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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.

Informace pro občany



3

Vážení čtenáři,

čtvrté číslo klíneckého zpravodaje připravujeme ka-
ždoročně tak, abyste ho dostali do vašich schránek 
před Štědrým dnem, v době předvánoční. Advent by 
měl být časem zklidnění, radostného očekávání, roz-
jímání a dobročinnosti. Pro většinu z nás je však ob-
dobí konce roku spojené s řadou nutných pracovních 
povinností a potřebou uzavřít nedokončené úkoly, 
chvíle zklidnění se vytrácí nebo jsou vzácné. O to víc 
bychom si jich ale měli vážit. Doufám, že jste si tako-
vou klidnou chvilku užili třeba při sobotních trzích na 
návsi nebo při čtení těchto listů.

V Klínci jsme začátkem listopadu zahájili odbahně-
ní a rekonstrukci Velkého rybníka. Přes počáteční 
nutné technologické přestávky, během kterých jsme 
transportovali škeble, byl rybník 1. prosince po dlou-
hých 56 letech vypuštěný. V těchto týdnech probíhá 
odvodňování bahna, aby bylo možné jeho vytěžení 
a odvoz. Čekáme na vyhodnocení laboratorních roz-
borů, na základě kterých padne konečné rozhodnutí 
o způsobu likvidace sedimentu (uložením na země-
dělskou půdu nebo na skládku). V případě nutnosti 
skládkování by se plánovaný finanční náklad akce 
1,887 mil. Kč bez DPH výrazně navýšil. Součástí 
projektu je také odbahnění Malého rybníka a vyčiš-
tění koryta toku Korábka. Kromě odbahnění nádrží 
dojde k dosypání a urovnání návodního líce hráze 

a břehu nádrží, náhradě stávajících výpustných za-
řízení a další udržovací práce. Projekt je realizován 
za podpory Středočeského kraje. Získali jsme dotaci 
1 mil. Kč ze Středočeského Fondu životního prostře-
dí a zemědělství, tematické zadání Rybníky a malé 
vodní nádrže.

K dalším investičním projektům, které jsme avizovali 
v minulém zpravodaji, jsme zatím uzavřeli smlouvy 
s dodavateli a započali přípravné práce. 

Intenzifikaci čistírny odpadních vod pro 1400 EO 
(ekvivalentních obyvatel) jsme zahájili z vlastních 
prostředků z důvodu nutnosti provést navýšení ka-
pacity ČOV co nejdříve. Rozpočet je 2,9 mil. Kč bez 
DPH. Úpravy spočívají ve výměně aerační technolo-
gie čistírny, nejedná se o stavební akci. Nyní zhoto-
vitel čeká na dodávku strojů a zařízení k montáži. Na 
intenzifikaci ČOV jsme podali žádost o dotaci z Ope-
račního programu životní prostředí a čekáme na roz-
hodnutí. V případě přidělení dotace náklady uplatní-
me, protože jsou uznatelné i zpětně od 1. 1. 2022.

Další zahájenou akcí s rozpočtem 3,175 mil. Kč bez 
DPH je dostavba vodovodu a kanalizace v křižovat-
ce u hřiště za účelem napojení nových domů a kabin 
TJ a obnova - zkapacitnění vodovodu od vodojemu 
ke křižovatce pod č. p. 103. Výstavba nového vede-
ní umožní rozdělení tlakového a gravitačního pásma 
vodovodů v obci. Tím odpadnou problémy spojené 
s vysokým tlakem ve spodní polovině obce a s níz-
kým tlakem v horní části obce. Druhotným efek-
tem je úspora nákladů za energie. Nyní je veškerá 
voda z vodojemu do sítě tlačená čerpadly. Pro tuto 
akci bylo vyhotoveno dopravně inženýrské opatření 
a vlastní práce budou zahájeny vzhledem k realiza-
ci v krajské silnici po ukončení období zimní držby. 
I tento projekt je podpořen z rozpočtu Středočeské-
ho kraje, ze Středočeského Infrastrukturního fondu, 
tematické zadání Drobné vodohospodářské projek-
ty, oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekonstrukce 
vodovodních sítí a vodárenských objektů. Přidělená 
dotace je ve výši 1 mil. Kč. 

Informace pro občany
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V minulém vydání zpravodaje jsem vás také informo-
vala o vypsané dražbě pozemků potřebných pro pro-
vedení rekonstrukce krajské silnice procházející obcí 
(viz Veřejné zasedání 5/22 dne 29. 8. 2022). Obec 
se dražby účastnila jako dražitel a pozemky v dražbě 
vykoupila. Krajská správa a údržba silnic poté potvr-
dila zahrnutí klíneckého úseku do veřejné zakázky 
na dodavatele stavby. Předmětem soutěže bude re-
konstrukce silnice III. třídy od podjezdu na Všenory, 
přes Klínec, Líšnici, až po most na Řitku.

Na podzim se v Klínci konalo několik společenských 
a sportovních akcí s hojnou účastí našich i přespol-
ních obyvatel. Fotky a shrnutí z uskutečněných 
událostí najdete dále ve zpravodaji. Na tomto místě 
bych ráda poděkovala všem pořadatelům, spolkům 
i nadšeným jednotlivcům, kteří věnují spoustu své-
ho volného času vymýšlením, přípravou a vlastní or-
ganizací těchto aktivit, plných příjemných okamžiků 
a zábavy pro všechny. Díky vám je v Klínci veselo!

Do dění uplynulých měsíců také zasahovaly volby do 
zastupitelstev obcí. V naší obci byla sestavena jed-
na kandidátní listina a do dalšího čtyřletého období 
voliči svým hlasováním potvrdili důvěru ve stávající 
zastupitele. Složení sedmičlenného Zastupitelstva 
obce Klínec se nemění. Děkuji všem občanům, kteří 
přišli ve volbách vyjádřit svoji vůli a podpořili nás do 
dalších let. 

Ve funkci místostarosty v novém období již nepokra-
čuje pan Jan Doubrava, který se předem rozhodl, 
že nebude po volbách tuto funkci zastávat z důvodu 
svého pracovního vytížení a pokračuje jako řadový 

zastupitel. Ráda bych Honzovi Doubravovi poděko-
vala za 12letou spolupráci ve vedení obce. Byl mi 
vždy oporou především svým nadhledem a smyslem 
pro humor. 

Zastupitelstvo nově zvolilo dva místostarosty, pana 
Ondřeje Freudla a Radka Hlaváčka. Vážím si kolegů 
za jejich odvahu a obětavost, se kterou do nových 
pozic jdou. Oba funkci vykonávají jako neuvolnění, 
tedy navíc ke svému zaměstnání. Věřím, že společ-
ně dokážeme posunout naši obec zase dál, vybudu-
jeme mnoho prospěšných staveb, uspořádáme řadu 
společenských akcí a přispějeme tak k tomu, aby byli 
všichni občané hrdí na to, že jsou v Klínci doma.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Markéta Polívková, starostka

Foto Jaroslav Volf

Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 6/22 dne 19. 9. 2022
• Zastupitelstvo schválilo finanční podporu TJ Klí-

nec na zateplení tělocvičny ve výši 150 tis. Kč, 
která bude poskytnuta v případě přidělení dotace 
od Národní sportovní agentury;

• Souhlasilo se zatížením pozemku parc. č. 462/2, 
k. ú. Klínec, v rozvojové ploše Z3 naproti hřiš-
ti věcným břemenem, pozemek bude v souladu 
s Plánovací smlouvou v budoucnu předán do ma-
jetku obce.

