Zpravodaj městyse
Městyse Klenčí pod Čerchovem

Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Číslo 6
Vážení spoluobčané,
s červnem k nám přichází letní počasí
a také období, kdy je obvykle realizováno nejvíce stavebních akcí snad v každé
obci. Klenčí nebude výjimkou a postupně dojde k opravě zborcené opěrné zdi
u bytového domu čp. 331, havarijního
stavu střechy na budově DPS. Zahájíme
již tolik očekávanou opravu místních
komunikací. Ta bude provedena s ohledem na vyhovující inženýrské sítě. Tedy
přednostně budeme opravovat ty komunikace, kde jsou již sítě v pořádku nebo
se ještě letos opraví. Jedná se o úsek
komunikace směřující na Díly od křižovatky až ke konci Klenčí, dále od čp. 462
až k čp. 274. Doplňuji, že se jedná pouze
o opravu povrchu komunikací, jinak by
nebylo možné dokončit ani jeden ze zmíněných úseků v dohledné době. O všech
budete prostřednictvím sdělovacích
prostředků městyse informováni.
Když zmiňuji sdělovací prostředky
městyse, myslím tím informační zdroje,
které městys nabízí. Není to tak dávno,
co se někdo z našich spoluobčanů ptal,
kde se může dozvědět o kulturních akcích, které se v Klenčí a okolí konají.
Proto připomínám, že takové informace
je možné najít hned v několika zdrojích.
Jedná se o zpravodaj Čakan, webové
stránky městyse, facebook-Klenčí pod
Čerchovem-Chodsko, telefonní aplikaci
V OBRAZE, místní rozhlas a poslední je
aplikace mestskyrozhlas též pro telefony
a tablety. Je tak možné získat informace
nejen o kulturních akcích, ale prakticky
ze všech oblastí včetně rekonstrukcí a
tzv. ztrát a nálezů. Pokud nemáte potřebné informace, pak se obraťte na pracovníky našeho úřadu.
S ukončením školního roku bych rád
dětem popřál, aby během prázdnin načerpaly mnoho energie a všem přeji klidné a pohodově strávené dovolené.
Jan Bozděch, starosta
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Probuď Déčko!
Dům přírody a prázdninová soutěž České televize

Česká televize si na letošní prázdniny
připravila soutěž s příběhem, která se nazývá Probuď Déčko! Upoutávky k soutěži
s příběhem je možné už teď vidět ve vysílání na Déčku.
PŘÍBĚH SOUTĚŽE
Déčko není jen televizní stanice plná
fantazie, legrace a dobrodružství, ale hlavně svět, kde žijí tvoji oblíbení hrdinové
a dějí se v něm jejich příběhy. Nyní však
duhový svět Déčka zpomaluje a hrozí, že
se úplně zastaví. A bude po srandě! Špunti
jsou údržbáři Déčka. Když se začaly v televizi zasekávat znělky, byli to právě oni, kdo
vysílání narychlo opravovali.
Jestli o existenci špuntů věděl jen málokdo, tak to, že ta podivná jáma vprostřed
duhové země není jen turistická atrakce,
si kromě špuntů nepamatoval snad už nikdo. Přitom je pro Déčko úplně klíčová!
Tedy klíčová dírka, kterou se Déčko natahuje! Když začalo Déčko zpomalovat,
špunti hned věděli, že na tohle jsou přece
jenom krátcí a že znovu Déčko natáhnout dovede jen inženýr Vrtulka, správce

Klíčové dírky. Co už však nevěděli, bylo
to, že Vrtulka od posledního natahování
všechno zapomněl! Zmatený pan Vrtulka ve starém návodu vyčetl, že natáhnout
Déčko je snadné, jak vysedět duháčí vejce:
dělá se to pomocí Pětibarevného klíče. Radost špuntů trvala jen do okamžiku, než
prohlásil, že si vůbec nepamatuje, kam
klíč zašantročil.
JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Během letních prázdnin mezi 1. 7. až
31. 8. mají děti za úkol získávat hesla. Ta
se nachází na letácích, které jsou k dostání
u vybraných cílů mezi nimi je i Turistické
informační centrum v Klenčí pod Čerchovem. U každého cíle získáte jedno heslo,
po nasbírání tří hesel zapíšete hesla na
internetové stránky pořadu. Následně
proběhne slosování o hodnotné ceny, hráčům, kteří nevyhrají, může být útěchou
počítačová hra, která se spustí každému
po zadání tří různých hesel.
Bližší informace k soutěži naleznete na
www.probuddecko.cz.
TIC
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Více bezpečnosti pro občany

Zdroj: Petra Schoplocher, Waldmünchen, 17. 5. 2017
15. květen byl historickým okamžikem

podpisu dalšího milníku přeshraničního partnerství. V našem partnerském městě Waldmünchen
byla podepsána dohoda o spolupráci hasičských jednotek v Plzeňském kraji a v Bavorsku. Před
samotným aktem se ujal slova pan
Franz Löffler, zemský rada okresu
Cham a Josef Bernard, hejtman
Plzeňského kraje, zástupci hasičů
z české i německé strany, pánové
František Pavlas a Michael Stahl. Akce se účastnili také zástupci sborů SDH a obcí, jejichž jednotky na
tomto území působí.

