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Milí spoluobčané,
když jsme v minulém roce měli rok
osmičkový, tak letošní rok je rokem
okupace našeho státu. Je to již 80 let,
co 15. března 1939 území českého pohraničí obsadila německá vojska. 22.
října 1938 v reakci na mnichovskou
dohodu abdikoval prezident Edvard
Beneš a odletěl s manželkou Hanou
do Anglie. V době německé okupace působil v exilu, byl mezinárodně
uznávaným reprezentantem československého odboje a později i exilovým
prezidentem republiky. Do Prahy se
vrátil s manželkou 16. května 1945.
Jak řekl náš současný prezident:
„Kdyby nebylo mnichovské dohody,
nebyl by holocaust, nebyla by druhá
světová válka a tedy by ani nebyly Lidice, Ležáky a Bernartice. Jak málo
tenkrát chybělo. Ale tzv. demokratické
země měly tehdy v čele zbabělce. Byli
tam Chamberlain a Daladier, byli tam
lidé, kteří se obávali války. Nakonec
měli válku velkou.“
Dnešní nálada ve společnosti se
značí ve znamení nepřejícnosti, závisti a možná i strachu, ani nevíme z
čeho. Myslím si, že bychom neměli
na toto výročí zapomínat právě z toho
důvodu, aby se již taková historie nemohla opakovat.
8. března je tradiční Mezinárodní
den žen. I tento svátek má svoje výročí. Je to již 110 let od první oslavy
tehdy ještě 28. února v USA. Organizace spojených národů v roce 1975
oficiálně ustanovila 8. březen jako den
mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Protože se domnívám, že naše domácí štěstí je právě zásluhou našich
žen, přítelkyň, partnerek, zaslouží
si ženy uznání a velké poděkování za
tuto práci, kterou samozřejmě nelze
docenit.
Jan Bozděch,
starosta městyse

www.klenci.cz

BŘEZEN 2019

Hudba spojuje národy
Klenčí hostí Evropský festival duchovní hudby

Farnost Klenčí pod Čerchovem se opět
zapojila do Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald.
Letošní 23. ročník se uskuteční od 17.
května do 2. června na vybraných místech
česko-bavorského pohraničí. Festival je
pořádán dobrovolníky – členy pěveckých
souborů a sdružení a postupně se stal významným fenoménem sborového života
nejen v česko-bavorském pohraničí.
„Hudba spojuje národy“, zdůrazňuje
hlavní patron festivalu, emeritní plzeňský biskup, František Radkovský. A dále
dodává: „Festival duchovní hudby, slavený původně na obou stranách Šumavy a
během jeho patnáctileté tradice rozšířený
i do dalších regionů, se ukazuje být důležitým svorníkem a dává nám uvědomit si,
že jazykové, politické i jiné hranice znamenají mnohem méně než společné kulturní
dědictví evropské či světové.
V tomto případě, protože jde o Evropský
festival duchovní hudby, jde navíc zejména o společné dědictví duchovní, zvláště
křesťanské a židovské, které během uply-

nulých dvou tisíc let formovalo dnešní
Evropu. Dnes však prožíváme období,
kdy Evropa, žel Bohu, zapomíná na tyto
své duchovní kořeny a ztrácí svou identitu
a zároveň postupně i svou vůli k budoucnosti. Je to znepokojující a je třeba usilovně vynakládat síly k tomu, aby se podařilo
tento nedobrý vývoj zvrátit.
Křesťanské umění, stavební, výtvarné i
hudební je nástrojem dobře uzpůsobeným
k tomu, aby obyvatelům Evropy znovu její
bohatou historii připomínalo, duchovně
je obohacovalo, vychovávalo a posilovalo a k budoucnosti vybízelo. Je dobře, že
to můžeme dělat společně bez ohledu na
hranice, protože jde o společné dědictví i
společnou budoucnost a odpovědnost.“
V rámci festivalu se v klenečském kostele sv. Martina představí komorní sbor EN
ARCHÉ, který založil Vojtěch Jouza v roce
1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci,
které spojuje nadšení pro krásnou hudbu
různých stylových období. Sbor se věnuje
především hudbě duchovní. Těžištěm repertoáru je hudba barokních autorů, která
Pokračování na str. 2
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je doplňována skladbami předbarokního
období nebo 20. století (B. Britten, I. Stravinskij, V. Ullmann, A. Pärt, L. Bernstein).
Na svých koncertech En Arché spolupracuje také s komorními tělesy, zvláště
s Pražským barokním souborem, a orchestry (Česká filharmonie, Komorní
filharmonie Pardubice, Severočeská státní
filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec
Králové, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín). V prosinci
2014 se například podílel na provedení
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby s
Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího
Bělohlávka. Tento koncert byl živě přenášen do kin a je každoročně reprízován na
Štědrý den Českou televizí.
Komorní sbor EN ARCHÉ získal řadu

ocenění na mezinárodních soutěžích, často vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Norsko, Belgie). V roce 2000 natočil komorní sbor EN
ARCHÉ své první CD, na které nahrál ve
spolupráci s Českými madrigalisty a Pražským barokním souborem Stabat Mater
a Requiem Františka Xavera Thuriho. S
Pražským barokním souborem spolupracoval sbor také na dalším CD se skladbami
J. S. Bacha a A. Vivaldiho.
Koncert sboru En arché si můžete vyslechnout v kostele sv. Martina v Klenčí
pod Čerchovem v pátek 17. května od
19.00 hod. Vstupné dobrovolné.
Další informace o festivalu a program naleznete na stránkách www.fdh.klatovynet.cz
TIC