Zasedání č. 7/22 dne 24. 10. 2022 – ustavující
• Na úvod členové zastupitelstva složili slib a pí-

semně jej stvrdili podpisem na připravený arch;

• Zastupitelstvo zvolilo uvolněnou starostkou obce 
Markétu Polívkovou, neuvolněného prvního mís-
tostarostu Ondřeje Freudla a neuvolněného dru-
hého místostarostu Radka Hlaváčka, přičemž 
první místostarosta má pravomoc zastupovat sta-
rostku v případě její nepřítomnosti;

• Zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba výbory bu-
dou tříčlenné; předsedou finančního výboru byl 
zvolen Herbert Rájek, za členy Gregor Bukovian-
ský a František Dvořák; předsedkyní kontrolního 
výboru byla zvolena Ivana Hánová, za členy Ka-
teřina Sitařová a Jana Šimáková;

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

• Zřídilo stavební výbor; předsedou výboru byl zvo-
len Ondřej Freudl, za členy Radek Hlaváček, Her-
bert Rájek, Jan Doubrava a Jaroslav Liška;

• Stanovilo v souladu se zákonem o obcích měsíč-
ní odměnu neuvolněným členům zastupitelstva 
za výkon funkce: předseda výboru 3 200 Kč, člen 
výboru 2 700 Kč, první místostarosta 15 000 Kč, 
druhý místostarosta 14 000 Kč, při souběhu více 
funkcí členovi náleží pouze jedna, nejvyšší, od-
měna;

• Schválilo výběr firmy na odbahnění rybníků, kte-
rým je PROTYP 2001, s.r.o., IČO 264 39 727, 
která ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější 
nabídku ve výši 1 887 378 Kč bez DPH;

• Schválilo pořizovatelem Regulačního plánu „RP 
Klínec – sever“ pí Klenorovou a zhotovitelem ate-
liér Foglar Architects, a dále stanovilo určeným 
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem On-
dřeje Freudla;

Vybrané kapitoly z dějin klíneckých rybníků
V krajině je dnes rybník vnímán jako krajinný prvek 
a obecně plní i funkci přirozeného zadržování vody. 
Rybníky jsou s naší obcí spojeny od nepaměti. Byly 
tady už v době vrcholného středověku, kdy ves Klínec 
zřejmě ještě vůbec neexistovala a v lese V Peklech 
se rýžovalo zlato.

Nejstarší rybníky na Korábce

V minulosti byly na potoce Korábce další tři rybní-
ky, než jaké známe dnes a které zde tvořily rybniční 
soustavu. Jeden z nich ležel nad obcí, další dva pod 
obcí. Zadržená voda z rybníků se používala k vypla-
vování sedimentů v těžebním prostoru V Peklech 
a byla sem přiváděna právě z nejníže položeného 
rybníka náhonem, který je v terénu dodnes stále pa-
trný. Geolog Václav Cílek, stejně jako dříve historik 
hornictví Miloš Zárybnický, vyslovil domněnku, že 
z nejvýše položeného rybníka mohla být voda do tě-
žebního prostoru V Peklech přiváděna přímo přívod-
ním kanálem přes náhorní plošinu. Pro vaši předsta-
vu, kanál by v tom případě vedl zhruba okolo dnešní 
kapličky, pod farmou a okolo zaniklého kravína dále 
do oblasti V Koutech, kde by byl sveden do Pekel.

Pozůstatky rybníků jsou v krajině dodnes patrné. Nej-

níže položený rybník, známý jako Dolejší rybník, byl 
funkční ještě v 19. století. Kdy přesně zanikl, mi ale 
není známo. Pokud by to někdo z vás věděl, budu 
rád, když se o tuto informaci podělíte.

Písemně doložený rybníček

Nejstarší písemná zmínka o rybníku v Klínci pochází 
z roku 1587. V tomto roce vznikl urbář, ze kterého 
se dozvídáme, že ves Klínec platila zbraslavskému 
klášteru z rybníčku. Podle historičky Ivany Čornejo-
vé sloužil dozajista k chovu ryb pro místní spotřebu. 
Který z rybníků to byl, nevíme.

Nejmladší ze všech

Nejmladším rybníkem je Velký rybník, jenž právě 
prochází fází odbahnění. Byl založen v roce 1935. 
O vybudování většího rybníka na obecní louce a při-
lehlých obecních zahradách tehdy rozhodlo obecní 
zastupitelstvo v čele se starostou Václavem Prav-
dou. Nově budovaná nádrž byla zamýšlena sou-
časně i jako koupaliště. Problém veřejného koupání 
v obci prý byl velmi akutní, neboť Klínec se v té době 
stával letoviskem.

Zaniklý rybník nad obcí. Stav v roce 2020. Foto autor.

Plánek z roku 1935. Podnikatelství staveb František Vodička, 
Zbraslav.
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Historie

Obec si nechala vypracovat projekt na stavbu ryb-
níka, který dokonale využil přírodní a terénní pomě-
ry ve středu obce. Při stavbě rybníka projekt počítal 
s vytěžením více než 1 200 m3 materiálu na prohlou-
bení dna. Výkopový materiál ze dna budoucího ryb-
níka byl složen vlevo pod čelní hrází, čímž se tehdy 
jednak zasypala vedlejší močálovitá parcela a jednak 
se další sousední parcela srovnala výškově. Navíc 
násep zajistil více než polovinu hráze. Na takto upra-
veném místě bylo zamýšleno vybudovat převlékárny 
či jiná zařízení pro koupaliště. Zda k tomu došlo, ne-
vím, každopádně v roce 1951 byla na tomto místě 
zahájena stavba nové hasičské zbrojnice, která tady 
ve změněné podobě stojí dodnes.

Komplikace při stavbě

Podle rozpočtu k projektu měly náklady na stavbu 
nového rybníka činit 31 000 Kč. Obec takovou část-
kou ale nedisponovala, takže si vyjednala půjčku 
10 000 Kč z klínecké kampeličky. Při výstavbě však 
nastaly nečekané problémy. Ukázalo se, že pouhé 
drnování hráze nedostačuje, protože do rybníka ve-
dou prameny, které drn odmočují a ten slézá z hrá-
ze. Hráz proto bylo nutné uvnitř rybníka tarasit, což 
znamenalo zvýšené finanční náklady na jeho stavbu. 
Proto si obec musela z místní kampeličky vyjednat 
další půjčku, tentokrát ve výši 7 000 Kč. Celkové ná-

klady na stavbu rybníka se v roce 1935 nakonec vy-
šplhaly na 40 000 Kč.