Po společných cvičeních, které se týkají
také jednotky SDH Klenčí, je tak učiněn
další krok k utvrzení partnerství na jednom území. Otázkou samozřejmě zůstává, jak bude probíhat koordinace při velkém českoněmeckém zásahu, to už je ale
dalším krokem.
Všichni, kteří hovořili, zmínili, že cíle
jsou na obou stranách společné a tím je
ochrana našich obyvatel a našeho společného území.
Na závěr si dovolím doplnit myšlenku,
že nežijeme vedle sebe, ale žijeme společně.
Jan Bozděch

Za krajany do rumunského Banátu
Zpráva z pracovní cesty zástupců MAS Pošumaví z.s., města Sušice, městyse
Klenčí pod Čerchovem, obce Bolešiny a cestovní kanceláže DCK West
3.5.2017

V termínu od 2. 5. do 7. 5. se vypravili
zástupci výše uvedených organizací, spolků a obcí do rumunského Banátu.
2.5.2017
Odjezd z Klatov a ze Sušice se uskutečnil v časných ranních hodinách a cesta
vedla přes Rakousko, Maďarsko do Rumunska do města Moldova Nuoa (Nová
Moldava). Po příjezdu v 19.00 hodin rumunského času došlo k setkání s členem
Demokratického svazu Slováků a Čechů v
Rumunsku panem Františkem Draxelem.
Následoval přejezd do penzionu Baba
Caia u obce Coronini, ubytování a večeře
s představiteli města Moldova Nuoa v čele
s panem starostou Constatinem Adrianem
Tormou, panem místostarostou Adrianem
Moises a představiteli Asociace místní
skupiny pro podporu a vývoj integrovaného rozvoje rybolovu v oblasti soutěska Dunaje vedená panem Corneliem Martinem
a panem Adrianem Calescu.

Dopoledne bylo na programu
oficiální přijetí české delegace panem starostou Adrianem Tormou
na radnici v Moldově Nuoe. Projednávaly se různé možnosti spolupráce, zvláště s městem Sušice.
Problémem jak v Rumunsku, tak
i v České republice, je odchod
mladých lidí z venkova do velkých
aglomerací. V případě podpisu oficiální
deklarace o spolupráci mezi městy je v
Rumunsku požadován pro obec souhlas
ministerstva zahraničních věcí. Co se týká
spolupráce mezi místními akčními skupinami, tak skupina působící v Nové Moldavě nemá doposud schválenu strategii
místního rozvoje a nemůže se tedy podílet
na projektech spolupráce.
Další část programu byla věnována
prohlídce města, zejména nově vybudované rekreační promenádě podél Dunaje
a městskému turistickému informačnímu
centru. V turistickém centru byli členové
mise seznámeni s přírodními a historickými zajímavostmi v okolí Moldavy a shlédli
promovideo o místní zajímavosti, ostrovu
na Dunaji, kde volně žijí koně.
Následoval odjezd na Gernik (Garnic).
Cestou se uskutečnila zastávka u jednoho
z mnohých vodopádů. Na Gerniku byla
delegace ubytována v Penzionu 100 u Gabiho-rumunský podnikatel z Temešváru.

Večer proběhla společná večeře s představiteli obce v čele s panem starostou
Nicolaem Tismanariem, místostarostou
Ventelem Piececem (Piečkem) a Ventelem
Piececem tajemníkem obce. Přítomen byl
i ředitel školy pan Josef Bouda a pánové
Corneliu Martin a Adrian Calescu.
4.5.2017
V dopoledních hodinách byla delegace přijata panem starostou Nicolaem
Tismanariem za přítomnosti pana místostarosty a pana tajemníka na obecním
úřadě v Gerníku. Byly projednány možnosti spolupráce tentokrát zaměřené na
městys Klenčí pod Čerchovem a obec
Bolešiny. Rovněž zde se jako vhodné jevily tzv. měkké projekty, které by se týkaly
podobných aktivit jako v Moldově. Navíc
zde bylo hovořeno o možné spolupráci ve
folklóru, manufakturní výrobě keramiky a
ochraně životního prostředí.
Prošli jsme si obec, historický vodní
mlýnek na obilí, hasičskou zbrojnici, kam
byla v minulosti dodána „hasičská liazka“
ze Strážova za nemalé podpory člena delegace Jana Koláře. Knihovník obce pan
Josef Merhaut se pochlubil velmi pěkným
knižním fondem českých i rumunských
knih v místním kulturním domě a provedl
delegaci Českým domem v Gerniku, který
je vlastně unikátním vlastivědným muzeem dokumentujícím způsob života banátských Čechů v minulosti.
Dokončení na str. 7
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USNESENÍ z 57. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 10. května 2017
Rada městyse:
A.
1.57
2.57
3.57

