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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

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

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

Tel.: 257 730 306, 776 700 346

E - mail: urad@obecklinec.eu

Internetové stránky: www.obecklinec.eu

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

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

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

MĚSTSKÁ POLICIE
V obci Klínec působí od 1.1.2020 Městská policie 
Mníšek pod Brdy

Non stop telefonní linka: 737 274 227

OBECNÍ KNIHOVNA
Klínec 76 – nad prodejnou, 

vchod ze strany od Velkého rybníka

Otevírací doba:
středa 18-20 hod

sobota 9-11 hod
V knihovně je možné zapůjčit za roční členský poplatek  
50 Kč klasickou i odbornou literaturu pro děti i dospělé. Naše 
knihovna je zařazena do výměnného programu regionálních 
knihoven a knižní fond je tak pravidelně obměňován a doplňo-
ván o nové publikace.
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Vážení občané,

úvodník červnového zpravodaje jsem začínala od-
stavcem o Hrách bez hranic v Klínci a stejně tak za-
čnu i toto zářijové vydání.

Soutěž týmů reprezentujících obce mníšeckého regi-
onu, Hry bez hranic, jsme po dlouhé přípravě uspo-
řádali v sobotu 18. června na fotbalovém hřišti v Klín-
ci. Krátké shrnutí a fotodokumentaci najdete dále ve 
zpravodaji, na těchto místech bych znovu ráda vy-
zdvihla zásluhy celého pořadatelského týmu.  

Přípravy nás stály spoustu času a nervů, ale přinesly 
nám i spoustu zábavy, kamarádství, a hlavně vyda-
řený soutěžní den. A za to patří všem zúčastněným 
obrovské poděkování. Děkuji všem, kteří dobrovolně 
mnoho večerů a víkendů trávili vymýšlením soutěž-
ních disciplín a poté vyráběním potřebných propri-
et, skákáním do kádí s vodou, běháním v kravských 
oblecích a trpasličích fousech, řešením záhady ztra-
cených a nalezených osmi párů holin velikosti č. 
48 (TýPí ví ☺)… a dalších nespočetně věcí, které 
k pořádání tak velké akce náleží.

Děkuji všem, kteří přišli v den D a pomohli Klínci 
k tomu, abychom si netrhli regionální ostudu, ale 
naopak se předvedli v nejlepším světle, což se sku-
tečně povedlo! Děkuji TJ za poskytnutí zázemí her 
na fotbalovém hřišti a přípravu skvělého občerstve-
ní. Děkuji našim hasičům za pomoc s napouštěním 
nádrží vodou a osvěžovaní vyprahlých účastníků. 
Děkuji jim ještě jednou a také SDH Čisovice, SDH 
Jíloviště a SDH Trnová za zapůjčení nádrží. Děku-
ji sluníčku, že svítilo skoro až moc. Děkuji štědrým 
sponzorům, kteří poskytli ceny pro soutěžící nebo 
finanční dary. A v neposlední řadě děkuji soutěžní-
mu týmu Klíneckých machrů, který byl od příprav do 
poslední chvíle naprosto distancovaný, ale přesto se 
hrdě popral s nástrahami disciplín, projevil týmové-

ho ducha a mezi velkou konkurencí 12 obcí regionu 
zvítězil!

I po skončení her dalších několik týdnů panovala 
v obci velká vlna sounáležitosti a dobré nálady, a pro-
to jsme na závěr školního roku uspořádali soused-
skou akci u hasičské zbrojnice, při které jsme oslavili 
vítězství našeho týmu a spustili klášter na rybník. 
Klášter měl bohužel jepičí život, protože hned dru-
hý den ho převrátil silný poryv větru, ale i tak všem 
pohled na plovoucí symbol her ještě alespoň jeden 
večer dělal radost. Následovaly prázdniny, kdy se 
každý přece jen více staral o své soukromí a užíval 
potřebného volna, ale věřím, že potenciálu, který se 
u nás v obci pořádáním Her bez hranic vytvořil, zno-
vu využijeme a společně si zpestříme život v Klínci.

Během prázdnin probíhala další jednání s vlastní-
ky pozemků dotčených rekonstrukcí krajské silnice. 
Většinu souhlasů potřebných pro zahájení stavby 1. 
etapy rekonstrukce se nám podařilo po mnoha letech 
dojednat. Problematické zůstávají dva pozemky, kte-
ré byly zatíženy nejdříve 2 roky trvajícím dědickým 
řízením a nyní je na ně vypsaná dražba. Jedná se 
o silniční pozemky v duplicitním vlastnictví Středo-
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českého kraje a soukromého vlastníka. Zastupitelé 
na veřejném zasedání vyslovili souhlas s tím, aby 
obec vstoupila do dražby jako dražitel. Pokud se po-
daří vyřešit i tyto pozemky, je Krajská správa a údrž-
ba silnic (KSUS) připravená okamžitě vypsat výběro-
vé řízení na dodavatele stavby a zahájit rekonstrukci 
na jaře 2023. Do soutěže je připravený komplex 
staveb od odbočky na Všenory přes Klínec směrem 
na Líšnici, celý průtah Líšnicí a přestavba křižova-
tek u Řitky na kruhové objezdy. Pokud by souhlas se 
vstupem na všechny dotčené pozemky nebyl vyřeše-
ný, náš úsek KSUS ze soutěže vyjme a realizace se 
zase o rok odsune. Silnice č. III/1025 od křižovatky 
u hřiště ve směru na Bojov by měla následovat další 
rok po rekonstrukci zmíněné silnice III/0042, která je 
prioritní, protože slouží jako objízdná trasa dálnice 
D4. 

Obec Klínec v posledním roce vstoupila do dvou 
nově vzniklých Dobrovolných svazků obcí (DSO), 
které sdružují obce regionu za účelem řešení odpa-
dového hospodářství (DSO Technické služby Brdy 
a Hřebeny) a za účelem výstavby Svazkové školy 
(DSO Svazková škola pod Skalkou). V obou svaz-
cích má naše obec zastoupení místopředsedy svaz-
ku, aktivně se tedy účastníme řešení obou záležitostí. 
V oblasti odpadů jsme během léta vysoutěžili doda-
vatele druhého svozového auta a vážních systémů 
a připravili podání žádostí o dotace na obě svozová 
vozidla a vážní systémy (uznatelnost nákladů je od 
1. 1. 2022). V oblasti školství probíhá soutěž na zho-
tovitele studie stavby Svazkové školy, připravujeme 
podání žádosti o dotaci na studii a zároveň řešíme 
s obcemi regionu a s dalšími dostupnými zřizovateli 
ZŠ umístění dětí do prvních a šestých tříd pro příští 
školní rok 2023/2024.

V srpnu jsme v jedné ulici provedli těsnění kanalizač-
ních šachet a výměnu poklopů k zamezení nátoku 
balastních vod na čistírnu odpadních vod (ČOV), bu-
deme pokračovat i v dalších ulicích. Vysoutěžili jsme 
dodavatele pro intenzifikaci čistírny, která spočívá 
v úpravách technologie. I zde připravujeme podání 
žádosti o dotaci. Realizace by měla být zahájena ješ-
tě v tomto roce.

V minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala 
o dvou dotacích, které jsme získali ze Středočeského 
kraje na nákup dýchacích přístrojů pro naše hasiče 
a na odbahnění rybníků v obci. Dýchací přístroje jsme 
již zakoupili a JSDH je má k dispozici. Na odbahnění 
rybníků je nyní vypsaná výzva k podání nabídek na 
dodavatele. I zde by měly být práce (vypuštění ryb-
níků) zahájeny do konce tohoto roku. Zastupitelstvo 
Středočeského kraje schválilo i naši žádost o po-
skytnutí dotace ze Středočeského Infrastrukturního 
fondu, tematické zadání Drobné vodohospodářské 

projekty, oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekon-
strukce vodovodních sítí a vodárenských objektů 
na akci Dostavba kanalizace a vodovodu – část vo-
dovod. Přidělená dotace je ve výši 1 000 000,- Kč. 
I na tuto akci jsme během léta vysoutěžili dodavatele 
a nyní připravujeme zahájení stavby. Jedná se o do-
stavbu vodovodu a kanalizace v křižovatce u hřiště 
pro napojení nových domů a kabin TJ a o stavbu vo-
dovodu od vodojemu ke křižovatce pod č. p. 103. Re-
alizace nového vedení umožní rozdělení tlakového 
a gravitačního pásma vodovodů v obci, tím odpad-
nou problémy spojené s vysokým tlakem ve spodní 
polovině obce a s nízkým tlakem v horní části obce 
a dojde k úspoře nákladů za energie, protože nyní je 
veškerá voda z vodojemu do sítě tlačená čerpadly. 
Stavby vodovodů a kanalizací v krajské silnici budou 
obnášet dopravní omezení, o kterých budete včas in-
formováni. Aktuální informační přehled o dění v obci 
získáte registrací do Mobilního rozhlasu. Hlášení 
obdržíte přímo do aplikace ve vašem mobilním te-
lefonu nebo na e-mail. Registrační odkaz najdete na 
našich webových stránkách www.obecklinec.eu. 

Soukromý investor zahájil výstavbu inženýrských sítí 
v lokalitě „Bydlení naproti hřišti“. Plocha byla k zá-
stavbě určená územním plánem (UP) již v roce 2000, 
s využitím jako plocha pro výrobu a skladování. Při 
tvorbě nového UP s platností od září 2014 byla na části 
této plochy ohraničené vzdáleností 100 m od dálnice 
D4 provedená změna využití na bydlení s možností 
výstavby 14 rodinných domů. Územní plán stanovil 
pro využití této plochy podmínku zpracování územní 
studie, která nabyla platnosti v únoru 2018 a stavba 
je v souladu s touto studií realizována. Soukromý in-
vestor má (mimo jiné) povinnost vybudovat a předat 
obci kompletní infrastrukturu – komunikace včetně 
jejich odvodnění, veřejné osvětlení, vodovod, splaš-
kovou kanalizaci a ve středové části rekultivovaný 
remízek, který bude sloužit jako veřejné prostranství 
(park) všem občanům. Vztahy mezi obcí a soukro-
mými investory upravuje plánovací smlouva, kterou 
projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce na veřej-
ném zasedání dne 24. 1. 2022 a je zveřejněná jako 
příloha zápisu.

Další záměr, který aktuálně připravuje jiný soukromý 
investor k zástavbě, je „Bydlení v Koutech“, kde je 
možná výstavba až 17 RD. Toto území bylo zahrnu-
to do zastavitelných ploch pro bydlení Změnou UP 
v roce 2004. Územní studie, která upravuje podmín-
ky zastavění, byla schválena v prosinci 2020.

Všechny územní studie jsou dostupné přes odkaz 
na webu obce: 
https://www.obecklinec.eu/obec/uzemni-plan/
Rozumím, že zástavba nových ploch nejen u nás 
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v Klínci vyvolává řadu emocí a otázek. Zastavitelné 
plochy ale byly určené Územním plánem již před mno-
ha lety, v době bývalého vedení obce, bez jakýchkoliv 
podmínek a limitů pro související infrastrukturu. Plo-
chy, které byly již jednou Územním plánem vymezené 
k zastavění, nemůžeme jednoduše vrátit do nezasta-
vitelného území, obec by musela vlastníkům uhradit 
rozdíl v ceně pozemků, a to by bylo likvidační. Proto 
se alespoň snažíme, aby zástavba měla jasná pravi-
dla, regulativy a podmíněné investice, které jsme do 
UP vložili v září 2014 a dále je upřesnili v územních 
studiích a plánovacích smlouvách.

Na závěr bych ještě jednou ráda poděkovala. Ten-
tokrát kolegům zastupitelům, kterým 23. září skončil 

čtyřletý mandát. Děkuji za jejich práci pro obec, za 
konstruktivní diskuze a spolupráci při přípravě projek-
tů, za přátelskou atmosféru a osobní nasazení v ře-
šení neskutečně širokého záběru oblastí, jaký správa 
obce má. Všem opětovně nebo nově zvoleným přeji 
hodně elánu a sil do dalšího období. Investičních i ne-
investičních projektů máme nachystaných opravdu 
hodně. Věřím, že se konečně dočkáme rekonstrukce 
krajské silnice, zároveň na nás ale dopadne energe-
tická krize, takže to následující volební období určitě 
nebude jednoduché.

Markéta Polívková, starostka

Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 4/22 dne 22. 6. 2022
• Zastupitelstvo obce udělilo souhlas s celoročním 

hospodařením a uzavřelo závěrečný účet a zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2021 bez výhrad;

• Schválilo aktivní hospodářský výsledek za rok 
2021 ve výši 9 138 356,58 Kč;

• Projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Klínec 
a příspěvkové organizace Mateřská škola Klínec za 
rok 2021;

• Schválilo přijetí dotací z fondů Středočeského kraje: 
ve výši 1 mil. Kč na odbahnění rybníků v obci a s tím 
související práce a dále ve výši 100 tis. Kč na nákup 
čtyř kusů dýchacích přístrojů pro JSDH Klínec;

• Schválilo podání žádosti o dotaci prostřednictvím 
Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod 
Skalkou pro zhotovení technické studie výstavby 
Svazkové školy;

• Schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí do-
tace 50 tis. Kč obci Jíloviště na provoz Pošty Part-
ner v roce 2022;

• Schválilo zadávací dokumentaci včetně návrhu 
smlouvy o dílo s dodavatelem na akci „Klínec – in-
tenzifikace ČOV na 1400 EO“;

• Pověřilo starostku provedením poptávky a doprav-
ního zhodnocení na umístění měřičů rychlosti v obci 
a přípravou a konzultací nového znění OZV o veřej-
ném pořádku;

• Nesouhlasilo s provedením vrtu v ochranném pás-
mu vodního zdroje KS-1;

• Stanovilo počet členů zastupitelstva na volební ob-
dobí 2022–2026 na 7 členů;

• Vzalo na vědomí Memorandum o společném zámě-
ru a budoucí Transakci ve věci spolupráce provozo-
vání vodovodů a kanalizace;

• Schválilo finanční vklad jednorázové vratné jistiny 
do společnosti BOS s. r. o. prostřednictvím Dobro-
volného svazku obcí TS Brdy a Hřebeny, kterého je 
obec členem;

• Schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci 
v majetku Středočeského kraje pro dostavbu vodo-
vodů;

• Schválilo aktualizovaný Plán rozvoje sportu v obci 
Klínec do roku 2025.

