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Číslo 3
Milí spoluobčané,
s březnem je neoddělitelně spjat příchod jara. Jeho záchvěv jsme již mohli
pozorovat, avšak na to pravé jaro si ještě
budeme muset nějaký čas počkat. Přesto se snad každý těšil na 21. březen, kdy
nastala jarní rovnodennost.
V letošním roce jsme 24. 3. vzpomněli
15. výročí úmrtí pana Josefa Freie. Od
roku 1969 do roku 1990 působil v Klenčí jako předseda tehdejšího národního
výboru. Byl u mnoha staveb, které se
svépomocí podařilo v Klenčí vybudovat. Mnoho práce vykonal i v tělovýchově. Byl také členem hasičského sboru a
Červeného kříže.
Nesmíme opomenout ani Mezinárodní den žen, který připadá na 8. března.
Vznikl jako výročí stávky newyorských
švadlen. Svátek byl slaven poprvé v roce
1911 v Německu, Rakousko-Uhersku,
Švýcarsku, Dánsku a USA. Po první
světové válce se svátek ustálil na dnešní
datum a v roce 1975 byl uznán jako den
mezinárodní solidarity žen všech zemí
za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a
rozvoj. Tento den je jakýmsi symbolickým poděkováním ženám za jejich podporu a obětavou práci, kterou vytváří
naše rodinné štěstí.
Poslední březnový týden nás čekají
Velikonoce, svátky jara. Období před
těmito svátečními dny jsou naplněny
směsicí pohanských zvyků a křesťanských tradic. Předchází jim 40 denní
postní doba. Od Popeleční středy do
Božího hodu velikonočního každá ze
šesti neděl má své jméno a je spojena s
dodržováním neměnných obyčejů.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám
jménem svým, jménem zastupitelstva
městyse a též pracovníků úřadu městyse popřát příjemné prožití velikonočních svátků.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz
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Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers
...to tentokrát vezmou od První křaplavky jazzové

V roce 1917, tedy před sto lety, byly pořízeny první křaplavky s hudbou jazzovou
(rozuměj šelakové desky, jež – jak znalci a
pamětníci potvrdí – byly velmi křehké: trochu neopatrnosti – křup! – a bylo po nich).
Prostřednictvím gramofonových desek
se tak jazz začal šířit z jižanského New
Orleans do celé Ameriky a dál do celého
světa. Bylo to jako lavina, byla to omamná
tsunami nového rytmu, radosti, krásy!
Zbrusu nová show Ondřeje Havelky a
jeho Melody Makers chce vzdát hold těm
prvním deskám jazzovým, které odstartovaly novou éru populární hudby. Ale
dlouho u nich nezůstaneme, neboť doménou kapely je swing a ten vstoupil do nejšťastnějšího období až o dvacet let později.
Takže jako obvykle – swingová smršť, až
budou střepy z křaplavek lítat! se zabývá
autentickou interpretací populární hudby
období raného a vrcholného swingu od
počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým.

Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra,
sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů.
Stylizace koncertního show sleduje ve
všech detailech typické dobové způsoby,
počínaje kostýmy a účesy interpretů a celkovou režií představení konče.
…a to vše můžete zažít 25. května
2018 od 19 hodin v sále U Nádraží v
Klenčí pod Čerchovem.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se vám představí s novým programem „První křaplavky jazzové“ na našem koncertu roku.
Předprodej vstupenek bude zahájen
3. dubna 2018 v informačním středisku v Klenčí pod Čerchovem. Provozní
doba: úterý – neděle od 9 do 17 hodin.
Vstupné: 400,-, 300,- a 250,- Kč.
Marta Vojtíková
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Žádný člověk není ostrov sám pro sebe...
S Evou Buršíkovou odešlo kus starého Postřekova a Klenčí

13. března jsme se naposled rozloučili
s dlouholetou pracovnicí radnice a muzea Jindřicha Šimona Baara v Klenčí paní
Evou Buršíkovou.
Eva Buršíková nastoupila do zaměstná-

ní na klenečskou radnici hned po maturitě
a stala se oporou všech postupně nastupujících předsedů, tajemníků a starosty. Často na ní ležel chod celé obce. Dokázala se
rychle orientovat ve spletité řeči zákonů a
vyhlášek a vytáhnout z nich to podstatné.
Řídila se selským rozumem, měla bystrý
úsudek a nebála se autorit, své názory si
uměla obhájit. Kromě práce účetní – hospodářky dělala, co bylo právě potřeba. Zaskočila za matrikářku, občas vařila ve školce, uklízela veřejná prostranství, ale psala
i projevy nebo pomáhala při pohřbech ve
smuteční síni. Časem se stala správkyní
Baarova muzea. Tady mohla zúročit své

Život stromů
Netradiční projekce v mobilním planetáriu

Život stromů seznamuje malé diváky s
významem stromů. Odkud získávají svoji
potravu? Jak rostou? Jak pijí vodu? A jaký
mají vliv na život na naší planetě? Otázek,
na které odpovíme, však bude ještě mnohem více.
Na nic nečekejte a vydejte se s beruškou
Dorotkou a jejím kamarádem, světlušákem Mirkem, na dobrodružnou cestu za
poznáním záhadného světa stromů. Animovaný příběh – pohledem drobného
hmyzu – představí nejmenším divákům
kouzlo mikrokosmu. Dorotka a Mirek
spolu s dalšími kamarády připravují školní film o největší záhadě přírody. Navštívíme nejen broučí školu, ale také louku a

les. Ale jinak,
než jak jsme
zvyklí… Doslova se staneme
součástí života
stromů. Ostatně, jak dodává
Mirek:
Musím říct, že ten
chlorofyl a ta
fotosyntéza mi
pěkně rozžhavila lampičku.
Projekce v digitálním planetáriu v rozsahu
360 stupňů nabízí intenzivní,
velmi poutavé
zážitky. Obraz, který vás obklopí, působí
snad na všechny smysly diváků. Příběh
Život stromů pochází z dílny společnosti
Reef Production, předního tvůrce pořadů
pro digitální planetária. Animace, modely
zvířátek, ale také práce se zvukem v prostoru pod obří polokulovitou projekční
plochou se řadí mezi ty nejlepší produkce
na světě.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let až
do 3. třídy. Promítání se uskuteční ve
staré tělocvičně Masarykovy základní
školy v Klenčí v sobotu 5. května od 15.
hod. Vstupné je 50 Kč.