Generální rekonstrukce Velkého rybníka

V květnu roku 1966 zasedala komise Okresního 
národního výboru (ONV), která rozhodla o vyčiště-
ní Velkého rybníka, a hned v červnu se přistoupilo 
k jeho vypouštění. Když všechna voda odtekla, na-
skytl se prý na dno rybníka strašný pohled. Leželo tu 
nesčetné množství starých hrnců, plechovek, stará 
kola od vozů, pneumatiky z aut a množství jiného ha-
raburdí. Rybník byl značně zanesen bahnem a hráze 
rybníka se ukázaly ve velmi špatném stavu. Byl tedy 
nejvyšší čas, aby se s rybníkem něco dělo. Dělo se 
ale až téměř za rok. V květnu roku 1967 se dala prá-
ce zvolna do pohybu. 

Z hráze se pomocí těžkých aut trhaly vzrostlé vrby 
a jasany, vyhrabáno bylo koryto potoka okolo rybní-
ka, vybíral se kámen z břehů. Postupně byl navážen 
materiál, betonová dlažba a roury. Práce ale postu-
povaly velice pomalu. V září bylo bahno v rybníce 
staženo k jedné straně, ale tím to skončilo, protože 
prý nebyly vozy na jeho odvoz. Až během října zača-
li pracovníci pomocí jeřábu vybírat bahno z rybníka 
ven. Posléze přijel bagr, který bahno ze dna vyhrabal 
a následně upravil terén pod rybníkem a okolo něj.

Pracuje se celou zimu 

V polovině listopadu se začínají pokládat betonové 
desky na svahovou plochu po pravé straně rybníka. 
Teplota je už několik dní pod bodem mrazu a dno 
rybníka zamrzlé. Práci provádějí tři muži a jedna 
žena, otec se dvěma syny a jejich matka. Ačkoliv se 
pracovníci těžko potýkají s prací, pokračují v poklád-
ce na zamrzlou zem až do konce roku a neodradí je 
ani sníh, ani to, že teplota klesla pod mínus 10 °C.

Na přelomu roku ještě ze dna ručně vybírají bahno. 
V únoru 1968 navzdory mrazům a napadlému sněhu 
znovu pokládají na zamrzlou půdu betonové desky 
po stranách rybníka.

Oprava rybníka spěje ke konci 

K napouštění rybníka se přistoupilo až v červnu 1968, 
v suchém létě ale voda nenatekla do potřebné výše 
a projevily se fatální nedostatky při odtoku vody, a tak 
byla voda z rybníka za krátký čas zase vypuštěna. 

Kolaudace stavby proběhla v listopadu 1968. Celkové 
náklady na úpravu rybníka činily 401 626 Kčs, z toho 
z vlastních prostředků Klínec zaplatil 51 626 Kč, zby-
tek hradil ONV Praha-západ. Generální rekonstrukcí 
došlo k proměně tvaru vodní plochy, když byla napří-
mena jeho čelní hráz a výrazné změny doznal i okol-

Louka na místě budoucího Velkého rybníka. Foto před rokem 
1934, autor neznámý.

Velký rybník v roce 1937. Foto: autor neznámý.
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ní terén, zvláště na severní straně rybníka.

Tečka na závěr

Nejnovější historie rybníků v Klínci se píše právě 
teď, i když historií se to vlastně teprve stane, ale 
vy u toho můžete být osobně. Přijďte se podívat na 
vlastní oči, nebo alespoň zhlédněte fotogalerii na  
www.fotoklinec.rajce.net, kde již jsou a dále budou 
průběžně přidávány fotografie z probíhajících prací.

Jaroslav Volf

Historie / Mateřská škola

Letecké snímkování z roku 1956. © MO ČR,  
zdroj: https://ags.cuzk.cz/archiv

Co jsme dělali ve školce

Výlet do ZOO
V říjnu jsme se rozhodli, že se vydáme na výlet do 
ZOO v Praze. Děti se na celodenní výlet moc těšily. 
Na prohlídku zoologické zahrady jsme měli celý den, 
a proto jsme nemuseli nikam spěchat. Nejprve jsme 
se vydali k voliérám ptáků, vodnímu ptactvu, ale také 
jsme se zastavili u velké ohrady s klokany.  Pozoro-
vali jsme, jak je ošetřovatelé krmí, a dokonce mezi 
nimi chodí i návštěvníci a klokani se jich vůbec nebo-
jí. Vydrželi jsme se na ně dívat dlouho a ani se nám 
nechtělo jít dál. Když jsme se klokanů nabažili, po-
kračovali jsme mezi šelmy. Viděli jsme lva s lvicí, jak 
oba, asi po dobré snídani, odpočívají a ani okem po 
nás nemrknou. Tygr, který měl své místo ve vedlej-
ším výběhu se nám ukázat nechtěl. Pokračovali jsme 
do krásně vyhřívaného pavilonu, kde byly obrovské 
želvy. Byly tak velké, že bychom na nich mohli klidně 

jezdit. Hned vedle bylo malé terárium, kde byly  úpl-
ně malinké želvičky, které by se nám vešly do dlaně. 
Poté jsme vystoupali cestičkou až na nejvyšší bod 
ZOO, kde se nám otevřel pohled na krásnou afric-
kou přírodu. Proháněli se tu žirafy a sloni. Nejvíce se 
nám líbilo, jak se malé slůně snažilo přetlačit svého 
velkého kamaráda slona, ale nepodařilo se mu to.

Vzhledem k tomu, že jsme už ušli dlouhou cestu, do-
stali jsme všichni hlad. U restaurace s výhledem na 
žirafy a slony jsme si rozbalili své krabičky s obědy 
a s velkou chutí se najedli.

Po obědě nás čekala ještě cesta k domečkům surikat 
a tam jsme vydrželi opravdu dlouho.  Tato malá a ve-
selá zvířátka se nám moc líbila. Paní učitelky nám 
říkaly, že to u nich vypadá trochu jako u nás ve škol-
ce, protože stále běhaly a byly moc zvědavé, co se 
okolo nich děje.

fo
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Mateřská škola

Na závěr jsme si užili ještě moc hezké chvilky u la-
chtanů, a dokonce nám vyšlo, že paní ošetřovatelka 
právě dva lachtany krmila a oni se za odměnu před 
diváky pěkně předváděli. Nakonec se i vesele začali 
klouzat na klouzačce vedoucí do vody, a to byla i pro 
nás velká zábava.

Výlet do ZOO se nám vydařil, a protože i počasí nám 
přálo, měli jsme opět další hezký zážitek ze školky.

Divadlo Gong a pohádka Kocourek 
Modroočko
Návštěva divadla Gong byla pro nás po dlouhé covi-
dové pauze první. Ve školce jsme si povídali, jak se 
máme správně v divadélku chovat a také, že bychom 
se měli hezky obléknout.

Když jsme přijeli do divadla, byla tam už spousta ji-
ných dětí. Protože jsme byli nejmenší, tak nás posa-
dili do první řady a celou pohádku jsme tak krásně vi-
děli. Pohádka se nám líbila, kocourek Modroočko byl 
tak trochu popleta a musel se plno věcí naučit. Do-
konce jsme mu ze svého místa občas i trochu radili.  
Líbili se nám také veselé písničky, které v představe-
ní zazněly a některé jsme si cestou domu i zpívali.  