Blansko, Brno, jeskyně...
Informace k zájezdu na jižní Moravu
50.000 kostlivců) – vstup je rovněž zpoplatněn. Trochu stranou centra je Mendelovo náměstí s Bazilikou Minor, kde je
pohřbená Eliška Rejčka, a s klášterem,
kde byl J. G. Mendel opatem. Prohlídku
upravíme podle časových možností.
Další brněnskou zajímavostí jsou vily.
Ze 4 známých je nejznámější Tugendhat. Máme rezervován základní okruh
se zahradou – plné vstupné je 300,- Kč,
pro důchodce nad 60 let 180,- Kč.
V sobotu od 9.20 hod. máme rezervovanou prohlídku Punkevní jeskyně
Vila Tugendhat
v Moravském krasu. Plné vstupné činí
210,- Kč na osobu, snížené pro důchod7. června 2019 bychom kolem poledne
dorazili do Blanska, kde se ubytujeme, ce nad 65 let je 180,- Kč. V oblasti Moravského krasu se nachází další jeskyně
případně naobědváme.
Páteční odpoledne pak věnujeme pro- – Balcarka, Kateřinská, Sloupsko-šošuvhlídce jihomoravské metropole. Vzhledem ské jeskyně a jeskyně Výpustek. Do těchto
k nepřístupnosti autobusu na Špilberk, uvedených jeskyní není nutná rezervace,
tuto památku vyloučíme. Projdeme si Še- takže každý podle zájmu bude moci jeslingrovo náměstí a z něj dojdeme ke ka- kyně navštívit individuálně. Do těchto
tedrále Sv. Petra a Pavla. Hned vedle je Zel- jeskyní je vstupné zpravidla120,- snížené
né náměstí (Zelňák) s Redutou, kde hrál 100,- Kč.
V odpoledních hodinách navštívíme záMozart, se Špalíčkem, divadlem Husa na
provázku a kašnou Parnas. Pod Zelňákem mek Rájec – Jestřebí, kde činí plné vstupje přístupné brněnské podzemí – vstup je né 90,- Kč, snížené 60,- Kč.
V neděli na 10. hodinu máme zajištězpoplatněn. Ze Zelňáku projdeme Radnickou ulicí k renesanční Staré radnici. V nou prohlídku zámku v Telči.Plné vstupné
jejím průchodu visí brněnský drak (vycpa- vstupné je 120,- Kč, snížené 80,- Kč. Po
ný krokodýl). Od Staré radnice je kousek prohlídce si projdeme město a v odpoledna Náměstí svobody, kde stojí nový mo- ních hodinách se vypravíme směrem ke
derní orloj, na kterém není poznat, kolik je Klenčí.
hodin. Rabínovou ulicí dojdeme ke gotic- Informace pro zájemce:
kému kostelu Svatého Jakuba se 4. nejvyš- Máme poslední 2 volná místa!
Marta Vojtíková
ší kostelní věží v ČR. Pod tímto kostelem je
údajně 2. největší kostnice v Evropě (cca

OZNÁMENÍ O
REZIGNACI
Děkuji spoluobčanům za podporu
mojí osoby v komunálních volbách na
podzim roku 2018, ale bohužel moje
představy o finančním řízení městyse neshodují se současným vedením
městyse, tak jsem se rozhodla k 31. 3.
2019 rezignovat na post zastupitelky
městyse.
Všem svým voličům se omlouvám.
A všem zastupitelům děkuji za spolupráci a přeji hodně pracovních úspěchů v roli zastupitele.
Anna Kobesová

ŽÁDOST O
SPOLUPRÁCI
V příštím roce bude připomínáno
výročí 100 let od návratu legionářů do
Československa. U této příležitosti zpracovávám historii domažlického okresu v
období první světové války a dovoluji si
vás (a vaše kronikáře) požádat o spolupráci při přípravě knihy, kterou s ředitelkou archivu Mgr. Radkou Kinkorovou
píšeme.
Jedná se například o tyto údaje z vaší
obce:
1) Seznamy mužů, kteří narukovali,
padli, stali se legionáři, …
2) Informace o životě ve vaší obci (záznamy úřední, kroniky, deníky, odhalení
pomníku padlým, fungování školy,
zásobování, rekvizice, sbírky…)
3) Informace o pomníku obětem války
(kdy byl vystavěn, kým, financování, odhalení… )
4) Osobní vzpomínky: deníky, dopisy…
5) Obrazový materiál dobový: fotografie osobní, fotografie slavností ve
vaší obci z let cca 1900 – 1925, slavnostní odhalení pomníku, zasazení
Husovy lípy či lípy Svobody, atp
6) Současná fotografie pomníku (či jakákoliv fotka z posledních 100 let)
Velice ráda vás i navštívím a podám
bližší informace.
S díky za případnou spolupráci
Mgr. Kristýna Pinkrová

