Zpravodaj městyse Klenčí pod Čerchovem

Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Číslo 5
Milí spoluobčané,
přestože často můžeme číst, že je
letošní rok rokem osmičkovým, jsou
některá výročí lehce opomíjena. S příchodem jara začala na mnoha místech
turistická sezona a právě Klub českých
turistů byl založen 11. 6. 1888 z iniciativy pánů doktora Viléma Kurze, doktora
Františka Čížka a architekta Vratislava
Pasovského. V našem bezprostředním
okolí nese turistická rozhledna na Čerchově jméno právě Viléma Kurze a bývalá chata Vratislava Pasovského. Alespoň takto můžeme na začátky KČT v
naší zemi vzpomínat.
Poslední týdny nás velmi potrápilo
sucho spojené s pylem. Období bez deště přišlo letos bohužel o něco dříve, než
jsme možná čekali. Dokonce je uváděno, že to byl nejsušší duben za posledních 50 let. To s sebou samozřejmě opět
nese riziko, že bude vody málo a nebude dostačovat pro zásobování celé naší
obce. V sobotu byla v Mariánských Lázních zahájena lázeňská sezona. Řečníci se ve svých proslovech na zahájení
všichni shodli na tom, že voda je tou
nejvzácnější tekutinou, kterou máme.
Proto bych vás chtěl všechny požádat,
abychom vodou neplýtvali. Prozatím je
stav pro naši obec dostačující. Přesto se
to může změnit a pak to pocítí každý z
nás.
Na závěr jsem si ponechal další
úspěch naší základní školy. Domažlická
základna hasičského záchranného sboru hostila klání družstev žáků čtvrtých a
pátých tříd z deseti škol v rámci soutěže
Mladý záchranář. Děti musely prokázat
teoretické znalosti, prošly i praktickými zkouškami. Naše škola zvítězila a
postoupila do krajského kola. Můžeme
tedy vidět, že se práce s dětmi daří a
možná právě mezi nimi roste budoucí
hasič nebo záchranář.
Jan Bozděch, starosta městyse
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Pavel Callta
rozezpívá publikum letošních Výhledů

Můžeme otevřeně říct, že hlavní
hvězdou letošních Výhledů bude bezpochyby mladý sympatický umělec Pavel
Callta.
Rodák z České Lípy vystudoval SŠ se
zaměřením na ekonomiku, turismus a cizí
jazyky. Od září 2009 studoval Konzervatoř
Jaroslava Ježka, kterou nedokončil.
Hře na hudební nástroje se věnuje od
svých 10 let. Celá rodina byla hudebně
založena. P. Callta začal pianem, pak hrál
na trumpetu a nejvíce si oblíbil kytaru. Od
15 let začal zpívat se swingovým Big bandem „Low attendanceband“ v České Lípě.
Poté vystupoval s pražskou kapelou Unity
(ska-reggea). Po maturitě frontmanoval v
kapele Sweeper, se kterou hrál pop-rock v
pražských klubech. Věnuje se vlastní tvorbě. První text složil v 16 letech.
Jeho život prošel těžkým obdobím, a proto
se v roce 2009 rozhodl pro práci delegáta v
Egyptě, následně v turecké Alanyi jako průvodce a delegát. Roku 2010 odletěl studovat
do New Yorku, dále po ukončení studia odjel
na půl roku na vysokou školu do Antverp v
Belgii - obor grafický design a media.
V roce 2011 se dozvěděl o soutěži „Československo má talent 2011“ a dostal se až do

semifinále.
V listopadu 2012 vydal svůj debutový
vánoční singl „Ve hvězdách“, který má
přes několik milionů zhlédnutí, a navíc se
tento song umístil na 1. místě hitparády
Evropy 2. Poté vydal letní singl „Naštěstí“, následoval song „Zrzka“. Na konci
roku 2014 vydal videoklip na svou nejsrdcovější skladbu s názvem „MAMI“.
O pár měsíců později napsal singl s názvem „Terapeut“ pro lidi snad z každé věkové generace.
V červnu 2015 vydal své debutové album Momenty, jehož kmotrou se stala
Lucie Bílá.
Začal jezdit s kapelou - přes 120 koncertů ročně, byl jako speciální host na turné
kamaráda Xindla X, ve velkém se věnuje
skládání nových skladeb. Získal nominaci
na Objev roku, zpíval s kapelou na předávání cen Slavíků.
V současné době tvoří druhé autorské
album s názvem „Doteky“, které vyjde v
září 2018.
Pavel Callta vystoupí na slavnosti Výhledy na Staré poště v pátek 6. července
od 21.00 hod.
TIC
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Program Výhledy 2018
Pátek 6. července - Stará pošta Klenčí pod Čerchovem
Five Revers Blues Band

Bluesová jízda z poctivých hudebních ingrediencí. Band bubenického esa a skladatele Ivana Audese vám předvede po- 17.30
řádnou show – čeká vás výtečný podvečer, při kterém zazní jak nejznámější bluesové skladby, tak autorské kompozice.

