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Číslo 6
Milí spoluobčané,
v červnu začalo astronomické léto,
ze kterého si příroda nic nedělala a
slunce v letošním roce hřálo jako v
létě už o mnoho dní dříve. Takové počasí s sebou často přináší také bouřky,
přívalové deště a místy i kroupy. Naše
Klenčí nebylo výjimkou a sílu živlu
jsme poznali 30. 5. a 1. 6. Přestože je
naše městečko postaveno na kopci, ani
takové pohromy se nám nevyhýbají a
mohli jsme pozorovat zatopené sklepy,
haly podniků, rodinné domky. V souvislosti s těmito událostmi bychom vás
chtěli poprosit, aby do toalet nebyly
splachovány pleny, vlhčené ubrousky
nebo podobné věci, které se nerozloží
např. jako toaletní papír. Dochází tak
k ucpání splaškové kanalizace a bez
servisního zásahu není možné provoz
znovu obnovit.
Příchod léta si připomínáme tradičními slavnostmi Výhledy, které se
uskuteční v druhém červencovém víkendu. Čeká nás pestrá nabídka různých hudebních žánrů včetně několika
vzácných hostů. Tím ale ještě nekončíme. V srpnu se můžeme těšit na další
zážitky, které nám nepochybně připraví mj. i Jaroslav Svěcený. Budu moc
rád, když se na některé z těchto akcí
potkáme.
V průběhu letních měsíců nás čeká
také mnoho práce. Proběhne oprava
střechy na objektu DPS, která dočasně, pouze v době prací, omezí bezbariérový přístup do lékárny. V srpnu by
našemu sboru dobrovolných hasičů
měl být dodán nový zásahový dopravní
automobil, který nahradí již dosluhující techniku. A zateplíme budovu mateřské školy.
Letní prázdniny už klepou na dveře,
proto vám přeji, abyste si odpočinuli,
prožili příjemné dovolené a abychom
všichni načerpali novou energii.
Jan Bozděch
starosta městyse

ČERVEN 2018

www.klenci.cz

Přírodní lékárna
Naučná procházka pro děti u jezera Perlsee

CZ

Dřevěný most
START

Perlsee

CÍL

Waldmünchen
V předvečer folklorních slavností Výhledy připravili pracovníci partnerských informačních center Klenčí pod Čerchovem
a Waldmünchen vycházku po bylinkové
naučné stezce u jezera Perlsee.
Na trase dlouhé necelé dva kilometry
se návštěvníci seznámí s běžnými lučními
bylinami a jejich účinky pro naše zdraví.
Stezka bude zpestřena zastávkami, kde
budou účastníci řešit úkoly spojené s tématem bylinek. Na konci stezky je připravena pro každého absolventa procházky
malá odměna. Vycházka je připravena tak,
aby pobavila děti i rodiče.
Akce se koná ve čtvrtek 5. července mezi
18. a 20. hodinou na bylinkové naučné
stezce u jezera Perlsee. První stanoviště

a začátek procházky budou umístěny na
krytém vyhlídkovém mostě přes potok
Schwarzach u Perlsee. Parkování zdarma
je možné na parkovacích plochách u vstupu na placenou pláž. Odtud se projde po
asfaltové cestě podél kempu a pak po směrovce doprava lesem k mostu (cca 800 m).
Poslední stanoviště a ukončení vycházky
je připraveno v kryté odpočívce na opačné
straně jezera.
Půjde se po pevných, suchých, upravených cestách, není nutné extrémní oblečení ani obuv.
TIC
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Sežeňte ovečky
Prázdninová hra s televizí Déčko

Máte doma malé hrdiny? Zapojte je do
letní záchranné akce!
Duhové ovečky, které dennodenně vyprovázely malé diváky Déčka do peřin,
se zatoulaly do našeho světa! Je třeba je

všechny najít a dopravit
zpátky. Pomoci můžete i
vy! Vydejte se o prázdninách s dětmi na tři místa,
kde byly ovečky spatřeny.
Ve slosování čekají na vybrané pomocníky ceny:
stavebnice LEGO, plyšové
ovečky a ovčí kvarteta.
Jedním z míst, kde se
ovečky houfují, je i náš
Dům přírody Českého
lesa.
Mapu výletů, speciální
mobilní aplikace a všechny potřebné informace najdete na www.sezenteovecky.cz.
Kristina Volná, ČT

