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Kalendář Akcí
Prosinec 2018
do 2. 1. 2019
Výstava betlémů a
perníkových chaloupek, Stará
pošta.
30. 12. Co se děje v přírodě o Vánocích, od 12.30 hod., Dům přírody
Českého lesa, vánoční procházka
s úkoly zaměřenými na přírodu
v zimě, vklad 25 Kč, děti do 5let
zdarma.
Leden 2019
5. 1. Tříkrálový koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina Klenčí, vystoupí ženský pěvecký sbor Canzonetta
17. 1. Přivítání roku 2019, 18.00-20.00
hod., sál U Nádraží Klenčí, společné ohlédnutí za rokem 2018 a
představení plánů na rok 2019.
19. 1. Koncert králový, 17.00 hod., kostel sv. Martina Klenčí pod Čerchovem, vystoupí Zrcadla a hosté.
Únor
2. 2. Staročeský bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží, vstupné 70 Kč.
8. 2. Sportovní bál, sál U Nádraží
16. 2. Třešničkový ples, 20.00 hod., sál
U Nádraží, pořádá OV KSČ.
22. 2. 127. hasičský bál Klenčí pod Čerchovem, 20.00 hod., sál U Nádraží.
Březen
2. 3. Masopust, 14.00 hod., masopustní průvod Klenčím a masopustní
zábava v sále U Nádraží
9. 3. Mezinárodní den žen, 14.00 hod.,
sál U Nádraží, tradiční oslava
Mezinárodního dne žen s živou
hudbou.
16. 3. Dětský maškarní bál, 14.0017.00 hod., sál U Nádraží, maškarní rej pro děti s diskotékou, tanečním vystoupením, dárkovými
balíčky a spoustou her.
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www.klenci.cz

Co dělá příroda o Vánocích
Vánoční procházka s hledačkou

Přijďte se po svátcích protáhnout i se
svými známými do přírody Českého lesa
v okolí Klenčí. Zaměstnanci domu přírody si pro vás připravili vycházku na téma:
Co se děje v přírodě o Vánocích. Jedná se
o procházku na způsob hledačky, kdy každý účastník obdrží v domě přírody mapu
a pracovní list na řešení úkolů, které bude
postupně řešit cestou k cíli, kde musí na
základě rozluštěné tajenky nalézt ukrytý
poklad.
Celá hledačka bude tematicky zaměřená
na přírodu v zimě. Všichni dobře víme, že
v zimě příroda odpočívá a všude je relativní klid, ale když se budeme pozorně dívat a
sledovat, tak můžeme spatřit mnoho pro-

jevů života, a to nejen v živočišné říši.
Trasu hledačky dopředu nebudeme prozrazovat jen to, že se půjde celou cestu do
kopce, a ne vždy po cestách. Proto doporučujeme kvalitní obuv do terénu.
Akce se uskuteční v neděli 30. prosince.
Na start v Domě přírody Českého lesa v
Klenčí pod Čerchovem můžete nastoupit
kdykoliv mezi 12.30 a 15.00. Vycházíme
za každého počasí. V cíli čeká na každého hrnek horkého čaje a drobná odměna.
Startovné činí 25 Kč na osobu, děti do 5let
zdarma. Na cestu s sebou doporučujeme
tužku, obuv do terénu, popř. čelovku. Trasa je dlouhá přibližně 3 km.
TIC

PROVOZ KNIHOVNY MĚSTYSE
KLENČÍ POD ČERCHOVEM
O VÁNOCÍCH
Pátek 21. 12. 2018
11.00-16.00
Pátek 28. 12. 2018
ZAVŘENO
Pondělí 31. 12. 2018
ZAVŘENO
Středa 2. 1. 2019
16.00-18.00
Pěkné prožití vánočních svátků vám
všem přeje za knihovnu knihovnice
Ivana Krajčíková