St. Jonnny

Skupina se několikrát personálně proměnila, v současné době lídra na trio doplňují zkušení profesionálové, baskytarista Zdeněk „Wimpy“ Tichota (mimo jiné dlouholetý spoluhráč zpěváka Michala Prokopa či bluesových kytaristů 19.00
Luboše Andršta a Romana Pokorného) a bubeník Pavel Plánka (na bicí či perkuse hrál v řadě formací, v současnosti
jej lze vidět např. za zády Jaromíra Nohavici).

Pavel Callta

21.00

So Fine

Pražský rock & popový band, v jehož čele stojí charismatický zpěvák z anglického Liverpoolu Ged Maloney. Kapela 22.30
má v repertoáru to nejlepší z anglo-americké hudby od šedesátých let až po současnost, od rocku až po country.
Klenečská skupina Mastnej flek, kterou nemusíme představovat.

23.30

Sobota 7. července - Stará pošta Klenčí pod Čerchovem
Dechová hudba

14.00

Moravský soubor Břeclavan

15.00

Vítkovo kvarteto

Česká bigbeatová skupina, vystupuje od počátku 80. let 20. století. Po celou dobu své existence vystupuje s praktic- 17.00
ky neměnným repertoárem. Největším hitem této skupiny je píseň Pražskej démon.

Milan Peroutka + Perutě

18.00

Kapela hraje chytlavé písničky vlastní tvorby už od roku 2013.

Crazy Dogs

Teď máte jedinečnou možnost se skupinou Crazy Dogs prožít opojení z mladé, moderní a strhující hudby padesá19.00
tých let, přednesené tak, jak se v těchto letech hrála, v původním nástrojovém obsazení a aranžích, zahrané špičkovými profesionálními hudebníky s mnohaletou praxí.

Septic people, Kabát revival

Obě skupiny už měly možnost si v Klenčí několikrát zahrát, takže pro návštěvníky nejsou neznámé.

21.30

Neděle 8. července - Stará pošta Klenčí pod Čerchovem
Mužský pěvecký sbor Haltravan zahájí folklorní odpoledne, v němž se přestaví Postřekovský soubor, Konrádyho
dudácká muzika, Jana Hojdová a Marie Freiová s rodinami, Jiří Sauer, manželé Holoubkovi a jako host moravský
soubor Břeclavan.
15.00
Během odpoledne si mohou návštěvníci zakoupit chodské koláče, chodskou keramiku, paličkované a tkané suvenýry, ale i chodský kroj.

Historie poštovnictví na Domažlicku
Žádost o spolupráci při hledání informací
Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. V současnosti provádím výzkum věnovaný historii poštovnictví na Domažlicku.
Výstupem bude publikace a výstava, mapující historii pošty i v Klenčí pod Čerchovem. Zdroje informací pro tuto oblast jsou
velmi omezené (kroniky, dobový tisk) a

velice bych ocenila jakoukoliv spolupráci z
vaší strany, týkající se informací o POŠTĚ:
•
Kde pošta v historii sídlila
•
Otevírací doba
•
Zaměstnanci pošty
•
Osobní vzpomínky pamětníků
•
Dobové dokumenty.
zejména fotografie, otisky razí-

tek, pohledy, dopisnice…
S přátelským pozdravem
Mgr. Kristýna Pinkrová
Muzeum Chodska v Domažlicích
kristyna.pinkr@gmail.com
tel.: 778 493 101
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USNESENÍ z 84. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 23. dubna 2018
Rada městyse:
A.
1.84

2.84
3.84
4.84
5.84

6.84

Schvaluje:
Účetní závěrku Masarykovy základní školy a mateřské
školy Klenčí pod Čerchovem, p.o. za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a převod zůstatku hospodaření za rok 2017 ve výši 17.748,73
Kč do rezervního fondu.
Závěrečný účet Masarykovy základní školy a mateřské
školy Klenčí pod Čerchovem, p.o. za rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 2/2018 platné k 30. 4. 2018.
Přijetí dotace z programu Plzeňského kraje na akci:
Oprava opěrné zdi u pomníku obětem 1. světové války.
Zadání opravy opěrné zdi v rámci akce: Oprava opěrné
zdi u pomníku obětem 1. světové války společnosti Zemědělská společnost Čerchov, a.s., sídlem Klenčí pod
Čerchovem 55, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO:
25236601.
Výměnu bytu 1+1 za byt 2+1 v č.p. 330 dle předložené
žádosti.

