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Číslo 2
Milí spoluobčané,
už v minulém vydání jsme uváděli
připomenutí nejen pro Klenčí významného výročí. Bylo to 150 let od narození
J. Š. Baara. Když náš farní úřad pořádal
mši, slouženou k tomuto výročí, každý se mohl zamyslet, čím vlastně byl
takový člověk pro lid přínosem. Nejen
že neustále seznamuje čtenáře s naším
regionem a s místy, kde působil. Díky
tomu, jak byl pracovitý, pilný a přitom
všem skromný si získal právem titul syn
Chodska a byl skutečnou osobností.
Jeho významné výročí si budeme připomínat na konci května při muzejní noci
v muzeu J. Š. Baara a při mši věnované našemu rodákovi, stejně jako tomu
bude v rámci Výhledů.
Poslední týdny nám přinesly neobvyklou sněhovou nadílku. Pravděpodobně se jednalo o největší příval sněhu od roku 2006. Alespoň tak hovoří
pamětníci. Přesto se stále neděje žádná
kalamita, na jaké jsme byli zvyklí např.
v 90. letech. Touto cestou bych rád poděkoval znovu těm, kteří se nebáli a pomohli nám s úklidem sněhu. Zdá se to
sice jako bezvýznamné, ale v takovém
přívalu je každá ruka pomocí.
Lednové zasedání zastupitelstva rozhodlo o přispívání na činnosti spolků,
dětí a mládeže formou dotačních programů. Jedná se tak o změnu oproti
předchozím rokům. Vždy byla každá
žádost posouzena samostatně. Nyní je
možné podávat žádosti od 1. 3. do 31.
5. prostřednictvím úřadu městyse dle
pravidel, které zastupitelstvo stanovilo
a to na konci měsíce června rozhodne
o rozdělení financí. V tomto systému
spatřuji velkou výhodu především v
tom, že bude transparentní a vše bude
rozhodnuto na jednom zasedání zastupitelstva. Informace o programech najdete v jiné části tohoto zpravodaje.
Přeji vám příjemné skoro jarní dny.
Jan Bozděch,
starosta městyse
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Hudební alchymista v akci
Koncert Jiřího Stivína v Klenčí

V sobotu 18. května 2019 v 16 hodin se
kostel sv. Martina v Klenčí rozezní sólovým koncertem Jiřího Stivína. Zájemci si
poslechnou ukázky z děl barokních mistrů
doplněný improvizacemi, za doprovodu
předem připravených základů.
Hudební alchymista Jiří Stivín je schopen hrát na všechny možné i nemožné
dechové nástroje, zároveň již léta pružně
a úspěšně přebíhá od vážné hudby k jazzu
a zpět. „Dokážu zahrát na všechno, co má
díru,“ říká tento multiinstrumentalista.
Hudba jej stále uchvacuje, nejvíce ho vzrušuje improvizace.
Pražský rodák se po absolutoriu na
FAMU věnoval výhradně hudbě. Popovou
kariéru začínal v 60. letech v beatových
Sputnicích. V roce 1964 u něj ale již dominoval jazz, s Martinem Kratochvílem
založil kapelu Jazz Q, se svým duchovním
otcem Karlem Velebným pak hrál v jeho
SHQ. V 70. letech účinkoval s kytaristou
Rudolfem Daškem a v mnoha dalších jazzových formacích, včetně vlastních.
Druhou sférou působnosti je pro Stivína
vážná hudba: „Kromě jazzu mě baví mu-

zika předklasická. To je sice vážná hudba,
ale nevyužívá symfonických nástrojů. Jde
spíše o předklasickou renesanční a barokní 'komořinu'. V ní se mohlo improvizovat
a už dopředu se počítalo s tím, že ji interpret nějakým způsobem dotvoří.“ Podobně jako v jazzu nalézá Stivín podobnosti
mezi styly, které dělí několik staletí.
Stivín, žák flétnového mága Milana Munclingera, hrál nějaký čas i v jeho slavném
souboru Ars rediviva. Hostoval například
s Pražským barokním triem, Pražskými
madrigaly nebo s Pražským komorním
orchestrem. Kromě flétny je na ostatní
hudební nástroje (cembalo, bicí, další dechové nástroje) vlastně samouk. Skladbu
studoval na londýnské Royal Academy of
Music v roce 1969 a také na pražské Akademii múzických umění (1977-1980), což
zúročil jak v jazzových kompozicích, tak
ve scénické a filmové hudbě.
Předprodej vstupenek na koncert Jiřího
Stivína bude zahájen v Informačním středisku 15. března 2019. Ceny vstupenek:
1. – 5. řada – 200,- Kč, ostatní – 150,- Kč.
TIC
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Nesmrtelnost. Věčně žít ve vzpomínce živých.
Vzpomínka na Evu Buršíkovou
Už rok přivykáme myšlence, že Eva
není mezi námi (zemřela 5. března 2018).
Všem nám je tady na světě čas vymezen,
já bych si však přála, aby někteří lidé neumírali - například maminky. A pak takoví,
jako byla Eva. Lidé, kteří druhým usnadňují život tím, že jim pomáhají nést břímě,
které jim osud naložil a pod nímž bez cizí
pomoci klesají.
Eva byla prospěšná všem, kdo s ní přišel do styku, ať už pracovního nebo soukromého. Žádnou situaci nepodceňovala,
vždy se snažila alespoň poradit, když už
nemohla pomoci jinak. Chápala a promíjela lidské slabosti, poskytovala útěchu
a oporu. Na prázdné formulace si nepo-