Historik, Muzeum Chodska v Domažlicích
Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj

Tel.: 778 493 101
Kristyna.pinkr@gmail.com
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Usnesení zastupitelstva městyse z 6. veřejného zasedání konaného dne 26. února 2019
Zastupitelstvo městyse:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21

6.22
6.23
6.24
6.25

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení:
František Čipera, Milan Toman.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin
Frei, Karel Beneš.
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů a
usnesení starosty.
Bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty o plnění
usnesení.
Schvaluje složení komise pro hodnocení dotačních
programů městyse pro rok 2019.
Ukládá komisi pro hodnocení dotačních programů
zahájit svoji činnost ihned po skončení termínu doručení
žádostí o dotaci, tj. 31. 5. 2019.
Bere na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání se
zástupci ÚZSVM o možném převodu objektu čp. 164 do
majetku městyse.
Bere na vědomí zprávu starosty o jednání se starostou
města Domažlice ve věci možného převodu objektu na
pozemku p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava v areálu vrcholu
Čerchova.
Ukládá starostovi prověřit nutné zázemí pro nájemce
objektu na p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava.
Schvaluje plánovací smlouvu na zřízení místní
komunikace se zpevněným povrchem na pozemcích p.č.
666/3 a 734/37 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením plánovací smlouvy na
zřízení místní komunikace se zpevněným povrchem
na pozemcích p.č. 666/3 a 734/37 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Schvaluje žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové
dotace na dopravní obslužnost v rámci Plzeňského kraje
pro rok 2019.
Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace
Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost pro rok 2019.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost.
Schvaluje revokaci usnesení rady městyse č. 4.98 ze dne
8. 10. 2018.
Schvaluje žádost o prodej části pozemku p.č. 2417/5,
druh pozemku ostatní plocha, KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Schvaluje zpracování GP pro oddělení části pozemku p.
č. 2417/5 dle žádosti.
Neschvaluje žádost o pronájem nebytových prostor
v areálu bývalé společnosti Lintech Solar.
Ukládá VŽPVUP projednat předmět a podmínky směny
pozemků v areálu Šimanuc mlýna a okolí cyklostezky.
Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č.
4322, druh pozemku trvalý travní porost KÚ Klenčí pod
Čerchovem za hospodářským účelem.
Ukládá VŽPVUP zajistit přípravu GP a podkladů
pro směnu pozemků v lokalitě Šimanuc mlýna a
starostovi zpracování znaleckého posudku na ocenění
předmětných pozemků.
Schvaluje uveřejnění záměru odstranění stavby
na pozemku p.č. 1589/1 KÚ Chodov u Domažlic
(parkoviště v Caparticích).
Bere na vědomí zprávu zastupitele Martina Freie
k žádosti na provozování kavárny a k nájemní smlouvě
se společností Auction Zone, s. r. o.
Schvaluje poskytnutí finančního daru KČT, odbor
Domažlice, z. s. ve výši 10.000 Kč na opravu Kurzovy
věže na Čerchově.
Pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy s KČT,

odbor Domažlice, z.s.
6.26		Bere na vědomí vyrozumění PČR podle § 74 odst. 4
zákona číslo 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich ve věci poškozené lípy a porušování OZV
městyse Klenčí pod Čerchovem č. 2/2017 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky.
6.27
Bere na vědomí žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod
Čerchovem, p.o. o uzavření MŠ v době letních prázdnin
od 29. 7. 2019 do 30. 8. 2019, žádost o výjimku z počtu
dětí v MŠ v jedné třídě a žádost o udělení souhlasu
s přihlášením Masarykovy ZŠ a MŠ do projektu „Výzva
č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha“
vyhlášeného MŠMT ČR dne 28. února 2018.
6.28
Schvaluje mimořádný příspěvek pro Masarykovu ZŠ a
MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. pro rozloučení dětí s MŠ.
6.29
Bere na vědomí smluvní dokumenty pro zajištění
pověřence GDPR v Klenčí pod Čerchovem se společností
GDPR Služby, s. r. o.
6.30
Ukládá starostovi zajistit nového pověřence pro městys
Klenčí pod Čerchovem v rámci GDPR od 1. 4. 2019.
6.31
Schvaluje podání žádostí o dotace dle tab. č. 1.
Tab. č. 1 – Žádosti o dotaci podávané v rámci městyse Klenčí
Projekt městyse

Dotační program

9. ročník varhanních
koncertů

Podpora kultury v Plzeňském kraji pro
rok 2019

Dovybavení
informačního centra
a zlepšení jazykových
dovedností

Podpora činnosti informačních center na
území Plzeňského kraje pro rok 2019

Městys Klenčí pod
Čerchovem: JSDHO
Klenčí pod Čerchovem –
JPO II

2019 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy - SDH

Rekonstrukce
víceúčelového sportoviště
Významné investice do sportovišť
pro školní výuku a
Plzeňského kraje
širokou veřejnost v Klenčí
pod Čerchovem
MK - podél trati a garáží

