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Číslo 6
Milí přátelé,
konečně se vracíme do normálního
života bez omezení. Některá opatření
sice zůstávají platná, avšak jedná se o
minimum oproti předcházejícím měsícům. Za nejdůležitější považuji návrat
dětí do škol, a to i k tělesné výchově. Než
se však otočíme, je konec školního roku,
vysvědčení. Doplnit výpadek za celou
dobu pandemie bude jistě komplikované, ale věřme, že se to učitelům a dětem
společně podaří.
Pomalu a jistě se vrací k životu i kulturní program. V Klenčí se během léta můžete těšit na koncertní podvečer s místními
kapelami a zajímavým hostem. Bude to
jakási náhrada za dvakrát zrušený festival Výhledy. Program bude pokračovat v
kostele sv. Martina koncertem Lubomíra Brabce a varhanními koncerty. Výbor
pro kulturu, sport a osady ve spolupráci
s Klenčátky a turistickým informačním
centrem připravují dětský den. Termín
ještě určitě upřesní.
Za 4 roky nás čeká hned několik významných výročí. 100 let uplyne od otevření budovy ZŠ Klenčí pod Čerchovem
a také od úmrtí našeho spisovatele J. Š.
Baara. Městys oslaví 700 let od první
písemné zmínky o obci. Možná si nyní
říkáte: „Proč nám to píše v úvodníku už
teď?“ Myslím, že by si městys zasloužil
zpracovat ucelenou publikaci o své historii. V tomto směru je dostupná řada
drobných brožur apod., publikace J. Š.
Baara a F. Teplého Klenčí, městečko na
Chodsku. Nicméně určitě by bylo dobré
mít historii zpracovanou pro zájemce v
jedné ucelené publikaci včetně fotografií. K tomu bych vás, čtenáře a občany
Klenčí, vyzval ke spolupráci. Pokud
máte doma fotografie městyse, zajímavé
obrazy, zápisky z historie apod., budeme
rádi za jejich zapůjčení k vytvoření fotokopií, aby se podařilo zpracovat věrohodnou publikaci.
Přeji vám příjemné, slunečné letní
dny.
Jan Bozděch
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Demolice započaly
Přístup na Čerchov bude zcela zapovězený

Letošní turistickou sezonu na Čerchově
výrazně ovlivní práce související s demolicí starých armádních budov. Z vrcholu
nejvyšší hory Českého lesa jich zmizí desítka, v jednom objektu bude vybudováno
turistické zázemí a minimuzeum.
Na místě už od posledních květnových
dnů pracují dělníci, kteří ručně rozebírají
azbestové části budov - obklady svislých
nebo střešních konstrukcí. Od počátku
července jim bude pomáhat těžší stavební
technika - bagry, a bourací stroje. Začne
nejnáročnější fáze - vlastní demolice budov.
Po celý červenec nebude jezdit autobusová sezonní linka, která pravidelně o
letních víkendech a svátcích spojuje Čerchov s Domažlicemi, Furthem im Wald,
Waldmünchenem a obcemi na této trase.
Zcela zapovězený vstup na vrchol Čerchova bude od 12. do 30. července (od soboty
31.7. bude opět zajištěn přístup pro turisty) - z prázdninových víkendů tak absolut-

ní zákaz vstupu postihne dva z nich.
Poté budou práce pokračovat až do září
už v jednotlivých sektorech - dojde například k navážení ornice, úpravám cest
apod., nebudou se ale už dotýkat celého
areálu. Stavbaři také budou v tomto období respektovat jízdní řád autobusu.
Veřejnost si musí v létě dávat pozor i na
dalších místních komunikacích v okolí.
Dělníci rozeberou také staré vojenské roty
na Malinové hoře a na Bystřici.
Jediný z bývalých armádních objektů
(ten, kde dříve bývala rota) zůstane na
Čerchově zachován. Může v něm vzniknout místo pro 20 turistických lůžek, základní stravovací služby a expozice k historii Čerchova a železné opony.
Tento projekt je spolufinancován EU Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Josef Babor

