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Milí spoluobčané,
po měsících omezení a nařízení se
snad podaří vrátit zpět k normálnímu životu. I když to zřejmě ještě nějakou dobu
potrvá. Za nejdůležitější považuji návrat
dětí zpět ke školní docházce. Bohužel v
tomto směru byla společnost poznamenána snad nejvíce. Výuka probíhala sice
v domácím prostředí, to ale ani zdaleka
nenahradí to, co děti dostanou ve škole
– minimálně kontakt s ostatními dětmi.
Letošní kultura opět trpí. Když jsme
omezili minulou oslavu osvobození, ani
ve snu nás nenapadlo, že i v roce 2021
budeme nuceni vzpomenout komorně.
Je to smutnější o to více, že nás poctil
svojí návštěvou zástupce ambasády
USA v ČR pan Aaron Burge. Společně
ještě s místostarosty jsme položili květiny u budovy úřadu městyse a obou pomníků na Výhledech. Nevynechali jsme
ani místní hřbitov a hroby zemřelých z
našeho regionu během II. světové války.
Budu rád, když 28. 10. při vzpomínkové
akci uctíme symbolicky památku obětí
obou válečných konfliktů.
A jak to bude s kulturou dál? Výhledy
jsme chtěli uspořádat společně s partnerským městem Waldmünchen jako
oslavu 30 let partnerství Klenčí – Waldmünchen. Kvůli nejistotě z pohledu
opatření tuto akci opět odložíme na
další rok a budeme tak slavit 32. výročí.
Dále plánujeme zakončení léta na Staré
poště, varhanní koncerty a doufám, že i
adventní akce.
Závěrem bych vás chtěl požádat o trpělivost v souvislosti s rekonstrukcí toalet
ve zdravotním středisku, vybudováním
bezbariérového přístupu a parkování pro
sanitu. Nyní soutěžíme dodavatele, který
by měl celou akci realizovat v průběhu
srpna a září. Na tuto dobu dojde k úplné
odstávce toalet v objektu pro veřejnost.
Můžeme se však těšit na jistě lepší uspořádání a konečně splníme dlouholetý závazek městyse vzhledem k lékařům.
Jan Bozděch, starosta městyse
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Svými srdci rozezní náš kraj
Nové zvony pro kostel v Klenčí

Voskové zvony sv. Karel a sv. Martin připravené pro výrobu formy

Vážení přátelé,
Neodmyslitelnou dominantou chodského městečka Klenčí je po celá staletí kostel
sv. Martina se svou architektonicky velice
zdařilou věží. Jeden z místních farářů pater
Bohdal, který do Klenčí přišel z Moravy –
mimochodem druhý prastrýc naší velké herečky Jiřiny Bohdalové – říkával, že „kostel
v Klenčí, toť katedrála horního Chodska.“
Natolik jej zdejší chrám imponoval.
Tato stavba není jen centrem a srdcem farnosti, městečka a přilehlých obcí
Postřekova, Dílů, Capartic, Draženova,
Ždánova a blízkých samot, ale měl by být
místem potkávání; a tím do jisté míry skutečně je! Kolik radosti zažívá při křtech
nebo svatbách a na druhou stranu je i
důstojným svědkem bolesti a žalu při pohřebních rozloučeních, bez ohledu na to,
zda nebožtík do kostela chodil, nebo ne.
Vždyť to je to poslední, co pro naše zemřelé můžeme učinit – totiž rozloučit se s nimi
v samotném srdci zdejšího kraje.
A k těmto událostem – veselým i smutným – od nepaměti patřil hlas zvonů, které oznamují nejen církevní a společenské

události a obřady, ale jsou tepem času a
charakterem naší společnosti. Jejich hlasy
jsou důkazem žijící evropské historie a kultury obdivující Boží prozřetelnost a stvoření. Proto naši předci chovali k zvuku zvonů
velikou úctu. Tak tomu bylo i v Klenčí.
Když byla v polovině 18. století dokončena stavba současné věže, byl do zvonové
stolice zavěšen pozdně středověký zvon
P. Maria z poloviny 15. století, pocházející z předešlé věže původního gotického
kostela. Ten se dochoval do dnešních dnů,
avšak jeho hlas už desítky let nikdo neslyšel pro špatný stav dubového závěsu a
srdce. Druhým nejstarším dochovaným
zvonem je tzv. Lomikarův umíráček ulitý
po Lomikarově smrti na konci 17. století
klatovským zvonařem Pricqueyem.
Italský šlechtický rod Stadionů, sídlící
na zámku v Trhanově, v 18. stolení klenečskému kostelu daroval další 3 zvony, z
nichž pouze jeden přečkal rekvizice 1. sv.
války. Je to zvon sv. Barbora, který oznamoval úmrtí zdejších občanů. Po 1. sv.
válce byly pořízeny z darů místního obyvatelstva dva nové velké zvony, které byly
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za 2. sv. války zrekvírovány nacisty. Nejstarší středověký zvon P. Maria se podařilo
uchránit jen proto, že zdejší farníci jej na
začátku války jedné noci sejmuli z věže a
zakopali pod lavice v kostele. Ona jáma je
pod podlahou lavic do dnešních dnů. A tak
v roce 1945, po ukončení válečných útrap,
jsou ve věži 3 zvony: P. Maria, sv. Barbora
a Lomikarův umíráček. V roce 1995 byl
za faráře Františka Štribla pořízen a slavnostně požehnán zvon sv. Václav. Jedná
se o zvon z roku 1852 pocházející z opuštěného příhraničního kostela. Jeho hlas
slýcháte každý den, když ráno , v poledne
a večer zvoní tzv. klekání, nebo při jiných

událostech a obřadech. Ostatní 3 staré
zvony zatím nelze používat pro špatný stav
dubových závěsů, ložisek a otluků srdcí.
Protože ve zvonové stolici jsou místa pro další dva větší zvony, vzešla mezi
farníky myšlenka doplnit původní počet
zvonů. Pořídit tedy dva nové a ostatní
historické stávající zvony zprovoznit. Na
dva nové zvony je již našetřeno díky mnohým dárcům z obcí celé farnosti. Tyto dva
nové zvony – velký sv. Martin a menší sv.
Karel Boromejský a blahoslavený Karel I.
byly odlity mistrem zvonařem Michalem
Votrubou 15. května v Myslkovicích. Na
fotografiích si můžete prohlédnout jejich

formy. Společně se zvony byly ulity i dva
cimbály k stávajícímu věžnímu hodinovému stroji. Až našetříme zbývající částku na elektroinstalaci, elektrický lineární
pohon a opravu zvonové stolice, budou
zvony požehnány a instalovány do věže.
Když budou pak zvonit všechny společně,
budou tvořit akord těchto tónů:
A´ d´´ f ´´a´´ c´´´ d´´´
Touto formou bych chtěl moc poděkovat
všem těm, kteří podporují toto dílo. Vždyť
hlas zvonů je krásným koloritem života
každého městečka či obce naší milované
vlasti.
P. Ivan Pavlíček - farář