trpěla a vše, co chtěla říci, formulovala
jako rady a nedávala znát, že má převahu.
Nečastovala druhé svými potížemi. Naplňovala ideální představu, že by člověk
měl být každému vším. Plakat s plačícími,
radovat se s radujícími, měl by rozlišovat
mezi dobrem a zlem, krásou a ošklivostí,
pravdou a lží, rozdávat radost kolem sebe
a nikdy neztrácet smysl pro humor.
Já jsem vděčna osudu za to, že jsem se
alespoň ve svém pozdním věku mohla s
Evou seznámit. Můj život nesmírně obohatila a vždy na ni budu s vděčností a láskou vzpomínat. Jsem jí vděčna za umožnění práce v muzeu, nejen kvůli milovanému
J. Š. Baarovi, ale též proto, že jsem se na

sklonku života mohla vrátit do svého rodného domu, v němž jsem prožila prvních
sedm let svého života. Opravdu se asi život
vyvíjí v elipse - jak říkal Baar - často končí
tam, kde začínal. Věci se nedějí čistě náhodou, svět má hlubší provázanost!
Eva prožila užitečný, plnohodnotný
život, a proto jistě nemá zapotřebí ve své
knize života vytrhnout žádný list. Čest její
památce.
Evě Buršíkové bude obětována bohoslužba v pátek 1. března v kostele sv.
Martina od 16.00 hod.
Hana Kapicová

Zájezd na jižní Moravu
Program zájezdu 7.-9. 6. 2019

setkání“, které se odehrálo v domažlické
škole na Komenského 17. Ve třech věkových kategoriích zápolilo celkem 42 skupin. Jedno naše družstvo v mladší kategorii opět obsadilo druhé místo jen s těsným
výsledkem za vítěznou Folmavou a ani
další týmy Dráčat si nevedly vůbec špatně.
Děkuji touto cestou manželům Stodůlkovým, kteří s námi soutěžní den strávili a
pomáhali s doprovodem družstev po jednotlivých disciplínách.
Díky sněhové nadílce jsme si užili i bobování na svahu, a pokud počasí bude
přát, určitě si to zopakujeme.
Aktuálně se začínáme připravovat na

AT A
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Soutěžní sezóna se rozjela a pro malé
klenečské hasiče nezačala vůbec špatně.
Podzimní terénní závod v Holýšově absolvovaly hned tři pětičlenné hlídky a družstvo mladších obsadilo průběžné druhé
místo v celoroční soutěži Plamen. Radost
ze skvělého výsledku kalila jen skutečnost, že první místo nám uniklo o jediný
bod. V listopadu jsme se účastnili soutěže
v Milavčích, kde tamní hasiči připravili v
kulturním domě již tradiční „Podzimní setkání“, při němž se družstva z celého okresu utkala v různých zábavných i naučných
disciplínách. Zatím poslední soutěžní
zkušenost máme z únorového „Zimního

OV E M

Mladí hasiči se ponořili do soutěžní sezóny

Í P O D ČE
ENČ

R CH

Dráčata sbírají poháry

bychom ještě mohli navštívit zámek Rájec
– Jestřebí nebo zámek přímo v Blansku.V
neděli 9. června po cestě k domovu bychom si už konečně (snad to vyjde) zajeli do Telče, kde je objednána prohlídka
zámku. Tam bychom strávili oběd i čas na
procházku městem. S návratem počítáme
kolem 20. hodiny. Na společný víkend v
příjemné společnosti se těší
Marta Vojtíková

jarní část celoroční soutěže
Plamen, kde budou děti předvádět
hasičské dovednosti a
obratnost
při zdolávání překážkové trati za současné přípravy hadicového vedení a nástřiku
terčů pomocí džberových stříkaček. Plánujeme jezdit trénovat i na cvičiště profesionálních hasičů, kde se samotný závod
v dubnu odehrává, takže děti budou mít
možnost si vše podrobně vyzkoušet.
Mgr. Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

D

tek 7. 6. po ubytování případně obědu v
ubytovacím zařízení Vyhlídka v Blansku
– Češkovicích nás čeká odpolední prohlídka moravské metropole. Brněnské
cíle naší návštěvy budou ještě upřesněny.
Přestože nebudeme večer trávit v těsné
Tady budeme spát blízkosti vinných sklípků, určitě si zdroj
Protože se termín zájezdu blíží, sděluje- dobré nálady zajistíme a 8. června po sníme, že je k dispozici ještě 10 volných míst. dani se zvesela vydáme na průzkum MoRámcový program je následující: v pá- ravského krasu. Podle časových možností
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USNESENÍ zastupitelstva městyse z 5. veřejného zasedání konaného dne 29. ledna 2019
Zastupitelstvo městyse:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14