znalosti chodské historie a svoji lásku k J.
Š. Baarovi. Jako průvodkyně muzea byla
nedostižná. Mnoha studentům pomáhala
s jejich odbornými pracemi a stejně tak se
na ni obraceli renomovaní historici, kteří
si jejích informací velice cenili. Až do posledních dnů svého plodného života se zajímala o kulturní život v Klenčí.
Paní Eva Buršíková opustila tento svět
v pondělí 5. března. Muzeum, kterému
vtiskla svoji tvář, osiřelo. Díky ní to bývalo
vlídné místo, kde se zastavil čas. Stěží se
teď najde někdo, kdo by muzeum s takovým citem a láskou spravoval. S paní Evou
odešlo kus starého Postřekova a Klenčí.
Kateřina Škultéty

Podruhé za krásami
Moravy
Pro zájemce a milovníky jižní Moravy opět pořádme třídenní zájezd. Čeká
tam na nás ještě mnoho památek a přírodních krás. Trochu musíme pouze
vyladit ubytování a doufejme, že vše
vyjde. Právě vzhledem k neujasněnému
termínu ubytování uvádíme termíny
dva. Rádi bychom 8. - 10. června 2018,
pokud to nejvyjde, máme zamluvený
termín od 22. do 24. června 2018. 23.
března budeme znát konečné datum a
včas dáme všem vědět. Přihlásit se můžete jako vždy v informačním středisku
osobně nebo telefonicky: 379795325,
607178100.
Marta Vojtíková

Přátelé z Herentu v
Klenčí pod Čerchovem

Vážení spoluobčané,
jistě jste zaznamenali, že loňské letní slavnosti Výhledy navštívil pan Luc
Draye, místostarosta našeho partnerského města Herent v Belgii. V rámci
našeho partnerství navštíví delegace z
města Herent Klenčí pod Čerchovem
v termínu od 10. do 13. května 2018. V
uvedeném termínu nás čeká především
hudební vystoupení umělců z oblasti
Brabant v Belgii. Podrobnosti nyní společně s přáteli z Belgie připravujeme a
přineseme je v příštím vydání Čakanu v
dubnu.
Jan Bozděch
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USNESENÍ ze 79. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 26. února 2018
Rada městyse:
A.
1.79

2.79
3.79

4.79
5.79
6.79
7.79
8.79
9.79
B.
10.79
11.79

Schvaluje:
Výměnu dveří do kotelny v objektu čp. 90 – hasičská
zbrojnice a zadních vchodových dveří v objektu DPS
dle cenové nabídky od společnosti DAKcz s.r.o., IČO:
25221507 sídlem Křimická 115, Plzeň.
Souhlas se stavbou spol. ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2455/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-0013029 Klenčí pod Čerchovem, DO parc. č. 3/4
se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností Senergos, a.s., IČO: 26915413, sídlem Družstevní
452/13a, 664 49 Ostopovice.
Výměny bytu č. 11 za byt č. 2 v domě s pečovatelskou
službou dle žádosti a doporučení pečovatelky.
Přidělení bytu č. 11 v domě s pečovatelskou službou na
dobu neurčitou od 1. 3. 2018.
Veřejný řád pohřebiště v Klenčí pod Čerchovem.
Provozní řád Staré pošty a přilehlých prostor dle předloženého návrhu pana Vlastimila Jankovského.
Variantní studii odkanalizování místních částí městyse –
Jindřichova Hora, Capartice, Černá Řeka.
Přidělení bytu 1+1 v bytovém domě čp. 330.
Ukládá:
Starostovi zajistit cenové kalkulace na výměnu topného
systému v sále KD U Nádraží dle projektové dokumentace.
Starostovi zajistit stav a připravit návrh na opravu pod-

12.79
C.
13.79
14.79
15.79
16.79
17.79

18.79
19.79
20.79
D.
E.
21.79

lahy v prostorách ZUŠ.
Starostovi projednat se spol. IK Plzeň, s.r.o. podmínky
smlouvy o dílo na akci „Klenčí pod Čerchovem – Místní
komunikace za zdravotním střediskem, mezi bytovkami.“
Bere na vědomí:
Cenové kalkulace na výměnu oken v objektu čp. 330 –
s výjimkou společných prostor od společností Stepan
Service s.r.o. a DAKcz s.r.o..
Vyjádření k dotaci na zateplení objektu MŠ v Klenčí pod
Čerchovem ze SFŽP.
Žádost ZUŠ o nápravu podlahy v prostorách ZUŠ.
Žádost LMK č. 272 Klenčí pod Čerchovem o pronájem
části pozemku p.č. 1266/27 o výměře 690 m2.
Zprávu z komise pro otevírání obálek u zakázky „Klenčí pod Čerchovem – Místní komunikace za zdravotním
střediskem, mezi bytovkami“ a schválení zadání této zakázky.
Možnost uzavření servisní smlouvy na správu PC techniky v objektech městyse.
Nabídku společnosti Ateliér Maur s.r.o. na vánoční
osvětlení v Klenčí pod Čerchovem.
Žádost o znovu projednání výpovědi nájemní smlouvy.
Neschvaluje:
Doporučuje:
Kontrolnímu výboru navrhnout postup v řešení žádostí
nájemníků o novou nájemní smlouvu.