Zájezd do Průhonic
Společenský život začíná bez „Výhledů“

Zámek Průhonice s parkem

Také v letošním roce se budeme muset
obejít bez „Výhledů“. I v případě dalšího
rozvolnění nebudeme schopni v tak krátkém čase zajistit kvalitní propagaci a pravděpodobně ani hygienická opatření, která
určitě ještě potrvají. Připravený program
tedy opět přesuneme na termín 1. – 3. 7.
2022.

Zájezd Průhonice - Program
Plánovaný zájezd do Průhonic se však
uskuteční v sobotu 29. května 2021. Od-

jíždět se bude v 7 hodin od Domu přírody. V Průhonicích strávíme dopoledne
procházkou v parku, který nabízí několik
prohlídkových okruhů, individuální návštěvu zámku a podle zájmu zde můžeme
poobědvat. Park je nejvýznamnějším krajinným prvkem jihovýchodně od Prahy a
též důležitým útočištěm všech organismů
v této krajině. Je Národní kulturní památkou a památkou
UNESCO.
V odpoledních
hodinách se vydáme do Mariánské
Týnice, kde opět
individuálně absolvujeme prohlídku
chrámu. Celý komplex patří ke skvostům barokní architektury západních
Čech. Někdejší poutní místo bývalého
cisterciáckého kláštera je sídlem Muzea a

galerie severního Plzeňska. Areál, který je
od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek, je v majetku Plzeňského
kraje.
Předpokládaný návrat do Klenčí je kolem 19. hodiny.

Přihlášky na zájezd na Moravu
Připravovaný zájezd na jižní Moravu
jsme přesunuli na
25. – 27. června
2021. Podrobný
program uvedeme
v červnovém vydání Čakanu. Pro
zájemce uvádíme,
že máme ještě několik volných míst.
Přihlásit se můžeMariánská Týnice te v informačním
středisku nebo na
tel. č.: 607178100 nebo 379 795 325.
Marta Vojtíková

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem
Jak šel rok v době covidové
Ve š k e r o u
činnost ovlivnila epidemie covid-19. Poslední veřejnou akcí
byl sportovní
bál v únoru.
V březnu byly
zrušeny všech-

ny kolektivní sportovní soutěže až do konce června a nemohlo se ani společně trénovat. Doba bez soutěží dala větší prostor
k provádění různých prací při opravách a
údržbě sportovního areálu. Kabiny dostaly novou fasádu s finančním přispěním Plzeňského kraje. Od července se věci vrátily
do normálu. Začala a podařila se dohrát
ve zkrácené podobě tenisová okresní sou-

těž a v srpnu opět začala fotbalová sezona.
Vše ale ukončil říjnový zákaz kolektivního
sportování z důvodu druhé vlny pandemie
a podzimní část fotbalových soutěží se již
nepodařilo dohrát v žádné z věkových kategorií. Zákaz veřejných akcí vydržel až do
konce roku, takže se nemohla uskutečnit
ani tradiční pouťová zábava.
Luboš Kulík
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Usnesení zastupitelstva městyse z 32. veřejného zasedání konaného dne 24. března 2021
Zastupitelstvo městyse:
32.1
32.2
32.3
32.4

32.5

32.6

32.7

32.8
32.9

32.10

32.11
32.12

32.13

32.14
32.15

32.16

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM paní Františku Tichou a Václava Karáska.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a zápis
z porady s místostarosty.
Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem výrobních
prostor v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem
čp. 1 – Nová budova na pozemku p.č. st. 593 - ve výši 60
Kč za 1 m2, dále energie: plyn dle odečtu, elektřina dle
odečtu, voda dle m3.
Schvaluje úlevu z cenové hladiny pro pronájem výrobních
prostor v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp.
1 - Nová budova na pozemku p.č. st. 593 - a to sleva 30 %
po dobu 2 let od začátku pronájmu vztahující se pouze na
společnosti, OSVČ, příp. jiné fyzické osoby podnikající v
budovách městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem prostor kanceláře
v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 - Nová
budova na pozemku p.č. st. 593 - ve výši 60 Kč za 1 m2, dále
energie: plyn a elektřina dle odečtu, voda dle m3.
Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem výrobních
prostor v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp.
1 – Stará budova na pozemku p.č. st. 314/2 – ve výši 40 Kč
za 1 m2, plyn dle odečtu, elektřina dle odečtu, voda dle m2.
Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem parkovacích
míst v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1
– každé 1. parkovací místo zdarma a další za 2,5 Kč/m2.
Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem nebytových
prostor za účelem skladování v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 – Stará budova na pozemku p. č.
st. 314/2 a v objektu bez čp. stojícím na pozemku p.č. st.
590 KÚ Klenčí pod Čerchovem – ve výši 10 Kč za 1 m2.
Schvaluje cenovou hladinu pro pronájem plochy pro
skladování nacházející se mimo budovy v průmyslovém
areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 – tzn. vnější prostory
ve výši 10 Kč za 1 m2.
Schvaluje cenovou hladinu příspěvku každého nájemníka na venkovní údržbu v průmyslovém areálu Klenčí pod
Čerchovem čp. 1 ve výši 200 Kč měsíc nájmu.
Schvaluje pronájem kanceláře č. 1 (v projektové dokumentaci označená č. 2.03) o výměře 13,7 m2 a č. 6 (v
projektové dokumentaci označená č. 2.08) o výměře
12,4 m2 v II. NP objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 dle
žádosti a vyhlášeného záměru.
Schvaluje pronájem kanceláře č. 2 (v projektové dokumentaci označená č. 2.04) o výměře 20,99 m2 v II. NP
objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 dle žádosti a vyhlášeného záměru.
Bere na vědomí žádost o nebytové prostory k pronájmu v
Chodovii.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových
prostor v objektu na pozemku p.č. 314/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových
prostor v objektu na pozemku p.č. st. 590, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 43 m2.