Autobus na Čerchov 3. 6. 2021 - 30. 9. 2021
pouze víkendy a svátky
odjezdy z Capartic na Čerchov: 10:15; 11:30; 13:14; 15:15 a 16:40
úplná výluka linky 1. 7. 2021 - 30. 7. 2021
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Zájezd na Moravu
Informace pro účastníky zájezdu
monarchie 19. století. Součástí
prohlídky je i vstup do parku a výstava fuchsií. Vstupné do zámku je
180,- Kč, nad 65 let 140,- Kč, děti
90,- Kč. Vstupné do parku je 70,Kč, nad 65 let 60,- Kč, děti 40,- Kč.
Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy.
Projdeme si okolí Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a
Velehrad Metoděje. Zde budeme mít čas na
oběd. Prohlídku vnitřních prostor
V pátek 25. června 2021 se vydáme již
baziliky
máme objednanou na 15. hodinu.
počtvrté poznávat další turistické skvosty
Pokud
nám
čas dovolí zakončíme sobotní
jižní Moravy. První zastávka, když pomiputování
prohlídkou
archeoskanzenu v
neme občerstvení v Rudné, bude v BošoModré
nedaleko
Velehradu.
vicích u Brna, kde navštívíme Papouščí
Slovanské hradiště v Mikulčicích nazoo. Jedná se o evropský unikát, který byl
vštívíme
před zpáteční cestou k domovu v
vybudován na základě bohaté více jak čtyneděli
dopoledne.
Mikulčice charakterizuřicetileté chovatelské zkušenosti a snahy
je
vysoký
počet
nálezů
sakrálních staveb.
vytvořit co nejpřijatelnější zázemí pro paSpolu
s
kaplí
sv.
Margity
v nedalekých
poušky. Na základě zpracované koncepce
Kopčanech
je
zde
doloženo
10
kostelů! Od
rozvoje od roku 2005 postupně vznikala
roku
2019
spojunová chovatelská zařízení – jednotlivé
expozice pro papoušky. V současné době je areál hradiště
je možné v zoologické zahradě zhlédnout v Mikulčicích se
kolekci arating, amazonků, dále pak ary, slovenskou částí
amazoňany, kakaduy a africké druhy pa- Archeoparku Mipoušků – papoušky šedé žaky, senegalské kulčice-Kopčany
a jiné. V provozu je nyní 80 voliér, další lávka Velké Mojsou ve výstavbě. Vstupné je 120,- Kč, nad ravy. Vstupné je
60,- Kč, nad 65 let
65 let 100,- Kč, děti 60,- Kč.
Od papoušků se vydáme k památníku a děti 40,- Kč.
Důležitá inforMohyla míru, jenž byl postaven na počest
mace
obětí Napoleonovy vítězné bitvy u SlavV souvislosti s pandemií uvádíme aktukova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A.
ální
opatření:
Slováka jako naplnění jeho myšlenky učiU
skupinových prohlídek do počtu 30
nit z centra někdejšího bojiště pietní „mísosob
(s výjimkou dětí do 6 let a držitelů certo světla“, memento válek.
tifikátu
o ukončeném očkování) bude muUbytování máme zajištěné opět ve Velset
být
před
zahájením prohlídky splněna
kých Pavlovicích, kde to většina z nás již
alespoň
jedna
z následujících podmínek:
zná. Přestože doba minulá způsobila naa.
osoba
absolvovala
nejdéle před 7 dny
výšení cen většiny služeb, cena pro nás za
RT-PCR
vyšetření
na
přítomnost viru
osobu a noc zůstává stejná a to 270,- Kč.
SARS-CoV-2
s
negativním
výsledkem
V podvečer ještě navštívíme malebnou
b.
osoba
absolvovala
nejdéle
před 72
vesničku Vrbice v srdci Modrých hor.
hodinami
POC
(antigenní)
test
na
přítomObec je druhou nejvýše položenou obcí v
nost
antigenu
viru
SARS-CoV-2
s
negativokrese Břeclav. Již z dálky vítá návštěvníky
sklepní lokalita Stráž s kostelem svatého ním výsledkem
c. osoba byla očkována proti onemocněJiljí. Jedinečné sklepy, kopané v pískovní
COVID-19 a doloží, že:
cové skále protkávají kopec Stráž v sedmi
i.
od aplikace první dávky očkovací látky
patrech. Bude možné zde posedět, občerv případě dvoudávkového schématu
stvit se, případně nakoupit víno.
podle SPC uplynulo nejméně 22 dní,
V sobotu dopoledne nás čeká v Buchale ne více než 90 dní, pokud nebyla
lovicích prohlídka reprezentativních a
aplikována druhá dávka,
obytných prostor zámku, kde se stýkaly
ii.
od
aplikace první dávky očkovací látky
diplomatické špičky Evropy a habsburské

v případě dvoudávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 22 dní,
ale ne více než 9 měsíců, pokud byla
aplikována druhá dávka, nebo
iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne
více než 9 měsíců, nebo
d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a
od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 180 dní.
e. prokáží se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovala nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví
k použití laickou osobou,
s negativním
výsledkem,
nebo
f.
doloží čestné proVrbice hlášení, resp.
čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
g. podstoupí preventivní antigenní test
na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí
test s negativním výsledkem na místě.
Upozorňujeme, že výše uvedená opatření vyžadují pouze při prohlídce zámku v Buchlovicích.
Odjezd autobusu bude v pátek 25. 6.
2021 jako vždy od Domu přírody v 6 hodin, pro „dolejšáky“ v 5.45 hod. od nádraží. Předpokládaný návrat je do 19. hodiny.
Šťastnou cestu nám přeje
Marta Vojtíková
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Usnesení zastupitelstva městyse z 35. veřejného zasedání konaného dne 25. května 2021
Zastupitelstvo městyse:
35.1
35.2
35.3
35.4