7.84
8.84
B.
9.84
10.84
11.84
C.
12.84
13.84
14.84
15.84

Přidělení bytu 1+1 v č.p. 330.
Pořízení nové rotační sekačky na údržbu zeleně.
Ukládá:
Starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu
žádost o zahrnutí záměru.
Starostovi projednat odstranění dřevěné boudy na parkovišti v Caparticích.
Starostovi zajistit další nabídky na prezentační video
městyse.
Bere na vědomí:
Žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu.
Žádost o odstranění dřevěné boudy na parkovišti v Caparticích.
Nabídky televize ZAK na možnosti propagace prostřednictvím tohoto media.
Výpověď nájemní smlouvy na pronájem části kotelny u
bytového domu čp. 292 a části komínu u této kotelny se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Usnesení zastupitelstva městyse z 27. veřejného zasedání konaného dne 25. dubna 2018
A.
1.27

Schvaluje:
Vyhlášení záměru na prodej částí pozemků p.č. 2876/1,
2878, 715/5 a 2502/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
2.27
Závěrečný účet městyse Klenčí pod Čerchovem za rok 2017
současně se zprávou o výsledku hospodaření ÚSC a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
3.27
Účetní závěrku Městyse Klenčí pod Čerchovem za rok
2017.
4.27
Bezúplatný převod pozemků dle tab. č. 1 pod chodníky v
rámci akce „Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání“, které jsou v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem
dle GP č. 781-238/2013 do majetku Plzeňského kraje.
Tab. č. 1 – Pozemky v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem převáděné do majetku Plzeňského kraje
nový pozemek
dle GP 781-238/2013

původní pozemek
před dělením p.č.

2419/45

6.27
7.27
8.27
9.27
10.27

Výměra
(m2)

Druh
pozemku

2419/4

75

Ostatní plocha

2419/47

2419/4

57

2419/20

2419/20

13

Ostatní plocha 12.27
Ostatní plocha

2419/51

2419/6

20

Ostatní plocha 13.27

2417/34

2417/3

8

Ostatní plocha

11.27

2417/33

2417/3

1

Ostatní plocha

2417/38

2417/1

4

Ostatní plocha

2417/36

2417/3

1

Ostatní plocha 14.27

2419/72

2419/8

7

Ostatní plocha

2419/78

2419/9

3

Ostatní plocha

2419/84

2419/11

5

Ostatní plocha

15.27

2419/89

2419/10

2

2419/90

2419/10

2

Ostatní plocha B.
Ostatní plocha 16.27

2417/30

2417/2

34

Ostatní plocha

2417/29

2417/3

1

Ostatní plocha

2419/40

2419/4

70

Ostatní plocha

2419/39

3419/5

32

Ostatní plocha

2419/91

2419/10

3

17.27

Ostatní plocha 18.27

Směnu pozemku v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem p.č. 260/2, druh lesní pozemek, o výměře 97 m2 zapsaný na LV č. 1 za pozemek p.č. 2451/11, druh ostatní
plocha, o výměře 80 m2 zapsaný na LV č. 986 oba v KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Zřizovací listinu pro JSDH Klenčí pod Čerchovem, která
nahrazuje všechny předchozí verze a vydává ji v úplném
znění.
Revokaci usnesení č. 11.26 z 26. zasedání zastupitelstva
městyse.
Žádost o pořízení techniky pro fotografický kroužek a
pořízení čtyř makroblesků dle žádosti.
Žádost TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem, z.s. o finanční
příspěvek na činnost a příspěvek ve výši 120 000,- Kč.
Žádost TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem, z.s. o finanční příspěvek na pořádání MDD a příspěvek ve výši 10 000,- Kč.
Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým příspěvkům s TJ
Spartak Klenčí pod Čerchovem, z.s.
Variantní studii na odkanalizování místních částí městyse: Capartice, Černá Řeka a Jindřichova Hora.
Koupi pozemku p.č. st. 196, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří KÚ Klenčí pod Čerchovem, jehož součástí je rodinný dům čp. 127 a pozemek p.č. 22/1 druh
pozemku zahrada, KÚ Klenčí pod Čerchovem dle navržených podmínek.
Počet členů ZM pro volební období 2018 – 2022 v celkovém počtu 11 členů ZM.
Pasport dopravního značení dle stanoviska dopravního
inspektorátu PČR v případě nesouhlasu s umístěním
zpomalovacích prahů.
Ukládá:
Starostovi projednat se stavebním úřadem MěÚ Domažlice a s vlastníky pozemků u hřbitova možnosti vedení komunikace.
Starostovi zajistit odstranění havarijního stavu u vodní
nádrže, prověřit nutnost její opravy a kácení dřevin u přítokového koryta.
Starostovi konzultovat umístění sloupu veřejného osvět-
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C.
19.27
20.27
21.27
22.27
23.27
24.27