32.17

Ukládá starostovi, místostarostovi Františku Čiperovi a
zastupiteli Martinu Freiovi jednat o prodeji výrobní linky
na výrobu solárních panelů nebo jejích částí na výrobu
solárních panelů se zájemci o koupi.
32.18 Pověřuje starostu uzavíráním kupních smluv na prodej
výrobní linky ev. komponent výrobní linky na výrobu
solárních panelů. Přehled prodaných komponent bude
předložen zastupitelstvu na vědomí.
32.19 Bere na vědomí zprávu komise pro dotační programy
městyse pro rok 2021.
32.20 Schvaluje změnu alokace finančních prostředků v rámci
dotačních titulů městyse:
Podpora činnosti dětí a mládeže – snížení o 4.000,- Kč,
podpora kulturních a kulturně-společenských akcí – snížení o 10.000,- Kč,
podpora spolkové činnosti – zvýšení o 14.000,- Kč.
32.21 Schvaluje dotační podporu dle doporučení komise bez
navýšení rozpočtu v programech:
• podpora činnosti dětí a mládeže
• podpora spolkové činnosti
• podpora kulturních a kulturně společenských akcí
32.22 Schvaluje veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté příspěvky dle usnesení č. 32.21 a ukládá starostovi tyto
smlouvy uzavřít.
32.23 Bere na vědomí nabídky k prodeji pozemku p.č. st. 233 KÚ
Dolní Folmava, jehož součástí je také budova bez čp. a ev.
32.24 Schvaluje prodej pozemku p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava, jehož součástí je stavba bez čp.
32.25 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 32.24.
32.26 Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 platné k
28. 2. 2021 a rozpočtové opatření č. 4/2021 platné k 31.
3. 2021.
32.27 Bere na vědomí zprávy komise pro otevírání obálek v
rámci veřejné zakázky: „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro městys Klenčí pod Čerchovem v rámci dotačního programu SFŽP.
32.28 Schvaluje zadání části veřejné zakázky „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro městys
Klenčí pod Čerchovem v části veřejné zakázky „A – pořízení kompostérů“ společnosti Agrowest a.s., sídlem
Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, IČO: 27961958.
32.29 Schvaluje kupní smlouvu se společností Agrowest, a.s.
na veřejnou zakázku „Pořízení kompostérů, štěpkovače
a kontejneru na textil pro městys Klenčí pod Čerchovem
v části veřejné zakázky „A“.
32.30 Schvaluje zadání části veřejné zakázky „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro městys
Klenčí pod Čerchovem v části veřejné zakázky „B – pořízení štěpkovače“ společnosti Agrowest a.s., sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, IČO: 27961958.
32.31 Schvaluje kupní smlouvu se společností Agrowest, a.s.
na veřejnou zakázku „Pořízení kompostérů, štěpkovače
a kontejneru na textil pro městys Klenčí pod Čerchovem
v části veřejné zakázky „B“.
32.32 Schvaluje zadání části veřejné zakázky „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro městys
Klenčí pod Čerchovem v části veřejné zakázky „C – pořízení kontejneru na textil“ společnosti Zahrada-Díl-
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32.33

32.34
32.35
32.36
32.37
32.38
32.39
32.40
32.41
32.42

32.43

32.44

32.45
32.46
32.47
32.48
32.49

na-Stroje, s.r.o., sídlem Vochov č. 202, 330 23 Vochov,
IČO: 01505505.
Schvaluje kupní smlouvu se společností Zahrada-Dílna-Stroje, s.r.o. na veřejnou zakázku „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro městys Klenčí
pod Čerchovem v části veřejné zakázky „C“.
Bere na vědomí nabídky na sekací traktory od výrobců
Husqvarna, Kubota, Iseki a na zametací stroj značky
Kärcher.
Bere na vědomí nabídky na kolové traktory značky Kubota, Zetor.
Ukládá starostovi připravit s pracovníky údržby městyse
návrh na pořízení sekacího traktoru.
Ukládá starostovi připravit a provést ve spolupráci s
pracovníky údržby městyse zadávací řízení na pořízení
traktoru pro zimní i letní údržbu městyse.
Schvaluje upravenou nabídku pana Jiřího Martínka –
Umělecké kovářství JM na realizaci nových hřbitovních
vrat a podstatné náležitosti smlouvy o dílo.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s panem Jiřím Martínkem dle usnesení 32.38.
Bere na vědomí informaci starosty o stavu dotačních
prostředků z programu PSOV v rámci PK 2021.
Ukládá starostovi provést zadávací řízení na veřejnou
zakázku: Vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního střediska a parkovacího stání pro sanitu.
Schvaluje komisi k otevírání obálek na zakázku: Vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního střediska a parkovacího stání pro sanitu, členové komise: oba
místostarostové, zástupce FV a KV a za VŽPVUP p. Jan
Holoubek.
Schvaluje opravu parkovacích stání u objektu zdravotního střediska spol. FinalKom s.r.o., sídlem Kocourov 36,
339 01 Mochtín, IČO: 02877155 dle projektu pro dodatečné stavební povolení.
Schvaluje zadání veřejné zakázky na akci: Prodloužení parkoviště na pozemku p.č. 2419/11 KÚ Klenčí pod
Čerchovem společnosti FinalKom s.r.o., sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČO: 02877155.
Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností FinalKom, s.r.o. dle usnesení 32.44.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností FinalKom, s.r.o. dle usnesení 32.44 a 32.45.
Bere na vědomí smlouvu o dílo a podklady k akci Restaurování Božích muk v rámci dotační podpory z programu
Obnovy kulturních památek ORP Domažlice.
Schvaluje přijetí dotace z programu Obnova kulturních
památek ORP Domažlice na restaurování Božích muk.
Bere na vědomí informaci o dotaci na akci: Adaptační
opatření v ochraně přírody 2021 v k.ú. Klenčí pod Čer-

