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Číslo 4
Vážení spoluobčané,
v březnu jsme přivítali jaro a 1. dubna
se otevřely brány hradů a zámků. Tím
začala turistická sezona. Po dvacáté
páté se také odemkla Česká studánka
pod Čerchovem za účasti českých a německých turistů.
8. dubna pořádal SDH Domažlice již
14. ročník extrémního závodu ve Výstupu na domažlickou věž. Zúčastnilo
se jej 83 závodníků. Zdolat 194 nestejných schodů s plnou výbavou za 69,972
sekund se podařilo Jiřímu Hnykovi ml.
z SDH Klenčí. Vytvořil tak nový rekord
tohoto závodu a nejen za místní sbor
SDH bych mu rád pogratuloval.
Blíží se máj, měsíc lásky. Zároveň je
1. květen den, kdy slavíme Svátek práce. Poprvé se konala oslava na našem
území před 127 lety na Střeleckém ostrově v Praze. Situace na trhu práce je
v současné době poměrně stabilní. Nezaměstnanost je na úrovni 4,8%, což je
nejlepší číslo za posledních několik let.
Na tento den však také připadá vzpomínka na osvobození Klenčí pod Čerchovem americkou armádou a blížící se
konec 2. světové války. Události tohoto
nejhoršího konfliktu v historii ovlivnily
společnost prakticky až do dnešní doby.
Snaha některých velmocí o ovládnutí
dalších území vede k tomu, že si lidé
přestávají uvědomovat své hodnoty a
ztrácejí své kořeny a narůstá mezi nimi
pouze nenávist, a právě snaha o zmíněné vládnutí. Nestačí jen doufat, že se
situace bude zlepšovat, ale je morální
povinností každého z nás, aby se přičiňoval o společné dobro.
V rámci oslav osvobození jsme pro
vás připravili pietní akt před budovou
úřadu městyse, který proběhne 1. 5. v
10:00, položení věnců na Výhledech v
10:15 a 5. 5. v 18.00 hod. se uskuteční
pietní akt na místním hřbitově.
Přeji vám příjemné jarní dny.
Jan Bozděch
starosta městyse

www.klenci.cz

DUBEN 2017

Koncert roku
Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble v Klenčí

Městys Klenčí pod Čerchovem oznamuje, že předprodej vstupenek na koncert Pavla Šporcla se skupinou Gipsy Way
Ensemble bude zahájen v úterý 2. května
2017 v Turistickém informačním centru
v Klenčí p. Č. Vstupenky lze zarezervovat osobně nebo telefonicky na číslech:
379795325 nebo 607178100. Cena jedné
vstupenky k sezení: 440,- Kč, cena vstupenky k stání je 300,- Kč.
Koncert se bude konat v pondělí 29.
května 2017 od 18 hodin v kostele sv.
Martina v Klenčí pod Čerchovem v délce
90 minut. Po ukončení koncertu bude pro
zájemce probíhat autogramiáda a možnost zakoupení CD umělce.
Program Gipsy Fire navazuje na stejnojmennou desku, kterou v roce 2014 vydalo
hudební vydavatelství Supraphon. Je pokračováním velmi zdařilého Gipsy Way
- prvního programu Pavla Šporcla s cikánskou tématikou. Spojuje velké mistrovství
s temperamentem a cikánskou vroucí krví.

Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way nový
projekt výrazněji sází na nevšední technickou vybavenost a osobitost primáše Pavla
Šporcla. Ten se v programu představuje
také jako autor hudby, mj. i titulní skladby
Gipsy Fire.
S cikánskou cimbálovou kapelou Pavel Šporcl odehrál víc než 250 koncertů v
nejrůznějších zemích světa včetně Číny,
provedl úspěšná turné, v rámci nichž třikrát zcela vyprodal legendární pražskou
Lucernu: v roce 2009 - Gipsy Way, v roce
2011 Gipsy Way Orchestral, v roce 2014
Gipsy Fire. Z koncertu Gipsy Fire - konaného v Lucerně - byl Českou televizí pořízen a odvysílán záznam v květnu 2015.
CD Gipsy Way z roku 2008 i CD Gipsy
Fire z roku 2015 byla za prodej oceněna
Platinovou deskou Supraphonu.
TIC
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Výhledy 2017

OZNÁMENÍ

Marek Ztracený ovládne páteční večer
atovens Karel Kahovec a Viktor Sodoma
v 19 hodin.
Od 21. hodiny až do konce večerního
programu nás budou bavit naši dobří
známí Kabát revival a Septic peple.
NEDĚLE 2. ČERVENCE