Představení bylo hezké a paní učitelky nám pora-
dily, ať si doma prohlédneme i knížku o kocourkovi 
Modroočkovi.

Advent ve školce
Adventní období máme všichni ve školce moc rádi. 
Ještě před ním nám Mikuláš přinesl balíčky plné 
dobrot. Potom už jsme začali školku vánočně zdobit 
a chystat se nejenom na vánoční zpívání na trzích 
v Klínci, ale i na Vánoční besídku pro rodiče ve škol-
ce.

Naučili jsme se spoustu zimních a vánočních písni-
ček, básniček a koled, potom jsme mohli na každé 
akci předvést něco jiného.

Důležité pro nás bylo, že jsme si vyprávěli o narození 
Ježíška, o Štědrém dnu, vánočních zvycích a tradi-
cích.

Všichni jsme se shodli na tom, že Štědrý den není jen 
o dárcích, ale i o rodinné pohodě, přátelství a štěd-
rosti nejen k lidem, ale i k zvířátkům a ptáčkům. Proto 
jsme si dali za úkol, že když budeme mít čas, za-
jdeme s maminkou a tatínkem do lesa a přilepšíme 
zvířátkům nějakou dobrotou nebo nakrmíme ptáčky 
v krmítku u nás ve školce.

Přejeme všem krásné a klidné svátky a šťastný nový 
rok

Děti a paní učitelky ze školky
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SDH Klínec

Rádi bychom vám opět shrnuli činnost hasičského 
sboru v naší obci během posledního období. V so-
botu 17. září se členové sboru zúčastnili slavnostní-
ho žehnání a předání nového praporu u kamarádů 
v Mokropsech, který je zároveň prvním praporem za 
celou dobu působení tamního sboru.

Následoval sběr železného šrotu, který se konal prv-
ní říjnovou sobotu před hasičskou zbrojnicí. Opět 
jsme se setkali s velkým ohlasem ze strany obyvatel, 
kterým touto cestou děkujeme za spolupráci.

V pátek 28. října navečer jsme se po roce sešli u ha-
sičské zbrojnice při příležitosti pálení Masarykovy va-
try. Kolébkou zmíněné akce jsou od roku 1937 Lány. 
Během ní si tradičně připomínáme vznik Českoslo-
venské republiky v čele s prezidentem T. G. Masa-
rykem. Celá akce byla uspořádána klubem Zaslou-
žilých hasičů 7. okrsku ve spolupráci s SDH Klínec 
a OSH Praha-západ. Přivítali jsme u nás řadu vzác-
ných hostů, kterými byli zastupitel Středočeského 
kraje Robert Bezděk, senátor Petr Štěpánek a mís-
tostarosta obce Ondřej Freudl.

Na začátku setkání zazněla československá hymna 
v podání Jaroslava Nováka. Zazněly také milova-
né písně T. G. Masaryka „Teče voda, teče“ či „Ach 
synku, synku“. Následoval projev starosty okresního 
sdružení hasičů Praha-západ Josefa Myslína a čtení 
z knihy Karla Čapka „Hovory s T. G. M.“.

Poté bylo předáno slovo významným hostům slav-
nostního setkání. Přítomné zástupce okrskových 
sborů z Líšnice, Trnové, Čisovic, Mokropes, Bojova, 
a v neposlední řadě spřáteleného spolku Vltavan 
Davle, pozdravil místostarosta obce Klínec Ondřej 
Freudl. Sbor dobrovolných hasičů v Klínci dostal zá-
služnou medaili od starosty Okresního sdružení ha-
sičů Praha-západ Josefa Myslína.

Kolem 18. hodiny bylo přistoupeno k vlastnímu zapá-
lení Masarykovy vatry. Úkolu se zhostili senátor Petr 
Štěpánek a místostarosta Ondřej Freudl. V zázemí 
hasičské zbrojnice bylo možné si prohlédnout malou 
expozici fotografií a článků o životě T. G. Masaryka.

Pevně věříme, že i v příštím roce se v tento význam-
ný den opět sejdeme a připomeneme si odkaz první-
ho československého prezidenta.

Během listopadu a prosince svá významná životní 

Činnost sboru během podzimních měsíců
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jubilea oslavili tito členové sboru: Dagmar Oberma-
jerová, Luboš Velebil a Marie Lizánková. Všem bla-
hopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

Po dvouleté odmlce jsme uspořádali ve spolupráci 
s obecním úřadem tradiční vánoční trh. Těšili jsme 
se na kouzelnou vánoční atmosféru, na zpívání ko-
led dětí z naší mateřské školky a sousedská setkání.

Během příprav na vánoční trhy přišla šokující 
zpráva. V sobotu nad ránem náhle zemřel náš 
Fanda Obermajer. Věřte, že celá příprava i celý 
průběh trhů byl touto špatnou zprávou velmi 
ovlivněn. Smutek byl cítit z každého, kdo našeho 
kamaráda znal. Fanda nám bude moc chybět, ale 
ještě více ztratila rodina, s kterou moc soucítíme.

Milí čtenáři, i když článek končí velmi smutným ozná-
mením, tak přesto bychom vám chtěli za celý sbor 
popřát klidné a pohodové prožití vánočních svátků. 
Do roku 2023 hodně štěstí, úspěchů a hlavně zdraví.

Za SDH Klínec 
Božena Dvořáková ml. a Herbert Rájek 

foto: archiv SDH Klínec

SDH Klínec
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V neděli 6. listopadu hostilo fot-
balové hřiště sedmý ročník tradič-
ního klíneckého běhu. Na letošní 
ročník se přihlásilo celkem 70 zá-
vodníků. Připraveno pro ně bylo 
šest tratí, od stometrové, kterou 
běhají nejmladší děti, až po krá-
lovskou 9,4 km dlouhou trať, ve-
denou okolo Trnové a přes zlato-
nosné rýžoviště nad Měchenicemi 
zase zpět na hřiště do Klínce. 

Na start závodu se nejdříve po-
stavily děti, postupně od těch nej-
mladších až po dorostenecký věk. 
Po vyhlášení výsledků v dětských 
kategoriích přišly na řadu delší tra-
tě, určené pro juniory a dospělé.

Kompletní výsledková listina je na webových stránkách obce www.obecklinec.eu. Fotogalerii ze závodu na-
leznete na www.fotoklinec.rajce.net.

