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Milí spoluobčané,
dnešní úvodník zahájím tématem,
o kterém řada z nás do určitého věku
vůbec nemluví, ale až nastane první
vážnější problém, uvědomíme si, že jej
sami nezvládneme a potřebujeme pomoci. Na konci července nám oznámili
manželé Koptíkovi zprávu, že svoji společnou praxi praktického lékaře předávají synovi Jiřímu. Rád bych touto cestou manželům Koptíkovým poděkoval
za jejich práci pro jejich pacienty, pro
naši obec. Jak jsem již uvedl, z mnoha
pohledů je lékař velmi důležitý, což si
mnoho z nás uvědomí i pozdě. K tomu
je nutné uvést, že Klenčí tak má stále
velice dobře dostupnou lékařskou péči.
Myslím, že je na místě poděkovat i za
naše občany manželům Koptíkovým a
Jirkovi přeji, aby se mu v praxi praktického lékaře dařilo, a zároveň mu přeji
jen samé zdravé pacienty.
Druhé téma, které bych rád zmínil v
tomto úvodníku je rekonstrukce dolní
části náměstí. V průběhu posledních
týdnů se vytvořila, především díky sociálním sítím, nesmyslná bublina mezi
občany nad tím, že budeme v této části
obce požadovat platbu za možnost parkování. K tomuto lze jen uvést, že bohužel takovou osvětu rozšiřují lidé, kteří o
dění v obci zřejmě valný zájem nemají.
Na náměstí skutečně chceme omezit
možnost parkování. Omezit však znamená např. stání po dobu maximálně 3
nebo 4 hodin. K tomuto nás vede fakt,
že lidé pracující v sousedním Německu
u nás často parkují a zabírají tak místa
pro ty, co by to potřebovali mnohem
více. Cílem tohoto opatření je umožnit
parkování občanům Klenčí a turistům,
kteří do Klenčí přijíždějí. Tzn. v centru
obce nebude placené parkování, nýbrž
časově omezené stání.
Závěrem vyslovím přání, abychom si
všichni užili barevný podzim.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz

září 2019

Na houby do Českého lesa
Mykologická akce

Na sobotu a neděli 12. - 13. října jsme
pro milovníky hub a houbaření připravili
ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český
les a Národním parkem Šumava další mykologickou akci.
Začneme v sobotu v 9.00 u východiště
červené turistické trasy (Vranovské sedlo,
49°28'23"N, 12°43'44"E), kdy se společně s mykologem panem Zeleným vypravíme na sběr hub. Komentovaná vycházka
povede po červeném značení do přírodní
rezervace Starý Hirštejn až ke zřícenině
hradu Starý Herštejn. Délka trasy je přibližně 4 km. Předpokládaný konec akce je
kolem 14.00 hod.
Nezapomeňte košíky na houby!
Nasbírané úlovky budou použity na výstavu hub, která se uskuteční následující
den.
V neděli 13. října mezi 9.00 - 15.00
budou nasbírané houby k vidění v Domě
přírody Českého lesa v Klenčí pod Čercho-

vem.
Výstava běžných i méně známých druhů
hub Českého lesa bude doplněna přednáškou na téma „Houby smrčin“ a výstavou
fotografií hub německé fotografky Elfriede Kellnhofer, která je nejen nadšenou
fotografkou, ale zároveň i mykologickým
poradcem. Její fotografie byly k vidění již
na několika výstavách v sousedním Waldmünchenu nebo ve Furth im Waldu.
Během výstavy od 9.00 do 15.00 bude k
dispozici mykologická poradna. Houby k
určení noste celé a neočištěné!
Průvodce na vycházce, přednášející a
mykologický poradce bude stejně jako v
loňském roce Mgr. Luboš Zelený (NP Šumava).
A ještě na závěr malý test: Dokážete si
tipnout, kolik druhů hub se nám podaří
během vycházky nasbírat? Odpověď se jistě dozvíte na nedělní výstavě.
Marie Kobesová
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Juniorfest míří do Domažlic!
Čtěte tipy organizátorů, co si letos nenechat ujít