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT 117d8210A - Podpora obnovy
místních komunikací

Výměna hřbitovních vrat

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT 117d8210G - Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů

Obnova koupaliště

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT 117d8210H - Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku

6.32
6.33
6.34
6.35
6.36

Bere na vědomí pozvánku k partnerské návštěvě obce
Kleneč dne 11. 5. 2019.
Schvaluje zapojení do projektu SMO ČR v rámci
partnerství mezi obcemi v oblasti Zakarpatské Ukrajiny.
Bere na vědomí nařízení vlády č. 202/2018 Sb., které
nahrazuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Schvaluje navýšení odměny za výkon funkce II.
místostarosty na částku 5 000 Kč s platností od 1. 3.
2019.
Bere na vědomí informaci o odměně městysi ze systému
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6.37
6.38
6.39
6.40
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45

6.46

společnosti EKO-KOM, a. s. za separovaný odpad v IV.
čtvrtletí 2018.
Bere na vědomí žádost o výměnu oken v bytovém domě
čp. 330.
Schvaluje dofinancování podílu při pořízení CAS pro
JSDH Klenčí pod Čerchovem z rozpočtu městyse, resp.
vlastních finančních prostředků.
Bere na vědomí zprávu hlavní inventární komise.
Schvaluje vyřazení majetku k 31. 12. 2018 dle návrhu
hlavní inventární komise.
Schvaluje ukončení nájemní smlouvy dle žádosti o
ukončení nájemního vztahu na byt v domě čp. 330.
Schvaluje přidělení bytu v objektu čp. 330.
Schvaluje návrh kupní smlouvy s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek
p.č. 746/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s ÚZSVM
na koupi pozemku p.č. 746/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci
pro II. etapu projektu Akční spolek Čerchov plus:
„Přeshraniční region Gibacht / Čerchov – aktivně
v přírodě“.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci pro II. etapu projektu Akční spolek
Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht / Čerchov –

6.47

6.48
6.49
6.50
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56

aktivně v přírodě“.
Bere na vědomí návrh směnné smlouvy mezi Městysem
Klenčí pod Čerchovem a společností Chodská obchodní
společnost, s. r. o. na část pozemku p.č. 2729 za část
pozemku 1679/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi zajistit znalecký posudek na ocenění
pozemků p.č. 2729 a 1679/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2019 platnou
k 28. 2. 2019.
Schvaluje přijetí věcného daru od společnosti FinalKom,
s.r.o. pro soutěž o ceny v rámci IV. plesu městyse 2019.
Pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy se
společností FinalKom, s. r. o.
Schvaluje navýšení nájemních smluv o inflaci dle návrhu FV.
Ukládá starostovi ve spolupráci s právní zástupkyní
připravit návrh nájemní smlouvy na pronájem restaurace
U Nádraží.
Ukládá členům ZM provést fyzickou kontrolu ZŠ a
MŠ, aby se seznámili se současným stavem budov a
nedostatky.
Bere na vědomí navržené řešení na odstranění hlučnosti
z areálu závodu STEATIT s. r. o. v prostorách přípravny
keramických hmot.
Bere na vědomí zprávy o činnosti výborů.

4. usnesení starosty městyse platné k 28. 2. 2019
Starosta městyse:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

Vzal na vědomí usnesení Okresního soudu v Domažlicích č. j. 2 T 89/2018 ve věci OPP odsouzeného v rozsahu 300 hod.
Schválil propagaci DPČL v rubrice 101 Tipů na výlety po
Česku.
Schválil žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí o výjimku z
počtu dětí v MŠ v jedné třídě.
Schválil žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí o uzavření
MŠ v době od 29. 7. 2019 do 30. 8. 2019.
Schválil žádost o udělení souhlasu s přihlášením Masarykovy ZŠ a MŠ do projektu „Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha“ vyhlášeného MŠMT
ČR dne 28. února 2018.
Schválil dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu družstevního
bytu ze dne 22. 2. 2010 v domě čp. 331.
Schválil zadání zpracování znaleckých posudků na pozemky část p.č. 2417/5 a pozemky p.č. 1750/9, 1751/19,
1751/20, 1751/21, 1785/21, 1785/67, 1785/68,
2526/3, 2643/3, 2859, 4029 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schválil opravu nefunkčních radiátorů v objektu hasičské zbrojnice – garáž č. 1 a č. 2.