Varhanní festival v Klenčí
VII. ročník podzimních varhanních koncertů

I v letošním roce bude v klenečském kostele sv. Martina připravena série varhanních koncertů. Jedná se již o VIII. ročník.
Jako první se uskuteční varhanní koncert dne 8.9. 2018, kde vystoupí Michal
Novenko. Michal Novenko je známý český
varhaník, hudební skladatel a pedagog.
Působí jako profesor na pražské konzervatoři, kde vyučuje varhanní improvizaci
a hudební teorii. Jako druhý nás čeká dne
16.9. společný koncert Martiny Moryskové, která bude hrát na varhany, Josefa
Stočese, zahraje na klarinet a zpěv
zajistí pan Kamil Jindřich. Další
interpretkou, která vystoupí dne
23.9., je Markéta Schley Reindlo-

vá, česká varhanice,
která není v Klenčí
pod Čerchovem poprvé. Vede Kurz pro
chrámové hudebníky plzeňské diecéze,
věnuje se koncertní
sólové i ansámblové
činnosti. Žije v bavorském Bambergu, kde působí jako
sbormistryně sboru
Madrigalchor Bamberg. A čtvrtý, poslední varhanní koncert bude dne 7.10. v
podání Vojtěcha Nováka, hra na varhany,
Tomáše Bastla, trumpetisty a Venuše Zaoralové Dvořákové, sopranistky.
Program ani časy koncertů nejsou ještě
kompletní. Postupně budou zveřejňovány
na webových stránkách www.varhannikoncerty.com nebo facebookovou stránku
Varhanní koncerty Klenčí pod Čerchovem. Jako každý rok se i letos těšíme na
vaši návštěvu.
jm

PODĚKOVÁNÍ
Rodiče klenečských Dráčat děkují
všem, kteří se podílí na zabezpečování kroužku mladých hasičů. Zvláštní
poděkování patří hlavní vedoucí Janě
Fišerové a také oběma instruktorům
Přemkovi Lamačovi a Jirkovi Hnykovi.
Našim dětem nezištně věnují spoustu
péče, svého volného času i energie a
trvale udržují svůj pozitivní přístup a
nadhled přesto, že mnohdy musí čelit i
negativním emocím. Snad jim to Dráčata vrátí svým zájmem a nějakým významným dosaženým úspěchem.
Jan Stodůlka
(jménem rodičů Dráčat)
Touto cestou děkujeme hasičům z
Klenčí, Dílů a Domažlic za obětavý a
okamžitý zásah při likvidaci povodně
ve dnech 30. 5. a 1. 6. 2018.
Jaroslav Maštálka Pila Klenčí

HLASOVÁNÍ
Informační centrum 2018
Do konce srpna probíhá soutěž INFORMAČNÍ CENTRUM 2018. Z více
než 420 certifikovaných informačních
center máte možnost vybrat vaše nejoblíbenější.
Hlasuje se na
https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku.
Hlasovat pro vybrané informační
centrum tentokrát může každý jednou
ze své IP adresy pro certifikovaná TIC
v každém kraji za pomocí identifikátoru (svého mailu) s ochranou proti hlasovacím automatům.
Podpořit můžete i klenečské informační centrum, které je v soutěži také
zapojeno.
TIC

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
O PRÁZDNINÁCH
od 13. 7. do 22. 7. 2018
a
od 27. 8. do 31. 8. 2018
bude knihovna z důvodu dovolené
uzavřena.
Ivana Krajčíková,
Místní knihovna Klenčí pod Čerchovem
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USNESENÍ z 86. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 15. května 2018
Rada městyse:
A.
1.86