Tradiční přehlídka folkloru, ale i ostatních hudebních žánrů se v Klenčí v objektu Staré pošty představí ve dnech 30. června, 1. a 2. července. A protože si v letošním
roce připomínáme 70. výročí znovuodhalení Baarova pomníku na Výhledech,
věnujeme tomuto monumentálnímu dílu
mimořádnou pozornost.
PÁTEK 30. ČERVNA
V pátek 30. června 2017 odpoledne se
sejdeme jako každým rokem v přírodním
areálu Staré pošty na jazzové hodince. Od
17 hodin se spolu s Audes triem představí
vynikající jazzová zpěvačka Mirka Nowak,
která pravidelně koncertuje v USA a je bezesporu objevem jazzové scény.
Nová plzeňská hudební skupina s názvem POPS to rozbalí v 19 hodin. Pro
nezasvěcené se jedná o kapelu hrající hity
80. a 90. let nejúspěšnějších světových interpretů pop music, a tak se můžete těšit
na LIVE provedení těch největších hitů
M. Jacksona, P. Collinse, G. Michaela,
Depeche Mode, Stinga a mnoho dalších.
A pokud je právě 21 hodin, na pódiu se
nachází Marek Ztracený. Dá si „Kávu a
sex“, pak „Možná“ „Něco končí“. „V opilosti“ „Kolikrát“ „Stává se to i v lepších
rodinách“…a tak dále.
Hudební večer ukončí náš spolehlivej
Mastnej flek.
SOBOTA 1. ČERVENCE
V sobotu 1. července od 14 hodin si na
pódiu zahraje jak jinak než dechová hudba, tentokrát Domažličanka pod vedení
Jana Mlezivy.
Pro pamětníky, ale samozřejmě nejen
pro ně, zazpívá se skupinou Georg & Be-

2. července v 10 hodin zveme naše děti
i rodiče na výpravné loutkové představení
pro děti na motivy francouzské pohádky
Charlese Perraulta o chudém mládenci
a jeho veselém společníku, kterému nikdo jinak neřekne než Kocour v botách.
Umělci přijedou až z Tábora, tak jim určitě ukážeme, jaké jsme kulturní městečko,
a připravíme pro ně vynikající publikum.
V 11 hodin se rozezní fanfáry u Baarova
pomníku na Výhledech, kde svojí účastí
vzdáme hold všem, kteří toto ojedinělé
dílo vytvořili nebo se jakýmkoliv jiným
způsobem zasloužili o jeho existenci.
V 15 hodin se pódium rozezní folklorem. Zazpívají, zatancují a zahrají si naši
známí: sestry Kuželkovy s rodinami,
mužský pěvecký sbor Haltravan, Postřekovský soubor velký i malý, Canzonetta,
Domažlická dudácká muzika, Jirka Sauer,
Holoubkovi a jako host vystoupí Prácheňský soubor ze Strakonic(viz foto).

Český zahrádkářský svaz v Klenčí
pod Čerchovem nabízí občanům
velmi rané, rané a polorané sadbové
brambory. 1 kg za 15,- Kč.
Zájemci si brambory mohou objednat v Informačním středisku,
nebo na tel. číslech: 607135140,
721472595 nebo 721885682.
Firma zajišťující vývoz popelnic
v Klenčí žádá občany, aby pro lepší
přehlednost na popelnicích nechávali
jen letošní známky a staré odstranili.

Webovky
Vážení spoluobčané,
abychom mohli zvýšit kvalitu komunikace úřadu směrem k vám, došlo k
pořízení aplikace Městský rozhlas pro
zasílání novinek. Není to však jediná
služba, kterou úřad městyse nabízí. Na
webových stránkách je možné si zaregistrovat svůj e-mail a získávat tak pravidelné informace do vašich schránek.
Registrace je jednoduchá:
1. Na titulní straně v pravém sloupci
ve spodní části: Informace
e-mailem.
2. Zadání e-mailu.
3. Úřad váš e-mail potvrdí.
4. Již budete odebírat novinky.
Další službou je Diskuzní fórum, které najdete na základní stránce v levém
sloupci. Do tohoto fóra se můžete registrovat pomocí MOJE ID. Na jednu stranu se jedná o možná složitější postup
registrace, dle zkušeností dodavatelské
firmy je to však osvědčený postup.
Budu rád, pokud budete tyto služby
využívat a budeme vás tak moci informovat o aktuálním dění.
Jan Bozděch

Zasedání zastupitelstva
V prostorách stájí si zájemci mohou
prohlédnout umělecké výrobky studentů
Střední umělecké školy v Oselcích, dokumenty vztahující se k pomníku J. Š. Baara
a snímky členů klenečského fotokroužku.
Součástí nedělního odpoledne jsou
ukázky řemesel a prodej chodských koláčů.
Návštěva expozice Domu přírody Českého lesa je samozřejmostí.
M.V.

Termíny zasedání zastupitelstva
městyse v roce 2017:
28. 6. 2017 – 18:00
6. 9. 2017 – 18:00
25. 10. 2017 – 18:00
20. 12. 2017 – 18:00
v Domě přírody Českého lesa.

Svoz komunálního odpadu:
Květen – 9., 23.; Červen - 6., 20.;
Červenec - 4., 18.  
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USNESENÍ z 53. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 21. března 2017
Rada městyse:
A.
1.53
2.53
3.53

Schvaluje:
Rozpočtová opatření č. 3/2017 k 31. 3. 2017.
Umístění pana Ladislava Holce do azylového domu v
Domažlicích.
Podání žádosti o umístění do domova Rakovice pro pana

B.
C.
D.

Ladislava Holce.
Ukládá:
Bere na vědomí:
Neschvaluje:

USNESENÍ z 54. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 29. března 2017
Rada městyse:
A.
1.54