35.5
35.6
35.7
35.8
35.9

35.10
35.11

35.12
35.13
35.14

35.15

35.16
35.17
35.18

35.19

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM paní Františku Tichou a pana Milana Tomana.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a zápis
z porady s místostarosty.
Schvaluje účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem, p.o., vyslovuje souhlas s hospodařením
bez výhrad a schvaluje převod výsledku hospodaření za
rok 2020 do rezervního fondu.
Bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření ÚSC
Městys Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet městyse za rok
2020 a vyslovuje souhlas s hospodařením bez výhrad.
Bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č. 4307,
druh pozemku ostatní plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi prověřit ochranné pásmo vodního
zdroje v případě vodojemu na pozemku p.č. st. 688 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje dělení pozemku p.č. 2451/15 a 601/5 oba druh
pozemku ostatní plocha a KÚ Klenčí pod Čerchovem a
přípravu GP na dělení pozemku p.č. 3915, druh pozemku
orná půda KÚ Klenčí pod Čerchovem vše dle žádosti.
Schvaluje dělení pozemku p.č. 601/5 druh pozemku
ostatní plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem dle žádosti.
Schvaluje prodej pozemku p.č. 295/10, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 128 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle znaleckého posudku, vyhlášeného záměru
a s podmínkou zřízení věcných břemen na panující nemovitosti a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače uzavřením
kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 295/10 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi informovat o vkladu věcných břemen
do KN ve věci prodeje pozemku p.č. 295/10 KÚ Klenčí
pod Čerchovem dle usnesení 35.11.
Ukládá starostovi jednat o koupi pozemků v rozvojových
plochách K.R11-BI a K.R17-BI pro budoucí výstavbu
inženýrských sítí a komunikací pro možnou výstavbu
RD za max. cenu 200 Kč za m2.
Neschvaluje žádost o pronájem části pozemku p.č.
111/20 KÚ Jindřichova Hora z důvodu lesního pozemku, který je součástí lesního hospodaření městyse Klenčí
pod Čerchovem.
Neschvaluje žádost o pronájem prostor v průmyslovém
areálu na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1 - bývalá
Chodovia.
Bere na vědomí žádost o pronájem části výrobních
prostor v průmyslovém areálu bývalé Chodovie na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 1.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem výrobních
prostor v průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem
čp. 1 - Nová budova na pozemku p.č. st. 593 v I. NP o
výměře 107,93 m2 a na pronájem výrobních prostor v
průmyslovém areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1 - Nová
budova na pozemku p.č. st. 593 v I. NP o výměře 200 m2.
Bere na vědomí žádost o pronájem garážového stání v
objektu zdravotního střediska na adrese Klenčí pod Čer-

35.20
35.21

35.22

35.23
35.24
35.25
35.26
35.27
35.28
35.29

35.30
35.31
35.32
35.33
35.34
35.35

35.36
35.37

35.38

chovem čp. 285.
Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor garážového stání v objektu zdravotního střediska na adrese
Klenčí pod Čerchovem čp. 285.
Neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlasu o právu provést stavbu na pozemky p.č. st. 707 a
st. 333 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností První
chodská develop, s.r.o.
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-0017998
Klenčí pod Čerchovem, DO, č. parc. 284/7 na pozemku
p.č. 2460/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností
ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společností Senergos
a.s., sídlem Družstevní 13a, 664 49 Ostopovice zastoupená Jarmilou Horákovou, U hřiště 649, Chotěšov.
Pověřuje starostu uzavřením budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene dle usnesení 35.23.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021 platné k
31. 5. 2021.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 platné k 31. 5.
2021.
Schvaluje smlouvu o provozování a pronájmu vodovodu
a kanalizace městyse Klenčí pod Čerchovem se společností Praves s. r. o.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o provozování a
pronájmu vodovodu a kanalizace Městyse Klenčí pod
Čerchovem se společností Praves s.r.o.
Bere na vědomí žádost o úpravu využití pozemků v lokalitě Šimanuc mlýna v rámci změny územního plánu č. 1.
Schvaluje úpravu Plánu společných zařízení v rámci
Pozemkové úpravy Klenčí pod Čerchovem o projekt
Rybník u Šimanuc mlýna a ukládá starostovi dojednat
přípravu projektu se Státním pozemkovým úřadem –
pobočka Domažlice.
Neschvaluje žádost IV – Nakladatelství s.r.o. o finanční příspěvek na vydání publikace: Omalovánky první pomoci.
Schvaluje žádost KČT, odbor Domažlice o dar na opravu
Kurzovy věže v roce 2021.
Pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy KČT, odborem Domažlice.
Bere na vědomí žádost k náhradní docházce MŠ v průběhu letních prázdnin, resp. spolupráce mezi mateřskými školkami v rámci sousedních obcí.
Ukládá místostarostovi Františku Čiperovi připravit řešení dle žádosti k náhradní docházce a toto projednat v
rámci sousedních obcí a školek o letních prázdninách.
Ukládá VŽPVUP navrhnout řešení k žádosti obyvatel
horní části Klenčí pod Čerchovem o změnu dopravního
značení na místní komunikaci č. 25c dle pasportu místních komunikací Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje partnerství na koncertní akci k příležitosti
přivítání nově odlitých zvonů v kostele sv. Martina.
Schvaluje nákup včetně rozmístění laviček dle výsledku
participativního rozpočtu a předloženého návrhu místostarosty Františka Čipery a zastupitele Martina Freie
od společnosti Jaroslav Fáček – JAFA BETON STYL,
sídlem V Lípách 232, 390 02 Tábor – Čekanice.
Schvaluje dopravu laviček dle usnesení 35.37 včetně na-
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35.39