2.86
3.86

4.86

5.86

6.86
7.86
8.86
9.86
10.86

Schvaluje:
Smlouvu o dílo k veřejné zakázce - Energetické úspory
Mateřské školy Klenčí pod Čerchovem se společností
SBS group, s.r.o., sídlem Dělnická 48, 345 06 Kdyně,
IČO: 02433656.
Žádost společnosti 1. Chodská realitní kancelář v.o.s. o
schválení převodu členských práv a povinností družstevního bytu č. 332/9 a garáže č. 331/2.
Dodatek č. 3 k licenční smlouvě č. 1478 / 2007 na převod
práv k užívání počítačového programového vybavení a
dat se společností GEPRO spol. s.r.o., Štefánikova 52,
150 00 Praha 5, IČO: 44851529.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/36 o výměře 20 m2,
druh pozemku ostatní plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem skladování dřeva dle žádosti a vyhlášeného záměru.
Pronájem nebytových prostor v budově čp. 90 (požární
zbrojnice) stojící na pozemku p.č. st. 523 KÚ Klenčí pod
Čerchovem o celkové výměře 272,61 m2 JSDH Klenčí
pod Čerchovem dle jejich žádosti a vyhlášeného záměru,
zároveň bude jednotka SDH správcem tohoto objektu.
Podání žádosti o dotaci v rámci programu Nadace AGROFERT na pořízení vozidla CAS pro JSDH Klenčí pod
Čerchovem.
Přijetí dotace z projektu Česká knihovna pro místní
knihovnu.
Přijetí dotace z programů Plzeňského kraje na ošetření
významných stromů.
Zadání veřejné zakázky na ošetření významných vybraných stromů.
Přijetí dotace z programu Plzeňského kraje „Podpora
kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“ na akci „8. roč-

11.86

12.86
13.86
14.86
15.86
B.
16.86
C.
17.86
18.86
19.86
D.
20.86
21.86

ník varhanních koncertů“.
Přijetí dotace z programu Plzeňského kraje „Podpora
činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2018“ na akci „Regálový systém a němčina pro
pracovníky TIC“.
Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 310/1
(rybníček) KÚ Jindřichova Hora o výměře 50 m2 druh
pozemku ostatní plocha.
Pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem konání rodinné oslavy v termínu 3. 6. 2018.
Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností
Galileo Corporation, s.r.o., sídlem Březenecká 4808,
430 04 Chomutov, IČO: 254 48 714.
Generální opravu vozidla Multicar M 25 pro údržbu veřejné zeleně městyse Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá:
Starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu
žádost spol. První chodská BPS, spol. s.r.o.
Bere na vědomí:
Žádost Spolku Jindřichova Hora o pronájem části parcely
p.č. 310/1 (rybníček) KÚ Jindřichova Hora o výměře 50 m2.
Žádost společnosti První chodská BPS, spol. s.r.o. o úpravu nově zpracovávaného ÚP Klenčí pod Čerchovem.
Nabídku České spořitelny a.s. na pořízení platebního
terminálu pro pokladnu Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje:
Žádost Centra České historie, o.p.s. o spolupráci při vydání knihy S odvahou v srdcích – II. díl.
Žádost společnosti Linka bezpečí, z.s. o finanční podporu tohoto spolku.

USNESENÍ z 87. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 29. května 2018
Rada městyse:
A.
1.87
2.87
3.87

4.87

5.87
6.87

Schvaluje:
Dokumentaci pro zadávací řízení na pořízení vozidla
CAS pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.
Rozpočtové opatření č. 3/2018 k 31. 5. 2018.
Podání žádostí v rámci dotačních titulů PK: Zajišťování
bezpečnosti v souvislosti budování průmyslových zón,
Oprava válečných hrobů a Projektová příprava pro výstavbu vodovodů.
Smlouvu o dílo na akci: GO vozidla Multicar M25.1A
4x4 se společností K.N., servis s.r.o. sídlem Hřbitovní
37, 312 00 Plzeň, IČO: 25215825, smlouvu o dílo na
akci: Oprava opěrné zdi u pomníku obětem 1. světové
války se společností Zemědělská společnost Čerchov,
a.s., sídlem Klenčí pod Čerchovem 55, 345 34 Klenčí
pod Čerchovem, IČO: 25236601 a smlouvu o dílo na
akci: Údržba významných stromů v Městysi Klenčí pod
Čerchovem se společností Ing. Karel Kuneš – GAN, sídlem Klenčí pod Čerchovem 359, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 61786136.
Pořízení modulu GDPR a SSL pro webové stránky Klenčí pod Čerchovem.
Žádost o pronájem sálu KD U Nádraží za účelem konání