Začátek listopadu je v Domažlicích již
neodmyslitelně spjat s konáním Mezinárodního filmového festivalu Juniorfest
pro děti a mládež. Festival se letos koná
od 8. do 14. 11. 2019 a zve nejen nejmenší
diváky, ale i jejich rodiče, studenty a další
obyvatele města a návštěvníky k pestrým
filmovým zážitkům. Dvanáctý festivalový ročník nabídne opět světové premiéry
snímků, které v kinech nebyly dosud uvedeny, významné osobnosti zahraničního
filmu, Matyáše Valentu v roli moderátora
a nově i člena organizačního týmu a samozřejmě bohatý doprovodný program.
Vůbec poprvé si navíc mohou návštěvníci
festivalu pořídit víkendovou akreditaci a
užít si tak do sytosti speciálních projekcí
promítaných od 9. do 10. listopadu.
Z více než stovky filmů pro vás pořadatelé vybrali ty, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Prvním tipem je snímek
Fanny a pes, který navíc bude letošní festival zahajovat v rámci slavnostního galavečera v pátek 8. listopadu. „Na pozadí
tohoto animovaného snímku je vylíčen
průběh revoluce odehrávající se v Německu na podzim roku 1989, a to z pohledu dí-

těte”, informuje Barbora Kyas, programová ředitelka festivalu. Film vypráví příběh
Fanny, která se stará o Sputnika, psa své
kamarádky. Ta odjela na prázdniny do Maďarska, ovšem již se nevrátila. Jako mnozí
jiní v té době uprchla se svou maminkou
na Západ. Fanny se spolu se Sputnikem
vydává kamarádku hledat a stává se tak
svědkem pohnutých událostí, které mění
budoucnost celé země. Na zahajovací projekci si mohou diváci zakoupit vstupenky
již brzy na webových stránkách festivalu.
Další doporučení, co si během festivalu
rozhodně nenechat ujít, předkládá herec
a moderátor Matyáš Valenta: „Zaujal mě
film Výkop, který svým výtvarným stylem
připomíná britskou tradici animovaných
filmů studia Aardman. Navíc je plný typicky britského humoru.“ Film zachycuje
mladého krtka, který se snaží dosáhnout
svého snu stát se fotbalistou. Věc mu však
komplikuje to, že krtci ve dne nevidí. Snímek je přístupný dětem od šesti let a bude
na festivalu uveden v mezinárodní soutěži
animovaných filmů.
„Já mohu doporučit snímek Šachový
princ s mým oblíbeným Gérardem Depardieu“, sdělila Judita Soukupová, ředitelka
festivalu. „Film vznikl na motivy skutečné události a vypráví příběh juniorského
mistra ve hře šachy, který se narodil v roce
2000 v Bangladéši a v současnosti žije ve
Francii. Snímek je přístupný dětem od 12
let a o festivalovém víkendu jeho projekci
doplní setkání se členy letošní mezinárodní festivalové poroty”, dodává. Ředitelka

festivalu návštěvníkům však doporučuje
ještě jeden snímek, dabovaný film Putování se sobíkem, který vypráví příběh malého soba Ailo a zachycuje krásu krajiny za
polárním kruhem.
I milovníci retrospektivních sekcí si na
festivalu opět přijdou na své. Zde divákům
přináší doporučení výkonný ředitel festivalu Michal Šašek: „Po tři večery uvedeme
v Loutkovém sále legendární třináctidílný
česko-polský televizní seriál Dlouhá bílá
stopa. Kamarádi Petr, Jirka a Honza se
seznámí s dcerou polského inženýra stavějícího v horách silnici a společně zažívají různá dobrodružství. Zachrání poraněnou srnku, dopadnou pytláka, hledají s
horskou službou ztracené turistky a další
a další…“ V seriálu se můžete těšit na legendární herce Jana Skopečka, Libuši Geprtovou, Karla Augustu nebo Slávku Budínovou. Michal Šašek dále doporučuje
sledovat i doprovodný program festivalu:
„Na nedělní podvečer jsme připravili Strašidelnou stezku, která se v letošním roce
bude poprvé odehrávat i v Domažlicích.
Program vzniká ve spolupráci s domažlickým oddílem Junáka.“
Další tipy na projekce a doprovodné
akce sledujte na webových stránkách
festivalu www.juniorfest.cz. Jednotlivé
vstupné činí 60 Kč, víkendová akreditace
120 Kč. Promítat se bude v kině Čakan a
v Loutkovém sále. Organizátoři se těší na
všechny návštěvníky dvanáctého ročníku.
Radka Šámalová
Public relations & Press service