35.40
35.41

35.42

35.43
35.44

kládky a vykládky společností Hrbáček s.r.o.
Neschvaluje žádost o ponechání osobních věcí v prostorách bytu v objektu Restaurace U Nádraží Klenčí pod
Čerchovem z důvodu podané žaloby na vyklizení na nájemníka spol. Vinička s.r.o.
Bere na vědomí nabídku na realizaci parkovacího systému v prostoru parkoviště Capartice s osazením automatu, závor a kamerového systému.
Neschvaluje žádost Svazku Domažlicko o spolufinancování zimní údržby v oblasti Čerchova z důvodu nepředložení relevantních dat pro odůvodnění žádost a stanovení
výše příspěvku.
Schvaluje přijetí dotace na akci „2020 Podpora ochrany
lesa v PK“ z programu 2020 Podpora ochrany lesa v PK
a akci „Pořízení stojanu na letáky a stanu“ z programu
Podpora turistických informačních center v rámci od poskytovatele dotace Plzeňský kraj.
Bere na vědomí výsledek šetření pojišťovny Kooperativa
pojišťovna a.s. v případě pojistné události č. 4203083252
ve věci poškozených vozů.
Neschvaluje žádost o pokácení jehličnanu u rodinného

35.45
35.46
35.47
35.48
35.49
35.50
35.51
32.52
32.53

domu čp. 12.
Schvaluje vyplácení stravenkového paušálu pro uvolněné členy ZM způsobem a ve výši totožné při poskytování
zaměstnancům úřadu městyse.
Schvaluje Směrnici na vydávání zpravodaje Čakan.
Doporučuje starostovi jmenovat vedoucího redaktora
zpravodaje Čakan.
Schvaluje pověřeného zástupce vydavatele zpravodaje
Čakan paní Františku Tichou.
Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače ve spolupráci
se starostou městyse k zastupováním městyse ve všech
věcech opatrovnictví.
Schvaluje revokaci usnesení č. 32.38 a 32.39 z 32. zasedání ZM.
Schvaluje zadání veřejné zakázky Výroba hřbitovních
vrat.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku Výroba hřbitovních vrat.
Bere na vědomí zprávy z KV, FV, VŽPVUP a VKSO o činnosti.

Zpráva kontrolního výboru
Výbor 10.05.2021 zkontroloval obecně závazné vyhlášky
(OZV) zveřejněné na stránkách městyse. Od kontroly v roce
2020 byly z důvodu legislativních změn vydány OZV č. 2/2020,
3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 1/2021. Vydáním těchto OZV došlo ke zrušení OZV č. 1/2003, 3/2006,
1/2010, 4/2019. V přípravě jsou 3 nové OZV, které nahradí současné již nevyhovující OZV. Přehled OZV je na stránkách městyse: https://www.klenci.cz/urad/vyhlasky-a-narizeni/.

Výbor dále zkontroloval vnitřní směrnice. Zkontrolované
směrnice jsou aktuální, zaměstnanci úřadu podle nich postupují. Na stránkách městyse je zveřejněn provozní řád sálu KD U
Nádraží, provozní řád budovy stájí v areálu Staré pošty, řád veřejného pohřebiště, organizační řád, jednací řád zastupitelstva
městyse, pracovní řád městyse Klenčí pod Čerchovem, https://
www.klenci.cz/urad/vnitrni-smernice/.
Martin Frei, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí p. Č. ze dne 20. 5. 2021
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení: Příprava návrhu na výrobu kachličkové
mozaiky hřbitovní brány s firmou Keramika Jana Psutková; jednání o dodávce materiálu a o zednických a obkladačských pracích s firmou Dlažby a obklady U Keramičky z Chlumčan a ZS
Čerchov a.s.
Levá brána: předběžná cena za návrh, malbu, očíslování a vypálení 380 ks kachliček vychází na 44 200 Kč. Cena kachliček od
Dlažby a obklady U Keramičky z Chlumčan vychází na 3 000 Kč.
Zednické a obkladačské práce od ZS Čerchov a. s. vychází předběžně na 7 000 Kč (5 000 Kč práce; 1 000 Kč materiál - penetrace, flexibilní lepidlo, spárovka; 1 000 Kč vedlejší práce - lešení,
cestovné, apod.). Dohromady je předběžná cena za levou bránu:
54 200 Kč.
Pravá brána: předběžná cena za návrh, malbu, očíslování a vypálení cca 720 kachliček vychází na 83 800 Kč. Cena kachliček
od Dlažby a obklady U Keramičky z Chlumčan vychází na 5 500
Kč. Zednické a obkladačské práce od ZS Čerchov a. s. vychází
předběžně na 13 300 Kč (9 500 Kč práce; 1 900 Kč materiál - penetrace, flexibilní lepidlo, spárovka; 1 900 Kč vedlejší práce - lešení, cestovné, apod.). Dohromady je předběžná cena za pravou