PROVOZ DOMU PŘÍRODY
ČESKÉHO LESA O VÁNOCÍCH
24. 12.-26. 12. 2018
Čtvrtek 27. 12. 2018
Pátek 28. 12. 2018
Sobota 29. 12. 2018
Neděle 30. 12. 2018
Pondělí 31. 12. 2018
Úterý 1. 1. 2019

ZAVŘENO
10.00-16.00
10.00-16.00
ZAVŘENO
12.30-16.00
10.00-13.00
ZAVŘENO
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Výročí kostela sv. Martina
Připomínka 460leté historie kostela v Klenčí
Členové Výboru pro kulturu a sport
Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem a z. s. Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí si letos
připomněli výročí 460let od postavení a
vysvěcení kostela sv. Martina, který předcházel současnému kostelu z roku 1746.
V roce 1558 byla dokončena stavba kostela, který nechali postavit Švamberkové
na místě vyhořelé kaple.
Historie:
1420 - první zmínka o dřevěné kapli, která
stála v místech dnešního kostela
1481 - poprvé připomínán jako středověký kostel
1517 - při vpádu Bavorů bylo celé Klenčí (i
kaple, resp. Kostelík) vyrabováno a
vypáleno
1553 až 1558 - nechali Švamberkové postavit na místě vyhořelé kaple nový
kostel sv. Martina, patrona rytířů.
Byl celý dřevěný a jen kněžiště bylo
zděné.
1688 – pořízena barokní křtitelnice
1696 - před oltářem v kněžišti byla zbudována krypta - hrobka, kde je
pohřbeno jedenáct příslušníků
(od roku 1696 do roku 1853) dvou
šlechtických rodů do jejichž panstvÍ patřilo Klenčí
1713 - velké stavební opravy kněžiště, které začalo v klenutí pukat
1737 - zbourán starý kostel a byly započaty
práce na zbudování nového kostela
1745 - zavěšen na věž nového kostela zvon
Maria (vyroben v 15.století) ze starého zbouraného kostela
1746 - (16. 5.) do věže skoro dokončeného
kostela udeřil blesk a poničil ji. Vše
bylo opraveno do posvícení.
1746 – (na posvícení - polovina listopadu)
nový kostel vysvěcen (ze starého
kostela zůstalo kněžiště - presbytář, krypta a zvon Maria)
1759 - (1. 6.) svěcení nové křížové cesty velká procesí a mše
1760 - (8. 6.) biřmováno v kostele 3 805
věřících pražským suffraganem,
biskupem a generálním vikářem
1773 - (28. 8.) vyloupen kostel, kdy se lupiči probourali do sakristie
1774 - pořízen nový hlavní oltář zhotovený ve Furthu
1776 - umístěn na věž druhý zvon Jakob
Seitz Pilsen, tzv.menší
1777 - pořízení bočních oltářů

1779 (1776?) - umístěn na věž třetí zvon
Barbora, tzv. umíráček
1779 - umístěn na věž čtvrtý zvon Martin
1789 - zrušen z nařízení císaře Josefa II.
hřbitov kolem kostela
1809 - do věže kostela uděřil blesk. Opravena, kvůli velké bídě v kraji, až v
roce 1820
1823 - opravy střechy. Znovu pobita šindelem
1857 - velké opravy celého kostela, zejména věže a "upraveno" bylo náměstíčko před kostelem. Zrušeno
bylo nádvoří chrámové s pranýřem, pompézní hradbou a vraty
1868 - osazeny hodiny od pražské firmy
Fr.Somereken
1901 (1909?) – (21. 7.)
umístěn na věž pátý
zvon Jiří, tzv. prdeláč
(dar Jiřího Kohouta,
občana klenečského
žijícího ve Vídni)
1903 - (7. 6.) do věže udeřil
blesk. Po té byla již
opatřena hromosvodem
1917 – (27. 4) vojáky zabaveny a sejmuty zvony
Martin a tzv. menší
(????) a roztaveny na
výrobu zbraní a munice v důsledku 1. svět. války (zvon
Maria z 15. století byl občany odmontován a schován za klenbou
nad presbytářem a tím zachráněn)
1917 – (prosinec) zabaven a sejmut vojáky zvon Jiří, tzv. prdeláč a roztaven
na výrobu zbraní a munice v důsledku 1. svět. války (na věži vojáky ponechán jen zvon Barbora tzv.
umíráček)
1923 - opravy kostela: omítnutí věže, oprava střechy a nové pobití šindelem
1923 - (22. 12.) přivezeny do Klenčí tři
nové zvony: zvon Jaroslav (darován Josefem Tauerem na památku jeho syna, který padl ve válce),
zvon Markéta (darován Markétou
Kreyslerovou, roz. Hamerlovou
na památku její zemřelé matky)
a zvon Martin (pořízen ze sbírky
osadníků)
1924 – (25. 3.) všechny tři zvony posvěceny (na svátek Zvěstování Panny
Marie) a vytaženy na věž. V poled-