Zasedání č. 5/22 dne 29. 8. 2022
• Zastupitelstvo obce schválilo individuální dotaci na 

činnost SDH Klínec v roce 2022 ve výši 15 tis. Kč;

• Schválilo přijetí dotace z fondu Středočeského kraje 
ve výši 1 mil. Kč na dostavbu vodovodu a kanaliza-
ce v křižovatce u hřiště pro napojení nových domů 
a kabin TJ a na stavbu vodovodu od vodojemu ke 
křižovatce pod čp. 103;

• Schválilo výběr dodavatele výše uvedených staveb 
vodovodu a kanalizace, kterým se na základě vý-
běrového řízení stala firma NOVADUS, spol. s r. o. 
s nabídkovou cenou 3,175 mil. Kč bez DPH;

• Schválilo výběr dodavatele na akci „Klínec – inten-
zifikace ČOV na 1400 EO“, kterým se na základě 
výběrového řízení stala firma FORTEX - AGS, a. s. 
s nabídkovou cenou 2 898 855 Kč bez DPH;

• Schválilo podání žádosti o dotaci na intenzifikaci 
ČOV z OPŽP, současně souhlasilo se spoluúčastí 
obce a se zahájením prací na intenzifikaci po podpi-
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SVOZ BIOODPADU
velkoobjemový kontejner na bioodpad 

rostlinného původu

bude přistaven v areálu Obecního úřadu Klínec 
138

15. - 16. 10. 2022
28. – 30. 10. 2022
12. – 13. 11. 2022

Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec 
mohou v uvedeném termínu odevzdat bioodpad 
rostlinného původu (tráva, listí, větve rozřezané 
na menší kusy – NE DŘEVO A CELÉ DŘEVITÉ 

VĚTVE…) k ekologické likvidaci.

Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!

Zákaz odkládání nebezpečného odpadu v areálu 
obecního úřadu Klínec 138!

SBĚR VYŘAZENÝCH 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Vyřazené elektrospotřebiče je možné po celý rok 
odevzdávat po předchozí telefonické dohodě na 

Obecní úřad. 

Kontakt: 776 700 346, 257 730 306

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO, 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

A ŽELEZA
proběhne v sobotu 1. 10. 2022 od 8 do 11 hod

Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 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!
Odvoz železa přímo od Vaší nemovitosti je v době 
od 8 do 11 hod možné objednat u SDH zasláním 

sms na číslo 724 617 235

KONTEJNER NA 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

BUDE PŘISTAVEN OD SOBOTY 1. 10. DO 
NEDĚLE 2. 10. 2022

v areálu obecního úřadu Klínec 138

Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů v Klínci 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!

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

su smlouvy s výše uvedeným dodavatelem;

• Rozhodlo o pořízení Regulačního plánu RP2 „Klí-
nec-sever“ pro plochu sportoviště, dále stanovilo, 
že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizova-
telem při pořizování RP2 bude Markéta Polívková 
a dále pověřilo starostku obce poptávkou pořizova-
tele RP2;

• V případě souladu se zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek souhlasilo s odstoupením od smlouvy 
o dílo s firmou Shaft s. r. o. na Revitalizaci a do-

stavbu bytového domu čp. 138 a současně pověřilo 
starostku obce kontrolou smluvních podmínek;

• Schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů a udělilo sta-
rostce pravomoc k podpisu;

• Souhlasilo s vykoupením pozemků 
parc. č. 904/13 a 905/10, k. ú. Klínec, nutných pro 
provedení rekonstrukce silnice III. třídy procházejí-
cí obcí v dražbě a udělilo starostce obce pověření 
účastnit se v zastoupení obce dražby jako dražitel.
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Život v obci

Hry bez hranic v Klínci

V sobotu 18. června se v naší obci uskutečnil 8. roč-
ník regionální soutěže týmů obcí Hry bez hranic mní-
šeckého regionu (HBH).

Ač jsme jako obec aktivním účastníkem HBH již od 
prvního ročníku 2013 v Kytíně, neuměli jsme si nikdo 
do detailů představit, co vše s sebou přinese status 
pořadatele. Je to skoro neuvěřitelné, ale vytvořit tři 
disciplíny, dopilovat je a vyzkoušet, nakoupit a vyrobit 
všechny komponenty jednotlivých disciplín, sehnat 
nadšence, kteří obětují nejedno odpoledne a dvě 
červnové soboty (generálka a samotné hry) a vez-
mou na sebe zodpovědnost rozhodčích a stavěčů 
tratí, a další skupinu lidí, kteří se postarají o parko-
vání, občerstvení a další spoustu nutných organizač-
ních úkolů, trvalo skoro půl roku. Byl to půlrok velmi 
rozmanitý, střídalo se nadšení z dobrých nápadů 
se zklamáním, že něco realizovat nelze. Přicházelo 
další nadšení třeba z kostýmů krav nebo z krásně 
vyrobených kurníků a kláštera a poté další zklamání 
z nemnožnosti sehnat překážky, které dřív měli běž-
ně všichni hasiči, což znamenalo další změny v dis-
ciplínách. Kdo již organizoval, jistě chápe a ostatní 
pochopí… Nicméně byl to půlrok, kdy se těch pár 
nadšenců, kteří se na přípravě intenzivně podíleli, 
semklo, hledali společně řešení všech překážek a na 

samotných klíneckých HBH to nakonec bylo, myslím, 
vidět. 

Co víc si přát, než být při krásném počasí venku na 
vzduchu, s chutí se bavit s velkou skupinou lidí, a na-
víc pro to ještě něco aktivně udělat?

Kdo HBH zná, ví, že jde především o týmového du-
cha, zábavu, a to nejen vlastní, ale díky nevyzpyta-
telnosti připravených disciplín hlavně pro diváky. Je 
úžasné, že tyto dva roky odkládané hry byly takové, 
jaké mají být, tedy plné nadšení a chuti bojovat o co 
nejlepší umístění, ale s dodržením fair play. 

Děkujeme všem účastníkům za jejich přístup, neboť 
tady je důležitější si hrát než vyhrát. Děkujeme týmu 
Klíneckých machrů, kteří bojovali jako lvi a vyhráli. 
Děkujeme Kytínu, že měli odvahu se do toho jako 
první pustit a zorganizovat akci, která nás baví již ně-
kolik let a budeme se díky ní bavit i nadále. Děkuje-
me za skvělé ohlasy ostatním obcím a těšíme se na 
příští rok do Jíloviště. 

Rozsáhlou fotogalerii z Her bez hranic naleznete na 
www.fotoklinec.rajce.net.