Podvečer s dechovkou
Myslivecká kapela Atlas

Kapela byla založena v roce 1974 jako
malý taneční orchestr a již v té době spo-

lupracovala s dechovkou Úhlavan. Obě skupiny hudebníků
postupem času splynuly. Lidové
písničky a také moderní střední
proud povznesly kapelu do popularity u posluchačů v širokém
okolí hned v osmdesátých a devadesátých létech minulého století a to nejenom na území vlasti,
nýbrž i za hranicemi. Písničky
od kapely Atlas můžete slyšet i
na vlnách Českého rozhlasu, na Nově i v

pořadu Šlágr.
V pátek 25. října od 17 hodin si mohou
zájemci tuto kapelu poslechnout naživo v
Klenčí v sále U Nádraží. Kapelník Miroslav Čepický se na své příznivce velmi těší
a vzkazuje, že budou velmi spokojeni. Čekají je 2 hodiny písniček všeho druhu a tolik potřebné zábavy a legrace. Vstupenky
ve výši 90,- Kč si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru v Klenčí nebo
u pokladny v sále před koncertem.
TIC
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8. Usnesení starosty městyse platné k 30. 6. 2019
Starosta městyse:
8.1
8.2
8.3
8.4

Schválil zpracování energetického posudku na objekt
MŠ pro potřeby dotace z programu SFŽP.
Schválil odměnu ředitelce Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem.
Schválil výměnu rozvaděče v havarijním stavu v Muzeu
J. Š. Baara.
Schválil opravy v objektu DPS na vodovodním potrubí.

8.5
8.6
8.7

Schválil pořízení pergoly pro dětské hřiště postavenou
svépomocí.
Schválil dodatek č. 25 ke smlouvě o nájmu družstevního
bytu v čp. 332 a dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu družstevního bytu v čp. 331.
Schválil rozpočtovou změnu č. 6/2019 platnou k 30. 6.
2019.

Usnesení zastupitelstva městyse z 11. veřejného zasedání konaného dne 30. července 2019
Zastupitelstvo městyse:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

11.13
11.14

11.15
11.16
11.17

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Karla
Beneše a Milana Tomana.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Karel Hula.
Schvaluje přijetí finančního daru od společnosti Steatit
s.r.o. na pořízení CAS pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje přijetí finančního daru od společnosti VS Čerchov a.s. na pořízení CAS pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu městyse uzavřením darovacích smluv
k finančním darům dle usnesení 11.3 a 11.4.
Bere na vědomí znalecké posudky na vozidla Liaz CAS
25 – RTHP Š 706, CAS Karosa K25 L 101 v majetku
městyse Klenčí pod Čerchovem a Škoda CAS 25 Š 706
RTHP v majetku obce Díly.
Schvaluje směnu vozidla CAS Karosa K25 L 101 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem za vozidlo Škoda
CAS 25 Š 706 RTHP.
Pověřuje starostu městyse uzavřením směnné smlouvy
na vozidla dle usnesení 11.7 s obcí Díly.
Schvaluje prodej vozidla Liaz CAS 25 – RTHP Š 706 v
hodnotě 40 000 Kč společnosti ZEMPRA KL s.r.o., sídlem V Potokách 17, 250 68 Husinec, IČO: 29013526.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na vozidlo
Liaz CAS 25 – RTHP Š 706.
Bere na vědomí variantní nabídky na havarijní pojištění
vozidla SCANIA P 500 B4X4 – HZ a zvolenou nabídku
od společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
Schvaluje kolektivní úrazové pojištění pro Městys Klenčí pod Čerchovem a členy jednotky sboru dobrovolných
hasičů městyse Klenčí pod Čerchovem pro školení, výcvik, soutěže a zásahy dle nabídky společnosti UNIQA
pojišťovna a.s.
Pověřuje starostu uzavřením pojistné smlouvy se společností UNIQA pojišťovna, a.s. dle usnesení 11.12.
Schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720640002
majetku městyse se společností Kooperativa pojišťovna
a.s. na pojištění části sportovního areálu městyse Klenčí
pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 6 k pojistné
smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna a.s.
Bere na vědomí upřesnění žádosti na pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku

11.18
11.19
11.20
11.21

11.22

11.23
11.24
11.25
11.26
11.27

11.28

11.29

11.30
11.31

p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 150 m2.
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2019 platnou k 31. 7.
2019.
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce topného systému v sále KD u nádraží se společností Sani-top-Centrum s.r.o.
Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 se společností
Sani-Top-Centrum s.r.o. na rekonstrukci topného systému v sále KD u nádraží.
Schvaluje zadání veřejné zakázky: „Demontáž podstatných částí 1 ks původního výtahu a dodávka a montáž
podstatných částí na 1 ks výtahu podle technické specifikace č. C5KF897R“ společnosti OTIS a.s., sídlem J.
Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO: 42324254.
Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností OTIS a.s. na akci „Demontáž podstatných částí 1 ks
původního výtahu a dodávka a montáž podstatných částí
na 1 ks výtahu podle technické specifikace č. C5KF897R“.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností OTIS a.s. dle usnesení 11.21 a 11.22.
Schvaluje zamýšlený záměr směny části pozemku p.č.
4258 a 4264, oba KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi zajistit znalecké posudky na pozemky
p.č. 4258 a 4264 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi a VŽVUP připravit podklady pro směnu části pozemků p.č. 4258 a 4264 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v
programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 na akci: Dovybavení
informačního centra.
Schvaluje smlouvu s ÚZSVM o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva k podpisu týkající se pozemku p.č. 1742/18 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy s ÚZSVM o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a
o zřízení věcného práva k podpisu týkající se pozemku
p.č. 1742/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje revokaci usnesení č. 10.19.
Schvaluje zadání veřejné zakázky ošetření významných
stromů společnosti Ing. Jan Spěváček, Čermná 6, 342 01
Hrádek u Sušice, IČO: 64389561.
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j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v pátek 11. října 2019.
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Zpráva finančního výboru
Dne 19. 9. 2019 zasedal FV, který se sešel po prázdninové pauze v plném počtu členů. Hlavními body jednání bylo projednání
rozpočtového opatření č. 10/2019 k 30. 9. 2019, ke kterému neměl FV žádné námitky ani připomínky a doporučil ho ke schválení. Dalším bodem jednání bylo projednání aktuálního stavu
dlužníků a stanovení dalšího postupu při vymáhání pohledávek.
Dále se FV zabýval stanovením výše nájemného v objektu bývalé

Chodovie v dolní části městyse. Výbor se seznámil se současnou
výší nájemného. Od zastupitelstva dostal výbor za úkol připravit
návrh výše nájemného, to se bude řešit na jednom z dalších zasedání FV. Posledním bodem jednání bylo naplánování kontrol
pokladen městyse do konce roku. Další zasedání FV je předběžně
naplánováno na 24. října 2019.
Za finanční výbor předseda Mgr. Bc. Karel Hula

Zpráva kontrolního výboru
Dne 06.08.2019 výbor prověřil oplocení na pozemcích městyse
p.č. 2419/12 a 1742/54 KÚ Klenčí pod Čerchovem. Zjištěné skutečnosti byly předány na zasedání ZM.
Dne 06. 08. 2019 výbor provedl kontrolu dodržování právních
předpisů ostatních výborů dle zákona o obcích. Činnost výborů
mimo jiné upravuje nově schválený jednací a kontrolní řád výborů zastupitelstva městyse. Výborem nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.
Dne 16.08.2019 výbor provedl kontrolu smluv na poskytování GDPR. Starosta městyse předložil ke kontrole smlouvu o za-

jištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Cena za
poskytované služby je 1200 Kč měsíčně. Dále byla ke kontrole
předložena smlouva o dílo na vypracování analýzy GDPR, ta byla
vypracována v loňském roce a jsou v ní uvedeny jednotlivé postupy pro zaměstnance úřadu v oblasti GDPR.
Dne 16.08.2019 výbor provedl kontrolu plnění usnesení ZM.
Uložené úkoly jsou plněny průběžně, o plnění usnesení jsou zastupitelé pravidelně informováni starostou na zasedání ZM.
Martin Frei, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí p. Č. ze dne 13. 8. 2019
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: návštěva partnerské obce Kleneč pod Řípem (11. 5.); dětský den (2. 6.); beseda s Karlem Jachanem
(9. 6.); brigáda Výhledy (1. a 12. 8.); vzpomínková akce k 80.
výročí úmrtí P. Jakuba Šindeláře ve Švihově (11. 8.); brigáda u
křížků (13. 8.).
3. Příprava aktuálních akcí: Oprava hřbitovních bran, resp. mozaiky; účast na soutěži o největší dýni.
4. Příprava výhledových akcí: Výstava obrazů a historických fotografií Klenčí (říjen – listopad); Martinská pouť (listopad);
zájezd na vánoční trhy (prosinec).
5. Zprávy z osad (Výhledy, Capartice, Černá Řeka, Jindřichova
Hora)
6. Další plánované aktivity VKSO: 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; 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
6. Diskuse
zapsal: Jiří Anderle, předseda výboru