Jaroslav Volf

Běžecký závod Velká klínecká se vydařil

Život v obci
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Život v obci

Fotbal, soutěže i strašidelný les, to byl Halloween v Klínci

V sobotu 5. listopadu bylo na fotbalovém hřišti připra-
veno dětské sportovní Halloweenské odpoledne zavr-
šené večerní dobrodružnou stezkou odvahy. 
Program odstartoval přátelským fotbalovým zápasem 
mladších přípravek TJ Klínec a SK Mníšecko z Řitky. 
Ačkoliv se naši hráči snažili sebevíce, soupeř byl nad 
jejich síly. Následoval druhý zápas, ve kterém se utka-
ly starší přípravky stejných družstev. Utkání už bylo 
podstatně vyrovnanější než u mladší přípravky. Rodiče 
u postranní čáry povzbuzovali své děti a někdy to vypa-
dalo, že by měli chuť se také zapojit do zápasu. Za ne-
rozhodného stavu už se přibližoval konec utkání, když 
soupeř v poslední minutě nakonec rozhodl o svém ví-
tězství i ve druhém klání.
Následovaly soutěže pro děti, ve kterých musely vesměs projevit své fotbalové dovednosti – kopání na kuželky 
z míčů, na otvory v brance či hod míčem do koše. Na stanovištích se tvořily fronty natěšených dětí a za splnění 
úkolu dostaly hned u každé soutěže drobnou sladkou odměnu. A to už stálo za snahu! Stylovým halloween-
ským úkolem navíc bylo prolézání pavučiny. 
Závěr dne potom patřil večerní dobrodružné stezce odvahy. Fotogalerii z celého dne naleznete na  
www.fotoklinec.rajce.net.

Jaroslav Volf
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Život v obci

Na Klíneckém hrdinovi děti projevily odvahu

V sobotu 5. listopadu proběhla na loukách směrem 
k Trnové a v přilehlém lese akce „Klínecký hrdina“. 
Jednalo se o procházku za strašidly s plněním úkolů. 
Menší děti doprovázeli rodiče, ty větší si troufly samy. 
Překvapivě šla většina skupinek bez baterek a jiných 
světel a nechali se vést pouze světýlky, která viděli 
od jednoho stanoviště ke druhému. A protože na tra-
se kromě strašidel děti navštívily i malý hřbitov, bylo 
odvahy opravdu zapotřebí. 

 Oproti minulým dvěma ročníkům, se rozrostl nejen 
počet přihlášených dětí, těch bylo téměř sto, tak po-
čet nadšenců z řad klíneckých obyvatel, kteří akci 
připravili a zajistili. Aby se dětem zkrátilo čekání, než 
přijde čas vyrazit na strašidelnou cestu, začalo se už 
od tří hodin turnajem malých fotbalistů, který si vzali 
na starost trenéři dětského fotbalu v Klínci. Na něj na-
vazovaly hry pro všechny zúčastněné děti, které opět 
zajistili trenéři. Hlavním organizátorem celé akce byl 
stejně jako loni Lukáš Pilař, který nic nenechal náho-
dě a všechny pořadatele nadchnul tak, že jsme ještě 
dlouho do noci v pátek před akcí dodělávali dekora-

ce, a to jak na trať, tak svoje osobní, takže na trase 
na děti čekala čarodějnice, smrťák s kosou, tajemný 
muž se sekerou v hlavě, klaun s opravdu zanedba-
nou zubní hygienou a někteří další. Velký dík pat-
ří Mirkovi Wyrobovi za zajištění jídla a pití pro malé 
i velké, krásnou strašidelnou výzdobu občerstvení na 
hřišti, odkud se startovalo na trať, a jeho masku, na 
kterou ti mladší koukali trochu nedůvěřivě. 

Díky velkému počtu přihlášených dětí probíhala stra-
šidelná cesta od pěti, kdy startovali ti nejmenší, až 
do osmi hodin, kdy došla poslední skupinka. Nadše-
ní dětí a rodičů z akce podpořili i medaile Klínecký 
hrdina a malá sladká odměna, kterou dostalo každé 
statečné dítě. Díky Mirkovi jsme celou akci zakončili 
dávno po setmění pouštěním balónků štěstí. S ohle-
dem na předchozí páteční celodenní vydatný déšť 
byly louky i lesy tak mokré a bahnité, že nehrozilo 
nebezpečí požáru a díky chladnému počasí a bezvě-
tří vylétli balónky skutečně vysoko a nastala krásná 
podívaná. 

Za tým pořadatelů moc děkuji rodičům zúčastněných 
dětí za jejich pochvaly, poděkování a milá slova a sli-
buji jim, že Klínecký hrdina bude mít i další ročníky 
a také, že nám to prostě nedá a chystáme pro děti 
další akce. Klínecké fotbalové hřiště a občerstvení 
tamtéž nám poskytuje skvělé zázemí pro akce více 
či méně sportovní a je fajn, že hřiště mimo hraní fot-
balu slouží i rodinám, které doma žádného fotbalistu 
nemají, a chodíme si tam různými způsoby hrát my 
velcí, a hlavně ti malí. Takže nesmím zapomenout 
poděkovat ani TJ Klínec za poskytnutí prostor.

Lenka Podlešáková 
foto Jaroslav Volf
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Život v obci / Hasiči Klínec

Zásahová jednotka hodnotí svou činnost
Blíží se konec roku, zejména děti se těší na Vánoce, 
a my všichni jsme zvědaví, co nám přinese nový rok. 
Než se postavíme výzvám, které před nás nadchá-
zející rok postaví, ohlédněme se za končícím rokem 
a za tím, co se nám v něm podařilo. 

Z pohledu jednotky 
sboru dobrovolných 
hasičů obce Klínec 
(JSDHO Klínec) byl 
rok 2022 co do po-
čtu zásahů klidným. 
Zasahovali jsme 
u 14 mimořádných 
událostí. Nejvíce jich 
připadlo na přelom 
června a července, 
kdy nás potrápily 
přívalové deště, kte-
ré v Klínci a okolí 
napáchaly nemalé 
škody. Většinou se 
jednalo o vytope-
né sklepy rodinných 
domů a ubytovacích zařízení. Dále jsme zasahovali 
dvakrát u požárů v katastru Klínce, třikrát u popada-
ných stromů a ve dvou případech u uvolněné střešní 
krytiny na rodinných domcích. Celkově jsme letos 
u zásahů strávili 24 hodin a 54 minut. Údaje platí 
k datu 7. 12. 2022.

Díky krajské dotaci a rozpočtu, který byl naší jednot-
ce přidělen zastupitelstvem obce Klínec, jsme v le-

tošním roce pořídili nové dýchací přístroje a pračku 
se sušičkou pro údržbu zásahových oděvů. Průběž-
ně také dovybavujeme zásahovou techniku a obno-
vujeme vysloužilé ochranné a technické prostředky. 
Toto vše je možné jen díky skvělé spolupráci se za-

stupitelstvem obce, 
zejména s paní 
starostkou, a díky 
obětavé činnos-
ti členů naší jed-
notky. Práce to 
mnohdy není jed-
noduchá a stojí 
to hodně času na 
úkor rodinného 
života. Jak za-
stupitelstvu naší 
obce, tak i našim 
členům, bych chtěl 
tímto poděkovat za 
vše, co jsme letos 
společně zvládli, 
a věřím, že v roce 

2023 budeme pokračovat minimálně stejně úspěšně. 

Drazí čtenáři, milí sousedé, přejeme vám klidné 
a pohodové Vánoce a do roku 2023 mnoho zdraví, 
spokojenosti a úspěchů. Ať je nově příchozí rok na-
plněn štěstím a radostnými vzpomínkami!