bránu: 102 600 Kč.
3. Příprava aktuálních akcí: brigáda na hřbitově, brigáda na
křížcích.
4. Příprava výhledových akcí: dětský den + masopust, trhy, besedy.
5. Další plánované aktivity VKSO: Oprava křížů, soch a památníků (Mlynářuc kříž pod Klenčím z roku 1842; kříž nad Klenčím
z roku 1841; kříž k upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885;
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 s obnovení do původní podoby z let 1715 -1842 se středověkým dříkem; Lomikarova
Boží muka z roku 1680; zařízení místnosti na Staré poště s uměleckými výrobky místních občanů – obrazy, keramika apod. (dle
návrhu paní Evy Buršíkové); patronát (opravy, kontroly, údržba,
nastavení) nad osvětlením ve věžičce kostela sv. Martina – osvětlení věžičky po celý rok v nočních hodinách a nad osvětlením
halogeny - osvětlení přes vánoční období spolu s rozsvíceným
vánočním stromkem; navrácení soch sv. Pavla a sv. Petra na kostel; oprava erbu nad vchodem do kostela a instalace chybějících
andělíčků a putti; oprava kolumbária a osazení nových urnových
skříněk; obnovení tradice pátečního zvonění kostelních zvonů.
6. Diskuse.
Jiří Anderle, předseda VKSO

Čakan, červen 2021. Datum vydání 21. června 2021. Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČ 00253472,
náklad 600 výtisků. Vychází 11 x ročně. Redakce: M. Kobesová, M. Vojtíková, J. Mlezivová. Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@
klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v neděli 11. července 2021.
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Stavba roku
Školka v Klenčí očima architekta

Přírodní zahradu a rekonstrukci mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem jsem
poznal při návštěvě stavby coby člen poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
2020. Na udělení čestného uznání poroty
i nominace na titul v této soutěži jsme se s
kolegyněmi a kolegy shodli jednomyslně.
Jsem tomu velice rád. Přestože jde o realizaci menšího měřítka (odpovídající ostatně
velikosti městyse), v kontextu Klenčí pod
Čerchovem a dalších obcí chodského regionu jde bezpochyby o mimořádný počin.
Ocenit je třeba již samotný záměr nerealizovat pouze zateplení budovy školky, ale
věnovat péči i jejímu exteriérovému prostředí, v němž děti tráví nezanedbatelné
množství času.
Jeho význam zdůrazňuje i nové spojení
zahrady s interiérem školky třemi francouzskými okny. Zahrada nově nabízí různé herní a zážitkové prvky přírodní povahy
využívající dešťovou vodu. Jsem přesvědčen, že hravý charakter například hráze

se stavidlem, ztroskotané lodi či nádrže
na dešťovou vodu přináší dětem radost i
nenásilné poučení o fungování přírodních
procesů či hospodárného nakládání s vodou. Takový přístup neztrácí svůj význam
ani v obci blízké Čerchovským hvozdům,
naopak – je jistě namístě, mají-li děti i v intravilánu obce k dispozici prostředí, díky
kterému mohou již v útlém věku pěstovat
svůj vztah k přírodě a životnímu prostředí. V prostoru zahrady stojí za zmínku i
nevšední péče o detail, patrná v provedení
architektonicky přesvědčivého dřevěného
altánku se skleněnou střechou. Osobně
mě rovněž velice těší uměřená podoba zatepleného pláště budovy školky s jemným
barevným akcentem vnějších žaluzií.
Věřím, že nesamozřejmé kvality přírodní zahrady i rekonstruované budovy
mateřské školy docení i obyvatelé Klenčí
pod Čerchovem. Doufám, že tohoto příkladu budou následovat i v dalších obcích
regionu a že dnes tolik aktuální snahu o
dosažení energetických úspor pochopí
jako příležitost zkvalitnit celé prostředí
školky či školy. Jsem přesvědčen, že bude-li nejmladší generace vyrůstat v kvalitním
prostředí, bude jeho tvorbu a péči o ně považovat za samozřejmé a nezbytné po zbytek svého života. Z toho pak budou těžit
všechny generace.
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma

Zapojte se do hlasování
o nejoblíbenější
informační centrum
Asociace turistických informačních
center České republiky vyhlašuje anketu o nejoblíbenější turistické informační centrum letošního roku.
Anketa bude probíhat v období od
21. června do 31. srpna 2021 formou
hlasování.
Soutěž ve spolupráci s asociací zajišťuje společnost Kam po Česku, na
jejichž webových stránkách www.kampocesku.cz hlasování probíhá. Vstup
do soutěže je možný také přes web asociace www.aticcr.cz. Svůj hlas je možné
poslat jednomu z více než 400 certifikovaných informačních center, tedy takovému, které mají hlasující v oblibě, které jim pomohlo, příjemně překvapilo na
cestách atp.
Hlasování v anketě je možné z jedné
IP adresy pouze jedenkrát pro jedno
TIC v každém z krajů ČR.
Vítězná informační centra v každém
z krajů jsou slavnostně vyhlášena a
oceněna při podzimním členském fóru
asociace.
V roce 2020 se v anketě pro Plzeňský
kraj na prvních třech místech umístila
informační centra Spálené Poříčí, regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, turistické informační
centrum města Plzně.
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Ro(c)k 2021 na Staré poště
Na místo zrušených folklórních Výhledů servírujeme rockový podvečer
Nora