ne už se s nimi zvonilo
1924 – (28. 9.) vysvěcen a umístěn na věž
zvon Václav (dar rodáků žijících v
Americe a Edvarda Slámy - syna
bývalého klenečského lékaře)
1925 - (9. 6. až 10. 11.) restaurování vnitřku kostela a maleb
1932 - opravy kostela: věže, vyměněny
okapní žlaby, natřeny ciferníky
věžních hodin
1934 - opravy hlavního oltáře a soch
1939 až 1945 - vojáky zabaveny a sejmuty
všechny čtyři nové zvony (Jaroslav,
Markéta, Martin a Václav) a roztaveny na výrobu zbraní a munice
v důsledku 2. svět. války (na věži
vojáky ponechán jen zvon Barbora
tzv. umíráček, zvon Maria z
15. století byl děkanem Antonínem Pospíšilem a klenečskými občany odmontován
a schován a tím zachráněn
před rekvizicí)
1946 - výměna lavic
1951 - obnova oken rozbitých při bombardování v roce
1945
1962 - (7. 2.) po 1,5 roce
dokončena obnova krytiny břidlicí
1962 – (konec roku) oprava
hodin - po 20 letech zas začaly odbíjet čas
1963 - (6. 7.) představitelé obce v Plzni žádali peníze na opravu kostela
září 1964 - zahájení oprav a restaurátorských prací na kostele: oprava
průčelí, ciferníků hodin, levé strany portálu, obnova omítky věže a
celého západního průčelí (do té
doby byly vidět na fasádě stopy po
kulkách). Sejmuta socha sv. Pavla
(odvezena k renovaci - od té doby
se do Klenčí nevrátila a nyní po ní
pátráme, aby se po více jak půl století vrátila zpátky do kostela, resp.
na kostel)
1983 - opravy fasády
1986 - výměna střešního pláště - pokryt
měděnou krytinou
1995 - (16. 7.) umístěn na věž zvon Martin z roku 1852 (pořízen ze sbírky
osadníků, farníků a firem - dovezen ze zchátralého kostela v Boněnově)
2012 až 2014 – oprava fasády
Jiří Anderle, předseda VKS a VRMKO
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Usnesení zastupitelstva městyse z 2. veřejného zasedání konaného dne 7. listopadu 2018
Zastupitelstvo městyse:
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Františka Čiperu, paní Annu Kobesovou.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení pan Martin Frei a pan Přemysl Lamač.
Bere na vědomí rezignaci pana Petra Záhoře na funkci
člena zastupitelstva městyse.
Schvaluje odměny zastupitelů variantou souběhu funkcí
s výjimkou členů zastupitelstva paní Vlasty Maslenové a
pana Václava Karáska (u obou nulová odměna) s platností od 8. 11. 2018.
Schvaluje odměnu pro 1. místostarostu ve výši 9000 Kč
měsíčně.
Schvaluje odměnu pro 2. místostarostu ve výši 3500 Kč
měsíčně.
Schvaluje odměnu pro člena ZM ve výši 400 Kč měsíčně.
Schvaluje odměnu pro předsedu výboru ve výši 600 Kč
měsíčně.
Schvaluje odměnu pro člena výboru ve výši 300 Kč měsíčně.
Schvaluje počet členů v kontrolním výboru v celkovém
počtu 5 členů.
Schvaluje členy kontrolního výboru: Věra Čechová,
Anna Čiperová, Zdeněk Keler, Zdeněk Mareš.
Schvaluje počet členů finančního výboru v celkovém počtu 5 členů.
Schvaluje členy finančního výboru: Karel Beneš, Marie
Freiová, Vladimír Kocek, Eva Řezníčková.
Schvaluje počet členů výboru pro životní prostředí a výstavbu a ÚP v celkovém počtu 5 členů.
Schvaluje členy výboru pro životní prostředí a výstavbu
a ÚP: Jan Holoubek, Martin Janda, Petr Smutný, Jindřich Baar.
Schvaluje počet členů výboru pro kulturu a sport v počtu
5 členů.
Schvaluje členy výboru pro kulturu, sport a osady: Pavel
Smazal, Václav Karásek, Josef Ondráček, Václav Sedlák.
Schvaluje obřadní síň úřadu městyse jako místnost určenou pro konání obřadů a úřední dny a hodiny pro konání
obřadů vždy v pátek a sobotu od 8:00 do 20:00.
Schvaluje zastupitele: Karla Beneše, Jana Bozděcha,
Františka Čiperu, Martina Freie a Přemysla Lamače k
vykonávání obřadů v celém správním obvodu městyse.
Schvaluje zastupitele Karla Beneše jako zástupce městy-