Usnesení Zastupitelstva městyse Klenčí z 26. veřejného zasedání konaného dne 28. února 2018
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.26
2.26
3.26
4.26
5.26
6.26
7.26

Schvaluje:
Vyřazení majetku k 31. 12. 2017 dle návrhu hlavní inventarizační komise.
Rozpočtovou změnu č. 1/2018 k 28. 2. 2018.
Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany
mezi městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí Nemanice.
Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost v rámci PK a dotaci pro rok 2018.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v rámci Plzeňského kraje pro rok 2018.
Připojení k petici za spravedlivé odměny členů volební
komise.
Vyhlášení záměru směny pozemku v majetku městyse
Klenčí pod Čerchovem p.č. 2451/11, druh ostatní plocha, o výměře 80 m2 zapsaný na LV č. 986 za pozemek
p.č. 260/2, druh lesní pozemek, o výměře 90 m2 zapsaný
na LV č. 1 oba v KÚ Klenčí pod Čerchovem.

.Tab. č. 1 – Pozemky v majetku Plzeňského kraje převáděné do majetku
městyse Klenčí
původní
nový pozemek
pozemek
Výměra
Druh pozemku
dle GP 781-238/2013 před dělením (m2)
p.č.
2419/29

2419/1

2419/27

2419/27

2419/26
2419/30

8.26
9.26
10.26
11.26
12.26
13.26

Žádost ZO KSČM o finanční příspěvek na oslavu MDŽ a
příspěvek ve výši 7.000,- Kč.
Žádost Klubu českého pohraničí, o.s. v Klenčí pod Čerchovem o finanční příspěvek na činnost a příspěvek ve
výši 1.000,- Kč.
Žádost o příspěvek na sportovní aktivitu a příspěvek ve
výši 15.000,- Kč.
Žádost o pořízení techniky pro fotografický kroužek a
pořízení dvou objektivů dle žádosti.
Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
z.s. základní organizace – Domažlice o příspěvek na činnost a příspěvek ve výši 1.000,- Kč
Přijetí pozemků pod chodníky dle tab. č. 1 z majetku Plzeňského kraje v rámci akce „Rekonstrukce chodníků
a parkovacích stání“ dle GP č. 781-238/2013, převod
bude uskutečněn bezúplatnou formou.

2419/43

2419/3

15

Ostatní plocha

2419/42
2419/37

2419/3

2

Ostatní plocha

2419/3

78

Ostatní plocha

271

Ostatní plocha

2419/33

2419/3

21

Ostatní plocha

9

Ostatní plocha

2419/32

2419/3

12

Ostatní plocha

2419/1

137

Ostatní plocha

2419/36

2419/3

20

Ostatní plocha

2419/1

26

Ostatní plocha

2419/35

2419/3

47

Ostatní plocha
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2419/34

2419/3

105

Ostatní plocha

2419/67

2419/3

78

Ostatní plocha

2419/53

2419/3

32

Ostatní plocha

2419/65

2419/3

3

Ostatní plocha

2419/54

2419/3

4

Ostatní plocha

2419/74

2419/3

33

Ostatní plocha

2419/44

2419/3

286

Ostatní plocha

2419/73

2419/3

223

Ostatní plocha

2419/48

2419/3

180

Ostatní plocha

2419/70

2419/3

10

Ostatní plocha

2419/46

2419/3

35

Ostatní plocha

2419/69

2419/3

25

Ostatní plocha

2419/18

102

Ostatní plocha

2419/76

2419/3

15

Ostatní plocha

2419/22

120

Ostatní plocha

2419/81

2419/3

280

Ostatní plocha

2419/52

2419/3

88

Ostatní plocha

2419/80

2419/3

180

Ostatní plocha

2419/57

2419/3

145

Ostatní plocha

2419/82

2419/3

4

Ostatní plocha

2419/55

2419/3

21

Ostatní plocha

2419/83

2419/3

1

Ostatní plocha

2419/68

2419/3

29

Ostatní plocha

2419/86

2419/3

7

Ostatní plocha

2419/56

2419/3

52

Ostatní plocha

2419/85

2419/3

3

Ostatní plocha

2419/103

2419/3

65

Ostatní plocha

2419/87

2419/3

324

Ostatní plocha

2419/102

2419/3

42

Ostatní plocha

2419/88

2419/3

2

Ostatní plocha

2419/49

2419/3

94

Ostatní plocha

2419/93

2419/3

37

Ostatní plocha

2419/63

2419/3

35

Ostatní plocha

2419/94

2419/3

39

Ostatní plocha

2419/3

50

Ostatní plocha

2419/62

2419/3

5

Ostatní plocha

2419/97

2419/61

2419/3

24

Ostatní plocha

2419/98

2419/3

82

Ostatní plocha

2419/59

2419/3

27

Ostatní plocha

2419/99

2419/3

82

Ostatní plocha

2419/60

2419/3

305

Ostatní plocha

2419/92

2419/3

110

Ostatní plocha

2419/3

125

Ostatní plocha

2419/3

5

Ostatní plocha

2419/58

2419/3

15

Ostatní plocha

2419/100

2419/66

2419/3

26

Ostatní plocha

2419/101

2419/64

2419/3

10

Ostatní plocha

14.26

Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků dle
tab. č. 2 pod chodníky v rámci akce „Rekonstrukce chod-

níků a parkovacích stání“, které jsou v majetku městyse
Klenčí pod Čerchovem dle GP č. 781-238/2013.

Tab. č. 2 – Pozemky v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem převáděné do majetku Plzeňského kraje
původní
2419/72
2419/8
nový pozemek
pozemek
Výměra
Druh pozemku
dle GP 781-238/2013 před dělením (m2)
2419/78
2419/9
p.č.
2419/84
2419/11
2419/45
2419/4
75
Ostatní plocha
2419/89
2419/10
2419/47
2419/4
57
Ostatní plocha
2419/90
2419/10
2419/20
2419/20
13
Ostatní plocha
2417/30
2417/2
2419/51
2419/6
20
Ostatní plocha
2417/29
2417/3
2417/34
2417/3
8
Ostatní plocha
2419/40
2419/4
2417/33
2417/3
1
Ostatní plocha
2419/39
3419/5
2417/38
2417/1
4
Ostatní plocha
2419/91
2419/10
2417/36
2417/3
1
Ostatní plocha

15.26
16.26
17.26
18.26
B.
19.26
20.26

Žádost SDH Klenčí pod Čerchovem o finanční příspěvek
na činnost sboru a finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč.
Veřejnoprávní smlouvy k výše poskytnutým finančním
příspěvkům.
Revokaci usnesení č. 16.8 z 8. zasedání ZM k přípravě
znaleckého posudku objektu čp. 329.
Doplnění seznamu akcí Výboru pro kulturu a sport o zájezd do Spáleného Poříčí do působiště J. Š. Baara.
Ukládá:
Starostovi zajistit vytvoření inventáře obrazů v budově
úřadu městyse.
Starostovi připravit zřizovací listinu SDH Klenčí pod
Čerchovem a její dodatek pro zajištění požární ochrany
pro obec Nemanice.