Zrcadla

Mastnej flek

The Backwards - The Beatles Revival

Pomalu se vracíme k normálu a tak se
v pátek 30. července v podvečer jako v
loňském roce rozezní areál Staré pošty
hudbou, jejíž interpreti mají co do činění
s Klenčím. Představí se skupina Nora, Zrcadla a na závěr Mastnej flek.
V letošním roce tuto příjemnou akci
rozšíříme o vystoupení kapely, která byla

plánována na zrušené Výhledy a to The
Backwards (The Beatles revival) z Košic.
Kapela je jedním z nejlepších Beatles
revivalů na světě, o čemž svědčí i dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu
v New Yorku v letech 1998 a 2003. Působivá hudebně-vizuální show potěší každého beatlesmaniaka – průřez tvorbou slav-

ných „Brouků“ od nesmělých koncertních
začátků až po období studiových úspěchů
posledních let tvorby. Uslyšíte mimo jiné
skladby, které nikdy nebyly uvedeny na
veřejnosti.
mv
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Participativní rozpočet
Výsledky letošního hlasování o investičních akcích
Druhý ročník participativního rozpočtu
je za námi. Ve srovnání s minulým rokem
se účastnilo méně občanů – celkem 100
vložených lístků, tzn. i 100 občanů. Jedná
se o cca desetinu všech občanů, kteří splnili hranici 18 let.
Nyní k samotnému hlasování. Platných
hlasů bylo celkem 97. Rád bych poděkoval

Restaurace U Nádraží a její
krkolomná cesta
k běžnému provozu

těm, kteří se zúčastnili a nebáli uvést další
potřebné akce, z nichž některé zařadíme
do dalších ročníků. Výjimku tvoří akce,
které musí být projektovány, protože doba
jejich přípravy často překračuje dobu
jednoho roku. Smyslem participativního
rozpočtu je rozhodnout o akcích, které je
možné v daném roce také realizovat.

Výsledky hlasování:
Konečné
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Název akce

Počet
hlasů

Nákup nových laviček na posezení včetně laviček na Baarovu
stezku
Oprava přístupů do zdravotního střediska
Rozšíření vánočního osvětlení v centru městyse
Posilovací a workoutové prvky
Nový povrch dětského hřiště
Veřejné ohniště s posezením

31

Zastupitelstvo městyse tento výsledek
respektovalo a schválilo. S ohledem na
nákladnost bude realizována první akce,

25
20
13
7
1

a pokud nám zbyde dostatek prostředků,
pak ještě alespoň z části následovná akce.
Všem zúčastněným děkuji.
Jan Bozděch

Grantové programy
Podpora spolkové činnosti v městysi
V rámci březnového zasedání zastupitelstva městyse byly schváleny finanční
prostředky v grantových programech pro
rok 2021. Jednalo se o dotačních titulech
na podporu: činnosti dětí a mládeže, spolkové činnosti a podpory kulturních a společensko-kulturních akcí.
V jednotlivých dotačních programech
bylo rozděleno celkem:
• Podpora činnosti dětí a mládeže:
136 000,- Kč
• Podpora spolkové činnosti:
134 000,- Kč
• Podpora kulturních a kulturně spole-

Termíny zasedání
zastupitelstva:

23. 6. 2021 (středa)
25. 8. 2021 (středa)
Zasedání se uskuteční vždy od 17:30 v
prostorách Staré pošty.

čenských akcí:
30 000,- Kč
Pro příští rok se připravuje stejný přehled dotačních programů, který by měl být
rozšířen určitě o oblast podpory konání
sportovních akcí (např. běhy, turnaje dětí
a mládeže ať už v míčových sportech, nebo
např. hasičském sportu apod.) a o oblast
životního prostředí – např. výsadba stromů na pozemcích žadatele (zřejmě fyzické
osoby). Uvítáme i další nápady, jaké oblasti by bylo rozumné podpořit.
Jan Bozděch

Svoz komunálního odpadu:
Červen – 30.
Červenec – 14., 28.
Srpen – 11., 25.

Jelikož se stále množí dotazy a nejistota
mezi občany, nebo dokonce kritika na postup městyse, uvedu několik nových informací k vývoji situace kolem restaurace U
Nádraží. Alespoň čtenáři zpravodaje získají povědomí o aktuálním dění.
Již jsem uváděl dříve, že po prakticky
žádné možnosti dohody se smluvní stranou na předání restaurace zpět do rukou
městyse, aby bylo možné ji znovu a co
nejdříve otevřít, jsme byli nuceni obrátit
se na soud. Tento krok byl schválen zastupitelstvem městyse jednohlasně, jelikož
nepomohly ani výzvy. Proto 7. 6. proběhl
soud v Domažlicích, kam se však žalovaná
strana, společnost Vinička s. r. o., nedostavila ani bez předchozí omluvy. Nyní již
čekáme na rozsudek s následným nabytím
právní moci a pokud ani toto nepomůže,
budeme konat dále zřejmě exekučním
vystěhováním. Doplním, že tento proces
řešíme již od března roku 2020, a pokud
by smluvní strana dostála slibu, kterým
se zavázala, mohla by dnes hospoda být v
provozu s novým nájemníkem třeba i možností nabídky jídel. Nyní se vše bude odvíjet od toho, jak rychle nám bude hospoda
předána.
Zcela určitě budeme nuceni objekt
opravit tak, aby byl provozuschopný. V
případě, že do konce srpna budeme mít
vše vypořádáno, je reálné otevření v první polovině roku 2022. Vše nyní závisí na
rychlosti jednání opačné smluvní strany.
Doufám, že nyní díky rozsudku bude již
ze strany společnosti Vinička s. r. o. postupováno zejména ve prospěch samotné
restaurace a též jejích návštěvníků.
Jan Bozděch