2.54
3.54
4.54
5.54

6.54
7.54
8.54
9.54
10.54
11.54
12.54

Schvaluje:
Pronájem nebytových prostor v budově čp. 140 – Muzeum J. Š. Baara na pozemku p.č. st. 143/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem paní Veronice Murdžákové, IČO 05747589,
se sídlem podnikání Postřekov 76, 345 35 Postřekov za
účelem provozování pohostinství - Vinotéky dle platné
cenové mapy a vyhlášeného záměru.
Projektovou dokumentaci „Instalace nového elektroměrového rozvaděče – ER v objektu zdravotního střediska
v Klenčí pod Čerchovem“.
Plnou moc společnosti KVB advokátní kancelář s.r.o.
pro zastupování ve věci zápisu spoluvlastnictví bytových
domů čp. 331 – 333 do KN.
Žádost ZŠ a MŠ Klenčí o uzavření mateřské školy v době
letních prázdnin od 31. 7. do 1. 9. 2017.
Žádost ZŠ a MŠ Klenčí o povolení výjimky z počtu dětí
stanoveného vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve dvou třídách
MŠ na školní rok 2017/2018, tj. navýšení počtu dětí o 2
děti – po jednom v každé třídě.
Žádost pana Karla Langa o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem soukromé oslavy.
Žádost paní Ondřejky Kecové o ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 7/II v bytovém domě čp. 330 k 31. 3.
2017.
Přidělení bytu č. 7/II v bytovém domě čp. 330 paní Hedvice Mifkové.
Přidělení č. 1/III v bytovém domě čp. 330 panu Petru
Pillmajerovi.
Přijetí dotace pro SDH Klenčí pod Čerchovem na vybavení z dotačního programu Plzeňského kraje.
Delegování starosty městyse jako zástupce městyse
Klenčí na XV. sněm Svazu měst a obcí ČR v Plzni v termínu 18. a 19. května 2017.
Výměnu vodovodních přípojek pod komunikací ve směru na Díly v rámci údržby vodovodního řadu.

13.54 Přidělení bytu v DPS č. 9 paní Marii Dobnerové.
B.
Ukládá:
14.54		Starostovi připravit podklady na výběr dodavatele pro
realizaci výměny el. rozvaděče v objektu zdravotního
střediska v Klenčí pod Čerchovem.
15.54 Starostovi vstoupit v jednání se zástupci SPOZ ve věci
pravidel pro zajištění jejich činnosti.
16.54 Starostovi vstoupit v jednání s obcí Nemanice ve věci zajištění činností v rámci SDH pro tuto obec.
17.54 Starostovi připravit podklady pro spádovost MŠ a ZŠ
Klenčí pro okolní obce.
C.
Bere na vědomí:
18.54 Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově
Rakovice se zvláštním režimem se společností PORSL
s.r.o.
19.54 Zpětvzetí žádosti o pronájem kulturního sálu dle žádosti
pana Tomáše Hlaváče - zrušení pronájmu 1. 7. 2017.
20.54 Žádost Rodinného a mateřského centra Klenčátka, z.s. o
pronájem nebytových prostor pro činnost RMC.
21.54 Žádost pana Koutného o změnu termínu pronájmu objektu Staré pošty.
22.54 Usnesení Okresního soudu v Domažlicích proti žalované nájemnici č. 420 o vyklizení bytu v bytovém domě čp.
330.
23.54 Rozhodnutí Krajského úřadu PK ve věci vypouštění odpadních vod firmou Steatit s.r.o.
D.
Neschvaluje:
24.54 Návrh příkazní smlouvy č. 2/2017 na provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Masarykova
základní a mateřská škola Klenčí pod Čechovem.
25.54 Nabídku na webové stránky pro pěvecký sbor Haltravan.
26.54 3D virtuální prohlídky v objektech DPČL a Muzea J. Š.
Baara.
27.54 Natočení videa 360 pro DPČL.

Zpráva kontrolního výboru
Dne 24. 2. 2017 byla provedena kontrola správy a údržby hřbitova za rok 2016. V roce 2016 bylo uzavřeno 98 smluv na hrobová
místa a 16 smluv na schránky v kolumbáriu. Příjmy za pronájem
za rok 2016 byly 170 262,00 Kč, výdaje 93 480, 27 Kč (mzdy: 36
642,00 Kč, pořízení drobného dlouhodobého majetku: 4 235,00
Kč, materiál: 9 819,00 Kč, voda: 1 025,27 Kč a služby: 41 760,00
Kč). V porovnání s rokem 2015 se zvýšily výdaje o 6 250,32 Kč
(výdaje za rok 2015 činily 87 229,95 Kč). Namátkově byly zkontrolovány některé smlouvy – bez závad. Probíhá přečíslování
starých (poškozených) evidenčních čísel. Evidence je vedena
přehledně.