21.26
C.
22.26
23.26
24.26
25.26
26.26

7

Ostatní plocha

3

Ostatní plocha

5

Ostatní plocha

2

Ostatní plocha

2

Ostatní plocha

34

Ostatní plocha

1

Ostatní plocha

70

Ostatní plocha

32

Ostatní plocha

3

Ostatní plocha

Výboru pro výstavbu a územní plánování navrhnout
řešení pro zabezpečení vytékající vody na komunikaci
II/189.
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Geometrický plán č. 850-750/2017 připravený na základě žádosti o prodej pozemku p.č. 2876/4, 715/37, 2878
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Zprávu hlavní inventární komise o průběhu inventur k
31. 12. 2017.
Rozpočtovou změnu č. 13/2017 k 31. 12. 2017.
Aktuální verzi spolufinancování projektu „Revitalizace
krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus /
Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les.
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27.26
28.26
29.26
30.26
31.26

Zprávu starosty o konání XVI. Mimořádného Sněmu
SMO ČR v září 2018.
Žádost o směnu pozemku p.č. 2451/11 za pozemek p.č.
260/2 oba v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost o dotaci pro fotografický kroužek (FOTO-TUR-CERCH).
Žádost společnosti První chodská develop, a.s. o odprodej pozemku p.č. st. 233 spolu s budovou na tomto pozemku KÚ Dolní Folmava.
Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hos-
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32.26
33.26
D.
34.26

podářství obcí a měst – text k projednání na zastupitelstvu obce a města.
Zprávu starosty o stavu převodu objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 164 od ÚZSVM ČR.
Zprávy o činnosti výborů - kontrolního, finančního, pro
životní prostředí, osadního, pro výstavbu a územní plánování a pro kulturu a sport.
Neschvaluje
Žádost o finanční příspěvek na vydání knihy s názvem
Insomnie.

USNESENÍ z 80. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 13. března 2018
Rada městyse:
A.
1.80
2.80
3.80
4.80
5.80

6.80

Schvaluje:
Prodloužení nájemní smlouvy s nájemníkem č. 421 na
dobu určitou do 30. 6. 2018.
Prodloužení nájemní smlouvy s nájemníkem č. 693 na
dobu určitou do 30. 6. 2018 a splátkový kalendář na
vzniklý nedoplatek s platností do 30. 6. 2018.
Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ky Masarykovy
MŠ a ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Složení komise na výběr ředitele/ky Masarykovy MŠ a
ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Servisní smlouvu na vzduchotechniku a chlazení v prostorách Domu přírody Českého lesa čp. 4 se společností THERMOLUFT KT, s.r.o., IČO: 29109990, sídlem
Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy.
Žádost o pronájem stájí v areálu Staré pošty pro oslavu
narozenin v termínu 31. 3. 2018.

B.
7.80
C.
8.80

9.80
D.
10.80
11.80
12.80

Ukládá:
Starostovi vstoupit v jednání se společností STEMONT
JS s.r.o. k upřesnění podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí:
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Klenčí
pod Čerchovem, DO, 615/2 – kNN, IP-12-0003921/1/
VB k pozemku p.č. 2666/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem se
společností STEMONT JS s.r.o.
Žádost o výměnu lina v bytě v domě čp. 330.
Neschvaluje:
Žádost nájemníka č. 670 na uzavření nové nájemní
smlouvy v bytovém domě čp. 330.
Nabídku právní kanceláře KVB ve věci přípravy stanoviska stavebního úřadu.
Připojení k akci Hodina Země.

Zpráva kontrolního výboru za měsíc únor 2018
V měsíci únoru 2018 proběhla kontrola správy a údržby hřbitova. V roce 2017 bylo uzavřeno 34 smluv na hrobová místa a 21
smluv na schránky v kolumbáriu. Příjmy za pronájem činily 50
148,00 Kč, výdaje 114 438,88 Kč (mzdy: 41 482,00 Kč; pořízení drobného dlouhodobého majetku: 1 227,00 Kč; materiál: 2
400,00 Kč; voda: 1 353,88 Kč; nákup ostatních služeb: 1 347,00
Kč; opravy: 12 964,00 Kč; vypravení pohřbu: 8 048,00 Kč a nákup kontejneru: 45 617,00 Kč). Namátkově byly zkontrolovány
některé smlouvy - bez závad. Evidence je vedena přehledně a bez

závad.
Dále byla provedena kontrola placení nájmů za pozemky. Zjištěny byly dva nedoplatky – zaslány upomínky, ostatní nájmy za
pozemky jsou uhrazeny.
Kontrolováno bylo 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 25. 2. 2018
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: Zájezd na vánoční trhy do Gutenecku uskutečněno; Vánoční turnaj ve stolním tenise - nekonal se z
důvodu malého počtu přihlášených účastníků; Masopust 2018
- uskutečněno; Beseda o čsl. legiích v Rusku - přesunuta na duben (k 70. výročí úmrtí nejznámějšího čsl. legionáře - hrdiny od
Zborova a Bachmače - gen. Gajdy) nebo na červenec (k 101.
výročí bitvy u Zborova).
3. Zhodnocení uplynulých akcí: Zájezd na vánoční trhy do Gutenecku (9. 12.); Masopust 2018 (10. 2.)
4. Příprava aktuálních akcí: 11. 3. Beseda s Karlem Benešem na
téma Největší záhada Čech - Kounovské kamenné řady.
5. Příprava výhledových akcí: duben - Beseda s Karlem Jachanem; Beseda s pamětníky o Klenčí; Beseda o čsl. legiích v Rusku.