lení na Černé Řece a umístění zrcadel na křižovatky komunikace II/189 a místní komunikace 1c a komunikací
1c a 2c.
Bere na vědomí:
Návrh možností vedení komunikace v lokalitě u hřbitova.
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Žádost o směnu pozemků p.č. 1941/65 a 1941/64 za
část pozemku 1941/17 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost o odkup pozemku p.č. 2157/6 KÚ Klenčí pod
Čerchovem v místní části Capartice.
Možnost přistoupení městyse ke Sdružení místních samospráv.
Výroční zprávu sdružení Euroregion Šumava pro rok
2017.

25.27
26.27
27.27
28.27
D.
29.27
30.27

Vyjádření Státního pozemkového úřadu k nabytí právní
moci prvního rozhodnutí pozemkových úprav KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Výstupy analýzy GDPR zpracovanou společností GDPR
Služby s.r.o.
Rozpočtové opatření č. 2/2018 k 30. 4. 2018.
Zprávy o činnosti výborů - kontrolního, finančního, pro
životní prostředí, osadního, pro výstavbu a územní plánování a pro kulturu a sport.
Neschvaluje
Nabídku společnosti Ateliér Maur s.r.o. na pořízení
techniky pro vánoční osvětlení.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 2417/17 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.

USNESENÍ z 85. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 2. května 2018
Rada městyse:
A.
1.85

Schvaluje:
Zadání veřejné zakázky – Energetické úspory Mateřské
školy Klenčí pod Čerchovem spol. SBS group s.r.o., sídlem: Dělnická 48, 345 06 Kdyně, IČO: 02433656 na základě předložené nabídky.

2.85

Smlouvu o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při automatizovaném zpracování se společností LANius s.r.o., sídlem Jiráskova
1775, 390 02 Tábor, IČO: 25150707.

Zpráva z jednání finančního výboru za duben
Dne 23. 4. 2018 proběhlo jednání finančního výboru (dále jen
„FV“). FV řešil bytovou problematiku a navrhnul radě městyse
schválit výměnu bytu 1+1 v bytovém domě čp. 330 za byt 2+1 ve
stejném bytovém domě dle příslušné žádosti. Dále FV navrhl radě
městyse schválit přidělení bytu 1+1 v bytovém domě čp. 330.
Dalším bodem jednání bylo projednání rozpočtové změny č.
2/2018 k 30. 4. 2018, ty FV doporučil schválit.

Nejdůležitějším bodem jednání bylo projednání závěrečného
účtu městyse za rok 2017, ten byl taktéž doporučen schválit.
Oba dokumenty (rozpočtová změna, závěrečný účet městyse
za rok 2017) jsou uveřejněny na stránkách městyse dle platné
legislativy.
Anna Kobesová, předsedkyně FV

Zpráva kontrolního výboru
V měsíci dubnu proběhly následující kontroly:
Kontrola platnosti nájemních smluv za nebytové prostory.
Celkem bylo ke kontrole předloženo 38 nájemních smluv. Provedena namátková kontrola – bez závad.
Kontrola výběrových řízení. Byla provedena kontrola výběrových řízení: veřejná zakázka malého rozsahu ,,Oprava střechy
na budově DPS“, veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi –
Klenčí pod Čerchovem“ u čp. 331 v Klenčí pod Čerchovem a veřejná zakázka: „Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním hasičským automobilem“. Kontrola byla bez připomínek.