5.15
5.16
5.17
5.18

5.19
5.20
5.21

5.22

5.23

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení:
Anderle Jiří, Beneš Karel.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin
Frei, Přemysl Lamač.
Bere na vědomí rezignaci paní Vlasty Maslenové na pozici zastupitele městyse.
Bere na vědomí složení slibu zastupitele pana Milana
Tomana.
Bere na vědomí zápis z jednání VŽPVUP a SUS k výjezdu lesní cesty na komunikaci II/189.
Pověřuje starostu zajištěním opravy dle zápisu z jednání se SUS PK na výjezdu z lesní cesty na komunikaci
II/189.
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů a
usnesení starosty.
Bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty o plnění
usnesení.
Schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje dokumenty pro dotační programy poskytované z rozpočtu městyse.
Schvaluje vyhlášení dotačních programů: Dotační program – činnost dětí a mládeže, Dotační program – spolková činnost.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 platné k 31. 1.
2019.
Schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2419/79 KÚ
Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o
výměře 20 m2 s využitím skladování materiálu dle vyhlášeného záměru a žádosti.
Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače k uzavření
smlouvy za pronájem části pozemku p. č. 2419/79 KÚ
Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o
výměře 20 m2 za účelem s využitím skladování materiálu.
Bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor
za účelem provozování hostinské činnosti, kavárny.
Ukládá starostovi projednat podmínky nájemní smlouvy.
Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi prověřit smlouvu
se společností Auction Zone, s. r. o.
Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,Kč Plzeňskému Military Car Clubu, z.s. na realizaci:
„CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 – 2019 u příležitosti 74. výročí konce 2. světové války.
Neschvaluje žádost o pořízení techniky pro členy Fotokroužku FOTO-TUR-CERCH.
Ukládá starostovi informovat Fotokroužek FOTO-TUR_CERCH o možnosti podat žádost o pořízení techniky, resp. o příspěvek do dotačních programů městyse.
Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlasu o právu
provést stavbu se společností První chodská develop,
a.s., sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, 345 34 Klenčí
pod Čerchovem, IČO: 28002202 na pozemku p. č. 3480
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemen – služebnosti a souhlasu o právu provést stavbu se společností První chodská develop, a. s. na
pozemku p.č. 3480 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí návrh plánovací smlouvy na zřízení

místní komunikace se zpevněným povrchem na pozemcích p.č. 666/1 a 734/37 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
5.24
Ukládá starostovi a 2. místostarostovi projednat znění plánovací smlouvy na zřízení místní komunikace se
zpevněným povrchem se žadateli a první zástupkyní
městyse na pozemcích p.č. 666/1 a 734/37 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
5.25
Bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly č.
015781-2018/IROP – projektu s názvem Vybavení
JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním hasičským automobilem.
5.26
Neschvaluje žádost o odprodej části pozemku p. č. 3867
v rozsahu bývalé parcely p.č. 1531/162 v KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
5.27		Pověřuje starostu přípravou podkladů k směně pozemků v rozsahu část pozemku p.č. 3867 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem za část pozemku p. č. 1679/3
v majetku pana Jiřího Pittnera vše KÚ Klenčí pod Čerchovem ve stejné výměře.
5.28
Schvaluje nájemní smlouvu s nájemníkem domu čp. 330
platnou do 30. 6. 2019 s tříměsíční kaucí a podmínkou
jednoho nezaplaceného nájmu s okamžitým ukončením
smlouvy.
5.29
Bere na vědomí žádost o spolupráci se společností
REMA AOS, a. s. v oblasti zpracování odpadů a vyjádření společnosti EKO-KOM, a. s. k této žádosti.
5.30
Bere na vědomí zahájení správního řízení AOPK ČR
k povolení výjimky pro zimní údržbu na komunikaci č.
II/189, vyjádření městyse Klenčí k tomuto správnímu
řízení a rozhodnutí AOPK ČR v této věci.
5.31
Bere na vědomí znalecké posudky zpracované znalcem
na majetek městyse – pozemky p.č. 2876/1, budovy na
pozemcích p.č. st. 425/16, st. 425/18 KÚ Klenčí pod
Čerchovem a pozemek p. č. 2157/6 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
5.32
Bere na vědomí územní studii na lokalitu kasáren zpracovanou společností Sladký & Partners, s.r.o. z roku
2011.
5.33
Ukládá starostovi a VŽPVUP ve spolupráci se společností Sladký & Partners, s. r. o. aktualizovat studii na
lokalitu kasáren.
5.34
Pověřuje starostu k zastupování městyse v rámci SMO
ČR, Svazku Domažlicko, Sdružení LAZCE, Euroregion
a MAS Český les.
5.35
Pověřuje 2. místostarostu Františka Čiperu k zastupování městyse v rámci SMOPK.
5.36
Pověřuje 1. místostarostu k zastupování starosty v rámci
vnitřní správy městyse.
5.37
Pověřuje 2. místostarostu k zastupování starosty v rámci
vnější správy městyse.
5.38
Schvaluje nominaci starosty městyse do kontrolního výboru v rámci SMO ČR pro XVII. volební Sněm v Ostravě.
5.39
Schvaluje podání žádostí v rámci dotačních programů
dle tab. č. 1.
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Tab. č. 1 – Dotační programy a projekty městyse
Projekt městyse