32.50
32.51
32.52
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32.56
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32.61
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32.63
32.64
32.65
32.66
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chovem.
Schvaluje přípravu změny ÚP č. 1.
Ukládá starostovi připravit veškeré náležitosti k pořízení změny ÚP č. 1.
Bere na vědomí informaci o zaměření ploch K.P14-BH
pro další přípravu a K.R11-BI pro další přípravu a jednání s vlastníky pozemků.
Schvaluje prodej vozidla pro činnost JSDH značky Avia
SPZ DO 14-71 rok výroby 1972.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 32.53.
Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č.
177/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 3072, o celkové výměře 1 567 m2 druh pozemku
ostatní plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 734/4, druh pozemku ostatní plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 13 m2 dle žádosti a vyhlášeného záměru.
Schvaluje vyhlášení záměru na prodej částí pozemků p.č.
2876/1, 2529/3 a 715/20 vše dle GP 911-1018/2020 a
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá místostarostovi Františku Čiperovi připravit návrh na zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 2529/3
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje žádost společnosti Vinička s.r.o. o prodloužení termínu předání restaurace U Nádraží.
Bere na vědomí žádost Svazku Domažlicko o možnost
osobního projednání způsobu vybírání parkovného na
parkovišti v Caparticích.
Ukládá starostovi a zastupiteli Martinu Freiovi připravit kalkulaci na řešení provozu parkoviště v Caparticích
formou automatického výběru finančních prostředků v
rámci hlídaného parkoviště.
Schvaluje podání žádosti o koupi pozemku v majetku
LČR s.p. pro rozšíření kapacity parkoviště v Caparticích
a legalizaci vodovodu na Černé Řece a v Caparticích.
Bere na vědomí rozpočet na vánoční osvětlení od společnosti Ateliér Maur s.r.o.
Bere na vědomí roční výkaz knihovny městyse za rok
2020.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Odstranění
havarijního stavu budovy ZŠ“ v rámci programu Ministerstva financí.
Schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu: „Doplnění
kanalizační sítě v případě stoky D“ do programu Plzeňského kraje a v případě ostatních stok do programu MZe.
Bere na vědomí zprávu z výboru KV a VKSO o činnosti.

Usnesení zastupitelstva městyse z 33. veřejného zasedání konaného dne 21. dubna 2021
Zastupitelstvo městyse:
33.1
33.2
33.3
33.4

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Pavla
Smazala a Milana Tomana.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a zápis
z porady s místostarosty.
Schvaluje úpravu výše odměn za funkci 1. a 2. místosta-

33.5
33.6

rosty a to pro obě pozice 7.000,- Kč/měsíčně s účinností
od 1. 5. 2021.
Schvaluje žádost o prodloužení termínu vystěhování z
objektu hasičské zbrojnice na adrese Klenčí čp. 90 do 31.
8. 2021.
Schvaluje prodej pozemků:
p.č. 715/38 o výměře 23 m2, druh pozemku ostatní plo-
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33.13
33.14

33.15
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33.17
33.18

cha, který vzniká ze stávajících pozemků jako díly následovně:
Díl a) o výměře 15 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č.
715/21 o celkové výměře 66 m2 druh pozemku ostatní
plocha,
Díl b) o výměře 8 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č.
2876/1 o celkové výměře 27 114 m2 druh pozemku
ostatní plocha,
p.č. 2529/26 o výměře 28 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajícího pozemku p.č. 2529/3 o
celkové výměře 319 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.č. 2529/27 o výměře 63 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajícího pozemku p.č. 2529/3 o
celkové výměře 319 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.č. 2876/6 o výměře 307 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vzniká ze stávajícího pozemku p.č. 2876/1 o
celkové výměře 27 114 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 2876/7 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní
plocha, který vzniká ze stávajícího pozemku p.č. 2876/1
o celkové výměře 27 114 m2, druh ostatní plocha, vše v
KÚ Klenčí pod Čerchovem a dle GP 911-1018/2020 dle
žádosti a vyhlášeného záměru.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 33.6.
Bere na vědomí žádost o prodej části pozemků p.č.
601/5 a 2451/15 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi připravit podklady pro možnou směnu části pozemků p.č. 601/5, 2451/15 a 3915 vše KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č.
601/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi připravit podklady pro prodej části
pozemku p.č. 601/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi připravit se společností První chodská
develop, a.s. dodatek č. 1 k budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích 1790/2, 1794/2, 1785/26, 3990, 3996, 4050,
4067 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje pronájem pozemku p.č. 3072 KÚ Klenčí pod
Čerchovem o celkové výměře 1 567 m2 za účelem provozování střelnice spolku ČSS, z.s.
Schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na pozemku p.č. 314/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem na adrese
Klenčí pod Čerchovem čp. 1, o výměře 40 m2 za účelem
využití jako skladovacích prostor bez nároku na vytápění
a elektrickou energii.
Bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor
na pozemku p.č. st. 590 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na
pozemku p.č. st. 590, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 32 m2 dle
žádosti a vyhlášeného záměru.
Bere na vědomí nabídku na zpracování dokumentace
současného a budoucího stavu v areálu na adrese Klenčí
pod Čerchovem čp. 1 – bývalá Chodovia.
Bere na vědomí nabídku na krytou montovanou halu pro
veškerou techniku městyse na zimní a letní údržbu pro
instalaci v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem
čp. 1, bývalé společnosti Chodovia.
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Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 platné k 30. 4.
2021.
Bere na vědomí zprávu komise pro hodnocení participativního rozpočtu pro rok 2021 a schvaluje realizaci akcí
dle výsledku hlasování občanů.
Ukládá místostarostovi Františku Čiperovi a zastupiteli
Martinu Freiovi připravit návrh řešení a umístění laviček
dle participativního rozpočtu v roce 2021.
Schvaluje pořízení žacího traktoru ISEKI SXG 326 HL
dle předložených nabídek od společnosti Agrowest a.s.
pro údržbu zeleně.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy se společností Agrowest a.s. na žací traktor ISEKI SXG 326 HL.
Schvaluje pořízení žacího traktoru Seco Starjet UJ 10222 P5 s vertikutátorem.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy se společností Agrowest a.s. na žací traktor Seco Starjet UJ 10222 P5 s vertikutátorem.
Schvaluje pořízení kolového traktoru dle předložených
nabídek v provedení Zetor Proxima GP 110 (10541.31)
T2 dle od společnosti Agrowest a.s.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy se společností Agrowest a.s. na kolový traktor Zetor Proxima
GP110.
Bere na vědomí zprávu starosty o prodeji vozidla Škoda
Fabia SPZ 3P6 1266 včetně ocenění autorizovaným prodejcem Auto Volf s.r.o.
Schvaluje dar na vydání knihy Putování po zaniklých
místech Českého lesa – Domažlicko ve výši 5.000,- Kč.
Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače uzavřením
darovací smlouvy dle usnesení 33.29.
Bere na vědomí nabídku spol. Stepan Service s.r.o.
na výměnu oken a interiérových dveří v objektu úřadu
městyse.
Schvaluje výměnu okenních prostor v budově úřadu
městyse dle nabídky společnosti Stepan Service s.r.o.
pozice 001 a 002.
Pověřuje starostu uzavření smlouvy o dílo se společností
Stepan Service s.r.o.
Bere na vědomí žádost o přípravu směrnice na stravenkový paušál v rámci městyse Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi a zastupiteli Martinu Freiovi připravit
směrnici na stravenkový paušál pro uvolněné členy zastupitelstva městyse.
Bere na vědomí podklady pro směrnici na vydávání
zpravodaje Čakan.
Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi a TIC připravit konečnou podobu směrnice na vydávání Čakanu.
Bere na vědomí odborný dendrologický posudek k stavu
ořešáku na pozemku p.č. 2419/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje zahájení správního řízení kácení ořešáku na
pozemku p.č. 2419/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje výsledek inventury městyse k 31. 12. 2020 a
vyřazení majetku dle doporučení HIK.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v
intravilánu městyse v rámci programu OPŽP MŽP.
Bere na vědomí zprávu z výboru FV, VŽPVUP o činnosti.
Ukládá VŽPVÚP stanovit způsob výběru poplatku za
odvoz komunálního odpadu.