Dne 24. 2. 2017 proběhla kontrola náplní pracovních smluv
úředníků městyse. Celkem bylo předloženo ke kontrole 13 náplní práce. Náplně mají veškeré náležitosti, nebyly zjištěny žádné
závady.
Dne 15. 3. 2017 byla provedena kontrola plnění nájmů a služeb
– bytové prostory, splácení nájmů za nebytové prostory a placení
nájmů za pozemky - rok 2016.
Bytové prostory v č. p. 206, č. p. 90, DPS a splácení úvěrů v č.
p. 331, 332, 333 – bez závad. V č. p. 330 zjištěny nedoplatky v
celkové výši 32 055,00 Kč – řeší se s právním zástupcem. Dále
zjištěny dva nedoplatky v celkové výši 21 105,00 Kč, nájemníkům
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byly zaslány upomínky.
Kontrolou plnění nájmů nebytových prostor byly zjištěny nedoplatky za pronájem kasáren v celkové výši 67 252,- Kč (postupně spláceno), garáž u bývalé kotelny 8 644,- Kč (řeší právní
zástupce) a ostatní nebytové prostory jsou bez závad.
Na pozemku pod bývalým psincem stále činí nedoplatek v celkové výši 12 056,- Kč. Ostatní nájmy za pozemky jsou bez závad.
Dne 24. 3. 2017 byla provedena kontrola výše úvěrů přijatých

městysem Klenčí pod Čerchovem a jejich splácení.
Byly předloženy níže uvedené úvěry: úvěr 21 000 000,- Kč (bytovky č. p. 331 - 333) – splatnost do roku 2023 a úvěr 15 000 000,Kč (silnice, chodníky) – splatnost do roku 2024 – bez závad.
Dále proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse
a rady městyse. Některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru a
stále se řeší. Ostatní úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne 6. 4. 2017
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: splněny všechny úkoly a uskutečněny
všechny naplánované akce z minulé schůze
3. Zhodnocení uplynulých akcí: turnaj ve stolním tenise (28. 12.);
beseda o čsl. legiích (11. 2.); masopust (25. 2.); beseda s Karlem Benešem o zdraví (1. 4.)
4. Příprava aktuálních akcí (do další schůze): kontrola a nafocení hrobů významných osobností, příprava instalace vývěsní
skříňky ke vstupu na hřbitov a plánek hrobů, příprava oprav
hřbitovních bran - mozaiky (18. 4.); brigáda na opravě křížků a
jejich okolí (duben); beseda s pamětníky (květen); MDD (3. 6.)
5. Příprava výhledových akcí: beseda se Zdeňkem Procházkou
(červen); slavnosti Výhledy (30. 6.-2. 7.); brigády na Výhledech (červenec); beseda s Karlem Jachanem (srpen)
6. Různé: oprava křížů, soch a památníků (Mlynářuc kříž pod

Klenčím z roku 1842; kříž nad Klenčím z roku 1841; kříž k
upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885; socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1715 s obnovením do původní podoby
z let 1715 – 1842 se středověkým dříkem; pomník obětem 1.
světové války; Lomikarova Boží muka z roku 1680); zařízení
místnosti na Staré poště (DP) s uměleckými výrobky místních
občanů – obrazy, keramika apod. (dle návrhu paní Evy Buršíkové); patronát (opravy, kontroly, údržba, nastavení) nad
osvětlením ve věžičce kostela sv. Martina – osvětlení věžičky po
celý rok v nočních hodinách a nad osvětlením halogeny - osvětlení přes vánoční období spolu s rozsvíceným vánočním stromkem; navrácení soch sv. Pavla a sv. Petra na kostel; oprava
erbu nad vchodem do kostela a instalace chybějících andělíčků
a putti
7. Diskuze
Jiří Anderle, předseda výboru

140. výročí SDH Klenčí
Vážení přátelé!
V letošním roce si připomeneme 140.
výročí trvání klenečského sboru dobrovolných hasičů. Členové této významné
společenské organizace spolu s úřadem
městyse a dalšími institucemi a příznivci
se na tuto událost náležitě a s plnou zodpovědností připravují už dnes. V několika příštích vydáních Čakanu zamýšlíme
seznámit širokou klenečskou veřejnost s
historií sboru. Máme řadu historických
materiálů, dobových fotografií včetně diplomů, pohárů a vyznamenání.
Náš hasičský sbor je třetím nejstarším
sborem na domažlickém okrese… I tak se
ale domníváme, že nejvydatnějším pramenem, ze kterého můžeme čerpat dosud
neznámé údaje a fakta ze sborové činnosti, jste vy, naši spoluobčané. Obracíme se
především k těm, jejichž otcové a dědové
patřili k zakládajícím a aktivním členům
sboru. Mnozí z vás uchováváte v pozůstalosti mnohé písemnosti, fotografie, stejnokroje a třeba i zdánlivé maličkosti, které
by nám umožnily doplnit dosud neznámá
fakta, neznámé příběhy nebo osudy bývalých hasičů. Zapůjčení těchto rodinných
památek za účelem jejich evidence a okopírování by nám velice pomohlo. Domníváme se, že žádný hasič podílející se na

ochraně životů a majetku v uplynulých
140 letech by neměl být zapomenut a jeho
jméno by mělo být zachyceno v pomyslné
Síni slávy. Je to obrovský dluh, který by
měl být vyrovnán a tímto také splacen.
Závěrem chceme oslovit pracovníky
školských zařízení, knihovny, informačního střediska a jejich prostřednictvím
klenečskou mládež. Víme, že mezi dětmi
a mladými lidmi je mnoho talentů schopných namalovat obrázek, složit básničku
nebo napsat příběh s hasičskou tématikou. Třeba formou pohádky, vymyšleného příběhu nebo popisu reálné události.
Jsme připraveni náměty s budoucími autory prohovořit, poradit a popřát hodně
úspěchů. Samozřejmě se všemi pracemi
pak seznámit širokou veřejnost a nejhodnotnější práce odměnit hezkými cenami.
Městys Klenčí v minulosti proslavili hudební skladatel J. Jindřich, spisovatelé
Baar, Vrba, Kajnar, Hruška, malíři Šebek,
Kuneš, Žežulka a další. Mohou mít tyto
významné osobnosti své následovníky?
Odpověď je jednoznačná. Mohou, určitě
mohou. A pokud se v dospělosti rozhodnou zvolit si Klenčí za svůj trvalý domov,
uvítáme, když doplní řady zdejších dobrovolných hasičů.
Výbor SDH Klenčí

Setkání s vedením městyse
se uskuteční 10. 5. 2017
v 10:00 – 11:30 a 15:30 – 17:00
v obřadní síni úřadu městyse.