4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Vzal na vědomí zprávu PČR o dopravní nehodě do sloupu VO a orientačního měření rychlosti u Masarykovy ZŠ
a MŠ Klenčí pod Čerchovem a tuto věc předal makléři k
nahlášení pojišťovně.
Schválil opravu požární stříkačky PS12, rok výroby 1972
společností Soukup Jan – Hasičská technika a zařízení,
sídlem Hrádecká 30, 312 00 Plzeň, IČO: 63542579.
Schválil vymalování prostor pokladny muzea J. Š. Baara.
Schválil pořízení lehkého závěsného vysavač listí jako
nástavby pro vozidlo Multicar.
Schválil pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za
účelem konání svatby a svatební hostiny.
Schválil smlouvu o sponzorství a reklamě se společností
ARTURE Art & Nature, s. r. o. v rámci masopustu 2019.
Schválil pořízení nového silo sypače pro vozidlo Multicar od společnosti Autodaniel, sídlem Pod Kaštany 107,
434 01 Most.
Schválil veřejnosprávní kontrolu v Masarykově MŠ a ZŠ
Klenčí pod Čerchovem.
Rozpočtovou změnu č. 2/2019 platnou k 28. 2. 2019.

Děti, mládež a spolková činnost
Dotační programy vyhlášené Úřadem městyse Klenčí pod Čerchovem
Vážení spoluobčané,
dotační programy městyse jsou již v běhu. Od 1. 3. je možné
podávat žádosti do dvou programů. Protože se jedná o věc novou,
tak je nutné doplnit, že veškeré informace najdete na úřední desce úřadu městyse, na webových stránkách www.klenci.cz v sekci
Městys a Dotace z rozpočtu městyse.

Dle pravidel je možné podávat žádost do obou vyhlášených
programů, je však možné podat pouze jednu žádost do každého
programu a ještě ji specifikovat tak, aby bylo zřejmé, že se jedná
o správný program.
Termín pro podání žádostí je do 31. 5. 2019. Ihned po tomto
termínu zasedne komise pro hodnocení žádostí.
Jan Bozděch
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zpráva velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Klenčí pod Čerchovem

Dovolte, abych vás seznámil s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů
Klenčí pod Čerchovem v uplynulém roce
2018 a přidal něco málo z plánu na rok
2019.
JEDNOTKA KLENČÍ
Na začátek uvedu několik informací
o samotné jednotce. Místní jednotka v
Klenčí je zařazena plošným pokrytím do
kategorie JPO2/1, což znamená, že má ze
zákona povinnost zajistit výjezd jednoho
družstva o minimálním početním stavu
1+3 (velitel + strojník a dva hasiči) na území své působnosti do 5 minut od vyhlášení
poplachu. Limit 5 minut je opravdu krátká doba na to, abyste ukončili dosavadní
činnost, dostavili se do požární zbrojnice,
oblékli se a vyrazili na místo události. Navzdory času se nám daří tento limit dodržovat, leckdy i s velkým předstihem. Jelikož je nutné ze zákona o požární ochraně
držet akceschopnost jednotky, drží její
členové měsíční služby (pohotovosti). Za
akceschopnost jednotky na úseku požární
ochrany podle zákona o požární ochraně
zodpovídá městys, a tak všichni členové,
kteří drží služby, jsou zaměstnanci městyse. Členové tudíž vykonávají tuto činnost
jako svoje vedlejší zaměstnání.
Jednotka Klenčí má nyní 13 řádných členů, kteří splňují veškeré předpoklady pro
výkon služby v jednotce požární ochrany.
Všichni absolvovali lékařskou prohlídku

Zájezd do Klenče
V sobotu 11. května 2019 se uskuteční
zájezd do partnerské obce Kleneč pod Řípem mj. také na základě pozvání. Program
ze strany hostující obce se nyní připravuje
a uveřejníme jej později. Na tento zájezd
je možné se hlásit v turistickém informačním centru, příp. u pana Jiřího Anderleho.
Budeme rádi, když s námi naše přátele
navštívíte.
Jan Bozděch a VKS ZM

a jsou povinni zúčastňovat se školení a
výcviků v jednotce stanovených vedením
jednotky. Jednotka se nyní skládá z:
1x
velitel jednotky
1x
zástupce velitele jednotky/velitel družstva
2x
velitel družstva
3x
strojník
6x
hasič
Do budoucna budeme rádi, když se nám
podaří naše řady posílit.
ČINNOST V ROCE 2018
Nyní bych rád popsal činnost jednotky v roce 2018. Během uplynulého roku
jsme byli povoláni operačním střediskem
hasičského záchranného sboru kraje k 28
mimořádným událostem (12x požár, 15x
technická pomoc a 1x dopravní nehoda).
Průměrně tedy vycházely 2-3 zásahy
měsíčně, podle statistik nejvíce za několik
posledních let. Zásahy opravdu přibývají.
Vždyť jen za letošní leden a únor máme již
12 výjezdů. Z toho lze usoudit, že do budoucna bude jednotka stále vytíženější,
což si žádá více času od členů, více personálu a také více financí.
Nejvíce se podílíme na zásazích technického směru. Především popadané
stromy při větrných smrštích, následují
asistence záchranné službě, jsme zařazeni
do projektu ,,FIRST RESPONDER‘‘, to
znamená, že když má záchranka všechny
své prostředky v terénu, na místo události
vyrážíme jako první my. V roce 2018 jsme
byli přivoláni ke čtyřem případům. Díky
vytrvalosti našeho člena Pavla Fišera s vyřizováním dotace od firmy ČEZ disponujeme od letošního února novým automatickým externím defibrilátorem.
K dalším specifickým činnostem v loňském roce patřila pomoc při čerpání vody
ze sklepů a průmyslových prostorů při přívalových deštích.