2.21
2.22
2.23
2.24

2.25
2.26

2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33

2.34

se ve školské radě.
Jmenuje správce sálu KD U Nádraží pracovníky TIC.
Stanovuje, že o žádostech o pronájem sálu KD U Nádraží a prostor Staré pošty bude rozhodovat výhradně starosta v zastoupení místostarosty.
Neschvaluje provedení opravy elektrického vedení k objektu čp. 242.
Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo (dále jen
SoD) se společností SANI-TOP-CENTRUM, s.r.o., sídlem Náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice, IČO: 29086582
na akci Rekonstrukce vytápění KD U Nádraží.
Pověřuje starostu uzavřením SoD se společností SANI-TOP-CENTRUM, s.r.o.
Schvaluje podstatné náležitosti zprostředkovatelské
smlouvy se společností LINTECH, spol. s.r.o., sídlem
Chrastavice 3, 344 01 Domažlice, IČO: 47717076 na
prodej movitého majetku v průmyslových objektech na
adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1.
Pověřuje starostu uzavřením zprostředkovatelské
smlouvy se společností LINTECH, spol. s.r.o.
Schvaluje úpravu nájemní smlouvy na pozemcích p. č.
695/4 a st. 728 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem za podmínky udělení souhlasu s opravami smuteční síně.
Schvaluje pořízení odvodňovacího žlabu na pozemku p.
č. 387 KÚ Klenčí pod Čerchovem (u kaple u Vojtěcha)
dle nabídky společnosti RPT stavby, s.r.o.
Ukládá starostovi uzavřít SoD se společností RPT stavby,
s.r.o. na pořízení odvodňovacího žlabu na pozemku p. č.
387 KÚ Klenčí pod Čerchovem (u kaple u Vojtěcha).
Schvaluje přijetí finanční podpory od společnosti ČEZ,
a.s. na adventní akce v Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí II. rozhodnutí SPÚ ve věci pozemkové
úpravy KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi a výboru
pro životní prostředí, výstavbu a ÚP zajistit aktualizaci
žádostí o prodej, směnu, nájem a pacht pozemků, které byly zahrnuty do pozemkové úpravy v KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Ukládá starostovi připravit souhlas majitele obchodu
JIP s provedením oprav přístupové cesty, navrhnout postup těchto oprav a tento postup projednat s právní zástupkyní městyse.