Nově v prodeji
v turistickém centru
Očekávanou knihu Klenčí, městečko
na Chodsku si zájemci mohou koupit
v Informačním středisku v Klenčí
v jeho provozní době.
Jedná se o sepsané dějiny městečka Klenčí, které spisovatel Jindřich
Šimon Baar a archivář Jan Teplý shromáždili a dostupné materiály velmi
poctivě zaznamenali.
Kniha je v prodeji za cenu 500,- Kč.
Formát: 221 stran; 18 x 25,5 cm;
vázaná - pevná
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Sportovec Domažlicka roku 2016
Slavnostní vyhlášení ankety v Klenčí pod Čerchovem
V podvečer 14. 4. se v Klenčí pod Čerchovem konalo vyhlášení ankety Sportovec roku Domažlicka pro rok 2016. Slavnostního večera se zúčastnilo bezmála 200
hostů, kteří do posledního místa zaplnili
sál kulturního domu U Nádraží. Ocenění
převzali sportovci v těchto kategoriích:
Mládež – jednotlivci do 18. let (bez pořadí), kolektivy do 18. let
Trenér roku
Krajánek roku
Síň slávy
Dospělí – jednotlivci, kolektivy
Po zahájení a úvodním slovu se přešlo
prakticky hned k předání cen v mládežnických kategoriích. Zde se v jednotlivcích
umístili sportovci:
1.-10. Martin Fait, Domažlice – plavání,
SK Jiskra Domažlice
1.-10. Kamila Forstová, Domažlice –
judo, Judo Club Domažlice
1.-10. Veronika Horková, Holýšov – kuželky, Kuželky Holýšov
1.-10. Tobiáš Jung, Domažlice - tenis, fotbal, LTC Domažlice, Jiskra Domažlice
1.-10. Vanessa Kocková, Domažlice –
sportovní gymnastika, TJ Sokol Domažlice
1.-10. Tereza Konopíková, Holýšov – zápas volný styl, TJ Holýšov
1.-10. Ondřej Květoň, Pocinovice – stolní
tenis, SK Jiskra Domažlice
1.-10. David Štefek, Němčice u Kdyně –
atletika, Mílaři Domažlice
1.-10. Alexandra Vrbová, Nová Ves u H.
Týna – vodní slalom, VO 7 Horšovský Týn
1.-10. Šárka Zdeborová, Poběžovice –
judo, SK Judo Poběžovice
Kolektivy v pořadí:
1. Juniorky Volejbalu Domažlice
2. Dorost Kuželky Holýšov
3. Mladší žáci HC Domažlice
Trenér roku:
Václav Vlček, Domažlice – plavání, SK Jiskra Domažlice
Krajánek roku:
Pavel Kelemen, Brnířov – dráhová cyklistika
Kolektivy dospělí:
1. Kuželky - TJ Sokol Kdyně A
2. Volejbal – Volejbal Domažlice A
3. Basketbal – Basketbal Jiskra Domažlice A
Jednotlivci dospělí:
1. Kateřina Beroušková, Postřekov – běh
na lyžích, atletika, LK Tatran Chodov
2. Bohuslav Šála, Domažlice – extrémní
sport, karate, SK Samuraj Domažlice

3. Pavel Kouřík, Díly – požární sport, TFA,
HZS Plzeňského kraje
4. Jana Brantlová, Domažlice – triatlon,
cyklistika, atletika, Velosport Domažlice
5. Karel Rada st., Staňkov – silový trojboj,
Fitness Staňkov
6. Jakub Faschingbauer, Pec pod Čerchovem – lední hokej, HC Kdyně, HC Domažlice
7. Bedřich Řechka, Domažlice – atletika,
TJ Sokol Domažlice
8. Jaroslava Záhořová, Poběžovice – judo,
Judo Club Domažlice
9. Jan Frei, Kout na Šumavě – rally
10. Jiří Baier, Osvračín – cyklistika, Velosport Domažlice
Večerem provázelo hudebně duo Šindelář
– Kořínek a několik vystoupení. Závěrem
je nutno ještě doplnit, že naši Šipkaři se

Jan Knopp uveden do síně slávy

umístili na 4. místě v kategorii kolektivů a
pan Josef Krejčíř na 11. místě v kategorii
jednotlivci dospělí. Nejednalo se o místa
hodnocená na pomyslném pódiu, přesto si
zaslouží poděkování.
Do síně slávy jsme uvedli tyto sportovce za
Klenčí pod Čerchovem – doplňujeme krátkým komentářem:
Josef Volfík – in memoriam
Dlouhá léta pracoval jako předseda Tělovýchovné jednoty Spartak Klenčí. V 60.
– 80. letech stál v čele lyžařského oddílu
jako předseda a trenér mládeže. Působil
jako aktivní hráč i trenér ve fotbalovém
oddíle.
Lyžoval, hrál hokej, volejbal, stolní tenis,
účastnil se lyžařských maratónů, spartakiád. Byl organizátorem sportovních událostí v Klenčí i okolí. Od roku 1990 Běhu
na Čerchov, závodu lyžařských štafet v

