Kula
osobní konzultant v realitách

CHIRŠ realitní kanceláře

Praha-západ je nejen předmětem mého profesního zájmu, ale také místem
mého bydliště. Nabízím Vám možnost bezplatné osobní konzultace u Vás,
nebo na níže uvedených adresách kanceláří společnosti CHIRŠ. Korektní a profesionální přístup je samozřejmostí, případná neznalost češtiny účastníků jednání není překážkou (němčina, angličtina).
Zároveň děkuji všem klientům, kteří na základě předchozí inzerce v těchto
novinách se mnou již navázali kontakt a zařadili se tak do seznamu mých spokojených zákazníků.

Kanceláře:
Břevnov, Bělohorská 85, Praha 6, tel. 299 144 444
Červený Vrch, Evropská 73, Praha 6, tel. 299 144 544

Mgr. Petr Kula
724 147 864
kula@chirs.cz

Inzerce
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VZNÁŠEJTE SE
NA VLNÁCH SNĚNÍ
Ručně vyráběné kontinentální
postele a přírodní matrace

Přijměte pozvání do jednoho z našich showroomů.
Praha - Průhonice > Nákupní galerie MoDo, V Oblouku 800
Brno Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6

22-JM-KLINECKY-ZPRAVODAJ-2015-01.indd 1

13.8.2015 14:08:56

KLÍNEC – obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Klínci jako informační tisk pro občany a příznivce.
Adresa: Klínec 138, PSČ 252 10, tel.: 257 730 306, ev. č. period. tisku MK ČR E 20727, e-mail: urad@obecklinec.eu.
Tisk a grafické zpracování: MIRSA Bohemia (www.mirsa.cz)