Samozřejmě je třeba zmínit naši hlavní zásahovou činnost, a to jsou požáry.
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a
horkému počasí jsme v roce 2018 vyjeli
v létě k několika požárům polí a lesů. Zasahovali jsme i u dvou požárů rodinných
domů, dvou požárů průmyslových budov
a jednoho požáru dopravního prostředku.
Na konci března loňského roku uzavřel
městys dohodu o zajištění požární ochrany pro obec Nemanice, která nemá svou
jednotku a její spádové osady. Tím se opět
navýšil počet výjezdů naší jednotky.
V roce 2018 jsme po dlouhodobém úsilí
konečně vyměnili část techniky. S přispěním dotace jsme byli od městyse vybaveni
novým dopravním zásahovým automobilem značky Volkswagen Transporter s
požárním přívěsem. Od doby byl vůz již
několikrát plně využit u zásahu. Hlavně,
co se předlékařské pomoci týče, je vozidlo
velkým pomocníkem při boji s časem.
NOVÁ STŘÍKAČKA
V letošním roce budeme pokračovat v
obnově techniky. Ve výrobě je již nová cisternová automobilová stříkačka SCANIA,
která nahradí vysloužilou Liaz Karosu. Po
letech útrap s opravami nám nová technika konečně práci zpříjemní a hlavně zjednoduší, odpadnou i nemalé investice do
neustálých oprav vozu. Vozidlo nám dodá
firma ,,WISS‘‘, která vyhrála výběrové řízení.
Rád bych dodal, že veškerá technika
pořizovaná pro jednotku městysem Klenčí není jen pro členy jednotky, ale je pro
místní občany, kterým v případě nutnosti
vždy poslouží. Členové jednotky jsou tu
proto, aby tuto techniku uměli náležitě
obsluhovat a dokázali využít její uplatnění
pro všechny občany městyse Klenčí a jeho
okolí.
Jiří Hnyk ml., velitel jednotky

Nejbližší termíny konání
zasedání Zastupitelstva
městyse Klenčí p. Č.:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

vždy v úterý:
26. března; 23. dubna; 28. května 2019

Svoz komunálního odpadu:
Duben – 9., 23.; Květen – 7., 21.
Červen – 4., 18.

sobota 30. března
14-16 hod.
v sále U Nádraží v Klenčí
• diskotéka
• malování na obličej
• taneční vystoupení
• dárkové balíčky
• hry
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Dvanáctý masopust
Shrnutí uplynulého roku v masopustní řeči

Všechny vás tu zdravíme
a velmi rádi vidíme.
Hlavně ty, co si masky vzali,
ti nám velkou radost udělali.
Nejdříve vám povíme, co je tady nového
a pak uslyšíte hříchy Masopusta samého.
O všem, čeho se dopustil, vám povíme,
ať víte, za co ho odsoudíme.
Na naší staré faře
máme nového faráře.
Ve škole též změna velká
je tam nová ředitelka.
Chodovie ohlásila fungování konec,
proto se rozhodla ji koupit obec.
Aby nebyly obavy, co bude s ní,
tak se radnice rozhodla, že ji opět zprovozní.
Na Haltravě vznikla škoda,
když prasklo potrubí a zatopila ji voda.
Nedávno lampu s měřičem
srazil kamión s nešikovným řidičem.
Zídka naproti faře to už má asi spočítané,
nebude dlouho trvat a únavou spadne.
Kavárnu pro dědy a babičky
by chtěli udělat z ká jedničky.
Na Výhledech jsme tu měli Kratochvílovou Janičku
hezky zpívala a měla přitom na hlavě
krabičku.
Všichni ví, že Pohlreichovo špekáčky
nešly loni vůbec na dračky
a výsledným toho bylo faktem,
že ho pár dní potom odvezli s infarktem.
Na Moravě mají také starostí až běda
a snaží se je svalit na medvěda.

Čunek dokonce chtěl udělat špatný skutek
– zastřelit medvěda, ale ten jim naštěstí
do lesů utek.
Cizinců tady máme už také fůry
vozí je sem pracovní agentury.
Nemoci sem zatahují mnozí
– tubera, černý kašel Čechům hrozí.
Když někdo o někom něco neví,
tak to už dneska nevadí.
Vše se člověk z facebooku dozví
a tam i mu ve všem poradí.
V demokracii žít je prostě nádherný
všude nás sledují kamery.
Co děláme, jak se máme a co jsme zač,
práskne na nás televize, mobil a časem
možná i vysavač.
Jídlo hodně dovážíme
a pak to s odporem jíme.
Jsou to samé dobroty
ze světa i z Evropy.
Pesticidy, jed na krysy, posypová sůl
jinde by to žral snad jenom vůl.
Češi ale klidně sní úplně všechno,
vypadá to, že je jim to asi jedno.
Maso z USA či Argentíny
to by byly pochutiny.
Ale máme maso z Polska a to není milé,
vozí je sem nakažené a shnilé.
Hodně jablek se letos urodilo
a sadaře to až zaskočilo.
Místo aby nad tím jásali,
tak je na stromech hnít nechali.
S Masopustem po dobrém jednat nikam
nevede,
zapálil nám loni dokonce i halu v jezede.
Povahu má zkaženou,
chodí Pohlreichovi za ženou.
U nádraží hosté rozum ztrácí
nad tou jejich dobou otvírací.
Na dálnicích se také leccos děje,
až kolikrát z toho zle je.
To v protisměru dědek jede
a ještě se tomu směje.
Ve Francii mají různé resty,
ale tam to řeší žluté vesty.
Členové Dodna clubu místo
aby si na Slovensku užívali,