6. Příprava dalších akcí: Divadelní představení ochotnického divadelního spolku Karel s názvem Sněhurka a 5 trpaslíků (12.
5.); zájezd na Bosch Fresh Festival (19. 5.); brigády na křížcích
(květen); MDD (2. 6.); beseda se Zdeňkem Procházkou (červen); beseda s Jiřím Kajínkem (červen), brigáda na Výhledech
(červen).
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 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 (DP) s uměleckými výrobky místních
občanů – obrazy, keramika apod. (dle návrhu paní Evy Buršíkové); patronát (opravy, kontroly, údržba, nastavení) nad
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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. Diskuse: Anderle - zájezd do Spáleného Poříčí (působiště J. Š.
Baara), spojený s návštěvou fary a pamětní síně J. Š. Baara. Je
domluveno, že nás provede P. Janusz Romanski, který působil
před lety na faře v Klenčí. Naplánováno na červen, popř. červenec.
Jiří Anderle, předseda výboru

Investiční akce v roce 2018
Vážení spoluobčané,
v tomto článku se budu snažit přiblížit
akce, které městys bude realizovat v tomto
roce, příp. budou připraveny na rok následující:
Opěrná zeď u domu čp. 331 – po demontáži poškozené části zdi bude provedeno nové odvodnění po celé délce zdi a
vystavěna zeď nová. Nutno dodat, že tuto
akci podpořil dotací Plzeňský kraj.
Oprava střechy na budově DPS – dojde
k výměně střešní krytiny. Na roky další
bude připravena akce na opravu střechy
na zdravotním středisku.
SDH – v letních měsících bude zakoupen dopravní automobil značky VW pro
jednotku SDH s dotační podporou programu IROP. Na konci roku 2018 bude zakoupena cisternová automobilová stříkačka též s dotační podporou, tentokrát však
Ministerstva vnitra a Plzeňského kraje.
Jaké vozidlo budeme pořizovat, ukáže až
veřejná soutěž. Technika tak nahradí tu již
dosluhující.
Opěrná zeď u fary – v případě úspěšného získání dotace z Plzeňského kraje bude
opravena opěrná zeď držící svah kolem
pomníku obětem 1. světové války.
Místní komunikace – nejpozději v květnu bude dokončena oprava místních ko-

Chovejte se zodpovědně
...třiďte i hliníkové nápojové
plechovky
Jednou vrácenou hliníkovou plechovkou mohu ušetřit energii odpovídající 100
wattové žárovce svítící téměř čtyři hodiny.
Hliníkové plechovky zmáčkněte kvůli
úspoře místa.
K hliníkovým plechovkám nemohu
přidat masové konzervy, konzervy od
jídla, víčka od jogurtů, zátky od piva.
Jak poznám hliníkovou plechovku?

Mám dobrý pocit, že šetřím přírodu a
energii.

munikací v oblasti domů čp. 277 – 260 a
čp. 260 – 256 s tím, že přístup ke garážím
v prostoru posledně zmíněného domu
bude zpevněn asfaltovým recyklátem.
Akce je podpořená dotací Plzeňského kraje. Stavebními pracemi připravíme nyní
projektovaná parkovací stání v celé ulici
od čp. 260 – 256. Předpokládám, že tato
akce bude předmětem dalšího roku a dojde k výměně např. i veřejného osvětlení.
V případě úspěšného získání dotační podpory z programu MMR bude provedena
též oprava komunikace od čp. 234 k čp.
273 (podél železniční trati a „u garáží“).
Na roky další bude připraven projekt na
opravu komunikace mezi bytovkami.
Hřbitov – V letošním a příštím roce by
měla proběhnout oprava smuteční kaple a
výměna vstupních vrat do areálu hřbitova.
MŠ – pravděpodobně v letošním roce
bude realizováno zateplení objektu MŠ s
ohledem na úspěšnost při získání dotace
ze SFŽP. Na tuto akci bude v letošním i
příštím roce navazovat rozsáhlá rekonstrukce zahrady přilehlé k mateřské školce.
Sál KD U Nádraží – nyní čekáme na výsledek žádosti o dotaci z Plzeňského kraje.
V případě úspěchu bychom v roce 2018
vyměnili oba topné panely v sále a instalo-

PŘIPOMÍNÁME SI

Josef Frei - předseda MNV
+ 24.03.2003
Před patnácti lety zemřel dlouholetý
pracovník Místního národního výboru
v Klenčí pod Čerchovem pan Josef Frei.
Jako předseda působil v Klenčí p. Č. od
roku 1969 až do roku 1990. Stál u zrodu
mnoha staveb, které se v Klenčí p. Č. podařilo svépomocí vybudovat - např. mateřská škola, rekonstrukce sálu U Nádraží,
rekonstrukce základní školy, koupaliště.
Velký kus práce vykonal i pro klenečský
sport, nejprve jako hráč, později jako trenér fotbalového oddílu a sportovní organizátor. Byl aktivním členem hasičského
sboru i Červeného kříže.
TIC

vali radiátory.
Bytový dům čp. 330 – na následující
období připravujeme výměnu všech oken
objektu čp. 330 s výjimkou společných
prostor.
Centrum obce a dokončení Staré pošty – znovu se pokusíme získat dotaci na
poslední etapu opravy Staré pošty, kterou
bude instalace vytápění v prostorách stájí a úprava sociálního zázemí. Se stejnou
dotací souvisí také první etapa opravy
náměstí, která se bude týkat spodní části
náměstí.
Mimo uvedené akce budou probíhat
drobné opravy. Pokud vše půjde dobře,
pokusíme se opravit i již tolik žádané
schody ke kostelu.
Bohužel musím konstatovat, že realizace řady akcí je podmíněna dotační
podporou, jinak bychom vše museli velmi pečlivě rozkládat do příštích let. Též se
příprava většiny akcí odvíjí od stanovisek
a vyjádření příslušných orgánů podléhajících platné legislativě. Proto je přípravná
fáze mnohdy delší než samotná realizace.
Doufejme, že budeme v získávání dotací
úspěšní a uvedené akce pro letošní rok se
podaří ve většině také letos dokončit.
Jan Bozděch