5.42

Dotační program

Spolupráce Klenčí / Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
Herent
v roce 2019
MŠ elektrika

PSOV

Opěrná zeď proti
faře

Obnova historického stav. fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území
Plzeňského kraje 2019 - Č. 1 Obnova původního
řešení nemovitostí a drobných staveb na území
památ. rezervací a zón 2019

Tenisové kurty
Klenčí

Podpora vybudování a modernizace sportovišť

Stromy - údržba

Ochrana přírody 2019

5.40

5.41

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011383/VB/001 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. v zastoupení společností OMEXOM GA
Energo, s.r.o. na pozemcích 2460/1 a 2461/7 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene.

5.43

5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49

Schvaluje zadání veřejné zakázky: „Klenčí pod Čerchovem – doplnění kanalizační sítě“ – projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení a
dokumentace pro provádění stavby společnosti d-plus
Projektová a inženýrská činnost, a.s., sídlem alej Svobody 56, 323 18 Plzeň.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se
společností d-plus na veřejnou zakázku: „Klenčí pod
Čerchovem – doplnění kanalizační sítě“ – projektová
dokumentace pro společné územní a stavební povolení
a dokumentace pro provádění stavby.
Ukládá FV projednat úpravu nájemních smluv o inflační
doložky, případně ponechat nájem na současné výši.
Ukládá FV připravit úpravu výše nájmu v prostorách
restaurace U Nádraží a bytu v čp. 53, a starostovi projednat tento návrh se společnostní Vinička s.r.o.
Ukládá starostovi projednat s firmou Vinička s.r.o. dodatek nájemní smlouvy restaurace U Nádraží a bytu
v čp. 53, který bude řešit platbu za spotřebovaný plyn.
Schvaluje doplnění kulturních akcí dle návrhu zastupitele Jiřího Anderleho.
Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.
Ukládá VŽPVUP zjistit stav projektové dokumentace
kanalizace v dolní části městyse.

3. Usnesení starosty městyse platné k 31. 1. 2019
Starosta městyse:
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Vzal na vědomí zprávu o poškození lípy v centru městyse
na pozemku p.č. 2417/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Předal dokumenty ke škodným událostem PČR k prošetření.
Schválil zpracování projektové dokumentace dle nabídky pro dopravně-bezpečnostní řešení křižovatek komunikací II/189-1c a 1c–2c dle pasportu MK Klenčí pod
Čerchovem.
Vydal závazné prohlášení provozovatele veřejného pohřebiště pro možné uložení ostatků obyvatel obcí Díly,
Postřekov, Ždánov, Draženov a Pařezov i pro případy
tzv. sociálního pohřbu, vše dle § 16 odst. 1 zákona č. 256
/ 2001 Sb., o pohřebnictví.
Schválil platový výměr ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ
dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Schválil dodatek ke smlouvě o nájmu družstevního bytu
v domě čp. 333.
Schválil žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých
prostor za účelem konání svatební hostiny.
Ukončil výkon OPP trestů odsouzeného z důvodu nesplnění podmínek výkonu OPP.
Schválil zadání projektové přípravy rekonstrukce

3.10

3.11
3.12
3.13

3.14

elektřiny v budově MŠ panu J. K., sídlem Klenčí pod
Čerchovem 314, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO:
64352749.
Schválil smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny / zemního plynu s firmou BOHEMIA ENERGY
entity s.r.o., sídlem Na Poříčí 1046, 110 00 Praha 1, IČO:
27386732 na objekt čp. 1.
Schválil výkon OPP odsouzeného ve prospěch městyse
Klenčí pod Čerchovem na základě Usnesení Okresního
soudu v Domažlicích č. j. 2 T 89/2018.
Neschválil zapojení do projektu Domažlicko z nebe včetně pořízení 70 ks publikací oproti prezentace městyse v
publikaci.
Schválil dodatek č. 2 smlouvy o provozování sběrného dvora se společností Rumpold – R Rokycany, s.r.o.,
sídlem Jiráskova 32, 337 01 Rokycany, IČO: 62619357,
kterou se mění sazba za provozování sběrného dvora.
Schválil dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 25. 8. 2002 se ZUŠ Jindřicha Jindřicha
Domažlice, p.o., kterou se upravuje výše pronájmu za
skutečně využité prostory.