Kontrola vyřizování petic, stížností, připomínek a žádostí
občanů. V roce 2017 nebyla podána žádná petice a ani žádná
připomínka. Byly podány 2 stížnosti. Stížnosti byly projednány,
odpovědi byly zaslány stěžovatelům. Dále bylo zasláno 7 žádostí
o poskytnutí informace. Všechny žádosti byly vyřízeny. Kontrola
byla bez připomínek.
Dále byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva
městyse a rady městyse. Některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru a řeší se, ostatní úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 29. 4. 2018
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: uskutečněny všechny 3 akce (besedy)
3. Zhodnocení uplynulých akcí: 11. 3. Beseda s Karlem Benešem
na téma Největší záhada Čech - kounovské kamenné řady; 15.
4. Beseda s Karlem Benešem o českých a světových záhadách;
29. 4. Beseda s Karlem Jachanem „Homo ve stínu Apokalypsy“
4. Příprava aktuálních akcí: Zájezd na Beko Fresh Festival do Plzně (19. 5.); Brigády na křížcích (květen).
5. Příprava výhledových akcí: Mezinárodní den dětí - MDD (2.

nebo 3. 6.); beseda s Jiřím Kajínkem (červen); brigáda na Výhledech v okolí Baarova pomníku (červen); slavnosti Výhledy (7. 7.)
pořadatelská služba koncertu kapely Vítkovo kvarteto alias Veteráni studené války; zájezd do Spáleného Poříčí (do působiště
J. Š. Baara), spojený s návštěvou fary a pamětní síně J. Š. Baara
(červenec).
7. Různé: 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 obnovení do původní podoby z let 1715 –
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1842 se středověkým dříkem; pomník obětem 1. světové války; Lomikarova Boží muka
z roku 1680); zařízení místnosti na Staré poště (DP) s uměleckými výrobky místních
občanů – obrazy, keramika apod. (dle návrhu paní Evy Buršíkové); patronát (opravy,
kontroly, údržba, nastavení) nad osvětlením ve věžičce kostela sv. Martina, osvětlení věžičky po celý rok v nočních hodinách a nad osvětlením halogeny - osvětlení přes vánoční
období spolu s rozsvíceným vánočním stromkem; navrácení soch sv. Pavla a sv. Petra na
kostel; oprava erbu nad vchodem do kostela a instalace chybějících andělíčků a putti;
oprava hřbitovních bran, mozaiky.
8. Diskuze: Anderle - informace o návštěvě partnerské obce Klenče p. Ř. (22. 4.)
Jiří Anderle, předseda výboru

Pobíhající psi
Vážení majitelé pejsků,
chtěl bych vás touto cestou požádat,
abyste si svoje domácí mazlíčky hlídali. Za
období od 1. 4. do 15. 5. bylo na úřad oznámeno 20 případů volně pobíhajících psů.
Úřad toto musí obvykle řešit odchytem a
odvozem do útulku, kde si jej potom majitel může vyzvednout. V pěti případech

Oficiální profil městyse Klenčí pod
Čerchovem naleznete pod odkazem:
https://www.instagram.com/
klencipodcerchovem/

OZNÁMENÍ

jsme majitele dokázali najít nebo se sám
přihlásil. V ostatních případech jsme museli přistoupit k variantě s útulkem. Uvědomte si prosím, že tímto pak trpí nejvíce
hlavně ti psi.
Děkujeme vám za pochopení.
Jan Bozděch.

Sociální služby na Domažlicku
Seminář o sociálních službách, které pomáhají lidem v krizových situacích
Od ledna 2018 jsou mapovány sociální
služby, které pomáhají lidem v krizových
situacích, a problémy, se kterými se obce a
občané v regionu v sociální oblasti potýkají. Zjištění budou představena na setkání,
které se koná 25. června 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689,
v Domažlicích. Na setkání jsou srdečně
zváni zájemci z řad zástupců obcí a měst
na Domažlicku, pracovníků obecních a
městských úřadů, organizací poskytujících sociální a související služby, uživatelů
těchto služeb a jejich blízkých a zájemci
z řad široké veřejnosti. Účast na setkání
je třeba potvrdit do 18. června 2018 Mgr.
Ondřejovi Raffelovi na níže uvedený e-mail či telefon.
Aktivitu realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s
městem Domažlice v rámci 3. etapy plánování rozvoje sociálních služeb. Cílem
celého projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Zaměstnanost je

naplánovat zajištění sociálních služeb tak,
aby odpovídaly potřebám občanů, aktualizovat katalog poskytovatelů služeb a
rozšířit informace o možnostech pomoci
pro občany v tíživých situacích na webové
stránce města Domažlice.
Na akci budou od podzimu letošního
roku navazovat setkání „u kulatého stolu“, u kterých se bude společně diskutovat
o problémech, se kterými se na Domažlicku potýkají senioři a občané se zdravotními handicapy, děti, mládež a rodiny s dětmi a také lidé na okraji společnosti.
Bližší informace o projektu jsou uvedeny na webové stránce města Domažlice (www.domazlice.eu) v sekci Městský
úřad, Sociální služby a Komunitní plánování. Další informace a případné dotazy k
setkání i projektu rád zodpoví Mgr. Ondřej
Raffel, koordinátor projektu, z Centra pro
komunitní práci západní Čechy, tel.: 775
764 418, e-mail.: ondrej.raffel@cpkp.cz.
Mgr. Ondřej Raffel,
Centrum pro komunitní práci pro
západní Čechy