Talentovaní žáci ZUŠky
V lednu proběhly talentové zkoušky na
střední školy uměleckého zaměření a žáci
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice v nich
byli velice úspěšní. Hned šest žáků domažlické ZUŠky bylo přijato na konzervatoř.
Všem žákům i jejich pedagogům, kteří je
k přijímacím zkouškám připravili, patří
velká gratulace. Tyto úspěchy jistě svědčí
nejen o talentu mladých umělců, ale i o
nesporných kvalitách domažlické ZUŠky.
Lenka Blacká (zpěv); Antonín Hemala
(klarinet); Klára Kaiserová (klavír); Bruno Kubec (tuba) - Konzervatoř Plzeň
Adolf Kubec (tanec) - Taneční konzervatoř Praha
Ladislav Tichý (housle) - Pražská konzervatoř
J. Kuneš, ředitel ZUŠ

Čakan · březen 2018

7

KLENČÍ A – termíny zápasů JARO 2018
Datum:

Sobota Neděle

Začátek
zápasu:

Zápas:

Sraz na
hřišti:

Výsledek
zápasu:

24.03.2018

Sobota

15:00 hod.

TJ Sokol Kozolupy - Klenčí A

13:00 hod.

:

01.04.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - TJ Sparta Dl. Újezd

14:00 hod.

:

08.04.2018

Neděle

15:00 hod.

TJ Sokol Stráž - Klenčí A

13:00 hod.

:

14.04.2018

Sobota

15:00 hod.

Klenčí A - TJ Slavoj Ch. Planá

14:00 hod.

:

21.04.2018

Sobota

17:00 hod.

TJ Slavoj Koloveč - Klenčí A

15:15 hod.

:

29.04.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A- FK Planá

14:00 hod.

:

05.05.2018

Sobota

17:00 hod

TJ ZD Meclov - Klenčí A

15:30 hod.

:

13.05.2018

Neděle

16:00 hod.

FK Staňkov - Klenčí A

14:15 hod.

:

20.05.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - TJ Sokol Bor

14:00 hod.

:

26.05.2018

Sobota

15:00 hod.

FC Dynamo H. Týn - Klenčí A

13:30 hod.

:

03.06.2018

Neděle

15:00 hod.

14:00 hod.

:

09.06.2018

Sobota

17:00 hod.

SK Kdyně 1920 - Klenčí A

15:15 hod.

:

16.06.2018

Sobota

14:00 hod.

Klenčí A - TJ Start Bělá n/R.

13:00 hod.

:

Klenčí A - TJ Sokol Postřekov

KLENČÍ B – termíny zápasů JARO 2018
Datum:

Sobota Neděle

Začátek
zápasu:

Zápas:

Sraz na
hřišti:

Výsledek
zápasu:

07.04.2018

Sobota

15:00 hod.

Klenčí B - Bukovec

14:00 hod.

:

15.04.2018

Neděle

15:00 hod.

Újezd – Klenčí B

13:30 hod.

:

22.04.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B - Poděvousy

14:00 hod.

:

28.04.2018

Sobota

17:00 hod.

Miřkov – Klenčí B

15:15 hod.

:

06.05.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B - Všeruby

14:00 hod.

:

12.05.2018

Sobota

17:00 hod.

Milavče – Klenčí B

15:30 hod.

:

19.05.2018

Sobota

15:00 hod

Klenčí B – Chodov B

14:00 hod.

:

27.05.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B – Meclov B

14:00 hod.

:

02.06.2018

Sobota

17:00 hod.

Hostouň - Klenčí B

15:15 hod.

:

10.06.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B - Pocinovice

14:00 hod.

:

16.06.2018

Sobota

17:00 hod.

Kdyně B - Klenčí B

15:15 hod.

:
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V
KLENČÍ POD ČERCHOVEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018 od 15.00 do 16.30 v budově MŠ
S SEBOU přiveďte své dítě :) a jeho rodný list,
rodiče občanský průkaz (cizinci cestovní pas)
Kritéria pro přijímání dětí do naší MŠ jsou tato:
1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 5 let a děti s OŠD - nastoupí povinnou předškolní docházku.
2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4 let.
3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let.
Doplňující kritéria:
1. Přednostně jsou do MŠ přijímány vždy děti ze spádového obvodu Klenčí pod Čerchovem, teprve v případě volné kapacity (v době zápisu do MŠ) i děti z jiných obcí.
2. Přednostně jsou přijímány děti k celodenní docházce do MŠ a posuzovány žádosti
podané v den zápisu, ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně, dle možností
MŠ.
3. Pokud rodiče nepřijatých dětí souhlasí, mohou být děti vedeny v pořadníku a rodiče
osloveni během roku, při případném uvolnění místa.

Zápis do 1. třídy

se bude konat v pondělí 16.4.2018 od 13.00 do 16.00.
Je nutné mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Při žádosti o odklad nebo dřívější nástup do školy před 6. rokem dítěte je třeba
přinést potvrzení školského poradenského zařízení a potvrzení lékaře.