Usnesení zastupitelstva městyse z 3. veřejného zasedání konaného dne 28. listopadu 2018
Zastupitelstvo městyse:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Václava Karáska, pana Karla Hulu.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení pan Martin Frei a pan Přemysl Lamač.
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.
Schvaluje dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720640002
majetku městyse Klenčí pod Čerchovem se společností
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Schvaluje plán obnovy vodovodu a kanalizací městyse
Klenčí pod Čerchovem na roky 2019–2028.

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Schvaluje roční vyúčtování a kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019.
Neschvaluje SoSB kupní se společností ECO Holding,
s.r.o. na prodej movitého majetku v průmyslovém areálu
Klenčí pod Čerchovem č. p. 1.
Bere na vědomí vyjádření zástupkyně SÚS PK, p. o. ve
věci vyústění lesních cest na komunikaci II/189.
Ukládá starostovi a výboru pro životní prostření, výstavbu a územní plánování vyvolat místní šetření se SUS PK.
Neschvaluje žádost o příspěvek diecézní charity v rámci
Svazku Domažlicko.
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3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

Neschvaluje pořízení bankomatu ATM Business Development Executive.
Schvaluje žádost o zahrnutí záměru do nového územního
plánu na pozemku p. č. 3517 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu
pro právnické osoby v rámci odpadového systému městyse o DPH.
Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p. č.
1576/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku
p. č. 1576/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 4197 za účelem umístění čističky odpadních vod.
Ukládá starostovi připravit a uzavřít ve spolupráci s
právní zástupkyní městyse smlouvu o věcném břemenu
dle žádosti.
Revokuje usnesení rady městyse č. 13.38 z 38. zasedání
dne 20. 6. 2018.
Ukládá VŽPVUP projednat konkrétní předmět a podmínky směny pozemků.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2018 a
17/2018 obě platná k 30. 11. 2018.
Bere na vědomí aktuální stav dlužníků v bytovém, nebytovém hospodářství a za likvidaci komunálních odpadů
k 31. 10. 2018.
Schvaluje pronájem bytu 1+kk v bytovém domě čp. 330.
Schvaluje odměnu za zpracování knihy Příběhy pošt ve
výši 30.000 Kč.
Schvaluje podíl městyse na vydání publikace Příběhy

3.26
3.27
3.28

3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36

pošt ve výši 40.000 Kč jako příspěvek pro spolek Chodsko žije, z. s.
Schvaluje pořízení dopravní informativní značky Vesnická památková zóna Klenčí pod Čerchovem ke kruhovému objezdu o obce Draženov.
Ukládá starostovi jednat se společností PasProRea, s. r.
o., o možnostech provedení dopravní informativní značky u kruhového objezdu u obce Draženov.
Bere na vědomí vyjádření KÚ Plzeňského kraje k žádosti
o změnu a aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje 2018 v oblasti pod společností
STEATIT, s. r. o.
Bere na vědomí oznámení o zahájení přezkoumání Krajského úřadu Plzeňského kraje ÚSC Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku městyse
Klenčí k 31. 12. 2018.
Bere na vědomí zprávu o konání XVI. mimořádném sněmu SMO ČR.
Bere na vědomí výši příspěvku městyse na dopravní obslužnost v rámci Plzeňského kraje pro rok 2019.
Bere na vědomí vyhodnocení soutěže Domažlicko s mobilem v kapse v rámci Svazku Domažlicko 2018 a porovnání s předchozími roky.
Schvaluje odměnu v celkové výši 2 500 Kč za udržování
veřejného pořádku na Martinské pouti.
Bere na vědomí zprávu z výboru finančního a pro kulturu a sport.
Ukládá předsedům výborů připravit pro následující zasedání ZM plán činnosti výborů na rok 2019.