Lenka Podlešáková, foto Jaroslav Volf



8

Život v obci



9

Život v obci



10

Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Dálnici D4 čeká rekonstrukce, sjezd do 
Mníšku bude uzavřený
Stavební práce na dálnici u Mníšku pod Brdy již 
započaly a mají skončit až 6. listopadu 2022. Exit 18 
Mníšek pod Brdy (ve směru na Příbram) má být od 
2. října do 2. listopadu zcela uzavřen. Objízdné trasy 
budou vedeny přes Exit 14 Řitka a Exit 21 Kytín. 

Doprava po dálnici bude po dobu rekonstrukce vede-
na v obou směrech střídavě stávajícími pruhy a pro-
vizorními pruhy. Nájezd z Mníšku na dálnici ve smě-
ru na Prahu a sjezd ve směru od Příbrami zůstává 
otevřen.

Na 3,5km úseku dálnice dojde k opravě povrchu 
a odvodnění pravého jízdního pásu dálnice mezi km 
17,153 – 20,663, včetně opravy pravé strany MUK 
Exit 18 Mníšek pod Brdy. Plánované je prodloužení 
odbočovacího a připojovacího pruhu v místě MUK 
Mníšek pod Brdy, a to v maximální možné délce dle 
místních podmínek. V důsledku toho bude trvale zru-
šena autobusová zastávka na dálnici „Mníšek pod 
Brdy, závod“. Na náhradním řešení zastávky usilov-
ně pracuje radnice města.

Rekonstrukce Barrandovského mostu se 
nečekaně prodloužila
Stavbaři nabrali na mostě 27 dní zpoždění. Podle 
současných předpokladů by měly práce na mostě 
skončit nejpozději ve čtvrtek 29. září.

Na vině je překvapivě bytelná konstrukce. Během 
závěrečných prací na mostovce, kdy dělníci nahra-
zují zkorodovaná lana uvnitř konstrukce, narazili při 
vrtání otvorů pro nová lana na hustou a silnější síť ar-
matury. Oproti dobové projektové dokumentaci jsou 
tady použity 32milimetrové armatury, namísto 25mili-
metrových, které uváděl projekt. 

Předimenzovanost mostu se navíc ukázala i na tom, 
že v něm místo patnácticentimetrové vrstvy živice 
byla vrstva rovnou třiceticentimetrová. V původní 
tloušťce už nebude živice na mostě obnovována, 
namísto zbylých 15 cm živice stavbaři doplní vrstvu 
vysokopevnostního betonu. 

Tato nová technologie bude v České republice použi-
ta při opravách mostu vůbec poprvé. Pevnost stavby 
se tímto zásahem zvýší desetkrát a oprava tak má 
vydržet 100 let, což je dvakrát až třikrát více, než se 
původně počítalo.

Další dopravní omezení na Strakonické je 
v Malé Chuchli
Na další části Strakonické silnice vzniká nový jízdní 
pruh pro hromadnou dopravu a složky IZS. Koncem 
července zahájila TSK Praha další etapu rozšíření 
komunikace. V tomto případě v úseku od nadjezdu 
mimoúrovňové křižovatky ulice Mezichuchelská po 
autobusovou zastávku „Malá Chuchle“. Navazuje tak 
na předešlé rozšíření Strakonické ulice v úseku od 
zastávky „Dostihová“ po Barrandovský most.

Po celou dobu jsou v dotčeném úseku výstavby za-
chovány dva jízdní pruhy. Předmětem akce je vybu-
dování opěrné zdi v místě rozšíření, která je založe-
na pilotách. Součástí řešení je také úprava připojení 
objektu loděnice ČVUT na ulici Strakonická a mož-
nost výjezdu od loděnice jak ve směru do centra Pra-
hy, tak i směrem na Zbraslav.

Práce by měly být dokončeny do konce listopadu 
2022, ovšem na webových stránkách www.opravuje-
me.to, které provozuje TSK Praha, je uveden termín 
dokončení 15. prosince.

Pocta Vejvodově Zbraslavi a Zbraslavský 
pivní jarmark
Městská část Praha-Zbraslav vás zve na oslavu živé 
hudby, přehlídku řemeslných pivovarů a bohatý do-
provodný program. Kulturní akce vychází z původní-
ho festivalu Vejvodova Zbraslav a je založena na de-
chové hudbě a dalších hudebních stylech, jako jsou 
swing, rokenrol a rocková muzika. 

Akce se uskuteční na Zbraslavském náměstí v sobo-
tu 1. října v čase od 10.30 do 22.00 hodin.

Hudebního programu se zúčastní ZUŠ Horní Počer-
nice, ZUŠ Františka Kmocha Kolín, kapely Věnovan-
ka, Březovanka, Vejvodova kapela a během večerní-
ho programu pak Crazy Dogs a Tlakové galoše. 

Mezi pozvanými pivovary jsou Zbraslavská koza, Pi-
vovar Květ, Pivovar Maus, Pivovar Trilobit a Psycho-
var. Doprovodný program bude obsahovat vystoupe-
ní mažoretek, povídání se sládkem z VŠCHT Praha, 
anketu o nejchutnější pivo či losování o ceny.

Aktuální informace naleznete na webových strán-
kách www.mc-zbraslav.cz v nabídce Kultura a vol-
ný čas.

připravil Jaroslav Volf
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Mateřská škola zahájila školní rok

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se všichni opět 
sešli ve školce. Do školky nám přibyli noví kamarádi, 
které jsme společně přivítali.  

Všechny děti jsou moc šikovné, dokonce ani nováč-
ci letos neplakali, a tak jsme již v září stihli spoustu 
aktivit.  

Také jsme si pro děti naplánovali překvapení, a to 
společné bádání a zkoumání ve formě pokusů.

Děti se naučily nové básničky, písničky, vyprávěli 
jsme si o rodině a kamarádech.

Také jsme zvládli první společnou procházku po ves-
nici a mohli jsme si tak vyprávět o našich domovech.

Jsme rádi, že školka je opět plná veselí a smíchu 
a těšíme se na společné prožití nového školního 
roku.

Děti a paní učitelky

Mateřská škola



12

TJ Klínec

Klínecké vinobraní si užili malí i velcí

První zářijovou sobotu uspořádala Tělovýchovná 
jednota Klínec tradiční Klínecké vinobraní na fotba-
lovém hřišti. Letošní ročník akce navíc zpestřil turnaj 
fotbalové starší přípravky.

Odpoledne patřilo dětem
Hned u vchodu na hřiště se tyčil obří nafukovací hrad 
se skluzavkou. Vedle něj pokračovala stanoviště, kde 
děti během odpoledne plnily sportovní a vědomostní 
úkoly. Po jejich splnění obdržely od pořadatelů body, 
které potom po nastřádání proměňovaly v obchůd-

ku za věci, jako byly třeba kreslící potřeby, bublifuk, 
kniha či nějaká ta cukrovinka. Nemohla chybět ani 
velice oblíbená Plyšáková střelnice, na které se pro-
točilo mnoho desítek plyšových hraček, jež udělaly 
dětem spousta radosti. 