Zpráva kontrolního výboru za měsíc leden 2019
Dne 09.01.2019 byla provedena kontrola nájemních smluv
za bytové, nebytové prostory a pozemky. Zkontrolováno bylo 54
nájemních smluv na bytové prostory v čp. 330, 14 smluv nebylo
podepsáno nájemníky. Dále jsme zkontrolovali 23 smluv v DPS,
smlouvy čp. 90, čp. 206, čp. 53 – bez závad. Zkontrolováno 12
smluv na pronájem garáží a 28 smluv na ostatní nebytové prostory – bez závad. Dále bylo zkontrolováno 51 smluv na pronájem

pozemků. Starší smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, nově
uzavřené smlouvy již na dobu neurčitou. Dvě smlouvy nebyly podepsány nájemci.
Dne 09.01.2019 byly prověřeny platby za energie společnosti
Vinička, s. r. o. v restauraci U Nádraží čp. 53 dle usnesení ZM č.
4.18. Zjištěné skutečnosti byly předány ZM.
Martin Frei, předseda KV
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Zpráva kontrolního výboru za únor 2019
Dne 11.02.2019 byla provedena kontrola v Masarykově základní škole a mateřské škole za přítomnosti ředitelky a zástupkyně ředitelky. Provedena namátková kontrola předložených
smluv – bez závad. KV seznámen s požadavky vůči zřizovateli na
opravy a rozvoj školy. Vznesen požadavek na provedení kontroly
ZŠ a MŠ zastupiteli městyse, aby se seznámili se současným stavem budov. Dále předloženy informace o zasedání školské rady,

poslední jednání v říjnu 2018. Zápisy ze zasedání školské rady
jsou uloženy ve škole.
Dne 11.02.2019 byla provedena kontrola plnění usnesení
zastupitelstva městyse. Uložené úkoly jsou průběžně plněny, s
přehledem o stavu plnění jednotlivých usnesení byli seznámeni
zastupitelé městyse.
Martin Frei, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
9. 2. 2019
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: přípravy masopustu - probíhají
3. Příprava aktuálních akcí: masopust (2. březen)
4. Příprava výhledových akcí: Beseda s Karlem Jachanem (březen); beseda s Karlem Benešem (duben); brigády na křížcích
(duben); zájezd do partnerské obce Kleneč (11. květen); mezinárodní den dětí (2. červen).
5. Doplnění plánu akcí na rok 2019 o sportovní akce: Zájezd do
aquaparku THERME ERDING v Německu (duben); Dětský
den - ve spolupráci s Tj Spartak, není 100% jisté, jestli bude
Spartak pořádat, vše až po valné hromadě v únoru 2019 (červen); tenisový turnaj čtyřher na místních kurtech (srpen nebo
září).
7. Další plánované aktivity VKSO: Oprava křížů, soch a památníků (Mlynářuc kříž pod Klenčím z roku 1842, kříž nad Klen-

čím z roku 1841, kříž k upomínce požáru horního Klenčí z roku
1885, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 s obnovení 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 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; oprava hřbitovních bran – mozaiky.
8. Různé
9. Diskuse
Jiří Anderle, předseda výboru

Děti, mládež a spolková činnost
Dotační programy vyhlášené Úřadem městyse Klenčí pod Čerchovem
Městys Klenčí pod Čerchovem po schválení zastupitelstvem městyse na jeho lednovém zasedání vypsal pro rok 2019 dva
dotační tituly se zaměřením na spolkovou
činnost a na podporu činností pro děti a mládež. Žádosti je možné podávat do podatelny
úřadu městyse v období od 1. 3. 2019 do 31.
5. 2019. Dle schválených pravidel pro vyplácení příspěvků je nutné podat žádost, která
má všechny potřebné náležitosti.
K dotačním titulům je nutné uvést, že

podání žádosti není možné do 1. 3. a není
možné po 31. 5. Takové žádosti budou v
rámci hodnocení vyřazeny. V žádosti je
vždy nutné popsat, na co budou požadované finanční prostředky využity, proč žadatel o příspěvek žádá.
V prvním týdnu v červnu bude zasedat
komise pro vyhodnocení žádostí a žadatelé
mohou být osloveni s doplněním, na které
bude obvykle 3–5 pracovních dní. Vše bude
směřováno na konec června, kdy zastupi-

telstvo rozhodne o přidělení prostředků,
předpokládám, dle doporučení komise.
Jedná se o první ročník dotačních programů, proto se může stát, že se celý systém bude pro příští roky vyvíjet. Veškeré
informace budou až do 31. 5. 2019 na
webových stránkách městyse, úřední desce úřadu městyse Klenčí a konečně také u
pracovníků podatelny úřadu městyse.
Budeme se těšit na vaše žádosti.
Jan Bozděch

PODĚKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Svoz komunálního odpadu:

ZO ČZS v Klenčí pod Čerchovem
děkuje své člence
paní Jitce Pittnerové
za výraznou pomoc při organizaci
výroční schůze a za skvěle odvedenou
práci při zajištění občerstvení.

Parkovací místa u zdravotního střediska
jsou určená především pro lékaře, zaměstnance zdravotního střediska a pro
pacienty. Žádáme vás tímto, abyste svá
vozidla parkovali jinde.
Děkujeme za pochopení
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Březen – 12., 26.; Duben – 9., 23.
Květen – 7., 21.