4.57

5.57
6.57
7.57
8.57
9.57

10.57

Schvaluje:
Smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace V OBRAZE se společností Online -Team s.r.o., IČO: 04469275
sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov.
Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu se
společností Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448714,
sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov.
Dodatky ke smlouvě o nájmu družstevního bytu č. 3 a 4 s
paní Terezou Pivoňkovou v bytovém domě č.p. 331, dodatek č. 21 a panem Martinem Jandou v bytovém domě
č.p. 332 V Klenčí pod Čerchovem.
Navýšení závazného výdajového ukazatele dle Přílohy rozpočtu na rok 2017 – závazné ukazatele výdajů ODPA 6171, POL 5222 Neinvestiční transfery spolkům
(§214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb.) o 50 000 Kč.
Finanční dar pro občany Jana Svatoše a Petra Hojdu za
udělení Zlatého kříže ČČK 3. třídy za 80 odběrů krve ve
výši 2.000,- Kč/os.
Žádost pana Václava Svobody o povolení 35. ročníku turistického pochodu „Přechod Haltravy – memoriál Jaroslava Danzera“.
Žádost paní Lucie Kopeczinské o ukončení nájmu v
bytovém domě Klenčí pod Čerchovem čp. 330 k 31. 5.
2017.
Přijetí dotace z projektu Česká knihovna pro rok 2017
pro nákup nových knih pro Knihovnu městyse Klenčí
pod Čerchovem.
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017“ na projekt „Zachování
tvorby tradičních chodských výrobků“.
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok

11.57

B.
11.57
12.57
C.
13.57

14.57
15.57
16.57
17.57
18.57
19.57
D.
20.57

2017“ na projekt „Varhanní koncerty 2017“.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje v
rámci dotačního programu „Odstraňování havarijních
stavů v Plzeňském kraji“ na opravu opěrné zdi u č.p.
331.
Ukládá:
Starostovi připravit projekt na rozšíření dětského hřiště
o workoutové a fitness prvky.
Starostovi zajistit přípravu rozpočtu na opravu povrchu
silnice k „Šimanuc mlýnu“.
Bere na vědomí:
Dohodu o poskytnutí pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi Plzeňským krajem, Hasičským
záchranným sborem Plzeňského kraje a obcemi vládního okresu Cham (SRN).
Žádost SBD na úhradu právních služeb v soudním sporu o bytové domy čp. 331 – 333.
Žádost pana Antonína Šoby o pronájem pozemku p.č.
2417/7 v KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem využití
zahrady.
Informace od společnosti EKO-KOM a.s. o odměně za
zpětný odběr odpadů.
Zpráva o výsledku hospodaření ÚSC DSO Odpadové
hospodářství Lazce.
Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí sp. Zn. V-1779/2017-401 k bytovým domům čp.
331 – 333.
Rozsudek Okresního soudu v Domažlicích č.j. 5 C
55/2017 – 28 ze dne 3. května 2017 ve věci vyklizení
bytu poplatníka č. 421 (R.K.).
Neschvaluje:
Žádost Svazu tělesně postižených v ČR o.s. – Místní organizace Domažlice o finanční příspěvek.

Usnesení zastupitelstva městyse z 21. veřejného zasedání konaného dne 23. května 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.21
2.21
3.21
4.21
5.21
6.21
7.21

B.
8.21

Schvaluje:
Žádost SDH Klenčí pod Čerchovem o finanční příspěvek na vybavení pro dětský sbor SDH – Dráčata ve výši
24.000,- Kč.
Žádost TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem, z.s. o finanční
příspěvek na pořádání Dětského dne 3. 6. 2017 ve výši
4.000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým příspěvkům pro
SDH Klenčí a TJ Spartak Klenčí.
Rozpočtové opatření č. 5/2017 k 31. 5. 2017.
Zápis z projednání vyúčtování provozování vodovodu a
kanalizace v Klenčí pod Čerchovem za rok 2016.
Schvaluje provedení opravných prací na bytových domech čp. 331 – 333 v rámci natírání podhledů a malování společných prostor dle žádosti SBD.
Základní a mateřské škole v Klenčí pod Čerchovem přijímání hmotných i nehmotných darů v rámci projektu
Nadace proměny – Zahrada mateřské školy, které však
následně předloží ke schválení zastupitelstvu na jeho
nejbližším zasedání.
Bere na vědomí:
Žádost pana Petra Konvalinky o prodej části pozemku
p.č. 2876/1 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.