Čakan · červen 2021

8

Kompostéry do zahrad
Jak si podat žádost o kompostér
Městys
v předchozích měsících získal
dotaci na
projekt
v
oblasti tzv.
bioodpadů.
Jedná se o
dotaci poskytovanou
Státním fondem životního prostředí. Díky
této dotaci se nám podařilo zakoupit štěpkovač s vlastní pohonnou jednotkou (není
tedy potřeba mít při jeho práci ještě traktor), celkem 105 ks kompostérů a kontejner na textil.
Nyní se budeme věnovat kompostérům.
Kompostéry jsou určeny pro občany na

jejich zahrady. Tzn. na každého žadatele,
potažmo zahradu, připadá jeden kompostér. Jiný klíč není v podstatě možný.
Od 1. 7. 2021 tak bude probíhat příjem
žádostí. Formulář k této žádosti bude k
dispozici od tohoto dne u pracovníků úřadu městyse, ve vestibulu budovy úřadu
městyse, u pracovníků v Domě přírody
Českého lesa. Odevzdávat vyplněné žádosti je možné v budově úřadu městyse
osobně, poštou, či do schránky umístěné
na budově objektu a konečně také elektronicky jako prostý sken na e-mail: urad.
mestyse@klenci.cz.
Režim výdeje kompostérů bude popsán
v dalším zpravodaji Čakan a bude probíhat nejdříve po 1. 8. 2021.
Jan Bozděch

Změna územního plánu
Vážení spoluobčané,
článek z minulého vydání Čakanu
pro jistotu zopakujeme. Doplňujeme, že je možné do 1. 9. 2021 žádat o
změnu územního plánu č. 1. Žádosti je
možné zasílat na adresu městyse poštou, e-mailem: urad.mestyse@klenci.
cz (pouze se všemi náležitostmi), prostřednictvím e-podatelny: www.klenci.
cz nebo datovou schránkou: tkvbdnm.
Příjem žádostí je otevřen nejpozději
do 31. 7. 2021.
Jan Bozděch

Dovolená v knihovně
středa 23. června 2021
13. - 23. července 2021
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Knižní tipy místní knihovny
Knihovnice doporučuje čtení na léto
Blíží se doba dovolených a prázdnin,
proto bych Vám ráda nabídla knihy na
zpříjemnění klidných chvil. Knihovna se
snažila předzásobit, aby každý našel nějakou tu pěknou knihu přímo pro něho.
Knihy jsou již netrpělivé a čekají na Vás…
nenechte je čekat – prosím.

Pro muže
Další
napínavá
kniha britského spisovatele
Jamese
Swallowa Hacker
staví svého hrdinu
britského
tajného
agenta Marca Danea
do své nejděsivější
akce. Strašlivá hrozba z hlubin temné
sítě digitálního zločinu. Zničující zrada a smrtelně nebezpečná
honba na hackerském bojišti. Nemilosrdná teroristka dychtící po pomstě. Zničující
útoky po celé planetě. Marc Dane musí
nasadit veškeré své schopnosti a vynalézavost, aby vypátral záhadnou postavu –
ženu známou jako Madrigal, jejíž tvář nikdo nezná. Dříve než uvrhne svět do války.
V knize Pohraniční stráž a jiné příběhy

KALENDÁŘ AKCÍ
Červen
26. 6. Dětský den, 13.00 - 17.00, modelářské letiště na cyklostezce.
Červenec
4. 7. Běh Haltravou
4. 7. Motýli od Černé Řeky, 10.00
hod., Černá Řeka, komentovaná
vycházka, průvodce Zuzana Blažková (AOPK ČR).
30. 7. Rock 2021 na Staré poště, vystoupí Nora, Zrcadla, The Backwards, Mastnej flek.
Srpen
22. 8. Svatojánský hudební festival,
17.00 hod., kostel sv. Martina,
Kateřina Englichová (harfa), Alžběta Poláčková (soprán), Lubomír Brabec (kytara).
Září
Varhanní koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, Jaroslav Tůma.

sepsal Jaroslav Květoň krátké povídky ze
státních hranic očima pamětníka. Pod titulem Templářská relikvie od Chloe Palova se ukrývá dobrodružný román, který
vede hrdiny za nejhledanější relikvií světa,
svatým grálem.
Špionážní příběhy od Jasona Matthewsa: Kremelská kandidátka a Palác zrady.