Caparticích.
Josef Kohout – in memoriam
Vždy ho velmi zajímal klenečský sport, jehož se stal legendou. 40 let pracoval jako
tajemník Spartaku Klenčí. Značný podíl
má na vybudování sportovního areálu v
Klenčí a v Caparticích, pomáhal s fotbalem, byl rozhodčím 1. třídy v lyžování.
Značnou měrou se podílel na českoněmeckém sportovním přátelství při zajišťování korespondence. Byl zkrátka duší
veškerého sportovního dění v Klenčí.
Jarmila Kulíková
V polovině 60. let se stala náčelnicí oddílu ZRTV, začátkem 70. let jeho vedoucí.
V této funkci setrvala do konce 80. let.
Její práce spočívala v zajišťování 2x týdně
cvičení mladších a starších žákyň, dorostenek a žen a totéž u mladších a starších
chlapců, dorostenců a mužů. K tomu ještě organizovala cvičení rodičů s dětmi. 1x
ročně pomáhala při organizaci sportovní
akademie, družebních závodů v gymnastice s TJ Škoda Plzeň, atletických a
terénních závodů. Účastnila se několika
spartakiád, organizovala předtančení na
plesech.
Jan Knopp
Od roku 1956 působil jako cvičitel chlapců. Na tuto pozici se opět vrátil po ukončení základní vojenské služby. V roce
1980 organizoval dokončení výstavby tenisových kurtů. Stál za všemi tenisovými
soutěžemi, Davis Cupem, meziokresními
soutěžemi Klatovy – Domažlice. 25 let se
tenisu věnoval. Nebýt pana Knopfa, nebyl by v Klenčí tenis. Jako vynikající atlet
– běh na 100 m, skok o tyči - závodil za
Klenčí pak za Plzeň, Prahu a později za
Domažlice. Působil v Dukle Praha, která
se v té době stala 2x mistrem republiky.
František Novák
Je výraznou osobností klenečského sportu. Přes 45 let pracuje ve výboru TJ Spartak Klenčí p. Č., je vedoucím kroužku basketbalu. Vedl kroužek atletiky, později se
stal vedoucím atletického oddílu. Byl zvolen ústředním rozhodčím ČAS a do roku
2015 byl instruktorem jeho rozhodčích.
Spolupořádal Běh na Čerchov a je autorem nápadu a nyní i spolupořadatelem
Běhu přátelství Klenčí – Waldmünchen.
Všem oceněným bychom rádi pogratulovali a děkujeme všem, co se podíleli na
přípravě.
Jan Bozděch
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Podivuhodný svět planktonu
Výstava mikrofotografií Petra Znachora v Domě přírody

Autorem mikrofotografií je RNDr. Petr
Znachor Ph.D., hydrobiolog a vědecký
pracovník Hydrobiologického ústavu AV

ČR v Českých Budějovicích. Mikroskop a
fotoaparát používá k odhalování tajemství
mikrosvěta ukrytého v kapkách vody. Jeho
fotografie byly prezentovány na mnoha
výstavách a publikovány v celé řadě populárních a vědeckých časopisů, jako je National Geographic a Scientific American.
Plankton je označení pro různorodé organismy, které se vznášejí volně ve vodě
a jsou pasívně unášeny vodními proudy.
Velikost planktonních organismů se pohybuje v rozmezí pouhých několika tisícin
milimetru až po velikost, kdy je možné je

vidět pouhým okem. Mikroskopické řasy
a sinice tvoří fytoplankton, který představuje základ potravních řetězců ve vodních
ekosystémech. Zooplankton zahrnuje
širokou škálu organismů od jednobuněčných prvoků až k mnohobuněčným korýšům. Živí se bakteriemi a fytoplanktonem
a tvoří potravu ryb.
Výstava bude k vidění v Domě přírody
Českého lesa od 16. května do 16. června v
provozních hodinách domu přírody.
TIC

To koukáte, Tachováci, jaký tady žijou ptáci

Souběžně s výstavou Podivuhodný svět
planktonu představí Dům přírody Českého lesa ještě jednu zajímavou výstavu,
která je pro změnu zaměřena na ptactvo.
Výstava představuje všechny ptačí druhy,
které byly zjištěny při hnízdění v městě Tachově na fotografiích Karla Machače. Budou uvedeny i mapky s místy hnízdění jednotlivých druhů v letech 2014 – 2016 a pro
početnější druhy i grafy zachycující změny

jejich počtu v letech 1975 – 2016. Ptačí
druhy z výstavy naleznete také v Klenčí
pod Čerchovem, tak se přijďte přesvědčit,
které jste zde již potkali…
Výstava bude zahájena zajímavou tematickou přednáškou samotným autorem
výstavy RNDr. Pavlem Řepou z Muzea
Českého lesa v Tachově. Autor vám ukáže
překvapivě pestrou škálu ptactva ve městě
a dozvíte se i pikantnosti z ptačího živo-

ta. (Termín přednášky bude upřesněn na
webových stránkách městyse, facebooku
a rozhlasem.)
Zdarma bude výstava ke zhlédnutí v
prostorách stájí v Domě přírody Českého
lesa v provozních hodinách domu přírody
až do 25. června.
TIC