Čakan, květen 2021. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Č., IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: M. Kobesová, M. Vojtíková, J. Mlezivová. Zdarma.
Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v neděli 13. června 2021.
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Usnesení zastupitelstva městyse z 34. veřejného zasedání konaného dne 4. května 2021
Zastupitelstvo městyse:
33.1
33.2
33.3

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM paní Františku Tichou a pana Václava Karáska.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Schvaluje prodej pozemků p.č. 254, 255/1 a 2839, vše
druh pozemku: lesní pozemek a KÚ Klenčí pod Čercho-

33.4
33.5

vem jako strana kupující a pověřuje starostu uzavřením
kupní smlouvy.
Neschvaluje prodej pozemků p.č. st. 692 a p.č. 4183 oba
KÚ Klenčí pod Čerchovem jako strana kupující.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021 platné k
30. 4. 2021.

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
22. 3. 2021
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Příprava aktuálních akcí: brigáda na hřbitově, brigáda na křížcích, přípravy výroby kachličkové mozaiky na hřbitovní brány
4. 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 s obnovením
do původní podoby z let 1715 – 1842 se středověkým dříkem,
pomník obětem 1. světové války, Lomikarova Boží muka z roku
1680, zařízení místnosti na Staré poště 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; oprava kolumbária a
osazení nových urnových skříněk; obnovení tradice pátečního
zvonění kostelních zvonů
5. Diskuze
Jiří Anderle, předseda VKSO

Nový územní plán byl schválen
I tak je ještě možné žádat o změnu...
Vážení spoluobčané,
21. 3. 2021 nabyl právní účinnosti nový
územní plán městyse. V rámci jeho přípravy se čekalo na dokončení pozemkové
úpravy a též jsme se snažili vyhovět, pokud
možno, všem požadavkům žadatelů, proto jsme absolvovali celkem tři veřejná projednání. Nepodařilo se však vše dle před-

stav, proto přistoupíme prakticky hned po
vydání k přípravě změny č. 1. Tato změna
bude zahájena nejpozději 1. 9. 2021 (předpokládáme však, že to bude dříve), a proto
již začal příjem žádostí k úpravě ÚP. Cílem
je, abychom mohli zvolit zkrácené řízení a
vydat vše začátkem roku 2022.
Žádosti o změnu č. 1 je možné zasílat na

adresu městyse poštou, e-mailem: urad.
mestyse@klenci.cz (pouze se všemi náležitostmi), prostřednictvím e-podatelny:
www.klenci.cz nebo datovou schránkou:
tkvbdnm.
Příjem žádostí je otevřen nejpozději
do 16. 8. 2021.
Jan Bozděch

Budoucnost stavebních úřadů
Jak se nás dotknou změny ve stavebním zákoně?
Vá ž e n í
přátelé,
tento
příspěvek
se váže k
dění, které
nyní běží
tak trochu
v
pozadí mediálně zajímavějších témat a sice
schvalování nového stavebního zákona.

Myslím, že informace o tom, co se chystá,
je důležitá.
Ministerstvem pro místní rozvoj byla připravena rozsáhlá novela stavebního zákona. Cílem této novely bylo rychlejší povolování staveb. Paní ministryně se opírala o to,
že většina stavebních procesů je zdlouhavá,
úředníci jsou systémově podjatí, na většinu
staveb stavebník potřebuje až 47 razítek
(pozn. takové množství snad není potřeba
ani na stavbu jaderné elektrárny), máme

složitou organizační strukturu, potřebujeme přesunout úředníky do větších úřadů a
výsledky analýz, které se na obce se stavebními úřady možná ani nedostaly.
Nový stavební zákon je tedy v legislativním procesu a velmi razantně mění
systém stavebních úřadů v naší zemi. Má
např. vzniknout nejvyšší stavební úřad se
sídlem v Praze a stavební úřady na obcích
I. a II. typu (tedy i Klenčí pod Čerchovem)
přejdou pod úřady ORP. Co to pro nás
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znamená? Veškerou stavební agendu budeme vyřizovat již pouze v Domažlicích
příp. na dalších úřadech vyšších orgánů
samosprávy. I. čtení zákona proběhlo 5.
11. 2020, II. čtení 3. 3. 2021 a nyní zákon
pokračuje v rámci schvalovacího procesu.
Bohužel se již Poslanecká sněmovna nezabývá původním návrhem Ministerstva pro
místní rozvoj, ale komplexním pozměňovacím návrhem poslance p. Kolovratníka.
V průběhu příprav byla novela připomínkována řadou odborníků, kraji, obcemi
včetně Klenčí. Připomínky jsme předávali
také prostřednictvím Sdružení SMOPK a
SMO ČR. Bohužel změna návrhu byla pouze na bázi dílčích formulací, nikoliv struktury stavební úřadů. Když se podíváme
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na stav, kdy se v naší zemi zrušily okresní
úřady a zřídily krajské, znamenalo to jasné
oddálení této úrovně samosprávy od občanů. Vzhledem k tomu, že veškerou činnost
v nové struktuře budou vykonávat úředníci, hrozí ne zkrácení, ale prodloužení lhůt
na rozhodování. Uvažte jen to, že množství
úředníků se nikterak nenavýší, ale počet
případů, které bude úřad vyřizovat se navýší několikanásobně. Není vyřešena otázka přesunu úředníků z obcí I. a II. typu na
ORP, kam se budou přesouvat, jak budou
financováni a jak budou stavební úřadu na
úrovni ORP fungovat.
Další podstatnou úpravou je digitalizace dokumentace. Víme, že řada projektantů v naší zemi stále kreslí dokumentace