Program doprovodil fotbalový turnaj
Během odpoledne se souběžně odehrál turnaj tří 
starších přípravek. Turnaje se zúčastnila jednak pří-
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pravka domácí TJ Klínec, potom SK Zbraslav a třetí 
byla TJ Stará Huť. Vítězem turnaje se stala přípravka 
SK Zbraslav, která zvítězila nad TJ Stará Huť i TJ Klí-
nec. Druhé místo v turnaji si zajistila domácí TJ Klí-
nec vítězstvím v zápase se Starou Hutí, na kterou 
zbylo třetí místo. Na závěr turnaje proběhlo slavnost-
ní vyhlášení, při kterém hráči obdrželi pamětní me-
daile, věcné ceny a z rukou prezidenta klubu Josefa 
Bielaka pohár pro vítěze.

Na závěr přišla velká mela 
Přesněji řečeno, mela přišla na závěr odpoledne. Po 
ukončení fotbalového turnaje a soutěží pro děti vyvr-
cholil program shazováním bonbónů z letadla. Situ-
ace se několikrát opakovala. S upřeným pohledem 
k nebi vyhlížely všechny děti přílet letadélka – krát-
ký přelet, a už se to sypalo! Po dopadu bonbónů na 
travnatou plochu hřiště neznal nikdo bratra ani sest-
ru. Někdo ukořistil více, někdo méně, někdo možná 
nic.

Večer už patřil hlavně dospělým návštěvníkům. Hu-
dební produkci na večerní zábavě obstarala skupi-
na To víš, která zahrála k tanci a poslechu známé 
i méně známé písně. Hudba se linula tmou do pozd-
ních nočních hodin.

Jaroslav Volf 

TJ Klínec
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Farma Klínec

Malý farmář opět nezklamal

Srdečně Vás zdravíme z farmy a přinášíme Vám 
malé ohlédnutí za letními tábory. Na přání rodičů 
jsme letos zveřejnili první informace k příměstským 
táborům skutečně brzy – již v druhé polovině února. 
A byli jsme velmi mile překvapeni, že během jednoho 
jediného dne se zaplnilo téměř 40 % celkové kapa-
city. 

Málo platné – prostředí farmy s možností přímého 
kontaktu se zvířaty je zkrátka atraktivní a drtivou vět-
šinu letošních táborníků tak tvořily děti, které u nás 
absolvovaly tábory v přechozích letech. To nás sa-

mozřejmě moc těší a ukazuje se tak, že veškeré 
úsilí a čas, který věnujeme pečlivé přípravě tábora, 
se nám později mnohonásobně vrátí na spokoje-
nosti malých táborníků a koneckonců i jejich rodičů. 
Ještě před začátkem prázdnin byla kapacita tábora 
zcela zaplněna a ač nás to moc mrzelo, mnoho zá-
jemců jsme museli právě z tohoto důvodu odmítnout. 
Ve zbývajícím čase jsme ještě vymysleli nové hry 
a soutěže a druhé červencové pondělí už jsme přiví-
tali první táborové účastníky. Oproti loňskému roku, 
kdy jsme museli dodržovat nejrůznější koronavirová 
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opatření, tentokrát ranní předávání dětí probíhalo 
mnohem snáz. 

Tak jako v předchozích letech jsme měli k dispozici 
celý společenský sál, který jsme upravili a vybavili 
pro potřeby dětí a kam jsme se mohli schovat před 
deštěm, ale i před ostrým poledním slunkem. Přileh-
lé posezení pod pergolou jsme využili ke stolování 
a proběhla zde většina našich svačinek a obědů. 
V každém z pěti turnusů jsme přivítali více než dva-
cet malých táborníků, kteří si během celého týdne 
ve skupinkách vyzkoušeli téměř vše, co farma nabízí 
a na co jim síly stačily. Dopoledne jsme vždy věno-
vali práci u zvířat, kdy jsme krmili a napájeli kůzlata, 
telátka, malé zakrslé kozy, beránky a prasátka a pe-
čovali o králíky. Mnoho času jsme strávili i mazlením 
s našimi čtyřnohými kamarády.

Velkým zážitkem byla pro děti návštěva naší farem-
ní minimlékárny, kde si prohlédly prostory mléčnice, 
výrobny a dozrávárny sýrů. Samozřejmě nemohla 
chybět ochutnávka nejen sýrů, ale i kozího a krav-
ského mléka. Po dobrém obědě (ve všech turnusech 
bezkonkurenčně vedly lívance s borůvkami a šle-
hačkou:-) a nezbytné polední pauze jsme odpoled-
ne většinou trávili nejrůznějšími hrami a soutěžemi. 
Věnovali jsme se i výrobě keramiky. A když už bylo 
velké horko, nafoukli jsme vodní hrad se skluzavkou 
a užili si spoustu výskotu a legrace. 

Jedno horké dopoledne jsme naopak strávili ve stínu 
lesa a vystavěli spoustu krásných domečků pro lesní 
skřítky. Půjdete-li na vlak, sejděte o kousek níže pod 
zastávku, až k potoku, a rozhlédněte se, možná tam 
ještě některé ubikace pro lesní tvory najdete:-) Kaž-
dý týden strávený s malými táborníky uplynul až moc 
rychle a byl čas se rozloučit. Úplně poslední odpole-
dne tak vždy patřilo slavnostnímu zakončení tábora. 
Všechny děti absolvovaly tábor úspěšně, naučily se 
toho spoustu nejen v péči o zvířata a získaly tak cer-
tifikát Malého farmáře. 

A abychom nezapomněli – v každém turnusu jsme 
pracovali i na společném výtvarném projektu „farma“. 
Výsledky nekonečné dětské fantazie můžete stále 
u nás na farmě vidět – na krytém místě u dětského 
hřiště a také v chodbě hlavní budovy k hospůdce. 

Shrnuto, podtrženo: léto bylo velmi náročné, ale vel-
mi naplňující. Práce s dětmi nás baví a vidíme v ní 
smysl. Všechny děti byly úžasné. Díky pevným tábo-
rovým pravidlům jsme dokázali fungovat i ve velkém 
týmu, malí i velcí si pomáhali navzájem, vzniklo mno-
ho nových přátelství a ani v jednom případě jsme ne-
museli řešit žádné závažné prohřešky. Věříme, že 
děti si společně strávené chvíle užily stejně jako my. 
Nový školní rok uteče jako voda a hurá: jsou tu další 
prázdniny! Už teď se těšíme. 

tým Klíneckých kozlíků

Farma Klínec 



16

Dobrovolní hasiči mají stále napilno
Ačkoliv to vypadá, že se u hasičů nic neděje, opak je 
pravdou. Po covidové pauze jsme se natěšeni a plni 
sil pustili do sběru železného šrotu a pořádání jar-
ních trhů, které se díky sněhové přeháňce proměnili 
v zimní. 

Další pořádanou akcí bylo pálení čarodějnic konané 
30. dubna, kterému předcházelo kácení a příprava 
máje. Akce se velmi vydařila a bylo vidět, že po dvou-
leté pauze v Klínci přibylo opravdu mnoho dětí.  Tým 
čarodějnic nezklamal a byl opět krásně „strašidelný“.

Druhý den přišla zdrcující zpráva. Zemřel náš dlou-
holetý člen, starosta našeho sboru a člen Zaslouži-
lých hasičů pan František Obermajer. Pro nás všech-
ny je to velká ztráta. 