Za JSDHO Klínec 
Jakub Petržila 
velitel jednotky
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Keramická dílna znovu přivítala návštěvníky
V sobotu 29. října se v Klínci uskutečnil prodejní trh Podbrdské keramiky. Tradiční setkání příznivců keramic-
kých výrobků se opět konalo v zahradě klínecké dílny Magdalény Brožové. 

Největším lákadlem tentokrát byly výrobky z posledního výpalu, který se uskutečnil v keramické dílně v Leví-
ně. Návštěvníci si při tom mohli prohlédnout pec i dílnu, kde si navíc od keramičky Brožové vyslechli zajímavé 
vyprávění o tom, jak vznikaly výrobky Podbrdské keramiky.

Jaroslav Volf

Život v obci
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Farma Klínec

Na farmu zavítal Mikuláš se svojí družinou
Po dvouleté covidové pauze si 
mohly děti zase naplno užít Miku-
lášskou nadílku na klínecké far-
mě. V sobotu 3. prosince se v sále 
zdejší hospůdky sešlo 50 dětí, kte-
ré nadšeně očekávaly příchod Mi-
kuláše. Nadílce nejprve předchá-
zela diskotéka, při které se mohly 
děti dosyta vyřádit. Pak ale najed-
nou potemněla světla, a to už do 
sálu vstoupil Mikuláš se dvěma 
milými anděly a neposedným čer-
tem, který nejednomu dítku nahá-
něl hrůzu. 

Děti byly postupně předvolávány 
k Mikuláši a ten se jich vyptával, 
zda byly hodné, a z knihy hříchů 
četl všechna jejich provinění. Ku-

podivu na každé dítě něco věděl. Poté, co děti slíbily, že se polepší, byly anděly obdarovány nadílkou. Ukázalo 
se, že zase tak zlobivé děti v obci nemáme, protože si čert nikoho v pytli neodnesl.

Jaroslav Volf
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Z adventní atmosféry na Vánočním trhu

foto Jaroslav Volf, Fotogalerii z Vánočního trhu nalez-
nete na www.fotoklinec.rajce.net

Dětský fotbal při TJ Klínec 1930 má za sebou 
 po obnovení první úspěšný rok

Po několika letech, kdy v Klínci fungovala jen dospě-
lá kopaná, byl v loňském roce obnoven i provoz dět-
ské fotbalové přípravky. Mezi dětmi je o fotbal velký 
zájem, a tak se po celou dobu trvání od náboru, který 
proběhl v září 2021, až do konce tohoto roku podařilo 
udržet obě kategorie přípravek jak mladší, tak i star-
ší, v celkovém počtu 30 členů. Mezi malými fotbalisty 
jsou děti nejen z Klínce, ale také z okolí, konkrétně 
z Trnové a z Líšnice, kde pro fotbal nemají tak skvělé 
podmínky jako v naší obci. Důkazem, že děti tréninky 

baví, je fakt, že jsme v průběhu tohoto podzimu přiví-
tali i nové členy. V příštím roce se k nám pak chystá 
i několik malých talentů ve věku 5 let, kteří si s námi 
pár tréninků zkusily, ale po dohodě s rodiči se k nám 
plnohodnotně připojí později. Budeme se těšit až se 
k nám Sebastian, Tobiáš, Samuel a ostatní opět při-
dají.

Protože koncem roku přichází čas bilancování, ne-
budeme ani my výjimkou, a tak se zde pokusíme shr-

Život v obci / TJ Klínec
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nout vše, co jsme spolu s dětmi a jejich rodiči v letoš-
ním roce kolem dětského fotbalu prožili. 

Jaro aneb ostrý start
Rok jsme začali tak, jak skončil, tedy tím, že malí 
fotbalisté a fotbalistky pilně trénovali po zbytek zimy 
dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu v tělocvič-
ně v Klínci, kde se jim trenéři snažili vštěpovat zákla-
dy fotbalového umění a posilovali i jejich sílu a ob-
ratnost. Možnost trénovat pod střechou a v teple je 
naše velká výhoda a závidí nám jí nejeden fotbalový 
klub v okolí.

Hned s prvními paprsky sluníčka jsme začali v břez-
nu trénovat také venku (obr. 1) a jakmile jsme usou-
dili, že naši svěřenci jsou již připraveni na to, aby se 
poměřili s ostatními, jsme jim zorganizovali zajímavý 
program. 

V rámci oslav dětského dne Drápalík jsme uspořá-
dali domácí přátelský zápas s místními ambiciózními 
rivaly z SK Sportuj pod Brdy, kdy zejména průběh 
u starší přípravky byl velice dramatický, ale nakonec 
s vítězným koncem. Výsledky mladší přípravky, tedy 
prohra 5:9 a vítězství starší přípravky 10:9, napově-
děly, že jsme odvedli při tréninku dobrou práci a že 
se nemáme za co stydět. V odvetě, která proběhla 
koncem května na hřišti v Řitce, si oba naše týmy ví-
tězství prohodily, konkrétně mladší přípravka vyhrála 
poměrem 7:2 a starší přípravka pak prohrála 0:9.

V květnu jsme ještě uspořádali víkendové fotbalové 
soustředění v tréninkovém centru Sycherák na Ta-
chovsku, které provozuje bývalý vynikající fotbalo-
vý obránce a reprezentant a nynější trénér ženské 
fotbalové reprezentace České republiky, pan Karel 
Rada (obr. 2). Našli jsme zde ideální podmínky pro 
celodenní tréninky a měli jsme možnost poznat naše 

obr. 4 Mladší přípravka po zápase na fotbalovém turnaji v Tachově

TJ Klínec

obr. 1 První jarní trénink roku 2022

obr. 2 Fotbalový kemp Sycherák s bývalým reprezentatem ČR 
Karlem Radou (čtvrtý zprava v horní řadě)

obr. 3 Momentka z vítězného fotbalového turnaje v Tachově
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svěřence i z jiné než fotbalové stránky. Sebevědomí 
nám dodalo i vítězství starší přípravky a medailové 
umístění na třetím místě mladší přípravky na turnaji 
v Tachově, kterého jsme se v rámci soustředění zú-
častnili (obr. 3–5).

V červnu jsme se s dětmi na hřišti v Klínci rozlou-
čili s jarní částí sezóny dovednostními soutěžemi, 
opěkáním buřtů a zápasem dětí proti trenérům a slí-
bili jsme si, že všichni budeme během prázdnin pilně 
trénovat tak, abychom nic z toho, co jsme se naučili, 
nezapomněli. 

Na podzim držíme tempo
Hned z kraje září se v rámci 
Klíneckého vinobranní po-
dařilo zorganizovat turnaj 
starších přípravek za účasti 
týmů ze Zbraslavi a Staré 
Huti u Dobříše. Ve výborné 
atmosféře se náš tým opět 
neztratil a po výsledcích 
s TJ Stará Huť 10:4 a SK 
Zbraslav 2:7 skončil na dru-
hém místě (obr. 6). 

Týmu ze Zbraslavi se u nás 
tak líbilo, že následně ješ-
tě přijel koncem září opět 
se starší, ale i s mladší 
přípravkou a týmem těch 
úplně nejmenších, a sehrál 
u nás další tři přátelské zá-
pasy. 