ručně nikoliv pomocí počítačových programů. Nyní se však dostaneme do situace, že bude nutné veškerou dokumentaci
v digitální formě uchovávat v jednotném
systému, který opět nemáme připravený.
Abych návrh jen nekritizoval, za dobré
řešení považujeme odpadnutí jednání s dotčenými orgány z pozice stavebníka. Nyní
toto bude celé zajišťovat stavební úřad.
Novela by měla platit od 1. 1. 2023 a to
je také zřejmě datum, kdy bude stavební
úřad např. v Klenčí pod Čerchovem, Poběžovicích a Kdyni zrušen. O současném
znění zákona se domníváme, že nepřinese
zkrácení doby povolování staveb.
Jan Bozděch

Na návštěvě u zvonaře
Rozhovor s Michalem Votrubou o výrobě zvonů

Žár a hukot z pecí, požehnání díla klenečským farářem Ivanem Pavlíčkem, napětí z náročné práce, tak by se dala popsat
atmosféra v nenápadném stavení ve vilkové čtvrti v obci Myslkovice u Tábora. Jedná
se o jednu ze tří zvonařských dílen v České
republice a právě zde u zvonaře Michala
Votruby jsme se byli v sobotu 15. května
podívat na proces lití zvonů pro klenečský
kostel sv. Martina.
Jak se stane, že se člověk rozhodne být
zvonařem?
Jako malý kluk jsem byl na Vysočině u
příležitosti svěcení zvonu. Celá ta slavnostní atmosféra na mě velmi zapůsobila:
množství lidí, obřadnost, způsob zavěšování zvonu do zvonice pomocí jeřábu a v
neposlední řadě to byl i samotný zvuk zvonu, ten jsem si zamiloval hned. Od té doby
mě to táhlo ke zvonům.
Existuje nějaká zvonařská škola, kde
jste mohl postupně kráčet za svým snem?
Bohužel žádná taková škola není, zvonařskému řemeslu se člověk učí celý život.

Zpočátku to pro mě bylo hlavně metoda
pokus – omyl. Po základce jsem šel na průmyslovou školu – obor umělecké odlévání
kovů a poté jsem si znalosti doplnil vyšší
odbornou restaurátorskou školou. Jinak
jsem hodně studoval historické prameny,
kde jsou popsané staré postupy. Princip
výroby zvonů se od středověku v podstatě
nezměnil.
Vy jste zde právě odlil do forem dva
zvony pro kostel sv. Martina v Klenčí pod
Čerchovem. Jak vypadá celý proces výroby
takových zvonů?
Poté, co mě osloví zájemce o nový zvon,
tak se jedu na dané místo podívat. V případě Klenčí jsem si prohlédl místo, kde
budou zvony zavěšeny, jakým způsobem
se musí zavěsit, jaký se použije mechanismus při odbíjení. V Klenčí navíc již tři
zvony máte, tak jsem zkoušel i jejich ladění, aby všechny zvony byly v souhře a ladily spolu. Následuje výroba formy, výšku
tónu určuje průměr zvonu a zvonové žebro (jakýsi průřez zvonu). Forma se skládá
ze tří částí: Na jádro se nažehlí směs parafínu, vosku a sádla. Na to se nakladou,
nataví nebo jinak připevní reliéfy (nápisy,
obrazová výzdoba). Potom se celý zvon zabalí do hlíny a jde se pálit. Okolo formy se
postaví pec. Zahřátím směs vosku vyteče,
forma se rozebere, vyjme se model zvonu,
vyčistí se a opět složí. Mezi jádrem a formou vznikne dutina, do které se nalije zvonovina, což je slitina mědi a cínu.
V době tavení jsme stáli od pecí více jak
čtyři metry a stejně jsme pociťovali horko,
které z nich sálá. Na kolik stupňů se kov
pro zvony taví?

Teplota v pecích je až přes 1 100 °C.
To je nepředstavitelný žár. Zranil jste se
někdy při práci? Před chvílí jste se popálil
na ruce, když kov vystříkl z pece, proč se to
stalo?
Tady to už ani necítím. To prskání způsobuje navlhlý koks, kterým přikládáme.
Je to asi jako když vám padne kapka vody
do rozpáleného oleje. Jednou mi při lití do
formy začaly hořet kalhoty, ale protože se
lití nesmí přerušit, tak jsem je nemohl hasit, to bylo tenkrát velmi nepříjemné, popálil jsem si nohu.
Zvon sv. Martin, který jste tu dnes odlil,
má přes 500 kg. Už jste tak velký zvon odléval?
Ne, takový zvon jsem ještě nedělal, je to
má premiéra a sám jsem velmi zvědavý,
jak to dopadne. To, jestli se zvon povedl,
uvidíte, až když se vykope ze země a rozbije
se forma. U tak velkého zvonu se čeká i pět
dní.
Poznal byste už teď, že se zvonem není
něco v pořádku?
Během lití se může stát, že forma praskne, to bych poznal hned, to je potom celý
proces ztracený a musí se začít znovu. Zda
se zvon povedl a bude dobře znít poznáme, až po vyndání ze země. Když se nepovede, zvon se musí rozbít a začíná se od
začátku.
Výroba zvonů musí být i fyzicky velmi
náročná. Kolik třeba váží licí kelímek,
když v něm máte roztavený kov? Malý zvon
sv. Karel jste přelévali jen pomocí kelímků
a dohromady jste jich nalili s kolegou 14,
to znamená každý 7.
Samotný kelímek váží asi 5 kg, když je v
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něm roztavená zvonovina, tak to má až 12
kg, takže jsme si pěkně mákli.
Na výrobu zvonů je však kromě fyzické
síly nutný i dobrý hudební sluch, vždyť svým
zvonům „vyrábíte“ i konkrétní tón. Měl jste
nějakou muzikologickou průpravu?
Ne, to ne. Je to hlavně teorie, ano hudební sluch je potřeba, ale já sám nemám absolutní hudební sluch, ale poznám výšku
tónu i to, zda je to čistý zvuk nebo zda jsou
zvony sladěny. Zvon nevydává jen jeden
tón, těch je tam několik. Základní nárazový
tón, který se ozve z věže, když je slyšet rána,
a potom následují další tóny, ty se musí vzájemně respektovat. Tomu se říká vyznívání