Vodné a stočné
S ohledem na zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu zastupitelstvo městyse v listopadu schválilo na svém zasedání plán obnovy vodovodů a kanalizací v Klenčí pod
Čerchovem. Tento plán a vyhláška Minis-

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
jsme na konci roku 2018. Roku, který
přinesl mnoho významných výročí včetně
založení Československa. Ten nadcházející
však nebude výjimkou a mj. si připomeneme 150 let od narození našeho spisovatele
J. Š. Baara. Program k oslavě tohoto výročí
přineseme v dalších vydáních zpravodaje.
Na konci roku se sluší hodnotit, zda byl
pro naši obec úspěšný. Takové hodnocení uskutečníme 17. 1. 2019 od 18:00 v
sále KD U Nádraží při akci zvané Přivítání roku. Součástí bude krátká projekce,
přednáška a poděkování. Přednášku jsme
zvolili na téma Příběhy pošt, příznačně k
vydání knihy se stejným názvem. Jedná se
o publikaci zpracovanou k historii poštovnictví v našem regionu a také naší Staré
poště. Kniha bude součástí nabízených

terstva zemědělství č. 428/2001 Sb., která
ukládá každému majiteli, vypracovat plán
obnovy zajistí, že bychom v horizontu
3–5let měli být schopni vytvořit rezervu
pro obnovu této infrastruktury. Pro nás
jako občany to však znamená, že od roku

2019 bude každý rok navyšováno vodné
i stočné, prozatím o 7 %. V roce 2019 tak
budeme za vodné platit 12,23 Kč/m3 a za
stočné 20,38 Kč/m3.
Jan Bozděch

Přivítání roku 2019
publikací v našem informačním centru a
také k zapůjčení v knihovně městyse.
S příchodem snad nejkrásnějšího období v roce bych vám rád jménem svým,
jménem zastupitelstva městyse a jménem
pracovníků úřadu městyse a informačního centra, knihovny a všech složek městyse popřál pohodově strávené vánoční
svátky v kruhu svých blízkých. V novém
roce 2019 vám přeji vše dobré.
Jan Bozděch,
starosta městyse

Svoz komunálního odpadu:
Leden – 1., 15., 29.
Únor – 12., 26.
Březen – 12., 26.

17. 1. 2019 od 18:00 do 20:00
sál U Nádraží Klenčí p. Č.
Přijďte si společně s námi připomenout
hlavní události týkající se Klenčí pod
Čerchovem v roce 2018 a představit si
také plány na rok 2019.
Program:
• přivítání a úvodní slovo starosty městyse,
• zhodnocení roku 2018 a plány na rok 2019,
• krátká projekce,
• přednáška – Příběhy pošt,
• poděkování,
• závěrečné slovo.
Součástí programu bude také hudební
doprovod a po skončení bude připraveno drobné občerstvení.

Čakan · prosinec 2018

5

Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvem městyse byl schválen
KV ve složení: předseda - Martin Frei;
členové - Věra Čechová, Anna Čiperová, Zdeněk Keler, Zdeněk Mareš. KV na
svém zasedání dne 02.12.2018 zpracoval
a schválil plán činnosti KV na rok 2019,
který předloží zastupitelstvu městyse ke

schválení.
Dále proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse. Některé úkoly
jsou dlouhodobého charakteru a stále se
řeší. Ostatní uložené úkoly jsou splněny.
Martin Frei, předseda KV

Výzva občanům
Městys Klenčí pod Čerchovem přijímá od ledna podklady pro zápis do kroniky za rok 2018 od občanů, organizací
a spolků působících na území městyse.
Jako podklad pro zápis mohou sloužit jakékoli zprávy, dokumentující události v
městysi nebo činnost místních společenských, kulturních a politických organizací

a uskupení, obchodní a podnikatelskou
činnost a podobně v roce 2018, případně
vzpomínky pamětníků na důležité události ze života městyse v minulosti, které měly
v roce 2018 výročí.
Podklady pro zápis do kroniky za rok
2018 předávejte do 15. 3. 2019 do turistického informačního centra pí. Mlezivové.