Výstup na domažlickou věž ovládl Jiří Hnyk
Závod na domažlickou věž se pyšní novým časovým rekordem

Již 14. ročník extrémního závodu „Výstup na věž“ se uskutečnil 8. dubna 2017
od 10.00 na domažlickém náměstí. Letošní závod se pyšní opět novým rekordem,
který vytvořil Jiří Hnyk z SDH Klenčí pod
Čerchovem. Domažlickou věž se 194 úzkými, nepravidelnými schody pokořil na
jeden zápřah s plnou výbavou za 69,972
vteřiny a tím získal bezkonkurenčně první
místo mezi osmdesátkou závodníků.

Na start letošního výstupu se postavilo
83 závodníků ze 45 SDH.
Po úspěchu v Domažlicích pokračoval
Jiří Hnyk v rozjeté závodní sezóně účastí
na Železném hasiči v Poběžovicích, kde
obsadil 3. místo v kategorii do 30 let.
Extrémní závod, který je součástí Chodské ligy v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije),
pořádal o velikonoční sobotě poběžovický
sbor dobrovolných hasičů. Na startu se
sešlo 31 závodníků ve dvou věkových kategoriích.
Hasiče v plné zásahové výbavě nejprve
čekal běh s hadicemi, poté přelezení dvoumetrové bariéry, následně museli snést
po schodech dva barely naplněné vodou,
vyběhnout zpět po schodech, uštědřit čtyřicet ran kladivem nahoru a dolů a vystoupat až na ochoz nad městským kulturním
a informačním střediskem a tam vytáhnout lano se smotanou hadicí. Disciplínu

převalování velké pneumatiky tentokrát
nahradilo přesouvání figuríny pomocí
takzvaného Raitekova úchopu. Nakonec
musel každý závodník smotat dvě hadice,
uložit je do bedny, napojit proudnici na
stříkačku a proběhnout cílem. Roli hrály nejen fyzické schopnosti hasičů, ale i
správně zvolená technika.
„V letošním roce to byly moje první závody, které beru jako trénink na nadcházející sezonu závodů TFA. Čeká mě první
sezona Českého poháru v TFA, kde budu
reprezentovat Hasičský záchranný sbor
Domažlice a zároveň Plzeňský kraj v profesionální lize. Téměř poprvé se setkám se
závodníky české i světové špičky. První závod této kategorie se uskuteční 16. května
v Olomouci. Na závody jsem se připravoval celé zimní období, tak doufám, že bude
forma a bude se dařit,“ prozradil své plány
Jiří Hnyk.
mk
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Kalendář Akcí
Duben
27. 4. Bez péče se příroda neobejde přednáška CHKO, Dům přírody,
17.00 hod., Představení péče o
krajinu v CHKO Český les a s tím
spojená spolupráce s vlastníky
pozemků. Přednášející Markéta
Kašparová
28. 4. Divadelní představení, Sborovna,
19.30 hod., sál U Nádraží
29. 4. Poutní mše na Lučině, 15.00 hod.,
česko-německá poutní mše celebrovaná plzeňským biskupem
Tomášem Holubem
30. 4. Průvod čarodějnic, Mateřská škola, 17.00 hod.
30. 4. Stavění májky, od 17.30 hod., zahraje kapela Mastnej flek
Květen
1. 5. Oslava osvobození, úřad městyse,
10.00 hod.
5. 5. Pietní akt k obětem II. světové války, hřbitov, 18.00 hod.
14. 5. Komentovaná procházka po zaniklé vsi Lučina, hraniční přechod Untergrafenried, 14.00
hod., provází Franz Reimer, pouze v němčině
16. 5. – 16. 6. Podivuhodný svět planktonu, výstava, Dům přírody
18. 5. – 25. 6. To koukáte Tachováci,
jaký tady žijou ptáci, výstava,
Dům přírody
20. 5. Návštěva z partnerské obce Kleneč, Stará pošta, 10.00 hod.
20. 5. Pouť u kaple sv. Jana Nepomuckého v Caparticích, 13.00 hod.
25. 5. Komentovaná procházka po zaniklé vsi Lučina, hraniční přechod Untergrafenried, 14.00
hod., provází Franz Reimer, pouze v němčině
28. 5. Za lučními biotopy mezi Klenčím
a Chodovem, Dům přírody, 11.00
hod., komentovaná přírodovědná
vycházka, cestou kolem hřbitova
do Chodova a pak dále loukami
a pastvinami zpět do Klenčí, průvodce Jiří Sladký - CHKO Český
les.
28. 5. Běh na Čerchov
29. 5. Koncert Pavel Šporcl s Gipsy Way
Ensemble, kostel sv. Martina,
18.00 hod.
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ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V KLENČÍ POD ČERCHOVEM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
se uskuteční

v úterý 2. května 2017 od 16.30 – 17.30 v budově MŠ
S SEBOU přiveďte své dítě :)
přineste rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče
( cizinci cestovní pas )
Kritéria pro přijímání dětí do naší MŠ:
1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 5 let a děti s OŠD
( nastoupí povinnou předškolní docházku )
2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4 let
3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let
Doplňující kritéria :
1. Přednostně jsou do MŠ přijímány vždy děti ze spádového obvodu Klenčí pod
Čerchovem, teprve v případě volné kapacity ( v době zápisu do MŠ )
i děti z jiných obcí.
2. Přednostně jsou přijímány děti k celodenní docházce do MŠ a posuzovány žádosti
podané v den zápisu, ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně,
dle možností MŠ.
3. Pokud rodiče nepřijatých dětí souhlasí, mohou být vedeny v pořadníku a osloveni
během roku, při případném uvolnění místa.