9.21
10.21

C.
11.21
12.21
13.21
14.21
D.
15.21
16.21

Žádost pana Jaroslava Ševčíka, vedoucího fotokroužku,
o finanční příspěvek na technické vybavení fotokroužku.
Navýšení závazného výdajového ukazatele dle Přílohy rozpočtu na rok 2017 – závazné ukazatele výdajů ODPA 6171, POL 5222 Neinvestiční transfery spolkům
(§214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb.) o 50 000 Kč.
Ukládá:
Starostovi vstoupit v jednání s panem Jaroslavem Ševčíkem ohledně nákupu materiálního vybavení pro fotokroužek.
Kontrolnímu a finančnímu výboru prověřit předložené
faktury dle žádosti SBD.
Výboru pro výstavbu a uzemní plánování provést kontrolu v místě oprav dle žádosti SBD za účasti zástupce
SBD.
Výboru pro výstavbu a územní plánování připravit návrh
a rozpočet na opravu koupaliště.
Neschvaluje:
Žádosti Stacionáře Stonožka o příspěvek na rehabilitační centrum v Jeseníkách.
Žádost pana Miroslava Bendy o prodej pozemku p.č.
1992/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 27. 6. 2017
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USNESENÍ z 58. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 23. května 2017
Rada městyse:
A.
1.58
2.58
3.58
4.58

5.58

Schvaluje:
Přijetí dotace v rámci dotačního titulu Ochrana přírody
2017 na projekt „Údržba významných stromů v městysi
Klenčí pod Čerchovem.“
Plán péče o stromy ve vybraných částech městyse Klenčí pod Čerchovem vypracovaný společností Treewalker,
s.r.o.
Žádost pana Antonína Šoby o pronájem prostor Staré
pošty a přilehlých prostor za účelem konání svatební
hostiny.
Přijetí dotace v rámci dotačního titulu Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok
2017 na projekt „Pořízení skladového programu, tiskárny účtenek a čtečky čárových kódů.“
Pronájem bytu 2+1 v bytovém domě č.p. 330 panu Bronislavu Bernardovi.

B.
6.58

7.58
C.
8.58
D.
9.58

Ukládá:
Starostovi připravit smlouvu o smlouvě budoucí s panem Michalem Novákem k projektové dokumentaci na
pozemcích p.č. 636/55 a 636/57 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Starostovi prověřit povinnost pořízení Variantní studie
k odkanalizování městyse Klenčí pod Čerchovem dle návrhu smlouvy společností ProVenkov, spol. s.r.o.
Bere na vědomí:
Návrh smlouvy se společností ProVenkov, spol. s.r.o.
na pořízení studie k odkanalizování městyse Klenčí pod
Čerchovem.
Neschvaluje:
Spolupráci se společností Aspida s.r.o. v rámci propagace na jejich webovém portálu.

USNESENÍ z 59. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 26. května 2017
Rada městyse:
A.
1.59

Schvaluje:
Opravu výtahu v prostorách Domu přírody Českého lesa
dle nabídky společnosti Výtahy Schmitt+Sohn, s.r.o.

B.
C.
D.

Ukládá:
Bere na vědomí:
Neschvaluje:

Zpráva kontrolního výboru
Dne 26. 4. 2017 byla provedena kontrola platnosti nájemních
smluv za nebytové prostory a namátková kontrola nájemních
smluv. KV doporučuje navýšení nájmů o inflaci dle citace uvedené v uzavřených smlouvách.
Dne 22. 5. 2017 KV provedl kontrolu příspěvků poskytnutých
organizacím městysem Klenčí pod Čerchovem za rok 2016. Při
kontrole byly předloženy veřejnoprávní smlouvy a jejich vyúčtování. Nebyly shledány žádné závady. Příspěvky byly použity na
účel, který byl uveden ve smlouvě.
Dále prošlo kontrolou placení poplatků na rok 2017 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 (občané, chalupáři a podnikatelé)
– ve výši 34 900,- Kč
- poplatky za psa – nedoplatky ve výši 510,- Kč

Při kontrole placení poplatků za ubytovací kapacitu bylo zjištěno, že poplatky hradí pouze hotel Výhledy, Haltrava a Čerchovka.
Ostatní subjekty, které v Klenčí pod Čerchovem provozují ubytovací činnost, poplatky ke dni kontroly neuhradily.
Dlužníkům byly zaslány upomínky.
Příjmy, výdaje na svoz a likvidaci komunálního odpadu v
roce 2016
- Příjmy činí 613 398,- Kč – (občané + chalupáři 532 128,Kč, podnikatelé 81 270,- Kč)
- Výdaje činí 1 816 567,15 Kč
Náklady na svoz a likvidaci odpadu převyšují příjmy o 1 203
169,15 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

Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a zeleň Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čechovem
ze dne 24. 4. 2017.
Dne 24. 4. 2017 se uskutečnila pracovní schůzka členů výboru
pro životní prostředí.
Jednání se zaměřilo na stav některých zájmových lokalit v
Klenčí pod Čerchovem.
Při obhlídce hřbitova a jeho okolí se doporučuje uklidit složiště
posekané trávy a listí za smuteční síní. Toto bude řešeno se správcem hřbitova a zaměstnanci údržby městyse. Zároveň nedoporučujeme vyvážet listí ze hřbitova za plot směrem K Soudkům, protože to následně může svádět občany k zakládání černé skládky v
tomto prostoru. Při obhlídce zde bylo zjištěno již několik hromad
vyvezené posekané trávy. Pokud by se v tomto místě umístily případné zátarasy, zabránilo by to možnosti vjezdu vozidel a vzniku
černé skládky.