Svoz komunálního odpadu:

Nabídka pšenice

Červen – 5., 19.;
Červenec 3., 17., 31.

SLEDUJ
KLENČÍ NA
INSTAGRAMU

1q - 400 Kč
Tel.: 604 513 923

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem oznamuje, že je možné bezplatně využívat tenisový dvorec č. 3 (nejbližší k ČS Benzina) pod podmínkou, že před hrou bude
dvorec řádně pokropen a po hře zameten a znovu pokropen.
V případě dotazů můžete kontaktovat
p. Karla Hulu na tel: 606 445 770.

Poplatky za odpady a psy
Rádi bychom vyzvali všechny neplatiče
poplatků za odpady a psy, kteří ještě nemají zaplaceno, aby tak neprodleně učinili. V opačném případě budeme nuceni
nedoplatky vymáhat soudní cestou.
ÚM

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
od 4. 6. do 9. 6. 2018
bude knihovna z důvodu dovolené
uzavřena.
Ivana Krajčíková,
Místní knihovna Klenčí pod Čerchovem

NOVÉ KNIHY V
TURISTICKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU

Václava Jandečková: Falešné hranice
Nakladatelství Argo, v r. 2018.
Vázaná, 550 stran. Cena 398 Kč.
Kniha na deseti příbězích mužů a žen odkrývá doposud téměř neznámou činnost
československé StB na přelomu 40. a 50.
let 20. stol. Vyslýchání a následné zatýkání vybraných
osob na falešnýchněmeckých celnicích
a úřadovnách
americké vojenské kontrarozvědky se
dotýkalo i nedalekých míst
v Českém lese.
TIC
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Se začátkem jara jsme opustili tělocvičnu a začali hasičský kroužek realizovat
venku nebo v zázemí hasičské zbrojnice.
Výjezdní cvičení na sportoviště hasičů v
Domažlicích bylo pro děti zajímavým zážitkem, navíc si vyzkoušely na reálné scéně překonávání překážek v dráze připravené ve spolupráci s kolektivem mladých
hasičů z Domažlic. Nezaháleli jsme ani v

jiných oblastech a
věnovali svůj volný
sobotní čas úklidu
Baarovy
stezky.
Pytle se odpadky
naplnily až děsivě
rychle.
Soutěžní sezóna
dosáhla vrcholu
a máme za sebou
dvoje závody celoroční soutěže Plamen. Velkou komplikací pro nás byla
nepojízdná Avie,
což nám znemožnilo společný přesun, ale
zachránili nás obětaví rodiče, kteří děti
převáželi. V jednotlivých disciplínách si
děti vedly výborně, a přestože jsme na poli
hasičských soutěží ve srovnání s ostatními
sbory stále „bažanty“, obsazovaly děti někdy i třetí pozici z jedenácti přihlášených
družstev. Věřím, že příští rok dosáhneme

Í P O D ČE
ENČ

R CH

Malí hasiči pořád v akci

ještě lepších výsledků, protože víme na
čem zapracovat.
Požární sport je finančně velmi nákladný
a pořízení odpovídajícího vybavení není
jednoduché. Je proto třeba umět buď improvizovat, nebo se členové sboru musí
aktivně podílet na jeho výrobě. Vlastními
silami se snažíme zdokonalovat vybavení
pro trénink a aktuálně se můžeme pochlubit nově postavenou bariérou pro přeskok.
Velké poděkování patří v této souvislosti
Pile Maštálka za dodání potřebného materiálu.
Výhledově nás čeká okrsková soutěž v
Chodově a soustředění v Caparticích, po
němž zvolna následuje prázdninové období, ve kterém se dle zájmu a možností
dětí rovněž uvidíme. Od září se pak, pevně
doufám, budeme scházet ve stejném složení a možná i posilněni o další nadšence.
Mgr. Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

D
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Zájezd na jižní Moravu 8. - 10. 6. 2018
Program
Vážení účastníci zájezdu, s radostí vám sděluji, že autobus na jižní Moravu je zcela
obsazen a nabízím následující program:

Pátek 8. června
Odjezd od Domu přírody Českého lesa v Klenčí p. Č.