7.87
8.87
9.87
B.
10.87
11.87
12.87
13.87
14.87

rodinné oslavy dne 4. 8. 2018.
Partnerství mezi městysem a Running Festival Foundation pro projekt: „Sports Dimension of Cross-border
Cooperation” v rámci Visegrad Grants Programme.
Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností
Mestskyrozhlas.cz, sídlem Americká 398, 345 62 Holýšov, IČO: 75376148 v rámci nařízení GDPR.
Žádost společnosti Praves s.r.o. o stanovení opatření
obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné
vody z veřejného vodovodu v Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá:
Starostovi projednat se správcem vodovodu a kanalizací
výzvu ministerstva zemědělství ohledně výše vodného a
stočného.
Starostovi realizovat nápravná opatření dle zápisu prověrky BOZP prováděné v období 2016 – 2018 od společností BEZPO s.r.o.
Starostovi projednat s obcí Ždánov a ZŠ Klenčí pod Čerchovem žádost o spádovost mateřské školy.
Starostovi připravit řešení přemostění sběrného žlabu u
domu čp. 190.
Starostovi projednat se společností Gity a.s. o podmínky
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15.87
C.
16.87
17.87
18.87
19.87
20.87
21.87
22.87

v rámci dotace pro pokrytí signálem Wi-Fi 4EU.
Starostovi připravit návrh chodníku ke sportovnímu
areálu v dolní části městyse.
Bere na vědomí:
Projekt na rekonstrukci komunikace 1c mezi bytovkami
předloženou kanceláří IK Plzeň, s.r.o. a případných jeho
úprav.
Výzvu ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a
kanalizací.
Zápis prověrky BOZP prováděné v období 2016 – 2018
společností BEZPO s.r.o.
Možnost založení svazkové školy mezi Klenčím a sousedními obcemi.
Žádost obce Ždánov o zahrnutí obce do spádovosti MŠ
Klenčí pod Čerchovem.
Výstup sběru tříděného odpadu dle reálných dat společnosti EKO-KOM a.s.
Žádost o odstranění stromu vysazeného v rámci projektu Ošetření významných stromů v Klenčí pod Čerchovem a vyjádření k dané žádosti.

23.87

24.87
25.87
26.87
27.87
28.87
29.87
30.87
31.87

Dokumenty aktuálního stavu dlužníků – Předvolání
k okresnímu soudu v Berouně sp. zn. 10 C 305/2017
a elektronický platební rozkaz okresního soudu v Domažlicích jednací číslo EPR 120947/2018-5.
Informaci společnosti EKO-KOM a.s. o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za
období 01. 01. 2018 - 31. 03. 2018.
Vyjádření lékařů ze zdravotního střediska k vybudování
bezbariérového přístupu.
Žádost obyvatel bytového domu čp. 331 k problému s
vlhkostí v tomto domě.
Usnesení Okresního soudu v Domažlicích ve věci opatrovnictví.
Dotaz na místo praktického lékaře pro dospělé v Klenčí
pod Čerchovem.
Zahájení řízení, stanoviska k návrhu změny katastrální
hranice KÚ Klenčí pod Čerchovem a Postřekov.
Výstupy z jednání s dopravní PČR.
Oznámení TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s. o pořádání hudební produkce ve sportovním areálu dne 16. 6. 2018.

USNESENÍ z 88. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 5. června 2018
Rada městyse:
A.
B.
1.88
2.88

Schvaluje:
Ukládá:
Starostovi zjistit možnosti řešení problému s dodávkou
elektřiny do objektu č.p. 242, popř. výměnu stávajícího
vodiče za vodič izolovaný.
Starostovi vstoupit v jednání s pojišťovacím makléřem
městyse a spol. Praves s.r.o. ve věci žádosti o úhradu faktury za likvidaci odpadu.

3.88
C.
4.88
5.88

Starostovi zajistit rozpočet na izolaci sklepních prostor
objektu mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí:
Nabídku spol. Vertical Safe s.r.o. na rizikové kácení stromů pod vedením VN k objektu č.p. 242.
Žádost o proplacení faktury za likvidaci odpadu v souvislosti se škodou způsobenou při přívalovém dešti dne
30. května 2018.

Usnesení Zastupitelstva městyse Klenčí p. Č. z 28. veřejného zasedání konaného dne 7. června 2018
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.28

Schvaluje:
Prodej nově oddělených pozemků ve vlastnictví městyse Klenčí pod Čerchovem označených dle GP č. 850750/2017 ze dne 7. 12. 2017 jako pozemky:
p.č. 2876/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 155
m2 (součet po zaokrouhlení dle uvedeného GP) způsob
využití: jiná plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem, který
vznikl oddělením pozemku p.č. 2876/4c, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 152 m2 z pozemku p.č. 2876/1,
druh pozemku ostatní plocha o výměře 27 266 m2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem a pozemku 2876/4d, druh pozemku ostatní plocha o výměře 2 m2 z pozemku p.č.
2878, druh pozemku ostatní plocha o výměře 17m2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem,
p.č. 715/37, druh pozemku ostatní plocha o výměře 30
m2 způsob využití: jiná plocha KÚ Klenčí pod Čercho-