Na závěr podzimní sezó-
ny jsme si pozvali našeho 
tradičního soupeře s SK 
Sportuj pod Brdy, se kterým 

jsme společně oslavili Halloween. 

Co chystáme na rok 2023
V roce 2023 nás hned v lednu čeká turnaj na Zbra-
slavi v kryté hale, přátelský zápas v rámci dětské-
ho dne Drápalík (13. 5.) a rádi bychom opět jeli na 
fotbalové soustředění na Sycherák, tentokrát během 
prodlouženého víkendu 28. 4. – 1. 5. Plánujeme se 
zde opět účastnit turnaje přípravek v Tachově. 

Na léto chystáme úplnou novinku, kterou bude v are-
álu TJ Klínec organizovaný příměstský fotbalový tá-
bor. Termín ještě nebyl stanoven, pravděpodobně to 
bude v týdnu od 7.–11. srpna. O přesném datumu 
vám včas dáme vědět!

Závěrem mi dovolte poděkovat dětem a jejich rodi-
čům za to, že pomohli obnovit dětský fotbal v Klínci, 
dále vedení TJ Klínec 1930, jmenovitě Ing. Josefu 
Bielakovi, za organizační a morální podporu, a v ne-
poslední řadě také zastupitelstvu a starostce Obce 
Klínec za finanční podporu. Těm, kterým patří největ-
ší dík pak jsou trenéři, konkrétně Ota Chvátal, Petr 
Bareš, Karel Hozman, Jan Kraus, František Brtník 
a Lukáš Pilař, kteří se malým fotbalistům věnují zdar-
ma a ve svém volném čase, a bez jejichž pomoci by 
se dětský fotbal nepodařilo udržet.

Za celý tým trenérů TJ Klínec 1930 děti  
Michal Burger

TJ Klínec

obr. 5 TJ Klínec na stupních vítězů na fotbalovém turnaji v Ta-
chově (1. a 3. místo)

obr. 6 SK Zbraslav, TJ Klínec a TJ Stará Huť na fotbalovém turnaji v Klínci 4. 9. 2022
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Jsme na konci roku, který se nám opět nedařil podle 
našich představ. Dva roky koronaviru se podepsaly 
na činnosti členek v našem klubu. Vždy jsme rády 
navštívily divadlo nebo kino. Naším nejoblíbenějším 
bylo Kino Lucerna, které promítá pro důchodce v od-
poledním čase, což nám velmi vyhovovalo. V poled-
ne jsme zašly na společný oběd a pak do kina.

Vzhledem k tomu, že koronavir ve společnosti přetr-
vává a naše členky jsou již vyššího věku, obávají se 
nákazy tam, kde se shromažďuje hodně lidí. Pouze 
několik odvážných kino navštívilo. Proto se náš klub 
soustředil hlavně na akce pořádané OÚ Klínec, TJ 
Klínec, Sborem dobrovolných hasičů a Farmou Klí-
nec. Popřípadě jsme navštívili akce v okolních ob-
cích.

Klub žije z členských příspěvků 50 Kč za člena a fi-
nančního příspěvku z rozpočtu obce Klínec.

Chci se s Vámi podělit o radostnou zprávu, naše 
členka paní Marie Kudrnová v prosinci letošního 
roku oslaví úctyhodných 90 let. V listopadu minulého 
roku oslavila 90 let paní Milada Chadimová. Jistě jim 
všichni přejeme hodně zdraví.

Nepříjemná zpráva je, že některé členky se pro ne-
moc již nemohou našich aktivit účastnit. V případě 
zájmu našich starších spoluobčanů sdělujeme, že se 
scházíme k posezení vždy první středu v měsíci od 
14 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Jsme vděčni 
našim hasičům, že nám poskytli svoji klubovnu.

Závěrem každý rok vzpomeneme na členy, kteří již 
nejsou mezi námi. Je to pan Ing. Jiří Hodis, paní Ma-
rie Kopilcová a Jiřina Vomelová. Věnujme jim tichou 
vzpomínku.

  Za klub seniorů 
Marta Bauerová

O činnosti Klubu seniorů v Klínci

Život v obci / TJ Klínec

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

Praha-západ, IV. třída, skupina B

4. kolo 28. 8. NE TJ Klínec – SK Slavia Drahelčice 0:2

5. kolo TJ Klínec nehraje

6. kolo 11. 9. NE TJ Klínec – TJ Sokol Úhonice 2:4

7. kolo 18. 9. NE TJ Sokol Červený Újezd B – TJ Klínec 8:0

8. kolo 25. 9. NE TJ Klínec – TJ Sokol Jeneč B 2:8

9. kolo 2. 10. NE FK Slavoj Řevnice – TJ Klínec 2:3

10. kolo 9. 10. NE TJ Klínec – FK Mníšek pod Brdy B 0:6

11. kolo 16. 10. NE TJ Sokol Statenice – TJ Klínec 6:0

1. kolo 23. 10. NE SK Roztoky B – TJ Klínec 7:0

2. kolo 30. 10. NE TJ Klínec – FK Středokluky B 4:3 Pen: 5:4

3. kolo 6. 11. NE TJ Sokol Tuchoměřice B – TJ Klínec 3:0 (K)
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Jak psychicky zvládnout (nejen) energetickou krizi?

Vysoké nároky, nepolevující požadavky, tíživá finanč-
ní situace, závažné životní změny, pocit bezmoci… 
To vše v nás vyvolá dlouhodobý stres. Ten se pak 
projeví nejen na psychickém rozpoložení (deprese, 
úzkosti, nespavost…), ale i na fyzickém zdraví (bo-
lesti hlavy, snížená imunita, časté infekce…). Pro-
blém je, že čím déle jste v zajetí chronického stresu, 
tím méně jej ve své podstatě vnímáte. Jednoduše 
naše tělo začne fungovat v určitém automatickém 
módu, který je ale dlouhodobě neudržitelný a může 
vést jen k jedinému – k naprostému vyčerpání orga-
nismu. 

Jedním ze způsobu prevence stresu je vyhledávání 
informací. Dává nám to pocit určité kontroly. Ovšem 
pozor! Je potřeba vyhledávat ověřené informace, filt-
rovat hoaxy a netrávit tím více než 6 hodin týdně. Ne 
nadarmo se říká, že všeho moc škodí. Velké množ-
ství informací (zejména těch negativních – válka, 
krize společnosti…) totiž může naopak zhoršit náš 
emocionální stav. 

Nezapomeňte se starat o své zdraví. Při stresu hůř 
spíme, tolik se nehýbeme a nedáváme pozor na stra-
vu, proto se zaměřte i na tyto oblasti. Někdy se bu-
dete muset přinutit jít na procházku, pravidelně jíst, 
dostatečně spát. Ale je to potřeba a výsledky se do-
staví. Najděte si čas na odpočinek a buďte k sobě 
laskavější. Vyzkoušejte relaxaci a relaxační dýcha-
ní. Rozvíjejte své zájmy a koníčky. Trávit čas věcmi, 
které vás baví, vám může pomoci odvrátit pozornost 
od stresující situace. Pokud se cítíte osamělí nebo 
izolovaní, nové koníčky mohou být také dobrým způ-
sobem, jak poznat nové lidi.