neboli zvukový obraz.
A jak je to se zájmem o zvony,
máte dost zakázek?
Celý příští rok už mám obsazený a rok 2023 se již plní. Už jsem
v pozici, že si zakázky vybírám.
Stále je zde spousta kostelů, kam
se po válečných rekvizicích zvony
již nevrátily a farnosti mají zájem o
jejich navrácení.
Kdo vám při práci pomáhá?
Dnes je vás tu celkem šest.
Pomáhá mi hlavně rodina, táta a kamarádi. Už jsme sehraný tým, každý ví, kde
má stát, co dělat, já potom dávám přesné
pokyny.
Vaše nadšení pro řemeslo opravdu nelze
nevidět, patříte mezi lidi, pro něž se stal
koníček zároveň profesí.
Jsem rád, že se mi podařilo dojít až sem.
Svůj první zvon jsem odlil z hliníku v osmé
třídě a v deváté další, oba zde mám vystavené. Můj koníček postupně přerostl ve
velkého koně a posledních deset let je to již
moje zaměstnání.
Marie Kobesová

Dráčata opět fungují
S rozvolňováním se obnovila činnost kroužku

OV E M

AT A
RÁČ KL

R CH

Po delší odmlce se kroužek mladých vů, bylo nutné rozhodnout, zda bude mít
hasičů opět vrátil do takřka zaběhnutých okres Domažlice na soutěži vůbec své zakolejí. S velkou radostí jsem zjistila, že ni- stoupení. Po dohodě s okresní odbornou
kdo po tak dlouhém odloučení neodpadl, radou mládeže byl učiněn závěr, že okres
Domažlice bude reprezentovat v kateale všichni se s chutí pustili do prágorii starších i mladších desetičlence. Začátky budou pozvolné a
O
D
P
Í
né družstvo složené z nejlepších
Č
v mezích povolení, nicméně i
Č
E
EN
závodníků různých kolektivů. Za
to je obrovský rozdíl od předKlenčí bylo nominováno dokonchozího nicnedělání. Ještě
ce 5 starších a 6 mladších soutěna konci roku 2020 jsme
žících, kteří už prošli prověrkou v
měli možnost se v menších
rychlosti a dál intenzivně trénují,
skupinách vídat a zákaz sporprotože času na přípravy je žalostně
tování si vynahrazovali procházkami do přírody, kde jsme zdobili vánoční málo a dlouhá pauza je na kondici poznat.
Lze tedy říci, že reprezentace okresu bude
stromky pro zvířata v lese.
Jarní činnost jsme zahájili tradiční bri- z velké části i reprezentací městyse Klenčí
gádou na Baarově stezce, kde se kromě pod Čerchovem.
Na podzim letošního roku bych ráda
dětí sešla i řada aktivních rodičů. Cestou
z Výhledů do Klenčí jsme vyčistili jak les, rozběhla paralelní „kroužek“ pro nejmentak i obě strany komunikace vedoucí na ší děti od tří do pěti let věku, tzv. přípravLískovou. Smutným úspěchem bylo 28 pl- ku. Postupně sbírám zkušenosti a rady od
ných pytlů odpadu všeho druhu. Těsně nad okolních sborů, kde přípravky úspěšně
Klenčím došly síly i pytle, takže horní část fungují a účastní se různých soutěžních
akcí. Zpočátku bude jistě nezbytné zapoKlenčí ještě podrobíme úklidu dodatečně.
Byl stanoven termín krajského kola jení rodičů, ale může to být další zajímavý
hry Plamen, které má proběhnout 5. – 6. projekt, který stmelí více lidí k prospěšnéčervna ve Stodu. Vzhledem k tomu, že se mu cíli.
Mgr. Jana Fišerová,
nemohla uskutečnit žádná okresní soutěž,
vedoucí kolektivu mladých hasičů
která by kvalifikovala některý z kolekti-

OZNÁMENÍ
Začátkem května byly u budovy Steatitu nalezeny sportovní hodinky. Jsou
uloženy na úřadu městyse.

Termíny zasedání
zastupitelstva městyse
Nejbližší termíny zasedání zastupitelstva:
25. 5. 2021 (úterý)
23. 6. 2021 (středa)
Zasedání se uskuteční vždy od 17:30
v prostorách Staré pošty.

Svoz komunálního odpadu
bude probíhat
v následujících termínech:
Červen – 2., 16., 30.
Červenec – 14., 28.

Centrum JANA se stěhuje
do Horšovského Týna!
Centrum JANA se po 24 letech stěhuje z Domažlic. Do 30.06.2021 nás najdete na původní adrese U Nemocnice
148, Domažlice, vchod B, 3. patro.
Od 01.07.2021 nás zastihnete na nové
adrese v areálu zdravotnického střediska Dobrovského 253, Horšovský Týn.
Milí klienti, buďte bez obav, nic se
pro Vás nemění. Naše služby budeme i
nadále poskytovat ve stejném rozsahu v
lokalitách, na které jste zvyklí. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na
tel. 724 027 951.
Web: https://www.centrumjana.cz/
FB: Jana Terén
Centrum JANA
Jsme nízkoprahová sociální služba
pro osoby pracující v
prostituci a uživatele návykových látek.
Klientům nabízíme bezplatně materiál sloužící k minimalizaci zdravotních
rizik. V oblasti prostituce to jsou mj.
kondomy a u konzumentů návykových
látek měníme infekční injekční materiál
za čistý.