Jak přežít dluhy
Jak na půjčky a jak řešit dluhy?
S potřebou půjčit si finance se v životě
setká řada z nás, ať již na zajištění bydlení
či např. na nákup automobilu či vybavení
domácnosti. Zadluženost a neschopnost
půjčky splácet se v dnešní době týká i seniorů, dětí či mladistvých. Podle Exekutorské komory ČR byl k 1. 2. 2019 celkový
počet pravomocných exekucí přes 4 a půl
milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než 820 tisíc osob. Průměrný počet exekucí na osobu byl v roce
2018 cca 5,7 a více než 10 exekucí naráz
mělo přes 133 tisíc lidí.
Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci
je především neúměrné navyšování pů-

vodních dluhů, ke kterému docházelo
zejména kvůli vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či
díky nedostatečné regulaci poskytování
spotřebitelských úvěrů. V široké nabídce
úvěrů je velice obtížné se zorientovat a v
případě potíží se splácením již vzniklého
dluhu zase zjistit, kam je možné se bez
obav obrátit.
Shrnuli jsme pro Vás jednotlivá doporučení, která Vám situaci mohou usnadnit.
Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát
pozor? Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování, který srovnává jednotlivé
legální poskytovatele z řad bank i neban-

kovních společností, které mají povolení
České národní banky. Poslední Index byl
vydaný v červnu 2019 a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních úvěrů. Index
Vám pomůže s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmínky, za
nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí celkem 17 kritérií ve třech různých oblastech
– kolik lidé za půjčku zaplatí a co je bude
stát případné zpoždění se splácením, rozsah a přehlednost poskytovaných informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí
půjčky.
Máte problémy se splácením, řešíte
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obtížnou finanční situaci? Neváhejte se
obrátit na odborníky ve svém okolí. Na
Mapě dluhových poraden najdete ověřené
dluhové poradny, které nabízejí kvalitní
bezplatné služby. A pokud se do nejbližší
poradny nemůžete dostat osobně, existuje Help linka, na kterou se může obrátit
každý, kdo potřebuje poradit s dluhy, a to
od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin na
telefonním čísle 774 392 950. Na lince je k
dispozici dluhový poradce.
Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Na www.doloz-
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komat.cz najdete aplikaci Doložkomat,
která u nezákonných exekucí, kde nebyl
rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení exekuce. K využití
aplikace je potřeba připravit si několik
informací – jméno původního věřitele v
úvěrové smlouvě, rok podpisu smlouvy,
datum vyhotovení rozhodčího nálezu a v
některých případech ještě jméno rozhodce. Aplikace je k dispozici zdarma.
Index, mapu i řadu dalších informací
najdete na www.jakprezitdluhy.cz.
Člověk v tísni, o.p.s.

Ukončení lékařské praxe

Vážení pacienti, přátelé, smluvní partneři,
oznamujeme Vám radostnou zprávu, že
jsme se po dlouhé přípravě a zralém uvážení rozhodli předat naši společnou praxi
praktického lékaře v obci Klenčí pod Čerchovem našemu synovi MUDr. Koptíkovi
Jiřímu. Stalo se tak po dlouhodobé přípravě na všech předepsaných odděleních
nemocnic, praxi v terénu a absolvování
praktické i teoretické atestace v oboru všeobecného lékařství.
Po dohodě s KÚ Plzeň a všemi zdravotními pojišťovnami přebírá MUDr Koptík
Jiří ml. praxi od 1. 8. 2019 se všemi závazky Praktik Klenčí s. r. o. včetně závodní
zdravotně preventivní péče se smluvními
partnery.

Pro pacienty se prakticky nic nemění.
Ordinační doba zůstává stejná s předpokladem jejího rozšíření a je plánována
řada dalších zlepšení, především v přístrojovém diagnostickém vybavení, které dále
zkvalitní zdravotní péči o Vás.
Vaši dosavadní lékaři Jiří a Věra Vám děkují za Vaši přízeň, spolupráci a trpělivost.
Neloučíme se s Vámi, protože pokud
bude třeba, budeme se na lékařské péči
dále podílet. Jak říká jeden můj zkušenější
kolega: lékař zůstává u ponku do konce života, zvláště na vesnici.
Chceme Vás ujistit, že praxe praktického lékaře bude nejen pokračovat, ale stále
se zlepšovat.
Vaši lékaři Jiří a Věra Koptíkovi