Nejbližší termíny konání
zasedání Zastupitelstva
městyse Klenčí p. Č.:
úterý 26. března 2019
úterý 23. dubna 2019
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Masopust 2019
www.foto-placatkova.cz

Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva
městyse Klenčí pod Čerchovem, Výbor
pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem
a okolí, z. s. a Dodna club srdečně zvou
všechny občany na 12. ročník obnovené
kulturně-folklórní akce MASOPUST 2019
v KLENČÍ „MASOPUSTNÍ PRŮVOD
KLENČÍM & akce na pomoc koňskému
útulku“ konaný v sobotu 2. 3. 2019.
Sraz masek v hospůdce U Psůtků od
11 h, kde bude v salonku možné zakoupit
masky, převléknout se a připravit se. Úderem 14. h pak odtud vyjde průvod masek
v čele s kapelou Sedmihorka po kopci
(kudy vedla stará císařská poštovní cesta)
až k parkovišti u továrny nad Klenčí. Poté
půjde průvod v čele s povozem vezoucí ži-

vého Masopusta. Za nimi poveze v kočárku Masopustova žena, resp. vdova jejich
synka – malého Masopusta. Předvojem
jim budou jezdci na koních z miřkovského
útulku pro týrané koně „S.O.S. - Život pro
koně“. Následovat bude povoz - veterán
Dodge WC62 - se soudkem chodovarské
třináctky. Za zvuků hudby a zpěvu projde
průvod po hlavní silnici celým Klenčím
až k vlakovému nádraží. Na prostranství
mezi nádražím a restaurací U Nádraží
pronese v roli soudce známý herec a moderátor Petr Jančařík z přistaveného valníku masopustní řeč směřovanou k malému
Masopustovi, v níž se zmíní o špatnostech,
kterých se jeho táta za uplynulý rok dopustil. Následně bude Masopust sťat katem.
Po skončení popravy, potvrzení řezníka a
čerta o neživotě Masopustově se přítomní
přesunou do sálu kulturního domu, kde
od cca 16 h proběhne Masopustův pohřeb
a po něm pak začne masopustní zábava, s
bohatou tombolou, se vstupem pro všechny zdarma! Na zastávkách (na parkovišti
u továrny, před hospůdkou U Psůtků a na

náměstí před Café barem K-1 a vinotékou
Pod Muzeem) bude připraveno občerstvení. Akce bude opět pojednána i jako pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně
„S.O.S. - Život pro koně“. Při průvodu
bude probíhat sbírka do kasiček a výtěžek
bude předán představitelům útulku, kteří
se akce též zúčastní. Trasa průvodu povede jako každoročně přes celé Klenčí a bude
dlouhá 2000 metrů. Tradiční masopustní
průvody se konaly v Klenčí do roku 1958,
a pak byly obnoveny jen recesistické v letech 1971 až 1973. V roce 2008 rok jsme
obnovili tuto tradici po dlouhých 35, resp.
50 letech. Další info na tel.: 604 513 923
– Jiří Anderle, předseda VKS a VRMKO
nebo na emailu: anderlecht@centrum.cz.
PS: Masopustní zábava bude končit, tak
aby zájemci stihli vlakové spojení (odjezd
z Klenčí 18.24 h a pak ve 20.24 h) do Postřekova na maškarní bál, který začíná ve
20 hodin a hrát tam bude BÁL BAND.
Jiří Anderle

Raná péče Diakonie
Sociální služba pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením
Kde pomáhá raná péče?
Co to je raná péče a kdo ji může využít?
Raná péče je terénní sociální služba pro
rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením v raném věku (od narození dítěte do
maximálně jeho sedmi let). Je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny,
kde se všichni její členové cítí dobře, přirozeně a bezpečně. V souladu se Zákonem
o sociálních službách (č. 108/2006 sb.) je
poskytována bezplatně.
Pracoviště Rané péče Diakonie spolupracuje s rodinami dětí s mentálním,
pohybovým nebo kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra
či se závažnými poruchami komunikace.
Působí již od roku 1994, v současné době
jeho služby mohou využít rodiny z Prahy,
Středočeského, Plzeňského a Ústeckého
kraje. Tým poradkyň tvoří speciální pedagožky, sociální pracovnice a psycholožky.

Co služba rané péče Diakonie nabízí? S čím
může poradkyně rané péče rodinám pomoci?
Raná péče je soubor služeb, které si

každá rodina volí v průběhu jejího využívání tak, jak potřebuje. Jednou z nich je
poradenství týkající se vývoje dítěte, poradkyně navrhují aktivity podporující jeho
vhodný rozvoj. Máme k dispozici velkou
půjčovnu pomůcek a hraček. Dále poskytujeme sociálně právní poradenství s ohledem na možnosti podpory ze strany státu
i nestátních organizací (nadací apod.).
Předáváme užitečné kontakty (lékaři, další odborníci a rodiny) a pomáháme při hledání vhodné návazné služby - mateřské,
základní školy, stacionáře, odlehčovací
služby. Služba je pro celou rodinu - nezapomínáme ani na rodiče, které provázíme
v jejich nelehké situaci, poskytujeme jim
podporu, sdílení a základní krizovou intervenci. Pomáháme jim zorientovat se v
nové neznámé situaci, aby důsledky postižení dítěte byly pro rodinu minimální.