František Obermajer byl členem požárního sboru Klí-
nec od 1. 1. 1961. V roce 1967, když mu bylo 21 let, 
převzal správu nad veškerou technikou. S tím pře-
vzal i funkci hlavního strojníka a řidiče sboru na ně-
kolik dlouhých let. V roce 2008 byl zvolen starostou 
sboru. Hasičině obětoval celý život. Odvedl mnoho 
práce jak na technice, tak na zázemí klíneckých ha-
sičů. Nechyběl na žádné soutěži a rád předával zku-
šenosti nejen nám, mladším členům, ale také i okol-
ním sborům. Jeho odkaz zůstane navždy v našich 

SDH Klínec
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srdcích. 

S panem Obermajerem jsme se rozloučili 6. května 
v kostele Všech svatých v Líšnici.

Letošní okrskové kolo v požárním sportu se konalo 
7. května v Zahořanech. Naše smíšené družstvo se 
umístilo na krásném druhém místě. Věřte, že jsme 
všichni běželi za pana Obermajera.

Život jde dál. Nastala nutnost zvolit nové vedení SDH. 
Mimořádná valná hromada se uskutečnila 15. červ-
na. Při většinové účasti členů SDH byl starostou sbo-
ru zvolen Herbert Rájek. Náměstkem starosty byla 
zvolena Božena Dvořáková ml. a funkci velitele sbo-
ru nadále zastává Jiří Wohlmuth. Do výboru SDH byli 
dále navoleni Vlastimil Lizánek st., Štěpán Moravčík 
a Zdenka Marková. Pozici jednatele a zároveň i hos-
podáře zastává Petra Uvírová. Velitelem jednotky 
SDH je Jakub Petržila. 

Přejeme všem hodně optimismu, sil a chuti do jejich 
práce. 

Od podzimu loňského roku probíhají opravy a zvele-
bování naší zbrojnice. Nejdříve jsme opravili a vyma-
lovali prostory v přízemí okolo sociálního zařízení. 
Bohužel, doba covidová a počasí nám moc nepřálo. 
Proto se pokračovalo letos na jaře výmalbou čás-
ti sálu hasičské zbrojnice s kuchyňským koutem, 
vstupní haly a schodiště. Stará světla byla vyměně-
na za úspornější. Došlo i na malou výměnu nábytku. 

Pracuje se i na zvelebení okolí budovy. Zaschlé a ne-
vzhledně vypadající keře byly likvidovány a budou 
nahrazeny jinou zelení. Rádi bychom pokračovali na 
úklidu garáže a oprav zbylých prostor. 

V blízké době budeme pořádat sběr železného šrotu, 
o kterém budete včas informováni. 

Pokud byste měli chuť a zájem stát se členy naše-
ho sboru, budete vítáni. Přijďte mezi nás kteroukoliv 
první středu v měsíci od 19:30 h. Jsme dobrá par-
ta „starousedlíků“, ale našimi členy jsou i tací, kteří 
k hasičině přičichli až po přistěhování k nám do Klín-
ce. Nezkazíme žádnou legraci a přivítáme každou 
pomocnou ruku bez rozdílu věku a pohlaví. 

Těšíme na další společné setkání.

Za SDH Klínec  
Božena Dvořáková ml. a Herbert Rájek

SDH Klínec
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Zásahová jednotka je připravená

Přinášíme vám opět několik informací o činnosti naší 
jednotky. Ač se to v posledních týdnech nezdá, letoš-
ní rok je pro nás na události docela bohatý. K dnešní-
mu datu (31. 8.) jsme zasahovali celkem 12x. Jedna-
lo se o dva požáry a deset případů technické pomoci 
jako zásah u uvolněných plechů na střechách rodin-
ných domů po vichřici v únoru, zaplavené prostory 
domů a zámku v Trnové po vydatných deštích v červ-
nu a tradičně několik popadaných stromů přes ko-
munikace v průběhu celého roku. K těmto událostem 
jsme vyjížděli do katastru Klínce i mimo něj. 

Abychom mohli u zásahů odvádět kvalitní práci, je 
třeba mít kvalitní vybavení a zázemí. Proto v letoš-
ním roce obdržela naše jednotka novou pračku na 
zásahové oděvy a spolu s ní i sušičku. Díky tomu-

to vybavení a speciálním pracím prostředkům jsme 
schopni sami provádět nezbytnou údržbu zásaho-
vých oděvů včetně jejich impregnace. Tím u oděvů 
udržujeme jejich ochranné vlastnosti, které jsou pro 
naši práci naprosto nezbytné. Stejně tak je důležitá 
i hygiena oděvů, které v neudržovaném stavu obsa-
hují po zásazích mnoho škodlivých látek ohrožující 
zdraví jejich uživatelů. Pračka i sušička v hodnotě 
40 000 Kč byly zakoupeny z rozpočtu přiděleného 
jednotce obcí. 

Dalším výrazným přírůstkem do našeho vybavení 
bylo pořízení nové dýchací techniky. Naše součas-
ná dýchací technika byla již značně zastaralá (kon-
cepce plicní automatiky vznikla již roku 1967) a nové 
přístroje jsou již o notnou řádku let modernější a bez-
pečnější. O komfortu během používání nemluvě. 
Celkem jsme pořídili 4 ks dýchacích přístrojů Dräger 
PSS 4000 s ocelovou vzduchovou láhví a obličejo-
vou maskou v hodnotě 124 000 Kč. Dýchací přístroje 
byly zakoupeny s přispěním Středočeského kraje for-
mou dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí a z rozpočtu jednotky přiděleného obcí Klínec. 

JSDH Klínec
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Díky novému vybavení můžeme nadále 
u zásahů odvádět kvalitní práci a pomá-
hat tam, kde budeme potřeba. Děkuje-
me Středočeskému kraji a vedení obce 
za finanční prostředky a pomoc při poři-
zování zmíněné techniky. 

Našim spoluobčanům přejeme krásný 
konec léta a pohodový podzim.

Jakub Petržila 
VJ JSDH Klínec

Více informací o naší činnosti naleznete 
na www.hasiciklinec.cz

Škola Taekwon-Do ITF Circle

Jsme nejmenší škola Taekwon-Do, ale dáváme do 
toho díky tomu maximum, ze kterého čerpají hlavně 
naši studenti. A jsme na sebe hrdí. Jde nám o výcho-
vu v bojovém umění po vzoru pravých Mistrů. A co 
to znamená? Hlavní náplní je samozřejmě samotné 
bojové umění, ale tomu naroveň je u nás postaveno 
také vzdělávání v oblasti sociálních vztahů a vazeb 
(morální zásady: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, se-
beovládání, nezlomný duch) a v oblasti ochrany Mat-
ky Země (není to jen o finanční podpoře různých ne-
ziskových organizací – viz. web). Sami se účastníme 
a iniciujeme projekty na pomoc krajině. 