Vlk do ČR patří!
Reakce DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT na článek z 6/19
Demokratická strana zelených – ZA
PRÁVA ZVÍŘAT je pobouřena návrhem
Myslivecké komise Agrární komory ČR na
povolení odstřelu vlků. Jde o zvláště přísně
chráněný druh a v ČR jich žije pouze kolem 60 kusů.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT zásadně
nesouhlasí s vybíjením vlků, ať už jsou
záminky jakékoliv. Vlk do naší přírody patří a nemáme právo ho vyhubit. Vlci jsou
trnem v oku myslivcům a někteří z nich je
považují za škodnou, ve svých revírech je
nechtějí a požadují povolení k odstřelu.
Důvodem není jen averze, ale také touha
po trofeji. Myslivců je přitom v ČR skoro
sto tisíc a vlků jen kolem šedesáti.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT poukazuje
na to, že lze účinně bránit hospodářská
zvířata například vycvičenými ovčáckými

psy, ploty, elektrickými ohradníky či jinými zabezpečeními a preventivními opatřeními. Škody, které vlci způsobí, chovatelům nahradí stát.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe
uvažování Myslivecké komise AK ČR, která na jedné straně prosazuje potřebu snižování stavů spárkaté zvěře, která působí
škody na porostech, a zároveň chce vystřílet vlka, který je predátorem vysoké zvěře.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná,
že vlci byli od nepaměti součástí naší krajiny a našich lesů. Vlci žili na území Česka
v hojném počtu do konce 17. století, poté
jejich stav klesal kvůli lovu, až byli na přelomu 19. a 20. století zcela vyhubeni. Poslední vlk na Šumavě byl zastřelen 2. prosince 1874 a v Beskydech 5. března 1914,
kde na místě této smutné události má onen

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
V lednu roku 2020 tomu bude 30
let, co se znovu otevřely hranice se
sousední Spolkovou republikou Německo.
Ve spolupráci s partnerským městem Waldmünchen se bude pořádat
výstava k otevření hranic.
Tímto se obracíme na občany, zda
vlastní nějaké fotografie, či jiný materiál, který dokumentuje danou dobu,
zda by byli ochotni tyto dokumenty
zapůjčit pro potřeby výstavy. Materiály můžete odevzdávat panu starostovi
Janu Bozděchovi nebo v Turistickém
informačním centru v Klenčí.
Předem moc děkujeme za spolupráci.

INFORMACE
Označení lamp
V rámci pasportizace veřejného
osvětlení došlo k označení všech světelných bodů, které v Klenčí pod Čerchovem máme.
Pokud se stane, že světelný bod
nesvítí, nebo nesvítí celá lokalita, nebojte se toto nahlásit úřadu městyse.
Bohužel se tak neděje a až po několika
týdnech přijde informace, proč danou
věc neřešíme.
Každá lampa má na sobě číselnou
kombinaci – např. 5-10 a toto číslo
je pro nás dostačující.
Děkujeme vám za spolupráci.

Termíny zasedání
zastupitelstva:
30. října ; 27. listopadu
v Domě přírody Českého lesa
vždy v 18.00 hod.

Svoz komunálního
odpadu:
Říjen – 8., 22.

Návštěvnický pas
Navštěvujte chráněné krajinné oblasti
a národní parky ČR,
sbírejte razítka
a získejte odměnu.
www.dumprirody.cz
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vlk dokonce pomník. Když se k nám po
více jak sto letech, v některých krajích více
jak po dvou stech letech, tato krásná šelma
opět vrátila, rovnalo se to zázraku, kvitovaného odbornou i laickou veřejností. Je
tragické a nestoudné, že dnes, několik let
po jeho návratu do české krajiny, zaznívají
hlasy o jeho znovuvybití.
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se připojuje
k petici ochránců zvířat a ztotožňuje se s
jejím obsahem:
Vlk do ČR patří!
Vyjadřuje NESOUHLAS s projednáváním zákonné změny o zařazení vlků do
nižšího stupně ohrožených živočichů!!!
Vlk je u nás chráněn podle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Podle vyhlášky č. 395/1992 je vlk obecný zařazen mezi kriticky ohrožené druhy
živočichů. Na velké šelmy pamatuje i nařízení Evropské rady, resp. NATURA 2000
– vlk je uvedený ve „Směrnici o stanovištích“ (92/43/EEC) v příloze IV jako druhy
živočicha vyžadující v zájmu Společenství
přísnou ochranu. V příloze II. vyhlášky
166/2005 Sb. (kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s vytvářením

soustavy Natura 2000) je vlk uveden jako
druh vyžadující zvláštní územní ochranu.
Vlk je také chráněn podle Bernské konvence, kde je zařazen mezi přísně chráněné druhy živočichů - žádáme o uplatnění
Bernské úmluvy i pro ČR, ve které se na
vlka nevztahuje!!!
Svým postojem žádáme o upuštění od
jakýchkoliv projednávání a změn zákonů,
vedoucích k umožnění snižování počtu
vzácných vlků na území ČR!!!
Podporujeme pomoc úřadů farmářům
k lepšímu zabezpečení jejich pozemků a
zvýšení finanční výpomoci farmářům, kterým vlci prokazatelně způsobili majetkové
škody - viz zákon č. 115/2000, podle kterého může stát chovatelům nebo osobám
poškozených útokem velkých šelem vyplatit finanční náhradu.
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství, aby tento návrh MK AK
ČR definitivně zamítla a naopak se zasazovala za větší ochranu zvířat, přírody a
krajiny.
Petici proti povolení zabíjení vlků naleznete na: www.petice.com (petice proti
povolení zabíjení vlků)
Jiří Anderle