Dětský fotokroužek Klenčí

Žádost o finanční příspěvek
Jmenuji se Jarda Vogeltanz, je mi 36
let. V roce 2000 mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu. V současnosti se
neobejdu bez invalidního vozíku. Velký
pomocník, který by mi usnadnil pohyb
a díky němuž bych byl více samostatný,
je přídavný elektrický pohon k invalidnímu vozíku. Tento výrobek pomáhá
zvládnout nakloněné roviny, stoupání
a vůbec všechna místa, kde si silou paží
už nepomůžete.
Cena elektrického pohonu je 120 000
Kč. Nějaké peníze se mi již podařilo dát
dohromady, ale zatím je to pořád málo.
Chtěl bych vás tedy poprosit o finanční příspěvek, který mi můžete zaslat na
transparentní účet u České spořitelny:
000000-3174479123/0800.
Moc si vážím vaší pomoci a děkuji.
Jaroslav Vogeltanz
Masarykova 246, Horšovský Týn, 346 01
tel.: 728826802,
e-mail: vogeltanz.jarda@seznam.cz

... je tu už 5 let

16.01.2014 v 16.00 hodin na Staré poště
v Klenčí pod Čerchovem byla první schůzka dětského foto-kroužku FOTO-TUR-CERCH.
První členové byli Petr K., Jiří Š., Tereza H.
a Sabina Š., všichni tito členové již opustili
jak základní školu, tak i kroužek a studují na
středních školách. V současné době chodí
do kroužku Adam, Ondra, Tereza, Pavlína,
Karolíny, Maruška, Alena, Kateřina. Počet
členů je bohužel omezen technickým vybavením, maximální počet je 10 dětí.
Než se kroužek rozjel, ptal jsem se rodičů, zda by byl mezi dětmi zájem o tuto činnost. Tento malý průzkum ukázal, že zájem
je, a tak jsem začal zjišťovat u tehdejšího
starosty pana Karla Smutného, jak by nám
mohl městys pomoci. Pan starosta nám vyšel velmi vstříc a kroužek 16.01.2014 začal
fungovat. I současný starosta pan Jan Bozděch a vedení městyse náš kroužek podporují a vychází nám vstříc.

Pravda je, že jsem poněkud přecenil
ochotu místních podnikatelů a firem dát
nějaké finanční prostředky na zakoupení
vybavení foto-kroužku, a tak nejprve děti
fotily na mé starší fotoaparáty a pak jsem
zakoupil na jednom internetovém bazaru
fotoaparáty za peníze, které jsem dostal
jako odstupné. Ze začátku byly schůzky v
zasedací místnosti SDH Klenčí a po dokončení rekonstrukce Staré pošty se foto-kroužek schází každý sudý čtvrtek v knihovně
Domu přírody Českého lesa.
V roce 2016 jsme od městyse obdrželi
dotaci a bylo možno zakoupit fotoaparáty
a další vybavení. Vstoupil jsem do jednání
s firmou OLYMPUS. Zástupci této firmy
nám nakonec vyšli velmi vstříc a poskytli 4
kusy fotoaparátů OMD10 Mark II. za poloviční cenu než v té době byla v obchodech.
A co vše už jsme podnikli a zvládli? Tak
několik výletů, protože focení je i chození
za hezkými záběry, proto jsme FOTO-TUR-CERCH (foto-turistický kroužek
Čerchov), třeba Pražská a Plzeňská ZOO,
Motýlí dům PAPILONIA v Praze, procházka Prahou podél Vltavy, výlet na Křivoklát
a samozřejmě fotografování našich akcí v
Klenčí, jako je masopust, běh na Čerchov,
Dětský den a krásná klenečská akce VÝHLEDY, kde již poněkolikáté děti měly výstavu svých fotografií na Staré poště. Rádi
bychom chtěli v této tradici pokračovat.