2.28
B.
C.
3.28
D.
E.
F.
4.28

vem, který vznikl oddělením pozemku p.č. 715/37a,
druh pozemku ostatní plocha o výměře 16 m2 z pozemku
p.č. 715/5, druh pozemku ostatní plocha o výměře 105
m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem a pozemku 715/37b, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 14 m2 z pozemku p.č.
2502/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 14 m2
KÚ Klenčí pod Čerchovem, dle žádosti.
Rozpočtovou změnu č. 4/2018 k 30. 6. 2018.
Ukládá:
Bere na vědomí:
Rozpočtovou změnu č. 3/2018 k 31. 5. 2018.
Neschvaluje
Doporučuje
Volí
Občany městyse Klenčí pod Čerchovem jako přísedící u
Okresního soudu v Domažlicích.

USNESENÍ z 89. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 12. června 2018
Rada městyse:
A.
1.89

Schvaluje:
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o
uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin od 30.
7. 2018 do 31. 8. 2018.

2.89
3.89

Jmenování ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod
Čerchovem.
Výměnu hydraulického oleje ve výtahu v objektu DPS v rámci servisních prací společnosti OTIS, a.s. dle jejich nabídky.
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Memorandum o zpracování osobních údajů a směrnici
pro plnění práv subjektů údajů pro splnění povinností v
rámci GDPR městyse Klenčí pod Čerchovem.
Přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem
za rok 2018 krajským úřadem.
Ukládá:
Starostovi projednat se společností Praves, s.r.o. žádost
o řešení zaplaveného sklepa.
Bere na vědomí:
Zápisy z 1. a 2. jednání konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod
Čerchovem, okres Domažlice p.o.
Žádost o řešení zaplaveného sklepa a dvorku splaškovou

9.89
10.89
11.89
12.89
D.
13.89

vodou.
Nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. na získání dotace
na fotovoltaické články.
Osvědčení o úspoře emisí od společnosti EKO-KOM, a.s.
Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt: Stavba zahrady základní
školy a mateřské školy – CESTA.
Metodiku pro zákon o střetu zájmů a povinností členů
rady v rámci tohoto zákona.
Neschvaluje:
Žádost o proplacení faktury za likvidaci odpadu v souvislosti se škodou způsobenou při přívalovém dešti dne
30. května 2018.

Zpráva kontrolního výboru
Dne 21. 5. 2018 byla provedena kontrola placení poplatků na
rok 2018 za odvoz komunálního odpadu, ze psů, příjmy a výdaje
za svoz komunálního odpadu a placení poplatků za ubytování.
Při kontrole poplatků byly shledány nedoplatky za svoz a likvidaci odpadu – ve výši 42 160,- Kč, poplatky za psa ve výši 620,Kč. Dlužníkům byly zaslány upomínky.
Při kontrole placení poplatků za ubytovací kapacitu bylo zjištěno, že poplatky hradí pouze hotel Výhledy a Čerchovka. Ostatní
subjekty, které v Klenčí pod Čerchovem provozují ubytovací čin-

nost, poplatky ke dni kontroly neuhradily.
Celkové příjmy za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce
2017 činily 780 123,50 Kč (rok 2016: 631 398,- Kč), celkové výdaje 1 925 276,12 Kč (rok 2016: 1 816 567,15 Kč). Náklady na
svoz a likvidaci odpadu převyšují příjmy o 1 145 152,62 Kč.
Dále proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse
a rady městyse. Některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru a
stále se řeší. Ostatní úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Závod Toulání Šumavou
již podruhé s účastí klenečských cyklistů