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem
pod záštitou městyse
Klenčí pod Čerchovem
a města Waldmünchen
pořádá
XIV. ROČNÍK

BĚHU PŘÁTELSTVÍ
KLENČÍ pod ČERCHOVEM –
WALDMŰNCHEN
v sobotu 19. října 2019
START v 10:00 hodin od Domu přírody
Českého lesa
Přihlášky: před závodem na e-mail:
petr.hojda81@gmail.com
v den závodu před startem do 09:30 hodin v závodní kanceláři - Dům přírody
Klenčí p/Č
Délka trati: 15545 m
Povrch trati: asfaltový – běží se po silnici
č. 189 až na Lískovou a dále po asfaltovém chodníku na kraj města Waldműnchen a dále ulicemi městana náměstí –
cíl před radnicí
Ceny: závodníci dle kategorií na 1. – 3.
místě obdrží – věcné ceny, finanční odměnu, diplomy

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

s předplatným jízdným Integrované dopravy Plzeňska
NOVÉ AKČNÍ JÍZDNÉ PRO DOSPĚLÉ!*

MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ
zóny 107 | 106

dítě | student | senior 65+ 170 Kč
dospělý od 560 Kč*

zóny 107 | 106
dítě | student | senior 65+ 170 Kč
dospělý od 560 Kč*
* Akční jízdné platí v případě
pořízení
předplatného nejpozději
zóna
107
tři dny předem
začátkem
jeho platnosti.
PlatíKč
pouze pro
dítě před
| student
| senior
65+ 85
plnocenné jízdné ve vnějších zónách

dospělý od 280 Kč*

* Akční jízdné platí v případě pořízení předplatného nejpozději
tři dny předem před začátkem jeho platnosti. Platí pouze pro
plnocenné jízdné ve vnějších zónách., neplatí pro síťové jízdné.
Předplatné je vázáno na Plzeňskou kartu. Kromě Plzně ji pořídíte i v:

Kulturní centrum pivovar
Domažlice, Komenského 10
Vlakem a autobusem po celém Plzeňském kraji
#IDPnenijenPlzen

Více informací o IDP najdete na www.poved.cz/cz/predplatne-idp/
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Kalendář Akcí
Říjen
5. 10. Varhanní koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, Adam Viktora
a Gabriela Eibenová
12. 10. Varhanní koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, Jan Doležel
12. 10. Na houby do Českého lesa,
9.00 hod., východiště červené turistické trasy (Vranovské sedlo),
mykologická vycházka s mykologem Lubošem Zeleným do Přírodní rezervace Starý Hirštejn,
cca do 14.00.
13. 10. Výstava hub, 9.00 – 15.00
hod., Dům přírody Českého lesa.
19. 10. Běh přátelství Klenčí p. Č. Waldmünchen, 10.00 hod. od
Domu přírody ČL
25. 10. Dechovka, sál U Nádraží, zahraje myslivecká dechová muzika
Atlas
Listopad
9. 11. Vernisáž fotografií z fotosoutěže,
14.00 hod., Stará pošta, výstava
fotografií potrvá v domě přírody
do 1. 1. 2020
10. 11. martinská pouť
11. 11. Oslavy 17. listopadu: koncert
Musica Bohemica
15. 11. Oslavy 17. listopadu: přednáška Jandečková – Akce kámen;
18.00 hod., Dům přírody ČL
21. 11. Večer s duchovní hudbou W. A.
Mozarta, 18.00 hod., Dům přírody ČL, přednáška Ludmily Rejhové s ukázkami z Mozartových děl.

28. října 2019

Plzeňské oslavy vzniku republiky
Jako každý rok připravilo město Plzeň
na 28. říjen, kdy si připomínáme vznik
samostatného československého státu,
celodenní program, který pozve k návštěvě celé řady zajímavých míst, muzeí,
galerií, historických památek, zahrad a
některých sportovišť za symbolických
28 korun nebo zdarma. V podvečer se
uskuteční tradiční vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka, odkud se
vydá průvod světel na náměstí Republiky, kde program zakončí ohňostroj na
působivou hudbu.
Více informací najdete na www.plzen.eu.