D
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Běh Haltravou
i letos poběžíme! Šidlákov - Capartice = 17 km
V dnešní době
plánovat sportovní akci je dosti
nevděčný úkol.
Ale za organizátory Běhu Haltravou Vás mohu
ujistit, že letošní
Haltrava se zceFoto: M. Benda la určitě poběží.
Jakým stylem však bude závod probíhat, to
bude záležet na aktuálních vládních opatřeních. Přesto všichni doufáme, že v létě si už
budete moci zaběhnout klasický hromadný
závod, jako varianta se nabízejí starty po
skupinkách, intervalové starty či v nejhorším případě virtuální závod.
Každopádně si v kalendáři zaškrtněte
neděli 4. července 2021. Místo a čas startu se od loňska nemění, tedy Šidlákov od
11:00 hod. Opět se závodníci proběhnou
po pěšinách celého haltravského hřebene,
přes vrcholy Starý Herštejn, Škarmanku,
Haltravu a Sádek poběží až do Capartic.
Zde na chatě Spartaku proběhne po doběhnutí posledního závodníka vyhlášení
výsledků.
Délka závodu je 17 km s převýšením
500 m.

Přeprava na start

Pokud nebudete mít zajištěný vlastní
odvoz na start a epidemiologická situace

dovolí, budete opět moci využít přepravu
autobusem z Capartic. Ten bude odjíždět
v 9:30 hod z parkoviště v Caparticích. Cestou budete moci přistoupit v Klenčí pod
Čerchovem, Postřekově a Poběžovicích.
Autobus Vás dopraví pouze na start! Veškeré věci Vám do cíle dopraví pořadatelé, v
autobuse proto nic nenechávejte!
Pro využití této přepravy je však nutné se předem zaregistrovat na webových
stránkách https://beh-haltravou.webnode.cz Kapacita přepravního autobusu je
omezená. Tudíž, kdo se dříve zaregistruje,
má šanci autobusem odjet.

Jízdní řád přepravního autobusu
Buďte dochvilní!

9:30 odjezd z Capartic
9:35 Klenčí pod Čerchovem - na autobusové zastávce na náměstí
9:40 Postřekov - autobusová zastávka u
železničního přejezdu
9:55 Poběžovice - před obchodem Coop Tuty
10:10 Šidlákov

Prezentace
9:30 - 10:45 hod., na návsi v obci Šidlákov. Pro rychlejší průběh prezentace je
nutné se přihlásit předem na výše uvedených webových stránkách, a to nejpozději
do 3. července 2021. Na místě je možné se

Den s veverkou
Oslavme den biologické rozmanitosti s veverkou

V rámci Mezinárodního dne biologické
rozmanitosti uspořádáme v sobotu 22.
května ve venkovních prostorech Domu
přírody Českého lesa od 10.00 do 13.00
hod. Den s veverkou.
Na programu je přednáška (hlavně pro
dětské návštěvníky) a tvoření pro malé i
starší děti.
Dozvíte se, jak můžete pomoci s mapo-

váním veverky přes aplikaci BioLog.
Za nepříznivého počasí se akce neuskuteční.
Sledujte web Domu přírody: https://
www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa/
nebo facebook: Klenčí pod Čerchovem Dům přírody Českého lesa.
V rámci vládních opatření budou účastníci akce potvrzovat čestné prohlášení, že:
a) absolvovali nejdéle před 72 hodinami
test na Covid-19 (PCR, antigenní nebo samotest) s negativním výsledkem nebo
b) spadají do ochranné lhůty 90 dnů po
prodělání nemoci Covid-19 nebo
c) byli naočkováni proti Covid-19.
mk

přihlásit pouze ve výjimečných případech.
Startovné je 100 Kč.

Závod
Závodit se bude v obvyklých věkových
kategoriích a stejně jako loni opět i v týmové soutěži smíšených dvojic (muž/žena).
V průběhu závodu budou k dispozici občerstvovací stanice (voda, ionťák, ovoce, ...).

Cíl závodu
Na chatě Spartaku v Caparticích bude
po doběhu k dispozici posezení s menším
občerstvením k doplnění energie. Pokud
epidemiologické opatření dovolí, bude zde
také možnost se osprchovat.
Pokud chcete přispět k příjemné domácí
atmosféře závodu, můžete pro kamarády
soupeře navařit či napéct nějakou Vaši
oblíbenou specialitu a podělit se o ni při
rozebírání strastí závodu :-)
Jak již bylo napsáno výše, covidová situace se mění každým dnem, proto průběžně sledujte webové stránky závodu:
https://beh-haltravou.webnode.cz nebo
jeho facebookové stránky https://www.
facebook.com/behhaltravou1/
Těšíme se na hojnou účast!
Za pořadatele závodu Ondra Teska

Jak voní Český les
Turistická hra 2021
Od června do října se můžete zapojit do
turistické hry připravené na celém území
Českého lesa.
Tématem letošní hry jsou les, památné
stromy, aleje, parky, sady,...
Cílem hry je navštívit 15 míst ze seznamu cílů a načíst tamní QR kód. Po načtení 15. QR kódu obdržíte potvrzovací
email, po jehož předložení na jakémkoli
informačním centru na Domažlicku či
Tachovsku získáte jako odměnu turistickou absolventskou vizitku.
Seznam cílů a podrobné informace s
pravidly naleznete na webových stránkách: https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa/ nebo tištěné na
informačních centrech.
mk

Kurz výroby skleněných vitráží

Po dlouhé pauze jsme pro vás připravili ve spolupráci s paní
Štěpánkou Kašparovou 12. 6. 2021 od 9.00 hod a od 13.00
hod v Domě přírody Českého lesa kurz výroby skleněných
vitráží. Cena kurzu je 650,- Kč. Kurz je omezen počtem účastníků, tak neváhejte a přihlaste se v turistickém informačním
centru nebo na tel. č.: 379 795 325, popř. mobil 725 439 216.
Veškeré potřebné pomůcky budou dodány. Nápad si musí
přinést každý svůj.
Jaroslava Mlezivová
Černá Řeka uklízí
V neděli 9. 5. proběhla „úklidová akce“ na sběr odpadků při silnici z Capartic na Černou Řeku. Akce se zúčastnilo šestnáct občanů, tedy třetina všech obyvatel Černé Řeky. Mezi očekávanými
odpadky pohozených při silnici jako jsou PET lahve či plechovky
od energetických nápojů se objevily mimo jiné i jednorázové pleny,
pneumatiky, matrace a dokonce i automatická pračka.
Ondřej Teska
Bohužel s obdobně smutným
výsledkem skončili
i mladí hasiči z
Klenčí na cestě z
Výhledů do Klenčí
(jedno auto nestačilo).
TIC

RYSÍ DEN

čtvrtek 10. 6. 2021
od 13.00 hod.

Dům přírody Českého lesa
Klenčí pod Čerchovem
•

přednáška

•

výstava

•

tvořivé dílny

https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa/