Domažlické osmičky
V letošním roce se chystá řada akcí,
připomínající vznik Republiky Československé. Proto vznikla výstava „DOMAŽLICKÉ OSMIČKY“, která reﬂektuje
přelomové roky 1918; 1938; 1948 a 1968
v regionální historii. K výstavě jsou pořádány komentované prohlídky a výtvarné
dílny. Zároveň v rámci výstavy vyhlašujeme výtvarnou soutěž, která je určena pro

žáky i širokou veřejnost, technika je volná
(kresba, malba, fotografie). Vybrané práce budou vystaveny od října v Chodském
hradu.
Otevírací doba Muzea Chodska, Chodského hradu, Galerie bratří Špillarů i Muzea Jindřicha Jindřicha je od 9:00 do 16:00
hodin.
Mgr. Kristýna Pinkrová
Muzeum Chodska v Domažlicích

Jubileum republiky v Plzni

100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni připomeneme
cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla BLIK BLIK, výstava
Sto let republiky očima pěti plzeňských
generací, Historický víkend ve stylu první
republiky, 100. výročí narození slavných
Plzeňanů - herce Miroslava Horníčka
a fotografa Viléma Heckela nebo opera
Prodaná nevěsta pod širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu velkolepými dvoudenními oslavami s tradičním

vzpomínkovým aktem u Památníku T. G.
Masaryka, lampionovým Průvodem světel
centrem města nebo slavnostním setkáním na náměstí Republiky, které vyvrcholí
společným zpěvem hymny a ohňostrojem
v národních barvách. Mimořádně bude
při této příležitosti vystaven originál hry
Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční
slova „Kde domov můj“ se stala hlavním
mottem projektu.
Více informací na www.plzen2018.eu

Beseda s Karlem Benešem

VKS srdečně zve v neděli 15. dubna
od 15 hodin do prostor knihovny v
domě přírody na besedu s Karlem Benešem.
Půjde o pokračování besedy týkající se
témat: Geologie záhadného vrchu Vladaře u Žlutic. Bouchne s příletem Nibiru
tato štítová sopka? Co objevil kounovský učitel Patejdl? Co všechno víme o
megalitických řadách, největší kamenné
záhadě Čech? Chcete vědět, jak vzrostla intenzita zemětřesení za poslední půl
století, proč je tolik zemětřesení a proč
bude nutné upravit stavební normy?
Chcete vědět, kde leží nová primární
ložiska zlata v ČR vázaná na xenolit peridotitu? Chcete vědět, proč starodávný
Babylon používal trigonometrii na úrovni naší počítačové grafiky? Víte, proč
právě nyní dochází k magnetickému
přepólování země? Byl faraón Achnaton skutečný mimozemšťan? Přijďte se
podívat na jeho krásnou ženu Nefertiti.
Poprvé v ČR bude vystavena kopie
busty královny Nefertiti z Berlína. Poprvé budou také vystaveny záhadné kameny z vrcholové části Vladaře. Chcete
vědět více o historii dlouhých lebek z
Arkaimu, Paracasu, Krymu či Alsaska?
Přijďte diskutovat o záhadách, které
mají souvislost s první částí přednášky pana Beneše o největší záhadě Čech
Kounovských kamenných řadách.
Přednáška Karla Beneše bude doprovázena promítáním. Vstup zdarma!
Jiří Anderle, předseda VKS

Beseda s Karlem Jachanem

VKS srdečně zve na besedu s mytologickým archeologem, ufologem a
odborníkem na mimozemské civilizace
Karlem Jachanem s názvem „Homo ve
stínu Apokalypsy“.
Beseda se uskuteční v neděli 29. dubna od 15 hodin v knihovně domu přírody v Klenčí. Karel Jachan je znám spíše
pod pseudonymem Lerak von Nachaj.
Napsal knihu Kosmické evangelium,
publikoval nespočet článků, vystupoval
v rozhlase, televizi a zúčastnil se mnoha
besed a přednášek. Akce navazuje na
téma předešlých besed s názvem „Proroctví o budoucnosti“. Na místě bude
k dostání i autorova kniha „Kosmické
evangelium“. Vstupné zdarma.
Jiří Anderle, předseda VKS

Svoz komunálního odpadu:
Duben – 10., 24.; Květen – 8., 22.
Červen – 5., 19.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Duben
do 27. 4. Ochrana přírody a krajiny v
České republice, výstava, Dům
přírody Českého lesa, vstup volný.
5. 4. Festival pro Tibet 2018, Dům přírody Českého lesa, 8.30 hod., projekce filmů o Tibetu (Z Nomáda
nikým, Útěk přes Himaláj). Vstup
volný.
11. 4. Festival pro Tibet 2018, Dům
přírody Českého lesa, 8.30 hod.,
projekce filmů o Tibetu (Na druhé
straně Himaláje, Tání v Tibetu).
Vstup volný.
14. 4. Slavnostní odhalení obnoveného
památníku Rudoarmějců, Výhledy, 11.00 hod. za účasti velvyslance Ruské federace v ČR pana A. V.
Zmejevského.
15. 4. Geologie záhadného vrchu Vladaře u Žlutic, 15.00 hod., Dům
přírody Českého lesa, beseda s
Karlem Benešem, vstup volný.
21. 4. Pouť na Výhledech, 13.00 hod.,
kaple sv. Vojtěcha.
25. 4. Zasedání zastupitelstva, 18.00
hod., Dům přírody Českého lesa.
28. 4. Poutní mše na Lučině, 15.00
hod., česko-německá poutní mše.
29. 4. Homo ve stínu apokalypsy, 15.00
hod., knihovna Domu přírody
Českého lesa, beseda s Karlem Jachanem.
30. 4. Průvod čarodějnic, Mateřská škola, 17.00 h.
30. 4. Stavění májky, od 18.30 h, Mastnej ﬂek.
Květen
1. 5. Oslava osvobození, úřad městyse,
10.00 hod.
4. 5. Pietní akt obětem II. svět. války,
hřbitov, 18.00 hod.
5. 5. Život stromů, 15.00 hod., tělocvična ZŠ, animovaná pohádka
promítaná v kopuli mobilního
planetária, vstupné 50 Kč.
19. 5. Pouť u kaple sv. Jana Nepomuckého v Caparticích, 13.00 hod.
25. 5. Koncert Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers, 19.00 hod., sál U
Nádraží.
27. 5. Běh na Čerchov
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Nebuďte v sobotu a v neděli doma sami!
Přijďte si užít Velikonoce s námi!!!
Zveme vás již na

5. ročník pletení pomlázek a zdobení kraslic
v sobotu 31.3.2018 na Chodské chalupě od 12 hodin.
Těšit se můžete na velikonoční menu a zelené pivečko,
vaše ratolesti na krmení nedávno narozených koziček.
Akce v sobotu proběhne za hudebního a pěveckého doprovodu p. Šobra.