Poničená fasáda
Vážení spoluobčané,
Dne 1. března se podařilo zřejmě občanovi Klenčí znehodnotit dům, který svým
nápisem pomaloval. Bývalo zvykem, že
když se něco podobného stalo, viník se přiznal a vše bylo řešeno dohodou. Bohužel
tady se tak nestalo, a protože na objektu

vznikla tímto „nočním“ počinem škoda,
byla tato věc předána PČR k prošetření.
Očekáváme, že se viník majiteli nemovitosti přizná a skutečně se vše vyřeší dohodou než následně zbytečným přestupkovým řízením.
Jan Bozděch

tak když navštívili první město
ne v hotelu, ale v autě spali.
Byli dokonce až u Prešova,
kde záhadné místo navštívili,
že tam teče do kopce voda,
se užasle podivili.
Špatně se též zachoval,
když měřidla v dole šteloval,
neměl totiž o tom potuchu,
jeho vinou došlo k výbuchu.
Bylo by tu podle něj nasnadě
legalizovat marihuanu jako v Kanadě.
Ještě má též velkou vinu,
unesl syna premiéra na Ukrajinu.
K jeho prohřeškům se také váže
zastřelení na Slovensku novináře.
Lidi trest smrti chtějí
pro toho pobudu,
když vidí, jaké věci se tady dějí
a že dělá jim jen ostudu.
To jeho řádění
už musí skončit, vážení.
A proto za ty jeho skutky hnusné
mu za chvilku kat hlavu utne.
Za všechny jeho činy, co nás pálí,
ať se jeho hlava v krvi válí.
Až tu skončí poprava,
na sále začne zábava,
Masopustův skon zapijeme
a krásně si to užijeme.
Muzika tam bude hrát,
budem zpívat, tancovat.
Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem, Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod
Čerchovem a okolí, z. s. a Dodna club
uspořádaly v sobotu 2. března 2019 kulturně-folklórní akci MASOPUST 2019
„Masopustní průvod Klenčím a akce na
pomoc koňskému útulku“.
Letošní masopust se nesl v duchu populárního seriálu Most.
Příští masopust se uskuteční už za necelý rok a to 20.února 2020.
Jiří Anderle, předseda VKSO a VRMKO
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KALENDÁŘ AKCÍ
Březen
30. 3. Dětský maškarní bál, 14.0017.00 hod., sál U Nádraží, maškarní rej pro děti s diskotékou, tanečním vystoupením, dárkovými
balíčky a spoustou her.
Duben
16.-18. 4. Velikonoční řemesla na Staré
poště
27. 4. Den Země, Dům přírody Českého
lesa Klenčí pod Čerchovem a Dráčata, úklid Baarovy stezky
27. 4. Pouť u kaple sv. Vojtěcha na Výhledech, 13.00 hod.
30. 4. Průvod čarodějnic, stavění májky
Květen
1.5. Oslava osvobození Klenčí americkou armádou. Úřad městyse
Klenčí pod Čerchovem. Pomníky
na Výhledech.
11. 5. Zájezd do Klenče pod Řípem
17. 5. En arché, 19.00 hod., kostel sv.
Martina, koncert pražského komorního sboru v rámci Evropského festivalu duchovní hudby,
vstup volný
18. 5. Jiří Stivín, kostel sv. Martina Klenčí pod Čerchovem, 16.00 hod.
18. 5. Pouť v Caparticích
25. 5. Noc muzeí, muzeum J. Š. Baara
26. 5. Mše sv. za J. Š. Baara, odpoledne,
kostel sv. Martina v Klenčí, hlavní
celebrant plzeňský biskup
Červen
5. 6. Zdeněk Polach – břichomluvec,
18.00 hod., sál U Nádraží
7.-9. Třídenní zájezd na Moravu
27. 6. Stezka pro borce, 18.00 hod.,
louka za továrnou, cesta s úkoly
zaměřenými na fyzickou zdatnost
a obratnost
28. 6.-30. 6.
Výhledy 2019, Stará
pošta Klenčí pod Čerchovem
Thom Artway

Prodej vstupenek na
koncert Jiřího Stivína
Koncert Jiřího Stivína v kostele sv.
Martina v Klenčí se uskuteční v sobotu
18. května od 16 hodin.
Vstupenky můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Klenčí p. Č.
Ceny vstupenek jsou:
1. - 5. řada
200 Kč
6. - 12. řada
150 Kč
stání na kůru
100 Kč
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Den Země