Zároveň byla pod hřbitovem provedena kontrola jímky odpadních vod ze společnosti STEATIT s.r.o. Zde výbor doporučuje
informovat zástupce této společnosti o nutnosti vyčištění této
jímky.
Další kontrolovanou lokalitou bylo koupaliště. Bylo doporučeno před sezónou vyčistit dno koupaliště od usazenin, stejně tak
přívodní koryto na ohřev vody. V areálu koupaliště se nachází
několik pařezů od dříve pokácených stromů. Ty by bylo potřeba
odstranit, dále opravit a natřít veškerá zábradlí, včetně vrat hlavní vstupní brány. Údržbu bude potřebat i brouzdaliště, zejména
dřevěné posezení po obvodu, které je nutné opravit a natřít.
Zapsal: Jan Drbal
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Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 17. 5. 2017
Přítomní členové: Jiří Anderle, Pavel Smazal, Josef Ondráček,
Václav Sedlák
Omluven: Dušan Kopča
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: splněny všechny úkoly a uskutečněny
všechny naplánované akce z minulé schůze
3. Zhodnocení uplynulých akcí: Kontrola a nafocení hrobů významných osobností; příprava instalace vývěsní skříňky ke
vstupu na hřbitov a plánek hrobů; příprava oprav hřbitovních
bran - mozaiky (19. 4.); brigáda na opravě křížků a jejich okolí
(11. 5.), příprava sálu v KD na návštěvu partnerské obce Kleneč pod Řípem (17. 5.)
4. Příprava aktuálních akcí (do další schůze): Dětský den (3. 6.);
Slavnosti Výhledy (30. 6.-2. 7.)
5. Příprava výhledových akcí: Beseda s Karlem Jachanem (16.

7.); Brigády na Výhledech (červenec)
6. 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, 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;
7. Diskuse
zapsal: Jiří Anderle, předseda výboru

Nakládání s odpady
Snad každý si okolo svého obydlí, domu,
bytu, chaty či zahrady uklízí. Škoda, že se
někteří lidé takto nechovají i ve vztahu k
veřejným prostranstvím a obci. Myslí si,
že co není moje, tam mohu odložit nebo
odhodit, co chci. Začíná to např. papírky,
když něco sním a upadne mi, tak ho prostě
nechám volně ležet. Sáčky po různých pochutinách, kelímky od nápojů a nakonec
igelitové pytle, plechovky v něčí popelnici nebo dokonce kontejnerech, které k
tomuto nejsou určeny. Myslím tím např.
kontejner u hřbitova. Tam je to také snazší, protože dotyčný přijede autem, vyhodí
odpadky, odjede a má uklizeno. Jenže sem

tento odpad nepatří! Stejně jako různé
prázdné kartony, krabice, obaly od potravin. To mnohdy vyplní i polovinu kontejneru a potom není kam ukládat hřbitovní
odpad. Chtěl bych Vás požádat, abyste vy,
co takto činíte, vozili svoje odpadky raději
do sběrného dvora, který je tu pro vás z tohoto důvodu BEZPLATNĚ připraven.
Provozní doba sběrného místa:
úterý, čtvrtek 13.00 - 17.00
sobota		
8.00 - 12.00
jb

Červenec - 4., 18.; Srpen - 1., 15., 29.;
Září - 12., 26.  

Nabídka práce
ČS Čerchovka
Klenčí p. Čerchovem
přijme obsluhu čerpací stanice
- Práce v nepřetržitém provozu
- Možnost brigáda
- Nástup možný ihned
Strukturovaný životopis zasílejte:
e-mail: info@cerchovka.cz
Bližší informace na tel: 602 281 640

Chodská Chalupa na Hrádku

Návštěva z partnerské obce Kleneč v Klenčí

Dne 20. 5. 2017 navštívila náš městys
delegace ze spřátelené obce Kleneč. Téměř
40 občanů Klenče přivítal starosta městyse Klenčí v Domě přírody Českého lesa. Po
prohlídce expozice následoval přesun do
hotelu Výhledy na oběd. Pěšky nebo autobusem se naši hosté přesunuli kolem Baarova pomníku do Capartic, kde se konala
10. mše u obnovené kaple sv. Jana Nepo-

Svoz komunálního odpadu:

muckého.
Následoval krátký výjezd na
Čerchov a po něm ještě komentovaná prohlídka zaniklé obce
Lučina. Celý den jsme potom zakončili v hotelu Haltrava při společenském večeru s hudbou.
Vše se neslo v přátelské atmosféře a já bych chtěl poděkovat
všem, co se na přípravě a realizaci podíleli. Jedna věc mě mrzí,
a to byla velmi nízká účast občanů a zastupitelů Klenčí. Myslím si, že 5
– 6 místních je až tristní počet pro přijetí
takové návštěvy, a když si vzpomenu na
návštěvu v Klenči před dvěma lety, tak náš
autobus přivítal plný sál KD.
Další setkání by se mělo konat v roce
2019 v Klenči v Podřípsku.
Jan Bozděch

přijme do svého mladého a veselého
týmu kolegy či kolegyně na pozici
pomocná síla do kuchyně.
Jak na HPP tak i brigádně.
Více info. na tel. 737 222 755

INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU
V úterý 20. června bude zahájen další
ročník prestižní ankety „Informační
centrum roku“ , kterého se zúčastní
422 certifikovaných turistických center
včetně toho našeho. Anketa je určena
široké laické i odborné veřejnosti. Podpořit naše turistické centrum můžete v
podobě hlasu na internetových stránkách www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku . Hlasovat můžete od 20.
června do 31. srpna. Pomozte našemu
turistickému centru stát se tím nejlepším a nejhezčím v republice!
TIC
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První rok Dráčat
Ohlédnutí za činností dětského hasičského kroužku

OV E M

AT A
RÁČ KL

R CH

Školní rok se pomalu chýlí ke konci, vaně, o našem skvělém startu a zapojení
a přestože se chceme občas scházet i o svědčí výsledek celoroční soutěže Plamen,
prázdninách, prázdniny a dny volv níž jsme jako naprostí nováčci
na se nezadržitelně blíží. Od
vybojovali v kategorii mladších
O
D
P
Í
Č
Č
E
září zase pojedeme na plný
8. místo z 12 zúčastněných
EN
plyn. V posledních měsících
družstev. Sami rodiče, kteří
měly děti napilno, protože
jezdí děti na soutěže podposoutěže míjely jedna drurovat, se mohli přesvědčit,
hou. Děti jsou do závodění
že hodnocení rozhodčích je
a činnosti spojené s dobrovelmi přísné a z našeho povolnými hasiči velmi zapáhledu ne vždy spravedlivé,
lené, jejich elán jim můžeme
ale o to větší úsilí musíme
jen závidět a místy je třeba jej i
vyvinout, abychom dokázali,
že naše práce má význam a nese své
krotit. Přestože všechny disciplíny v
podobě teoretických znalostí, práce s ha- ovoce. Teď už děti vědí, co je může čekat,
dicemi a jednotlivé štafety na překážkové takže budeme společně pracovat na zlepdráze byly pro Dráčata zcela nové a tréno- šení jejich kondice a týmové spolupráce
vat jsme na ně mohli jen velmi improvizo- a brzy začneme vozit medaile. Z finanční

D

Sportovní den pro děti a mládež 3. 6. 2017
V sobotu 3. 6. 2017 se v sportovním areálu TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem
uskutečnil sportovní
den pro děti a mládež.
Během celého dne
bylo krásné skoro letní
počasí, které přilákalo
cca 100 účastníků.
Pro děti byla připravena spousta zábavy.
Hned za vchodem do
areálu na naše mladé návštěvníky čekaly
houpačky a dále kolotoč. Další program
byl připraven jak na hlavní travnaté ploše (skákání v pytli, malování na balonky,
sportovní dráhy obratnosti, vzduchovky,
střelba míčem na přesnost, odrážedla,
koloběžky, koutek pro nejmenší a další
stanoviště), tak na vedlejší tréninkové
ploše, kde měli několik stanovišť místní

02. 07. 2017 - 11. 7. 2017
KNIHOVNA uzavřena

...dovolená...

Děkuji za pochopení Krajčíková

hasiči. Všichni účastníci, kteří si postupně
prošli jednotlivá stanoviště, byli na závěr
odměněni dárkovým
balíčkem a diplomem
za účast. Závěrem mi
dovolte
poděkovat
všem organizátorům
z řad TJ SPARTAK
Klenčí pod Čerchovem, SDH Klenčí pod
Čerchovem, Rodinnému a mateřskému centru Klenčátka, panu
P. Karbanovi, Výboru pro kulturu a sport
městyse Klenčí pod Čerchovem a České
unii sportu za zajištění přípravy a zdárného průběhu sportovního dne.
Jan Sokol,
TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem,
předseda výboru

dotace poskytnuté městysem, za kterou
opravdu moc děkujeme, bylo pro děti pořízeno další technické vybavení určené
speciálně pro hasičský sport, tedy v odlehčené verzi, a v kombinaci s nově nabytými
zkušenostmi a dovednostmi budeme brzy
moci konkurovat i týmům, které soutěží
léta.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat rodičům dětí za jejich vstřícnost a
obětavost, členům sboru (hlavně Ondřeji
Fišerovi) za pomoc při zajištění dopravy
na soutěžní akce a zejména oběma instruktorům – Jirkovi a Přemkovi za jejich
čas a nadšení, s jakým předávají své znalosti mladší generaci.
Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu malých hasičů

ZACHOVÁNÍ TVORBY
TRADIČNÍCH CHODSKÝCH
VÝROBKŮ
Na podzim proběhne na Staré poště
řada tvůrčích dílen pod vedením zkušených lektorů, které budou zaměřeny
na tvorbu tradičních chodských výrobků. Vybírat můžete z těchto dílen:
KERAMIKA, kterou povede paní Jana
Psutková z Klenčí pod Čerchovem,
TKALCOVSTVÍ pod vedením Marty
Volfíkové z Postřekova či PALIČKOVÁNÍ pod vedením paní Tomáškové z
Postřekova.
Dílny jsou určeny pro širokou veřejnost. Počet míst je omezen.
Více informací u Marie Kobesové
(tel.: +420 702 169 891), Kateřiny
Kroové (tel.: +420 739 298 132) nebo v
Domě přírody Českého lesa (tel.: +420
379 795 325).