Informace pro účastníky zájezdu na Moravu
Odjezd autobusu bude 2. června 2017
v 6 hodin od Domu přírody Českého lesa
(Stará pošta).
Ubytování je zajištěno
ve Velkých Pavlovicích v penzionu u Hiclů. Pokoje jsou dvou a třílůžkové za cenu
288,- Kč za osobu a noc. Všechny pokoje
mají sociální zařízení. K dispozici je venkovní a krytý bazén. Pokoje mají samostatné vchody z venku. V restauraci, která
je přilehlá k areálu, lze objednat snídani,
polopenzi nebo plnou penzi. Stravování
není součástí ceny a platí se v restauraci.
Po příjezdu do Velkých Pavlovic se ubytujeme, a ještě v pátek bychom navštívily
pavlovské vrchy. V sobotu a v neděli bývá
tento moravský skvost přelidněn.
V sobotním programu je zahrnuta

návštěva Mikulova a okolí a posezení ve
vinném sklípku. Je nutné, aby s tímto tříhodinovým posezením – je dobrovolné
- účastníci počítali, neboť se jedná o návštěvu placenou – asi 520,- Kč na osobu.
V ceně je zahrnuta řízená degustace 8
vzorků vín a následná konzumace rozlévaného vína, občerstvení formou obložených sýrových a uzeninových mís, pečivo,
voda, káva, čaj.
V neděli navštívíme Znojmo a okolí,
případně podle časových možností další
zajímavosti při cestě domů.
Ubytování, stravování a návštěvu
sklípku si hradí každý sám. Doprava bude
vyúčtována po návratu do Klenčí.
mv

Oslavy osvobození v Klenčí 1. května 2017

10.00 – slavnostní akt před budovou úřadu Městyse Klenčí,
položení věnců k pamětní desce amerických osvoboditelů a k pomníkům padlých ruských zajatců a amerických vojáků na Výhledech
10.15 – 13.00 – koncert dechové hudby z Postřekova na prostranství před muzeem
J. Š. Baara

Pietní akt na hřbitově 5. května 2017
Klub českého pohraničí ve spolupráci s mužským pěveckým sborem Haltravan pořádá v pátek 5. května vzpomínkový pietní akt při příležitosti osvobození ČSR od nacistické poroby. Sraz účastníků je v 18.00 u brány klenečského hřbitova.
Srdečně zveme spoluobčany.

Průvod čarodějnic a stavba májky
Tradiční průvod čarodějnic Klenčím pořádaný

Srdečně zveme
na

ČESKO-NĚMECKOU POUTNÍ MŠI
v sobotu 29. dubna od 15.00 hod. na Lučině
Mši bude celebrovat plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

mateřskou školou se uskuteční
v neděli 30. dubna od 17 hodin.
Odcházet se bude od MŠ směrem na náměstí,
kde bude připraven oheň k opékání buřtů.
Májka se bude stavět jako každý rok před muzeem J. Š. Baara.
Cafe K 1 a Vinotéka pod muzeem srdečně zvou na občerstvení.
K poslechu i k tanci bude vyhrávat klenečská skupina
Mastnej ﬂek.

pátek 9. června

NOC KOSTELŮ
Jubilejní 10. pouť
u kaple sv. Jana Nepomuckého
v Caparticích

v sobotu 20. května
od 13.00 hod. jarmark, od 14.30 poutní mše
vedená biskupem
kostel sv. Martina Klenčí pod Čerchovem
Městys Klenčí pod Čerchovem pořádá

v sobotu 10. června 2017
zájezd na historický muzikál
Sibyla – královna ze Sáby
do divadla Hybernia v Praze.
V představení vystoupí mimo jiné Daniel Hůlka,
Ilona Czáková, Hana Křížková.
Protože jsou ještě volná místa, můžete se přihlásit v Informačním středisku v Klenčí osobně nebo telefonicky: 379 795 325,
607 178 100

OBRAZEM
V sobotu 1. dubna uspořádal Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem na Staré poště (Domu přírody
Českého lesa v prostorách knihovny DPČL) přednášku a besedu s
Karlem Benešem o zdraví s názvem „Chcete vědět, proč máte cukrovku a jak snadno bojovat se začínající obezitou. Jak bojovat s dobou jedovou a jak nedostat rakovinu“.
Skoro třicítka přítomných si vyslechla dvouhodinovou přednášku
pana Beneše a ke konci došlo i na dotazy z řad posluchačů. Součástí akce byla degustace medu a březové mízy. Dále si účastníci
besedy mohli vyzkoušet léčivé účinky svíček ze včelího vosku s kurkumou.
Jiří Anderle
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