Stanovte si reálné cíle. Dělejte něco pravidelně, 
i když je to malé. Třeba můžete šetřit menší částky 
každý měsíc, aby vás pak nepřekvapilo vyúčtování 
za energie. Uskromněte se na Vánoce, nemusíte ob-
darovat všechny dospělé, zaměřte se spíše na děti. 
Všichni cítíme strach. Zvláště, když čelíme změnám. 
Pokud čelíte výzvě a cítíte se paralyzováni, zeptejte 
se sami sebe: „Jaká je ta nejmenší věc, kterou mohu 
udělat, abych mohl začít?“ Když na něco přijdete – 
udělejte to. A v neposlední řadě - mluvte o svých 
pocitech a obavách. Nedržte je v sobě, ale pobavte 
se s někým blízkým, nebo se zkušeným psycholo-
gem. Sledujte a pozorujte, co funguje a co ne. To, že 
někomu pomáhá nějaká taktika, neznamená, že vám 
také musí. Hledejte svůj vlastní způsob jak stresové 
situace zvládnout.

Online psychologická poradna MOJRA.cz 
www.mojra.cz

Poradna

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
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JAKÝ JE CÍL REVIZE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 
katastrálního zákona reviduje za součinnosti obcí, 
popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména 
stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti 
přizvaných vlastníků obsah katastru se skutečným 
stavem. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou 
upraveny v § 43 katastrální vyhlášky. 

JAK SE O REVIZI DOZVÍTE? 

Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný 
katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím 
zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru 
prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje 
příslušná obec způsobem v místě obvyklým. 

O probíhající revizi se také můžete dozvědět z letáčku 
vhozeného do Vaší schránky při pochůzce pracovníků 
katastrálního úřadu v terénu. 

CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE? 

Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy 
staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků 
a  typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se 
reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost 
evidence sousedících parcel stejného vlastníka. 

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA? 

Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. 
Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání 
revize účastnit, protože taková účast napomůže 
k   lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení 
zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé 
řadě komplikací souvisejících s nedodržením 
daňových, stavebních, katastrálních a dalších 
předpisů. 

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem 
vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší 
obci nemusíte ani zaznamenat. 

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ? 

Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním 
katastrální mapy s ortofotomapou a následnou 
pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav, který 
porovnávají se stavem evidovaným. Následně 
projednávají s dalšími orgány veřejné moci (obcemi, 
stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu, atd.) možné způsoby odstranění 
zjištěných nesouladů, a to z důvodu minimálního 
zatěžování vlastníka při získávání potřebných listin.  

 

 

 

 

 

 

 

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky 
s bydlištěm v místě konání revize osobně seznámit se 
zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich 
odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout 
nepodaří, je zpravidla do jejich domovní schránky 
vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem 
místa a času projednání. V případě potřeby je možné 
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky 
katastrálního úřadu jiný termín a místo projednání.  

Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani si 
nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka 
s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve ho 
katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou 
zaslanou na adresu trvalého pobytu.  

JAK SE ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROMÍTNOU 
DO KATASTRU? 

Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. 
vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu 
neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední, 
případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. 
U  změn vyžadujících doložení listiny, jako je např. 
zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka 
k předložení těchto listin. 

Cílem revize je dosažení co největšího souladu 
skutečného stavu se stavem evidovaným 
v katastru nemovitostí. 

 

POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z NEMOVITOSTÍ 

V důsledku revize může dojít ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. 
Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani 
z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku. 
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, 
vznikne mu podle ustanovení § 250 daňového řádu 
povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši 
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve 
výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je 
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle 
§ 252 téhož zákona. 

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ 
PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního 
zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnosti: 

 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání 
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 

týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode 
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu 
dokládá 

 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve 
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do 
katastru 
 

 

 

 

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního 
zákona, může svým jednáním (a to i pasivním) naplnit 
skutkovou podstatu přestupku dle § 57 katastrálního 
zákona. 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí 

České republiky 

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona 
zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv 
k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto 
důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce 
odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je 
vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě 
případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít za 
předchozích vlastníků. S cílem nápravy tohoto stavu 
provádí katastrální úřad revizi katastru. 

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační 
leták, s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci 
zahájena revize katastru nemovitostí. 

 

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi 
rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. 
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za 
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto 
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí 
daňové přiznání na rok následující po roce, ve 
kterém tyto změny nastaly. 

 

REVIZE  
KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Informace o nedořešených nesouladech se 
zveřejňují na internetových stránkách ČÚZK 
(www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace 
Nahlížení do katastru nemovitostí. 

Revize Katastru nemovitostí
Informace pro občany
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ZALOŽTE  SI 
IDENTITU OBČANA

Úřadujte na gov.cz

Pořiďte si Identitu občana. Je to snadné, rychlé a pohodlné.
 

S Identitou občana se rychle, zdarma a bezpečně
můžete přihlásit do různých portálů veřejné správy.
 

Portál občana Datové schránky Online aplikace
Katastru

nemovitostí

Očkovací portál eRecept Portál vaší obce
nebo vašeho

kraje

Pomocí Identity občana se prokážete při online
komunikaci s veřejnou správou.
 

Jaké portály to můžou být?

Pomocí Mobilního klíče eGovernmentu
 

Pomocí NIA ID
 

Jak přihlášení pomocí Identity občana funguje?
 
Existuje několik přihlašovacích prostředků, pomocí kterých 
se můžete přihlásit na vámi vybraný portál.
 

Mobilní aplikace je dostupná ke stažení v Google play či Apple
store.
 

Jedná se o prokázání totožnosti pomocí jména, hesla a SMS 
s jednorázovým kódem.
 

Podrobnější informace o dalších přihlašovacích
prostředcích a informace o zřízení Mobilního
klíče eGovernmentu nebo NIA ID naleznete 
na webu chciidentitu.cz.
 

ZALOŽTE SI DATOVOU
SCHRÁNKU

K čemu datová schránka
slouží?

zjednoduší vám komunikaci
nejen s úřady, ale nově již
například i s bankami či
pojišťovnami

umožní vám komunikovat s
ověřenou identitou
elektronicky odkudkoliv

založení i komunikace s
úřady přes datovku je zcela
zdarma

úřady jsou vám můžou rychle
a bezpečně zaslat důležité
dokumenty - a nebojte se,
žádnou zprávu nezmeškáte
díky notifikacím přes e-mail
či sms

s pomocí datovky si vyřidíte
třeba nový řidičský průkaz!

 

 

 

 

 
 

OSOBNĚ NA POBOČCE
Czech POINT

ONLINE

Jak si zřídíte datovou schránku?

Existují dva způsoby:

Navštivte webovou stránku
chcidatovku.cz, kde naleznete 
více informací k jejímu zřízení.
 
 

Navštivte tzv. kontaktní místo 
veřejné správy - Czech POINT, 
kde požádáte o zřízení datové 
schránky pro fyzickou osobu.
Nezapomeňte na doklad 
totožnosti.
 
 



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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