Extrémní cyklovyjížďky se zúčastnili
Rudolf Prokš a Richard Kubec. Odstartovali z Vrhavče u Klatov v úterý 12. června. První etapa měla 312 km s výškovým
profilem 6 791 m stoupání a 6 478 m klesání, vedla přes nádhernou krajinu Nepomucka, Blatenska, Strakonicka, Prachaticka i Krumlovska. Zažili chladno, horko,

vytrvalý déšť, brody, úmorné kopce,
nekonečné sjezdy, prožili brzdná selhání i nová setkání.
„Náročnost tratě, počasí a vaše fyzické a psychické limity připraví jedno velké dobrodružství. Denně jsem
ujel terénem průměrně 162 km,“ líčí
Rudolf Prokš, který už dvakrát jel
náročnější závod tzv. Míle (1600 km
napříč Česko-Slovenskem). O svých
zážitcích měl možnost několikrát vyprávět veřejně. Žádná plánovaná pomoc na trase není povolená, a tak jste
odkázáni jen sami na sebe a dobrodiní cizích lidí. Richard pokyvuje: „Pro
mne bylo silným momentem setkání
s farářem, který toho sice moc nenamluvil, ale postaral se, když jsem byl
promáčený až na kost po celodenním
dešti, bez jeho pomoci bych vůbec nemohl v závodě pokračovat.“
Druhá etapa s délkou 285 km,
stoupáním 6 760 m a klesáním 7 077 m
vedla od Novohradských hor přes vrcholky podél Lipenské vodní nádrže až
k šumavským velikánům. Letos se závodu účastnilo 43 cyklistů, Rudolf Prokš se
umístil devátý.

UPOZORNĚNÍ
Jízdní řády
Společnost POVED s.r.o. připravila
návrh jízdních řádů pro železniční dopravu, které jsou uveřejněny na našich
webových stránkách k nahlédnutí a v
tištěné verzi také na podatelně našeho
úřadu. Do 16. 7. je možné tuto verzi připomínkovat. Pokud budete mít tedy požadavky na úpravu, předejte je našemu
úřadu a my je předáme dále zpracovateli. Nejpozději však do 16. 7.
Jan Bozděch

Svoz komunálního odpadu:
Červenec 3., 17., 31.
Srpen – 14., 28.
Září – 11., 25.

OZNÁMENÍ
Uhrazení dopravy za zájezd na
jižní Moravu
Účastníkům zájezdu na jižní Moravu, který se uskutečnil ve dnech 8.
– 10. června sděluji, že doprava pro
jednu osobu činí 830,- Kč.
M. Vojtíková
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SDH Klenčí pod Čerchovem
Zhodnocení činnosti za rok 2017

Dovolte, abych zhodnotil činnost naší
jednotky a sboru dobrovolných hasičů v
roce 2017.
V loňském roce se naše jednotka pravidelně scházela v naší zbrojnici, kde probíhala údržba techniky, budovy i přiléhajících prostor, ostatně jako tomu bylo již
v předchozích letech. Během roku jsme
uspořádali několik školení jednotky a různých cvičení. V rámci výcviku jsme se také
zúčastnili námětového cvičení ve spolupráci s německými jednotkami na dálkovou dopravu vody hadicovým vedením,
které proběhlo na německé straně. Tato
cvičení jsou pořádána za účelem přeshraniční spolupráce a koordinace hasičských
jednotek. Tímto většina ze 14 členů jednotky absolvovala předepsanou odbornou
přípravu v předepsaném rozsahu.

Zásahy SDH
V roce 2017 byla jednotka vyslána k 25
zásahům. Jednalo se o 10 požárů, 14x technickou pomoc a 1 únik nebezpečných látek
na pozemní komunikaci. K nejsložitějším
zásahům patřil požár osobního automobilu mezi obcemi Klenčí a Draženov, kde havarovala řidička, která byla těžce zraněná
a kterou se povedlo náhodným projíždějícím z auta vyprostit, což řidičce zachránilo
život. Další z požárů, který je třeba zmínit,
je požár lisu v dřevovýrobní společnosti v
Trhanově, u kterého také zasahovala naše
jednotka. Je třeba také upozornit na časté
požáry komínů a požáry lesního a travního porostu. Mezi nejčastější události v
loňském roce patřily určitě padlé stromy
v naší oblasti, ke kterým vyjížděla naše
jednotka nejčastěji. Většinou se jednalo