6.00

Příjezd do Mutěnic – ubytování, případně oběd

12.00 - 13.00

Sonentor (bylinkový dům) v Čejkovicích

14.00 - 15.00

Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně, prohlídka města

15.00 - 18.00

Večeře, dodržování pitného režimu, odpočinek

18.30 - ?

Vinné sklepy v Mutěnicích

Sobota 9. června
Zámek Miloltice + zahrada, konírna

9.00 - 11.00

Památník Mikulčice

11.00 - 11.30

Skanzen ve Strážnici – podle času větrný mlýn v Kuželově

odpoledne

Ochutnávka vín – harmonika – zpěv, případně tanec

večer

Neděle 10. června
Po domluvě Velehrad + zámek Buchlov nebo Telč.
Předpokládaný příjezd do Klenčí je ve 21.00 hod.
8. června se těším na shledanou.

Zámek Milotice
M. Vojtíková
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KALENDÁŘ AKCÍ
Květen
27. 5. XXVIII. ročník běhu na Čerchov,
10.00 hod., hřiště TJ Spartak
Klenčí p. Č.
27. 5. Orchidejové louky Staré Huti,
11.00, Stará Huť u Nemanic u
odbočky na Jindřichovu Horu (u
cedule Přírodní památky Louka
u Staré Huti). Botanická vycházka zaměřená na květenu vlhkých
luk s výskytem početné populace
prstnatce májového. Trasa asi 1
km po vlhkých loukách. Průvodci budou Jiří Sladký a František
Groessl. Akce se koná za každého
počasí. J. Sladký, tel: 728 496 065.
Červen
3. 6. Dětský den, 14.00 – 18.00 hod.,
náměstí Klenčí.
11. 6. Rysí den, 10.00 – 16.00 hod.,
Dům přírody Českého lesa.
16. 6. Sportovní den, 14.00 hod., hřiště
TJ Spartak Klenčí.
16. 6. Kabát Revival, 20.30 hod., sportovní areál TJ Spartak, vstupné v
předprodeji v turistickém informačním centru Klenčí 120 Kč, na
místě 150 Kč.
Červenec
6. – 8. 7. Výhledy 2018
Srpen
25. 8. Den Českého lesa, Křížová Huť

PODĚKOVÁNÍ
Koncem dubna proběhl zájezd do
Chodové Plané a pivovaru Chodovar
na 20. ročník Chodovar Cup 2018.
Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod
Čerchovem z. s. v této souvislosti děkuje spolumajiteli a obchodnímu řediteli rodinného pivovaru Chodovar
panu Jiřímu Plevkovi za pozvání, pohoštění a vše ostatní.
Jiří Anderle, předseda VRMKO
Jménem Mateřské školy Klenčí pod
Čerchovem děkujeme klenečským
hasičům za dlouholetou podporu a
spolupráci.
Věra Čechová
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Dětský den v Klenčí
Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse připravil na neděli 3. června
Dětský den, který se uskuteční na náměstí
od 14 do 18 hodin. Pro děti budou připraveny houpačky a kolotoč - pro všechny
zdarma. Dále pak střelnice a stánky, kde
bude k prodeji pouťové zboží, cukrovinky,

cukrová vata a další pamlsky. Sbor dobrovolných hasičů připraví soutěže pro děti a
ukázku hasičské techniky. RMC Klenčátka o. s. připravuje soutěže v areálu Staré
pošty, zajistí koutek pro nejmenší a promítání pro děti.
Jiří Anderle, předseda VKS

TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem ve spolupráci s
hospůdkou U Psůtků pořádá

v sobotu 16. 6. 2018 od 20:30 hod.
ve sportovním areálu TJ SPARTAK

koncert skupiny KABÁT Revival Plzeň.
Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu 120 Kč, bude možno zakoupit v
Turistickém informačním centru Klenčí pod Čerchovem od 25. 5. 2018.
Vstupné na místě – 150 Kč
Organizátoři se těší na vaši účast.
Jan Sokol, TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem – předseda výboru