V neděli od 14:00 hod.
si s námi přijďte zazpívat známé české písničky,
hrát vám bude na akordeon známý plzeňský harmonikář Standa Peroutka
za doprovodu houslí a vozembouchu.
Připraveno pro vás máme 1000 proutků, tak neváhejte
a přijďte plést s námi….
INFO A REZERVACE:
737 222 755
www.chodska-chalupa.cz

Pouť u sv. Vojtěcha na Výhledech

V sobotu 21. 4. od 13 hodin
se bude konat na Výhledech u kaple sv. Vojtěcha pouť.
Čakan, březen 2018. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Č., IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: Marie Kobesová, Marta Vojtíková. Zdarma.
Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v úterý 10. dubna 2018.

OBRAZEM

Mladší přípravka TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem se zúčastnila v
sobotu 3. 3. 2018 fotbalového turnaje v Holýšově. Turnaje se zúčastnilo
celkem 5 mužstev, na poslední chvíli se odhlásil FK Tachov, který měl být
šestým týmem. Přípravka TJ Spartak Klenčí obsadila 3. místo, 2. místo
obsadila SK Kdyně a turnaj ovládla přípravka Jiskry Domažlice. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Marek Krotký. Výsledky: Klenčí – Holýšov
2:1, Klenčí - Stod 6:0, Klenčí – Domažlice 3:4 a Klenčí – Kdyně 0:1.
Za TJ Spartak Klenčí p/Č Karel Hula.

VKS městyse Klenčí pod Čerchovem uspořádal v neděli 11. března v
knihovně domu přírody besedu s Karlem Benešem na téma Největší záhada
Čech (Kounovské kamenné řady) možná objasněna.
Karel Beneš hovořil o tom, jak spolu souvisí objev století Arkaim, přibližující se záhadná planeta Nibiru a tajemné hradiště Vladař u Žlutic z dob
Tutanchamona. Přítomní se dozvěděli i příběh vzniku a účelu záhadných
megalitů u Kounova.
Třicítka posluchačů si nejprve vyposlechla dvouhodinovou přednášku
na dané téma a pak následovalo hodinové promítání.
Jiří Anderle, předseda VKS
Ale s Donaldem jsou kamarádi
a jako politici se mají rádi.
Jsou na stejné vlně
a shodují se plně,
že potřeba je zavřít hranice
a mít bezpečné ulice.
Kajínek se konečně dočkal
a prezidentskou milost dostal.
Snad se teď už povede,
že do Klenčí přijede.
Cestování on má rád
a dlouho bude vzpomínat,
co se Přeštic týče,
že tam ztratil od auta klíče.

Masopustní řeč 2018
Všechny vás tu vítáme,
muže, ženy, děti.
Hlavně ty, co si masky vzali,
ti nám velkou radost udělali
Všechny vás proto teď zdravíme
a moc rádi vás tu vidíme.
Za chvilku vám povíme,
proč Masopusta soudíme.
Nejdříve vám řeknem, co o něm
špatného víme,
a pak ho za ty jeho neplechy pěkně
popravíme.
Máme tady Masopusta,
celý rok se choval zhusta.
Nevoní mu práce poctivá,
jen chlast a drogy uctívá.
Není to vůbec zábavné,
na co přijde, tak to ukradne.
Piva vypil naposezení několik litrů
ale pak ho všechno vyblil do půllit-

rů. Je to prostě pobuda,
byla další ostuda.
Z rybaření nevinného
chytil kapra metrového.
Viděl se už, jak ho dává do pekáče,
pak ho ale pustil a ještě teď pláče.
Čekala ho pěkná kariéra,
měl dělat premiéra.
Nemá to však vyhraný,
bude trestně stíhaný.
Každý na něj tlačí,
co to hnízdo čapí.
On a teta z Německa
chtějí migranty do Česka.
Válkou pořád vyhrožuje,
rakety tam odpaluje.
Šance jeho je teď malinká,
kdyžtak na něj pošleme Kajínka.
Dělá samé kotrmelce,
zdražil pivo, máslo i ty vejce.
Půlka republiky je zklamaná,
že máme na Hradě pořád Zemana.

O pouti to také posledně špatně
dopadlo,
když během chvilky spoustu sněhu
napadlo.
Též nás taky pěkně dopálil,
když stodolu U Šimanů zapálil.
Při smyslech také vůbec nebyl,
když rožšlápl za pět tisíc mobil.
Na výstavě bylo pivo ukrytý,
nenašlo se - bylo vypitý.
Protože se nemá loupit,
tak musel nové koupit.
V Žilině se taky špatně choval - chytli ho, když v kasárnách
špicloval.
Máme tady jemu rovný,
jsou jich plný ubytovny.
Život nám všem sužují
a kriminalitu zvyšují.
Policajti ze zásahovky
vtrhly jednou do bytovky,
protože prý tam drogy má pěstovat

a toho teď bude hodně litovat.
Chlapci z Dodna clubu
ti nepijí žádnou vodu,
piva mají oblíbeny,
vyhrávají první ceny.
Též jim svědčí velice
pochod Praha Prčice.
Vinu má též nemalou
za smrk spadlý před školou.
On a jedna dobrá duše
chovali se k nám suše,
když do naší pohody
zavřeli dvě hospody.
Hasiči jednou také nápad dostali
a v lednu se v kašně koupali.
Masopust se tady tak špatně choval,
že už i jeden zastupitel se radši
odstěhoval.
Mrzí nás však všechny velice,
že zrovna do té postřekovské
vesnice.
Nikdo nemá před ním záruku,
ukradne vše, co mu přijde pod
ruku.
Žaludek se nám z toho všeho
zvedá,
s ním se tady už žít nedá.
Shrňme si to větou jedinou:
Masopust je všeho zlého příčinou.
Za ty všechny jeho skutky hnusné,
kat mu jeho hlavu utne.
Až to tady ukončíme,
na sále se pobavíme.
Muzika tam bude hrát,
budem zpívat, tancovat.