o stromy
padlé přes
vozovku,
ale
také
kolikrát
o stromy,
které narušovaly svým
p á d e m
bezpečnost
osob nebo
i majetku.
Tyto stromy
se vždy podařilo naší
jednotce
bezpečně
uklidit. Naše jednotka během roku pomáhala i s odstraňováním nebezpečného
hmyzu, který bezprostředně ohrožoval
obyvatele.
Mimo tyto urgentní zásahy naše jednotka plnila i jiné úkoly. Jednalo se například
o rozvoz vody v horkém počasí, mytí vozovek, čištění ucpaných kanálů nebo také
okapů na místním kostele a hlavně každoroční čištění koupaliště.
Během roku jsme také pomáhali při několika veřejných akcích, ať už při pořádání
stavění májky, zajišťování požární hlídky
nebo jako dozor při provozu na pozemních komunikacích. Ze zmíněných jako
příklad „běh do Waldmünchenu“.
Doufáme, že se naše spolupráce s veřejností bude prohlubovat i v následujících
letech.
Během minulého roku provedla naše
jednotka také mnoho ukázek, které zpestřily dětské dny a společenské akce v Klenčí
pod Čechovem. Je třeba zmínit oslavy „výročí 140. let založení sboru dobrovolných
hasičů“, které proběhly v září. A také pořádání tradičního již 126. hasičského bálu.
V našem sboru figurují již druhým rokem mladí hasiči pod vedením Jany Fišerové. K ruce je jí také Přemysl Lamač a
já, Jiří Hnyk. Momentálně má náš sbor 14
dětí, které společně vedeme k znalostem
hasičiny, požární prevence a také obecným znalostem. A musím říct, že se nám
to poměrně daří.

Nákup nových vozů
Letošní rok byl pro naši jednotku velice
náročný, co se týče akcí a přípravy na ně.

V souvislosti s tím o sobě dala vědět i naše
stará cisterna Liaz, na které je její věk znát.
Členové jednotky strávili mnoho hodin jejími opravami. Tímto bych chtěl poděkovat všem jejich rodinným příslušníkům,
že jim to přetrpěli. Taktéž náš dopravní
automobil značky Avia již pamatuje mnoho výjezdů a historie. A proto se také naše
obec prosadila v letošním roce 2018 se
žádostí o pořízení nové cisterny a dopravního automobilu, za což jsem velice rád a
chtěl bych tímto poděkovat starostovi za
úsilí a hlavně také obecnímu zastupitelstvu za schválení rozpočtu a přijetí dotací
na pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky a dopravního automobilu, které
nahradí bezmála 30 let starou techniku.
Naše jednotka je zařazena do plánu
plošného pokrytí v kategorii JPO2, což
znamená, že zajišťujeme neustálou službu
a po vyhlášení poplachu je naše jednotka
povinna vyjet k události do 5 minut od
vyhlášení. V letošním roce se nestalo, aby
jednotka nevyjela v daném časovém limitu, ba naopak se nám daří výjezdy držet
v rozpětí 3-4 minut od vyhlášení. Ovšem
momentální technika již svým stářím neodpovídá požadavkům na dojezd na místo
události, a proto bylo nejlepší variantou
zažádat o novou techniku, která bude
sloužit další dlouhá léta. Nyní máme již
ve výrobě nový dopravní automobil, který
bude sloužit nejen jednotce při zásazích v
místním náročném terénu, ale poslouží i
obecním účelům.
Zásahů u nás i všude jinde v republice přibývá, a proto je třeba udržovat naši
jednotku ve výjezdu schopném stavu, a to
si žádá nemalé úsilí členů jednotky, pravidelné školení, čas a také hlavně finance
ze strany obce, která je povinna ze zákona
jednotku udržovat.
Je důležité podotknout, že všichni členové jednotky vykonávají své funkce dobrovolně a ve vlastním volném čase. Proto
bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky, kteří se akcí účastnili, za
jejich práci, které si velice vážím – jak na
výjezdech, tak při opravě a údržbě techniky. A na závěr bych rád poděkoval panu
starostovi a celému úřadu městyse za vzájemnou spolupráci a také všem našim dalším příznivcům.
Děkuji za pozornost.
Za JSDH Klenčí Jiří Hnyk ml.
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Kalendář Akcí