A co učíme? „Mladé“ korejské bojové umění sebe-
obrany Taekwondo po vzoru zakladatele gen Choi 
Hon Hi. Navíc se snažíme rozšířit nabídku při růz-
ných seminářích naší školy o další dovednosti, jako 
je třeba trénink a nácvik boje s nožem, popř. mečem 
(bokken) z bratrského Chun Kuhn Taekwondo, při 
letních seminářích techniky pro Combat apod. Po-
kud Vás to trochu oslovilo, rádi se s Vámi sejdeme. 
A kde a kdy: 

pondělí ZŠ Stará Huť (od 17.00)

čtvrtek ZŠ Milín (od 16.30)

středa Příbram ZŠ Jir.Sady 273 (od 18.00)

pátek  TJ Klínec (od 17.00)

www.circle-itf.cz

circleitf@gmail.com

tel. 607 940 663     
Škola Taekwon-Do 
ITF Circle

circleitf

JSDH Klínec / Z regionu
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Ve Všenorech otevřeli 
kulturní dům

Slavnostní otevření kulturního domu proběhlo 16. 

července za hojné účasti místních obyvatel a něko-
lika čestných hostů. V kulturním domě se nachází 
víceúčelový sál, dále Všenorská knihovna, Informač-
ní centrum Berounka a Literární kavárna. Přesunuta 
sem byla původní expozice ruské emigrantské bás-
nířky Mariny Cvetajevové, kterou doplnila nová ex-
pozice Historie Všenor.

Vlastní budovu nechal postavit tehdejší majitel Vše-
nor Jan Nolč v roce 1886 jako taneční a divadelní sál 
při Ville Nolč (v novodobé historii známé jako Hotel 
Zdenka). Stavba je ukázkou neorenesanční architek-

tury, z původní fasády se však téměř nic nedocho-
valo, zato kompletně zrekonstruovaný interiér vás 
uchvátí. 

Stavba je nyní novou chloubou obce. Celkové ná-
klady na zakoupení budovy od soukromého majitele 
s následnou rekonstrukcí se vyšplhaly na 27 mil. Kč, 
přičemž ze 70 % byly pokryty z dotací. Na svou ob-
novu ještě stále čeká fasáda budovy, která by měla 
být kvůli současné energetické situaci oproti původ-
nímu záměru zateplená.

Dřevosochařské sympozium 
letos zavítalo do Trnové

Koncem srpna se stala obec Trnová dějištěm So-
chařského sympozia. Celkem sedm sochařů začalo 

v pondělí 22. srpna pracovat na obřích kmenech, ze 
kterých do pátku vytvořili umělecká díla pro šest zú-
častněných obcí Mníšeckého regionu.

Na letošním ročníku sympozia vznikly tři užitkové so-
chy – lavičky. Pro pořádající obec Trnovou ji vytvo-
řil sochař Pavel Vítek. Další lavička je dílem Josefa 
Šporgyho, jenž ji nazval Slunce. Na první pohled vás 
na ní upoutá motiv paprsků na sedáku i opěrce. Jo-
sef Šporgy se v tomto případě inspiroval výplní horní 

Z regionu
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Z regionu

části vrat selských barokních bran. Třetí lavičku zho-
tovil sochař Jiří Němec.

Sochař Zdeněk Vejražka je autorem osobité zvoni-
ce. Jinou sochu zvonice pak vyrobil sochař Milan 
Bezaniuk pro Mníšek pod Brdy, ta je navíc opatřena 
znakem města. Od Renaty Červenkové přibyla další 
figurka do betlému v Nové Vsi pod Pleší a pro Kytín 
vytvořil sochu poutníka s obnaženým pozadím so-
chař Slávek Jiran.

Automobiloví veteráni znovu 
navštívili Jíloviště

První zářijový víkend se uskutečnil 55. ročník závodu 
o pohár Elišky Junkové, legendární závod veteránů 
do vrchu ze Zbraslavi do Jíloviště. Samotný závod 
do vrchu se jel v sobotu 3. září odpoledne a po jeho 
skončení pokračoval doprovodný program jízdou do 
Jíloviště s následnou přehlídkou historických vozidel 
v prostoru nového veřejného sportoviště. 

Nablýskané vozy se každoročně setkávají s mimo-
řádnou pozorností veřejnosti a letos tomu nebylo 

jinak. Již před příjezdem prvních veteránů se u jílo-
višťského hřiště tísnilo množství lidí a nedočkavě vy-
hlíželo první vozy. Fotoaparáty, pardon, spíše mobily, 
cvakaly na plné obrátky a lidé pak až do večera kor-
zovali sem a tam a obdivovali tu starou krásu.

Jaroslav Volf
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Vážení spoluobčané,  
 
rádi bychom Vás informovali o spolupráci mezi obcí a společností Dimatex při sběru 
nepotřebného textilu.   
Sběrné kontejnery jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů s pozitivním vlivem na 
životní prostředí. Třídění textilu je jednou z cest, jak dosáhnout požadovanou úroveň 50% 
recyklace komunálního odpadu v příštích letech.   
 

Rádi bychom Vám představili video: Cesta textilního odpadu.  
https://youtu.be/Jc9U6btq1X0 
 
Společnost DIMATEX CS, spol. s r. o. působí na českém trhu služeb v oblasti svozu a 
recyklace textilu pod stále stejným názvem od roku 1991. Zakládáme si na tradicích a jsme 
společensky odpovědná firma. Naší činností šetříme městům nemalé částky za zpracování 
komunálního odpadu. Naší snahou je pomoci naplnit cíle ve třídění odpadu, důležitá je však i 
aktivní spolupráce měst/obcí a jejich obyvatel. 
Část vytříděného textilu je předána neziskovým organizacím. Spolupracujeme s Oblastními 
charitami, které podporujeme jak finančně, tak materiálem z kontejnerů v případě potřeby. Z 
charitativního šatníku, provozovaného v sídle firmy, neziskové organizace čerpají ošacení, 
obuv, deky, ručníky aj. podle vlastních potřeb. Textil nevyužitelný pro charitativní účely 
společnost DIMATEX dále zpracovává. Vytříděné oděvy a textilní materiály se dále recyklují a 
používají pro výrobu čistících hadrů, geotextilií pro využití v automobilovém, strojírenském 
nebo stavebním průmyslu. 
Pro přehled ještě uvádíme, jaký textil patří do kontejnerů na textil, jak má být do kontejneru 
vhazován a jaký textil tam v žádném případě nepatří. Zároveň prosíme všechny, aby vytříděný 
textil v žádném případě nenechávali vedle kontejnerů, ale vhazovali jej přímo do 
kontejnerů na textil. Zabrání tak velkému nepořádku a znehodnocení odloženého textilu. 
 

Co PATŘÍ do sběrného kontejneru:  
Čistý a suchý textil (veškeré nositelné oděvy, kabelky, batohy, bytový textil – záclony, 
závěsy, povlečení, potahy, ubrusy, ručníky a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových pytlích / taškách, dále také čistá spárovaná (svázaná) nositelná obuv a 
funkční hračky.  
 

Co NEPATŘÍ do sběrného kontejneru:  
Znečištěný, mokrý, plesnivý nebo zapáchající textil, matrace, molitan, koberce, ústřižky 
látek, netextilní materiály, komunální odpad.  
Z odpadového textilu nově vyrábíme recyklát pro venkovní použití RETEXTIL. Jedná se o 
textilní kompozit - inovativní řešení z recyklovaných textilií a LDPE, které kombinuje nejlepší 
vlastnosti plastu a dřeva. Materiál je pevný, nenasákavý a bezúdržbový. 