Dům přírody Českého lesa společně
s Dráčaty Klenčí připravují oslavu Dne
Země, která se v Klenčí pod Čerchovem
uskuteční v sobotu 27. dubna. Začneme
v 9.00 hod. u pomníku J. Š. Baara a cestou zpět do Klenčí zbavíme Baarovu stezku odpadků. V Klenčí bude pokračovat
program v Domě přírody. Opět se zaměříme na recyklaci odpadů, především plastů, v rámci recyklačních dílniček si budete
moci odnést zajímavé výrobky. Na dvoře

bude připraveno ohniště na opékání vuřtů
(z vašich zásob).
S sebou na akci si doneste vlastní pracovní rukavice, ostatní materiál a pomůcky dodáme.
Mezinárodní Den Země připadá každoročně na 22. dubna. Lidé po celém světě se
různými akcemi snaží upozornit na problematiku ochrany životního prostředí a
nějakým způsobem demonstrovat potřebu chránit naši planetu.
TIC

Okrašlovací a sportovní sdružení Český les zve širokou veřejnost na

Pouť u sv. Vojtěcha na Výhledech

V sobotu 27. 4. od 13 hodin
se bude konat na Výhledech u kaple sv. Vojtěcha pouť.

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem informuje:

Zápis do 1. třídy

se bude konat ve středu 17. 4. 2019 od 14.00 do 16.00.
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, v případě žádosti
o odklad - zprávu z vyšetření z Ped. psych. poradny a od dětského lékaře

Městys Klenčí pod Čerchovem vás zve na přehlídku

CONVOY OF LIBERTY
v pondělí 6. května 2019
náměstí v Klenčí pod Čerchovem
12.00-14.30 hod.
Přehlídka vojensko-historických vozidel a techniky vyráběné
do roku 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii (vozidla západních spojenců).

OPMŽ – termíny zápasů JARO 2019
Datum:

Den:

Začátek
zápasu:

Zápas:

Sraz na
hřišti:

Výsledek
zápasu:

10.03.2019

Neděle

10:00 hod.

Holýšov- Klenčí

08:30 hod.

:

17.03.2019

Neděle

10:30 hod.

Klenčí – Mrákov B

09:30 hod.

:

31.03.2019

Neděle

10:30 hod.

Klenčí – Kout na Šumavě

09:30 hod.

:

07.04.2019

Neděle

13:00 hod.

Kdyně- Klenčí

11:45 hod.

:

14.04.2019

Neděle

10:30 hod.

Klenčí - H. Týn B

09:30 hod.

:

20.04.2019

Sobota

15:00 hod.

Hostouň - Klenčí

13:30 hod.

:

28.04.2019

Neděle

14:00 hod.

Domažlice B - Klenčí

12:45 hod.

:

05.05.2019

Neděle

10:30 hod.

Klenčí – Mrákov A

09:30 hod.

:

10.05.2019

Pátek

17:00 hod.

Postřekov - Klenčí

15:45 hod.

:

19.05.2019

Neděle

10:30 hod.

Klenčí - Koloveč

09:30 hod.

:

25.05.2019

Sobota

11:30 hod.

Újezd D - Klenčí

10:15 hod.

:

02.06.2019

Neděle

10:30 hod.

Klenčí - Pocinovice

09:30 hod.

:

06.06.2019

Čtvrtek

17:00 hod.

Bělá nad Radbuzou* - Klenčí

15:30 hod.

:

16.06.2019

Neděle

10:30 hod.

Klenčí - Blížejov

09:30 hod.

:

•

UMT

KLENČÍ A – termíny zápasů JARO 2019
Datum:

Sobota Neděle

Začátek
zápasu:

Zápas:

Sraz na
hřišti:

Výsledek
zápasu:

23.03.2019

Sobota

15:00 hod.

Klenčí A - Tlumačov B

14:00 hod.

:

31.03.2019

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - Postřekov B

14:00 hod.

:

06.04.2019

Sobota

16:30 hod.

Poběžovice - Klenčí A

15:15 hod.

:

14.04.2019

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - Česká Kubice

14:00 hod.

:

20.04.2019

Sobota

17:00 hod.

Blížejov - Klenčí A

15:45 hod.

:

27.04.2019

Sobota

15:00 hod.

Klenčí A - Meclov B

14:00 hod.

:

05.05.2019

Neděle

16:00 hod

Koloveč B - Klenčí A

14:30 hod.

:

12.05.2019

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A- Srby

14:00 hod.

:

19.05.2019

Neděle

15:00 hod.

Kdyně B - Klenčí A

13:45 hod.

:

26.05.2019

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - H. Týn

14:00 hod.

:

02.06.2019

Neděle

16:00 hod.

Mrákov - Klenčí A

14:45 hod.

:

09.06.2019

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A- Osvračín A

14:00 hod.

:

15.06.2019

Sobota

17:00 hod.

Kvíčovice - Klenčí A

15:30 hod.

:

Čakan, březen 2019. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Č., IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: M. Kobesová, M. Vojtíková, Jaroslava Mlezivová.
Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je ve středa 10. dubna 2019.