Změna programu
slavností Výhledy

Červenec
5. 7. Přírodní lékárna, 18.00 - 20.00
hod., jezero Perlsee u Waldmünchenu, zábavná procházka s úkoly pro děti.
6. – 8. 7. Výhledy 2018
22. 7. Zájezd do Spáleného Poříčí, 13.00
hod. od Staré pošty, návrat kolem
19.00 hod., přibližná cena 150 Kč.
Srpen
16. 8. Svatojánský hudební festival
2018, 19.00 hod., kostel sv. Martina Klenčí pod Čerchovem, koncert kytaristy Lubomíra Brabce
a jeho hosta houslisty Jaroslava
Svěceného, předprodej v Turistickém informačním centru Klenčí,
cena 340 Kč a 240 Kč.
24. 8. Roháči z Lokte, Plavci; od 17.00
hod. Stará pošta v Klenčí
25. 8. Den Českého lesa, od 10.00 hod.,
Křížová Huť, akce pro celou rodinu na téma sklářství v Českém
lese, přednáška, ukázka sklářského řemesla, tavení skla, výroba
vinutých perlí, soutěž pro děti,
vstup zdarma.
29. 8. Vystoupení dětského sboru z Plzně a Canzonetty, kostel sv. Martina Klenčí.
Září
8. 9. Varhanní koncerty 2018; 18.00
hod., kostel sv. Martina v Klenčí, Michal Novenko – varhany,
vstupné dobrovolné.
8. 9. Paní Colombová v akci, divadelní
představení v podání ochotnického divadelního spolku z Poběžovic, vstupné dobrovolné.

v sobotu 7. 7. od 17.00 hodin vystoupí
místo kapely
Vítkovo kvarteto
&
Veteráni studené války
(která se z vážných důvodů musela omluvit)
známá a populární
zpěvačka Jana Kratochvílová
s partnerem Jiřím Hrubešem, bubeníkem
kapel Pražský výběr a Žlutý pes. Nejznámější hity Jany Kratochvílové: Dlouhá bílá
žhoucí kometa a V stínu kapradiny.
Jiří Anderle, předseda VKS

Svatojánský hudební festival
K příležitosti 100. výročí vzniku Československého státu pořádá městys
Klenčí koncertní vystoupení kytarového mistra Lubomíra Brabce a houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. V
rámci Svatojánského hudebního festivalu koncert zazní ve čtvrtek 16. srpna
2018 od 19 hodin v kostele sv. Martina
v Klenčí. Zájemci si mohou vstupenky
v hodnotě 340,- a 240,- Kč zakoupit již
nyní v informačním středisku v Klenčí.

Zájezd do
Spáleného Poříčí
VKS pořádá v neděli 22. 7. 2018 autobusový zájezd (na pozvání pana faráře
Janusze Romaňskiho, který léta působil
v Klenčí) do Spáleného Poříčí, spojený
s návštěvou fary a pamětní síně J. Š. Baara. JŠB působil ve Spáleném Poříčí jako
kaplan. Odjezd autobusu z Klenčí od
staré pošty ve 13:00 a návrat v cca 19:00.
Předpokládaná cena zájezdu cca 150 Kč.
Přihlásit se je možné v informačním středisku nebo u pana faráře Libora Bučka.
Jiří Anderle, předseda VKS

Navštivte s námi Ameriku
Protože se blíží termín dalšího zájezdu, ráda bych vás seznámila s programem. Zkusíme druhý pokus návštěvy
lomu Amerika a prohlídku mořinského
podzemí. Po obědě se vydáme přes zámek Kozel a hrad Radyni zpět domů.
Odjezd bude 22. září 2018 v 7 hodin
od Domu přírody. Návrat jako vždy kolem 19. hodiny.
Přihlásit se můžete v informačním
středisku osobně nebo telefonicky:
379795325, 607178100.
M. Vojtíková

Insomnie
Duchařina domažlického rodáka Václava Votruby se odehrává v Klenčí
Spánková paralýza, znepokojivé
zvuky,
nezvaní
hosté… Českobudějovický spisovatel a muzikant Václav Votruba se ve
své nové knize Insomnie vydává na
pole psychologic-

kého hororu.
Děj je soustředěn do Českých Budějovic, avšak velký prostor dostává také rodné
městečko autora – Klenčí pod Čerchovem
v západních Čechách. Dále jsou zmíněny
lokality Českého Krumlova a Domažlic.

Knihu vydalo nakladatelství Nová forma. Na druhou polovinu června je pak naplánované vydání e-knihy pod nakladatelstvím Eknihy jedou. K zakoupení je mimo
jiné přímo u autora za 190 korun. E-mail
je venca.votruba@seznam.cz, webové
stránky www.vaclavvotruba.cz.
Václav Votruba se narodil 10. února
1987 v Domažlicích. Jeho články vycházely několik let v Deníku, Budějcké Drbně a
specializovaných hudebních časopisech.
Na kontě má čtyři díla – Na pokraji, Šumavský Děs, Kniha kovu a Kniha kovu II.
První Kniha kovu získala cenu Břitva za
nejlepší tuzemskou rockovou knihu roku
2016.
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