7

Zájezd do jižních Čech
Konečné informace
Upřesňujeme, že zájezd se koná v sobotu 28. 9. 2019. Odjezd od nádraží v 6.45
– 6.50 hod., od Domu přírody v 7 hodin.
Je vypraven pouze jeden autobus, protože
se nám druhý nepodařilo zaplnit. Vstupné
na Zvíkov, Orlík i Blatnou uvedené v minulém Čakanu souhlasí, změna – a to k
lepšímu – je pouze u ceny plavby. Dospělí

platí 180,- a děti 80,- Kč. Celkovou částku
musíme v hotovosti zaplatit na lodi. Prosím proto účastníky zájezdu, aby si během
cesty na Zvíkov peníze připravili. Vstup na
Zvíkov si platí každý sám, Orlík a Blatnou
jako vždy kartou a po cestě zpět peníze vybereme. Šťastnou cestu nám přeje
Marta Vojtíková

Řemeslné dílny
Nabídka podzimních řemeslných kurzů
S přicházejícím podzimem jsme pro vás
v Domě přírody Českého lesa opět připravily nabídku řemeslných kurzů, a sice: paličkování, tkaní, drátování, zdobení perníků a skleněné vitráže.
Kurzy paličkování povede Helena Tomášková z Postřekova, začneme v pondělí
7. října v 17.00., kurz bude mít pět lekcí.
Cena kurzu je 300 Kč. Max. počet účastníků je 10 osob.
Kurzy tkaní povede Marta Volfíková,
kurzy začnou v úterý 8. října v 17.00, celkem bude pět lekcí. Cena kurzu je 300 Kč
a max. počet účastníků je 5 osob.
Následovat bude kurz zdobení perníků
pod vedením Miloslavy Haasové v pondě-

lí 18. 11 a 25. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Cena kurzu je 120 Kč, max. počet účastníků je 15 osob.
Dalším kurzem je kurz drátování s Hanou Štefflovou v úterý 12. 11. a 19. 11.
od 17.00 do 19.00, cena kurzu je 120 Kč,
max. počet účastníků je 15 osob.
Na sobotu 7. 12. je připraven kurz vitráží se Štěpánkou Kašparovou, cena kurzu je
550 Kč, max. počet účastníků je 10 osob.
Na kurzy se hlaste osobně v turistickém
informačním centru nebo na tel.: 379 795
325, popř. mobil. 725 439 216.
Veškeré potřebné pomůcky na výše uvedené kurzy budou dodány.
TIC

Večer s duchovní hudbou
Přednáška s poslechem děl W. A. Mozarta
„Úplné vydání Mozartových děl uvádí
celkem 18 mší a 38 dalších jeho duchovních skladeb, což v celkovém skladatelově
životním díle činí skupinu jistě dosti početnou, a třebaže tu, zejména v menších
kompozicích, najdeme vynikající díla,
přesto se nezdá, že by k tomuto oboru
tvorby měl Mozart nějaký zvlášť osobně
vyhraněný poměr…
Drtivá většina těchto skladeb vznikla v
jeho mladším tvůrčím období, v době jeho
služby salcburskému arcibiskupovi, kdy
přirozeně církevní komposice stály na prvním místě jeho úvazku. Je zajímavé, že za
celé poslední desetiletí, kdy žil ve Vídni jako
svobodný umělec, napsal pouze tři závažnější vysloveně duchovní skladby, z nichž
první, mše c moll, zůstala nedokončena.

„Ave verum corpus“ je drobnou, i když geniální, přece však příležitostnou skladbou
a poslední REQUIEM už nestačil dopsat.
Jistě tu sehrálo svou roli ovzduší Josefínské
Vídně, tak veskrze světské a podobnému
typu umění málo nakloněné…
Čím více se však osamostatňoval, tím
volnější byl také jeho vztah k církvi, jak to
ostatně vyplývá z jeho vstupu do zednářské lože, třebaže popravdě nutno dodat,
že v jistém slova smyslu zůstal věřícím člověkem až do konce svého života…“
(Bohumil Karásek, W. A. Mozart, r.
1959)
Během pořadu zazní následující skladby: Mše G dur „Korunovační“, K. V.
317; AVE VERUM CORPUS, K. V. 618;
REQUIEM d moll, K. V. 626 (části 1-7)