 
RETEXTIL – textilní kompozit, 100% recyklát z textilu a LDPE 

Naše skupina firem investovala nemalé prostředky do vývoje technologií na zpracování 
odpadové části textilu z kontejnerů na textil. Výsledkem je produkt textilní  
 

Poradna
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kompozit RETEXTIL, který se skládá z textilního odpadu a LDPE. RETEXTIL kombinuje 
nejlepší vlastnosti plastu a dřeva. Materiál je pevný, stálý, nenasákavý a bezúdržbový. 
Inovativní řešení z recyklovaných textilií na videu: https://youtu.be/A3RtzpjSUkA. 
 
• Nabízíme městský mobiliář a profily. 
• Materiál opracovatelný na běžných nástrojích pro práci se dřevem. 
• Neabsorpční – odolný proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám. 
• Odolný – o 40 % mechanicky odolnější než srovnatelné plasty. 
• Vyprodukováno z textilu určeného k likvidaci.  

www.retextil.cz  

                                 

 
                       
 
 

Kontakt a profil společnosti: www.dimatex.cz, facebook.com/textilprorecyklaci 
 

Společnost Dimatex chce být Váš stabilní, spolehlivý a blízký partner pro ekologické 
zpracování nepotřebných oděvů. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

 

V OBCI KLÍNEC JE KONTEJNER UMÍSTĚNÝ V AREÁLU OBECNÍHO ÚŘADU, KLÍNEC 138. 
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Psychický teror bez hranic? KYBERŠIKANA

Internet je bezesporu dobrým sluhou, ale může 
být také velice zlým pánem. Kromě toho, že se 
na brouzdání po internetu můžete stát velice 
rychle závislými, je to také živná půda pro šíře-
ní dezinformací a pomluv. Každé sdělení se na 
internetu šíří rychlostí blesku, a tak i třeba v prv-
ní chvíli nevinný vtípek může napáchat mnoho 
škod. A co teprve, když jde o promyšlený plán. 

Kyberšikana může mít mnoho podob. Ať už je to 
dlouhodobé a opakované zasílání obtěžujících 
zpráv, pronásledování v kyberprostoru, vylouče-
ní z určité skupiny na sociálních sítích, manipula-
ce s citlivým materiálem, urážení a ponižování ve 
veřejných diskuzích, vydírání… Poměrně novým 
typem kyberšikany je pak tzv.  happy slapping, 
který se těší „oblibě“ zejména mezi mládeží. Jde 
o velmi nebezpečný „koníček“, který často končí 
vážnou fyzickou újmou. Agresor si totiž vyhlédne 
svou oběť, setká se s ní a fyzicky ji napadne. 
Často je útok opravdu brutální. Podstatou je celý 
útok natočit a později (nebo v živém vysílání)  jej 
veřejně sdílet pro „pobavení“ okolí. 

Jaká jsou rizika? 
Stejně jako u jiných typů šikany i zde je rizikovost 
opravdu veliká. Zásadním problémem je to, že 
agresor se často skrývá pod rouškou anonymity, 
čímž oproti oběti získá opravdu velkou výhodu 
a jeho chování tak není omezeno jakoukoliv hra-
nicí. Dokonce, i když je agresor odhalen, nemusí 
být šikaně konec. A to z jednoho prostého důvo-
du – materiály jsou na internetu stále uloženy, 

velmi rychle se šíří, kdokoli si je může uložit… 
Doslova si tak žijí vlastním životem a je otázkou 
času, zda se znovu někde nevynoří. 

Oběť kyberšikany je tak pod dlouhodobým a neu-
stávajícím psychickým tlakem, který může vyús-
tit až v paranoiu, úzkosti a deprese. V nejvážněj-
ších případech vše může vést k sebevražedným 
pokusům. 

Co z toho plyne? 
Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte o sobě citli-
vé informace. Citlivá videa a intimní fotky patří 
do soukromého archivu a ne veřejně na internet. 
Tak, jako chcete, aby ostatní vnímali a respek-
tovali vás a vaše soukromí, i vy respektujte je. 
Pokud jste se stali obětí kyberšikany, je důležité 
začít se včas bránit. Nenechávejte si problém 
jen pro sebe, svěřte se někomu blízkému, ně-
komu, komu bezmezně věříte, případně vyhle-
dejte odbornou pomoc. Aby byl váš boj úspěšný, 
musíte ukončit veškerou komunikaci s agreso-
rem, zablokujte a odstraňte všechny své účty 
na sociálních sítích, změňte si virtuální identitu. 
Rozhodně si ale uschovejte všechny důkazy, 
jako jsou kopie emailů, stránek s obtěžujícími 
příspěvky apod. V žádném případě se nesnažte 
agresorovi oplácet stejnou mincí, takováto forma 
pomsty není řešením, naopak může vaši situaci 
ještě zhoršit. Pomoc můžete hledat také v růz-
ných organizacích, které se touto problematikou 
zabývají, kontaktujte linku důvěry, psychologa, 
obraťte se na policii.

Online psychologická poradna MOJRA.cz

www.mojra.cz

Poradna
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Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Poradna
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Kurz probíhá pod záštitou obce Klínec 
 

zveme vás na kurz 
 trénování paměti na téma 

v prostředí bez soutěžení, porovnávání 

Procvičujeme společně: 
 Krátkodobou i dlouhodobou paměť 
 Rozvíjíme slovní zásobu, prostorovou orientaci 
 Učíme se pracovat s mnemotechnikami 
 Trénujeme koncentraci, smyslovou paměť 
 Získáváme praktické návody  pro zlepšení 

mentálního výkonu 

Přijďte vyzkoušet  trénování paměti zábavnou formou 
v přátelské atmosféře 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 

Pozvánka
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TJ Klínec, z. s., odd. kopané „A“
rozpis soutěže podzim 2022

Praha-západ, IV. třída, skupina B

4. kolo 28. 8. NE 17:00 h TJ Klínec – SK Slavia Drahelčice

5. kolo TJ Klínec nehraje

6. kolo 11. 9. NE 17:00 h TJ Klínec – TJ Sokol Úhonice 

7. kolo 18. 9. NE 16:30 h TJ Sokol Červený Újezd B – TJ Klínec

8. kolo 25. 9. NE 16:30 h TJ Klínec – TJ Sokol Jeneč B

9. kolo 2. 10. NE 16:00 h FK Slavoj Řevnice – TJ Klínec

10. kolo 9. 10. NE 16:00 h TJ Klínec – FK Mníšek pod Brdy B

11. kolo 16. 10. NE 15:30 h TJ Sokol Statenice – TJ Klínec 

1. kolo 23. 10. NE 15:30 h SK Roztoky B – TJ Klínec

2. kolo 30. 10. NE 14:30 h TJ Klínec – FK Středokluky B

3. kolo 6. 11. NE 14:00 h TJ Sokol Tuchoměřice B – TJ Klínec

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 republi-
ky, 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

TJ Klínec



Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domova

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

ESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

Je to jednoduchéJe to jednoduché
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