Jakým způsobem raná péče probíhá?
Vzhledem k terénnosti služby (rodina
sama nemusí nikam dojíždět) jezdí poradkyně za rodinami domů zpravidla jednou
za 6-8 týdnů (celkem 6x ročně). Konzulta-

ce trvá podle potřeby jednu a půl až dvě a
půl hodiny. Během konzultace poradkyně
s rodiči hovoří o aktuální situaci i o tom,
co se dělo mezi konzultacemi, většinou
s sebou přiveze pomůcky a hračky, které s dítětem vyzkouší a doporučí, jak je
dále využívat. Dále se mohou rodiče na
poradkyni obracet s dotazy po e-mailu a
telefonu, mohou si říct například o další
kontakty, odkazy a podobně. Rodiny si
mohou speciální a rehabilitační pomůcky
a odbornou literaturu vybrat a zamluvit
podle katalogu na webu pracoviště.

Jak si rodiče mohou o tuto službu říct?
V případě zájmu o službu nás mohou
rodiče (pečující osoba) kontaktovat telefonicky (tel. 235 518 392, v pracovní dny
od 9 do 16 hodin) či mailem: info@rana-pece.cz. Poradkyně po domluvě přijedou
do rodiny, službu představí a případně domluví následnou spolupráci.
Více informací naleznete na www.rana-pece.cz.
Mgr. Ondřej Raffel,
manažer projektů
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KALENDÁŘ AKCÍ
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.
10. 3. Muzikál Duch, 19.00 hod., Nová
scéna Divadla J. K. Tyla v Plzni,
odjezd autobusu v 17.00 hod. od
Domu přírody Českého lesa.
14. 3. Chvála pěveckému umění, 18.00
hod., Dům přírody Českého lesa,
přednáška Ludmily Rejhové o
operních pěvkyních s ukázkami
operních árií.
22. 3. 4. ples městyse Klenčí pod Čerchovem, 20.00 hod., sál U Nádraží, zahraje skupina Bride Band.
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
30. 4. Průvod čarodějnic, stavění májky
Květen
1.5. Oslava osvobození Klenčí americkou armádou. Úřad městyse
Klenčí pod Čerchovem. Pomníky
na Výhledech.
18. 5. Jiří Stivín, kostel sv. Martina
Klenčí pod Čerchovem
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.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU
Dětský maškarní bál se přesouvá na
sobotu 30. března 2019 od 14.00 do
17.00 hod. v sále U Nádraží
v Klenčí pod Čerchovem.
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Chvála pěveckému umění
Přednáška Ludmily Rejhové
Tímto pořadem vám představíme „BEL
CANTO“ slavných světových primadon.
Staroitalský „krásný zpěv“ zůstává
východiskem celé hlasové techniky a neobejde se bez něho ani ryzí zpěv klasický
– Mozart, romantická píseň – Schubert,
italská opera – Verdi, ani náš pěvecky nádherný Smetana. Ušlechtilý italský tón hlasu hlas nenamáhá, touto technikou si zpěvák v sobě vytvoří hudební nástroj. A na
ten zpěvem hraje. Pěvec, dokonalý umělec
dovede potom dát pravý výraz všem vznětům své duše – lásce, radosti, bolu, zklamání… v hlase se zrcadlí výraz duševního
pohnutí, v hlase je slyšet síla pěvcova prožitku. „Kdo jde za slávou, nikdy nebude
velký, a kdo chce být velký, tomu je sláva

prázdným pojmem. Umění je služba, kterou nelze odbýt něčím pomíjejícím jako je
sláva…“
V ukázkách operních árií uslyšíte „krásný hlas“ Emy Destinové, Jarmily Novotné, Renaty Tebaldi, Victorie de los Angeles, Soni Červené a Gabriely Beňačkové.
Jean Cocteau: „Lidský hlas“
Lidský hlas má v sobě něco pozoruhodného. Slova mohou klamat, myšlenky
mohou zůstávat skryty, ale HLAS… Kdo
umí naslouchat lidskému hlasu, vždycky
v něm zachytí větší kus pravdy o člověku,
než dává pouhý smysl slov.
Buďte vítáni!
Ludmila Rejhová

Informace k zájezdu na muzikál Duch:
- odjezd autobusu bude 10. 3. v 17 hodin od Domu přírody v Klenčí p. Č.
- pro účastníky z Domažlic autobus zastaví v 16.30 hodin u autobusového nádraží
- pro účastníky z Postřekova autobus zastaví v 17.10 hodin u obecního úřadu
- vstupenky účastníci obdrží v autobusu
- představení se odehrává na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni od 19 hodin
- po představení se co nejdříve odjíždí zpět – Postřekov – Klenčí – Domažlice
- o výši a úhradě vstupenky + dopravy budou účastníci informováni