Šipkový klub ŠK Krásná těla Klenčí

pořádá dne 8. 7. 2017 od 16:00 hodin
charitativní šipkový turnaj na podporu
klenečského Robinsonu.
Místem konání bude hotel Haltrava.
Startovné je 100,- Kč a celý výtěžek bude
předán v den turnaje Robinsonu.
Pro nejlepší budou připraveny poháry a
věcné ceny. Zváni jsou všichni příznivci
šipkového sportu i úplní amatéři.
Děláme to pro dobrou věc!

Zasedání zastupitelstva
Termíny zasedání zastupitelstva
městyse v roce 2017:
ZMĚNA! 27. 6. 2017 – 18:00
6. 9. 2017 – 18:00
25. 10. 2017 – 18:00
20. 12. 2017 – 18:00
v Domě přírody Českého lesa.
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Kalendář Akcí
Červen - červenec
29. 6. – 2. 7. Výhledy 2017
29. 6. Pohádkový les pro děti na Baarově
stezce, 18.00 hod.
29. 6. Nokturno k 70. výročí znovuodhalení pomníku J. Š. Baara na Výhledech, 20.30 hod.
30. 6. 16.00 Audes Trio; Pops; Marek
Ztracený; Mastnej Flek
1. 7. 14.00 Domažličanka; Gin in Jam;
K. Kahovec a V. Sodoma se skupinou George & Beatovens; Septic
People; Kabát revival
2. 7. 10.00 Kocour v botách, divadelní
představení pro děti
15.00 Přehlídka folkloru
8. 7. Charitativní šipkový turnaj na podporu klenečského Robinsonu, hotel Haltrava, 16.00 hod., startovné 100 Kč
Srpen
26. 8. Svatojánský hudební festival
2017, Lubomír Brabec, Pavel
Svoboda, Martina Kociánová,
kostel sv. Martina Klenčí, 19.00
hod.
Září
1. – 2. 9. Řezbářské sympozium
2. 9. Výročí SDH Klenčí pod Čerchovem
2. 9. Varhanní koncerty 2017, Přemysl
Kšica, kostel sv. Martina
3. 9. Petr Novák Forever, Tour 20 let
poté, koncert k výročí úmrtí Petra Nováka, 17.00 hod., kostel sv.
Martina, vstupné 100 Kč
9. 9. Drakiáda 2017, letiště LMK u cyklostezky, 13.00 hod.
16. 9. Pěší pouť Klenčí pod Čerchovem –
Furth im Wald, 13.30 hod.
17. 9. Memoriál Matěje Mauera, běžecký závod, Capartice
24. 9. Varhanní koncerty 2017, Martina
Morysková, P. Stočes, K. Jindřich,
kostel sv. Martina
Říjen
7. 10. Varhanní koncerty 2017, Vl. Roubal, kostel sv. Martina
14. 10. Z Domu přírody na pátrání po
bobrech, železniční zastávka v
Klenčí, 9.30 hod., komentovaná procházka k Postřekovským
rybníkům za bobrem evropským,
provádí RNDr. Milena Prokopová, Ph. D., délka trasy cca 6 km.
21. 10. Klenčí – Waldmünchen, běžecký
závod
21. 10. Varhanní koncerty 2017, Jan Doležel, kostel sv. Martina