Naše poslední akce, ale zato ta největší,
byla ve spolupráci s městysem Klenčí pod
Čerchovem, Domem přírody Českého lesa
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště CHKO Český les –
Přimda, kdy jsme na jaře 2018 vyhlásili foto-soutěž ČESKÝ LES. Této foto-soutěže
se zúčastnilo 12 amatérských fotografů s
55 fotografiemi. Rádi bychom i s touto foto-soutěží ve spolupráci s ostatními spolupořadateli pokračovali i v budoucnu.
A co budeme podnikat dál? Jasně že další výlety za fotografiemi. V plánu máme
Šumavu, Slavkovský les, další zámky a
hrady a ZOO u nás, ještě několikrát Prahu,
výšlapy po okolí Klenčí a výlety po Českém
lese a dále fotografovat místní akce. Fotografie, které nafotí členové foto-kroužku,
budeme vystavovat a prezentovat. Chceme vyhlásit další ročník foto soutěže Český les a dovybavit foto-kroužek dalším důležitým technickým vybavením.
Samozřejmě, že rádi přivítáme v našem
kroužku nové členy a to děti od 5. třídy
Závěrem bych rád poděkoval bývalému
starostovi Karlu Smutnému, současnému
starostovi Janu Bozděchovi a vedení obce,
pracovnicím Domu přírody Českého lesa
a firmě OLYMPUS Praha za podporu činnosti dětského foto-kroužku.
Jaroslav Ševčík,
vedoucí dětského foto-kroužku
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POZVÁNKY
Folkrocková skupina Zrcadla s hosty, farnost Klenčí a SOS Domažlice pořádají
KONCERT KRÁLOVÝ
v sobotu 19. 1. 2019 od 17.00 hod. v kostele sv. Martina v Klenčí
Zrcadla a hosté: Lenka a Jan Korcovi, Míra Šípek, Mons. František Radkovský,
P. Libor Buček
Koncert je věnován všem dobrým lidem, kteří organizovali, koledovali a věnovali, či věnují.

Svazek Domažlicko vás srdečně zve k účasti na veletrhu cestovního ruchu v Brně

Odjezd:

REGIONTOUR 2019
Autobus bude zajištěn na den 17. 1. 2019.

Waldmünchen 04.10 hod.; Domažlice (aut. nádraží) 04.30; Draženov (zastávka) 04.40; Horš.
Týn (nová zastávka) 04.50; Staňkov (zastávka) 05.05; Holýšov (zastávka) 05.10; Chotěšov
05.30; Dobřany 05.40; Plzeň, OC Olympia 05.50

Předpokládaný návrat cca 21 hod.
Cena:
*Členské obce 500 Kč/osobu x ostatní 600 Kč/osobu
Potvrzení účasti včetně počtu osob a místa odjezdu zašlete na el. adresu svazku
(info@svazekdomazlicko.cz) nejpozději do 26. 12. 2018.
Příslušnou částku zašlete na číslo účtu 19-07 61 97 03 19/0800. Termín do 30.12.2018.
*Klenčí pod Čerchovem je členem Svazku obcí Domažlicko

Osvětová beseda srdečně zve na
STAROČESKÝ BÁL
v sobotu 2. února od 20 hodin v sále U Nádraží v Klenčí p. Č.
K tanci a poslechu zahraje Domažličanka.
Vstupné: 70,- Kč, bohatá tombola.

PODĚKOVÁNÍ
VKS Zastupitelstva městyse Klenčí
p. Č. děkuje firmám: Steatit, s. r. o.,
První chodská develop, a. s., Stavební
firma Baar Jindřich za pomoc s pořádáním výstavy obrazů Františka Líbala, která se konala v prostorách vestibulu úřadu od 4. do 28. listopadu.
Jiří Anderle, předseda VKS

Přejeme všem občanům:
Radostné Vánoce, krásné prožití
svátků vánočních a vše nejlepší, hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti, úspěchů
i Božího požehnání do nového roku
2019.
Za občanské sdružení VRMKO
Jiří Anderle, předseda VRMKO

UPOZORNĚNÍ
ČS Čerchovka upozorňuje na možnost služby cashback (služba, která na
prodejně nahrazuje výběr z bankomatu)
do 3.000 Kč.
Podmínkou k výběru hotovosti je nákup zboží nebo pohonných hmot v hodnotě 300 Kč.