Řemeslné dílny
Velikonoční tvoření a malování keramiky
Stále je ještě možnost hlásit se do připravovaných výtvarných kurzů malování
keramiky, malování kraslic a drátkování
vajíček.
Kurzy malování keramiky povede malířka Jana Psutková. Kurzy budou vždy ve
středu od 17.00 do 19.00 hod. Kurz potrvá
pět týdnů. První setkání se uskuteční ve
středu 6. března. Maximální počet účastníků je 15. Veškeré pomůcky zapůjčíme.
Cena kurzu je 300 Kč.
Kurzy malování kraslic povede paní
Pavlína Janečková. Kurzy se budou konat
vždy v úterý od 17.00 do 19.00 h, celkem se
uskuteční tři setkání, první připadá na 19.
března. S sebou budete potřebovat: vyfouk-

nutá bílá slepičí vajíčka a kahan na vosk,
ostatní pomůcky zapůjčíme. Maximální
počet účastníků je 20. Cena kurzu 180 Kč.
Kurzy drátkování vajíček povede paní
Hana Štefflová. Kurzy se uskuteční v úterý
9. dubna a 16. dubna od 17.00 do 19.00 h.
S sebou si přineste vyfouknutá vejce, další pomůcky zapůjčíme. Maximální počet
účastníků je 20. Cena kurzu 120 Kč.
Všechny uvedené kurzy se uskuteční v
Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod
Čerchovem, na kurzy se můžete hlásit telefonicky: 379 795 325 nebo na mail: tic.
kultura@klenci.cz
TIC
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Pozvánka MDŽ

Srdečně vás zveme na tradiční oslavu MDŽ, která
se bude konat
v sobotu 9. března 2019 od 14:00
v sále kulturního zařízení
U Nádraží.
Připraven je kulturní program
a bohaté pohoštění.
Nechte na pár hodin každodenní starosti za hlavou a
přijďte se příjemně pobavit.
Pořadatelé ze ZO KSČM a
KČP.

Postřekovský masopust
Pátek 1. 3.
Sezpívaná na kytičkovou, 20.00 h, hospoda U Hadamů
Sobota 2. 3.
Maškarní bál, 20.00 h, hospoda U Nádraží, hraje Bál band
Neděle 3. 3.
Krojovaný průvod obcí, od 16.00 h, od hospody U Hadamů
Kytičková zábava, 17.00 h, hospoda U Nádraží, hraje Regent
Pondělí 4. 3.
Babský bál, 19.00 h, hospoda U Nádraží, hraje Horalka
Úterý 5. 3.
Masopustní průvod obcí od tělocvičny, od 16.00 h
Truchlení pozůstalých u muziky, 17.00 h, hospoda U Nádraží,
hraje Regent

Dům přírody Českého lesa, městys Klenčí pod Čerchovem, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
regionální pracoviště CHKO Český les - Přimda a J. M. S. - FOTO
pořádají

2. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy od 10 let do 99 let

ČESKÝ LES

Téma:
ODKAZ PŘEDKŮ (památky, architektura a folklór)
Věkové kategorie:
A) Děti: 10 let až 14 let
B) Děti: 15 let až 18 let
C) Dospělí: 19 let až 99 let
Technické podmínky:
I. Mobil (od 5Mpix.) - pouze kategorie A a B
II. Fotoaparát (od 6Mpix) – všechny věkové kategorie
Pravidla soutěže:
1) Všechny fotografie musí být pořízeny na území Českého
lesa nebo v jeho nejbližším okolí, na území ČR je tato hranice tvořena železniční tratí: Folmava - Domažlice - Klenčí
pod Čerchovem - Poběžovice - Bor u Tachova -Tachov
- Planá u Tachova - Chodová Planá - Mariánské Lázně Lázně Kynžvart – Dolní a Horní Žandov - Salajna - Horní
Lažany. Na straně SRN: Neualbenreuth, Mähring, Bärnau,

Flossenbürg, Georgenberg, Waidhaus, Eslarn, Schönsee,
Waldmünchen, Furt in Wald a zpět k Folmavě.
2) Fotografie nesmí být starší 5let.
3) U všech fotografií musí být uvedeno jméno, příjmení, věk,
datum, kdy byla fotografie pořízena, a přesné místo, kde
byla fotografie pořízena.
4) Maximální počet je 5 fotografií od každého soutěžícího.
5) Po skončení soutěže se fotografie stávají majetkem pořadatelů a ten je smí použít k prezentaci Českého lesa, vždy s
uvedením autora snímku.
6) Vyhlášení soutěže 01.03. 2019. Uzávěrka 31.08. 2019.
7) Fotografie zasílejte na: fotosoutez-dpcl@seznam.cz nebo
na wolchx@sezam.cz.
8) Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 9. listopadu ve 14.00
hod. v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.
Těšíme se na vaše fotograﬁe