Dokončení ze str. 1

Večer jsme strávili v domě místostarosty
obce Coronini. Pan Petru Hrůza je zároveň předsedou pobočky Demokratického
svazu Slováků a Čechů na Svaté Heleně.
Členové mise měli možnost se u pana
Hrůzy seznámit s celou řadou knih, které
dokumentují osidlování a život Čechů v
Banátu.
5.5.2017
Navštívili jsme místní školu, kde působí paní učitelka češtiny Katka Rohalová,
která je vyslána do Rumunska Českou
republikou, aby na základě vzájemných
dohod udržovala český jazyk i mezi nejmladší generací. Základní školu na Svaté
Heleně navštěvuje 22 dětí z místních českých rodin. Po prohlídce školy se výprava
přesunula k Dunaji do obce Coronini, kde
ji přijal na obecním úřadě pan starosta Ilie
Boboescu v přítomnosti pana místostarosty Petra Hrůzy. Diskuse na radnici se
opět zaměřila na problematiku menších
obcí. Coronini jako jedna z mála vesnic má
podle slov pana starosty dokončenu infrastrukturu, která jí dovoluje další rozvoj,
tzn. vodovod a kanalizaci. Dnes připravuje velké projekty na podporu cestovního
ruchu jako například rekonstrukci zříceniny hradu sv. Ladislava (Lászlóvára) za
téměř 5 milionů euro.
V Coronini se nachází celá řada moderních penzionů, které slouží rybářům
dojíždějícím z celého Rumunska k Dunaji
chytat ryby. V odpoledních hodinách přejela delegace do obce Berzasca, kde byla
na obecním úřadě přijata panem starostou Petru – Nicolae Furdui za přítomnosti
místostarosty pana Traiana Mateescu.
Pan starosta seznámil návštěvu s obcí Berzasca, jejíž místní částí je i česká vesnice
Bígr (Bigar). V dalším rozhovoru byly naznačeny možnosti spolupráce, které pan
starosta směřoval hlavně do hospodářské
a podnikatelské činnosti zejména v oblasti
budování malých pivovarů.
6.5.2017
Cestou na Bígr jsme hovořili s panem
Iosifem Mlezivou, ředitelem a učitelem
místní školy, kterou navštěvuje 5 dětí. Je to
možné díky národnostní politice rumunské vlády, která pro menšiny nechává otevřené školy i s takto malým počtem dětí.
Diskuse se opět zaměřila na problematiku
odchodu mladých lidí z marginálních oblastí a sociální problematiku. Opět bylo
konstatováno, že venkov potřebuje rozvoj
a podporu malých živností a řemesel.
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Během dalšího jednání na obecním úřadě s panem starostou, se hovořilo o další
možnosti spolupráce v podpoře cestovního ruchu, a to výměně turistů oběma směry mezi Českou republikou a Rumunskem.
Zaměřena by měla být venkovské aktivity,
lov, rybolov, popřípadě adrenalinové sporty a zážitky. Zvažuje se i možnost na podporu drobných povolání na venkově, že by
žáci základních škol mohli v omezeném
množství studovat na středních odborných školách v České republice. Závěrem
pan starosta projevil zájem o spolupráci
nejen v materiální oblasti, ale i v oblasti
evropských hodnot, jako je udržení tradičních rodin, morálky a etiky. Po obědě
odcestovala skupina do Baile Herculane.
Cestou se zastavila u monumentálního reliéfu vytesaného do skály v devadesátých
letech minulého století, který představuje
dáckého krále Decebala. Tento reliéf se
stal základem pro rozvoj aktivit pro turisty v zajímavé oblasti, kde Dunaj protéká
úzkými soutěskami Karpat. Je to příklad,
že veřejnoprávní podpora a podnikatelská
činnost musí jít ruku v ruce v rozvoji cestovního ruchu. Zde škálu služeb doplňuje
ještě ženský klášter Mraconia, kde se vyrábí nejen pro turisty různé potravinářské i
nepotravinářské bioprodukty, se kterými
se mohli členové mise rovněž seznámit. V
Baile Herculane se po ubytování v penzionu Magic výpravy ujal manažer pro turistické aktivity pan Dorin Balteanu, který
poutavě vyprávěl nejen pověst o Herkulovi a jeho boji s hydrou, který se odehrál v
místě dnešních lázní, ale i o historických
skutečnostech. Lázně dnes staví svůj rozvoj nejen na termálních pramenech, ale i
na marketingu spojených s příběhy slavných osobností, které se zde v průběhu let
vystřídaly.
7.5.2017
V ranních hodinách se uskutečnil odjezd přes Maďarsko a Rakousko zpět do
České republiky.
Pracovní cesta byla z rumunské strany
velmi dobře připravena zejména díky pánům Corneliu Martinovi, který zabezpečil
program a panu Františku (Franciscu)
Draxelovi.
Cesta splnila účel, ke kterému byla realizována, a to aby se zástupci obou regionů
poznali osobně a aby na základě osobních
zkušeností mohli uvažovat o směrech další spolupráce popřípadě přípravě společných projektů.
Jan Bozděch

Výhledy
2017

KLENČÍ POD ČERCHOVEM
STARÁ POŠTA

SOBOTA 1. 7.

Domažličanka 14.00
Gin in Jam 16.00

ČTVRTEK 29. 6.

18.00 Pohádkový les pro děti
Baarova stezka

VSTUPNÉ:
Marek Ztracený – 90 Kč
ostatní akce – dobrovolné vstupné

pražská funková kapela

Georg & Beatovens 19.00
Karel Kahovec a Viktor Sodoma

20.30 Nokturno k 70. výročí Septic People 21.00
znovuodhalení pomníku J. Š. Baara Kabát revival 22.30
Výhledy

PÁTEK 30. 6.
17.00 Ivan Audes Trio
jazzový koncert
19.00 POPS

plzeňská popová skupina

21.00 Marek Ztracený
22.30 Mastnej flek

NEDĚLE 2. 7.

Kocour v botách 10.00
pohádka pro děti

Přehlídka folkloru 15.00

Postřekovský soubor - děti, dospělí; Domažlická dudácká
muzika; sestry Kuželkovy s rodinami; Haltravan; Holoubkovi;
Canzonetta; J. Sauer; Prácheňský folklorní soubor; soubor
Hruška Zbraslav; dětský pěvecký sbor z Waldmünchenu

Projekt Oslavy 70. výročí odhalení pomníku J. Š. Baara je
spolufinancován Evropskou
unií v rámci
Dispozičního fondu.

VSTUPNÉ:
Marek Ztracený – 90 Kč
ostatní akce – dobrovolné vstupné
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