Sportovní den pro děti a mládež
TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem ve
spolupráci s SDH Klenčí pod Čerchovem
pořádají v sobotu 16. 6. 2018 od 14:00
hod. ve sportovním areálu TJ SPARTAK
sportovní den pro děti a mládež. Pro děti,
mládež i dospělé bude připravena spousta zábavy, sportovních a dovednostních
disciplín. Účastníci se mohou těšit na skákací hrad, střílení ze vzduchovek, chození
na chůdách, ukázky SDH Klenčí, doved-

nostní jízdu na terénních kolech, čtyřkolky, opičí dráhu, skákání v pytli, fotbalové
dráhy obratnosti a spoustu další sportovní
zábavy. Každý účastník obdrží diplom a
drobné ceny. Občerstvení zajištěno v klubovně TJ SPARTAK. Organizátoři se těší
na vaši účast.
Jan Sokol,
TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem –
předseda výboru

Kraj mého srdce
Zdroj: Časopis Kam po Česku

Jihočeský kraj se stal absolutním vítězem 6. ročníku ankety Kraj mého srdce.
Výsledky byly vyhlášeny v rámci veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Anketu vyhlašuje každoročně redakce
magazínu Kam po Česku s cílem zmapovat preference obyvatel ČR v oblasti volnočasových aktivit. Účastníci přidělují
své preferenční hlasy krajům v deseti kategoriích. Jedná se o letní dovolenou, pěší
turistiku, cykloturistiku, folklór a tradice,
lázeňství a wellness, památky a historická
místa, zimní dovolenou, výlety s dětmi,
koně a koňské stezky, zážitky a adrenalin.
V posledním ročníku ankety, který probíhal od 1. října do 31. ledna, své hlasy při-

dělilo 10 212 osob. Můžeme tedy sledovat
meziroční nárůst o téměř 500 hlasujících.
Jihočeský kraj získal nejvíce hlasů ve 3
kategoriích a druhý byl v 6 kategoriích.
Z mého pohledu je pouze škoda, že tak
krásný kraj, jakým Plzeňský nepochybně
je, dostává málo hlasů prakticky ve všech
kategoriích, ze čtrnácti krajů obsadil třinácté místo. Smutné je také zapojení obyvatel našeho kraje do této ankety, protože
v tomto ohledu jsme byli téměř nejhorší.
Celou tiskovou zprávu uvádíme na
stránkách městyse: www.klenci.cz v sekci
Městys/Aktuality.
jb
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Projekt

VYBAVENÍ JSDH KLENČÍ POD ČERCHOVEM
DOPRAVNÍM HASIČSKÝM AUTOMOBILEM
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zlepšit technické vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městyse Klenčí pod Čerchovem. Výstupem projektu je pořízený osobní
dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

OBRAZEM
V pátek 4. května 2018 se na fotbalovém hřišti TJ Spartak Klenčí
pod Čerchovem uskutečnila akce měsíc náborů, kterou pořádal TJ
Spartak Klenčí pod Čerchovem pod záštitou Fotbalové asociace
České republiky. Akce byla určená pro žáky 1. a 2. tříd základních
škol a pro mateřské školy a zúčastnilo se jí celkem 150 dětí z mateřské školy Klenčí pod Čerchovem a Postřekova, základní školy z Poběžovic, Chodova, Postřekova a Klenčí pod Čerchovem. Cílem bylo
seznámit děti s fotbalem a prostřednictvím soutěží si mohly děti
vyzkoušet nejrůznější dovednosti jako např. jízdu na koloběžkách,
slalom s fotbalovým míčem, přetahování lanem, fotbalový zápas,
střelbu na fotbalovou branku atd.
Za TJ Spartak Klenčí Karel Hula

V rámci celorepublikové osvěty připravila Agentura ochrany
přírody a krajiny (AOPK) celodenní semináře s workshopy zaměřené na rysa ostrovida. Akce pod názvem Rysí den se uskuteční i v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.
Zájemci se mohou zúčastnit celého dne nebo jen některých částí
programu. Z důvodu omezené kapacity prostoru je potřeba nahlásit předem větší skupiny na lucie.lorencova@nature.cz.

Program dne:

10:00 Zahájení, představení projektu 3Lynx
(RNDr.Martin Strnad, AOPK ČR)
10:30 Přednáška biologie a ochrana rysa ostrovida
(RNDr. Martin Strnad, AOPK ČR)
11:00 Workshop ukázka a práce s fotopastmi
13:00 Přednáška pobytové znaky rysů, praktické zkušenosti z
terénního monitorování (Hana Bednářová, AOPK ČR)
14:00 Workshop odlévání stop,
prohlídka obrazové výstavy Ludvíka Kunce
16:00 Ukončení Rysího dne