Pro ženy
Zápisky z bezčasí
Denisy Vostré, inspirované „dobou s koronavirem“, ukazují,
že události v životě
moderního člověka v
sobě střetávají vážné
s nevážným za všech
okolností. Záleží na
tom, jak to bereme –
pokud si tedy můžeme vybrat. Formou se
autorka otevřeně hlásí k Důvěrným sešitům paní Sei Šónagon, japonské dvorní
dámy žijící na přelomu 10. a 11. století.
V různorodých postřezích ukazuje, jak se
i v rámci běžných, každodenních příhod
vnější pohled propojuje s vnitřním prožíváním.

Nová turistická známka
zaniklé obce Lučina

Jistě dlouhoočekávaná zpráva pro
všechny sběratele turistických známek!
Tento měsíc byla vydána nová turistická
známka zaniklé obce Lučina.
Známka č. 2724 je k dostání na prodejním místě v Turistickém informačním
centru v Klenčí pod Čerchovem.
Cena známky je 40 Kč.
TIC

Hoď se do pogody - Pogodová, Sandra
Bez bontonu, bez konvecí - Mlynářová,
Marcela
Žena ve fialové sukni - Imamura, Natsuko
Sběratelka sirotků - Wisemna, Ellen Marie

Pro děti
Hza Bažant:
Sám v muzeu
a výpravy strojem času. Nový
zábavný komiks
o
nejúžasnějších exponátech
českých muzeí!
Když pan vrátný zavře muzeum a vydá se na
obhlídku, začnou se dít věci! Ožívají tu
pozoruhodné příběhy, které můžete sledovat v podobě komiksového dobrodružství
prestižního výtvarníka Hzy Bažanta. V
jednotlivých kapitolách se dozvíte mnoho
zajímavého třeba o legendárním letounu Spitfire, Věstonické Venuši, kousku
Měsíce od samotného Neila Armstronga,
babičce Boženy Němcové či amuletech indiánského kmene Chívaro.
Šmoulové – Šmoulinka a Šmoulí léto
Šmoulové a Krákula
To kuře je T-REX
Jak postavit motorku
Půnoční gang
Hádanky a úkoly pro sportovce a šikuly

Naučná literatura
Jde to i bez pšenice - autorská dvojice
Petra Lamschová a Petr Havlíček přichází s novou řadou lifestylových kuchařek. Opět půjde o zdravé jídlo a spoustu
zodpovězených otázek, tipů a rad, ale také
tabu. První díl se bude točit okolo pšenice.
Je to jen móda, nebo nutnost současné
doby? Musíme ze svého jídelníčku vyloučit pšenici (tedy lepek), aby nám bylo
lépe? Zhubneme? Budeme mít více energie? Na tyto a další otázky opět odpoví výživový poradce Petr Havlíček a společně s
Petrou Lamschovou přidají také spoustu
kvalitních, zajímavých, jednoduchých a
hlavně rychlých receptů, které vám budou
chutnat. Jednoduše: Jde to i bez pšenice!
Proč děti dělají to či ono - Winkler, Sandra
Vítězství nad chronickou bolestí – Przekop, Peter
Intolerance laktózy – Fitsche, Doris
Ivana Krajčíková

OBRAZEM

S rozvolněním protiepidemiologických opatření jsme v sobotu
22. května opět přivítali veřejnost v Domě přírody Českého lesa na
první akci letošního roku Den s veverkou. Během sobotního dopoledne se dětští návštěvníci prostřednictvím přednášky seznámili s
veverkou obecnou, následně si mohli veverku sami vyrobit během
tvořivé dílničky.

V sobotu 29. května se uskutečnil zájezd do Průhonic a Mariánské Týnice. Dominantou Průhonic je zámek a hlavně pak zámecký
park, který je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO.
Tou dobou v Průhonickém parku kvetly rododendrony, kterých se v
parku nachází okolo 8000 kusů ve 100 druzích a tvoří tak výjimečnou sbírku dřevin nejen parku v Průhonicích.

55 běžců se postavilo v sobotu 5. června na start 31. ročníku
běhu na Čerchov. Trať dlouhou přes 9 km na nejvyšší horu Českého
lesa zdolal nejrychleji Jiří Voják (na obrázku). Za Klenčí se závodu
zúčastnili: O. Teska, K. Strnad, F. Smazal, M. Kobanová, Z. Mifek, M. Fišerová, V. Fišer. Všem zúčastněným blahopřejeme k jejich
výkonům!

Ve čtvrtek 10. června jsme si v Domě přírody Českého lesa připomněli Mezinárodní den rysů. Osvětové akce zeměřené na naši největší kočkovitou šelmu se zúčastnily školní skupiny z domažlického
okresu i veřejnost. Kromě odborné přednášky si účastníci prohlédli
fotopastičky, vyzkoušeli si práci zoologů při odlévání sádrových
otisků stop. Program byl doplněn i tvořivou dílnou a venkovní výstavou.

Po několika měsíční odmlce jsme zařadili zpět do našeho programu i řemeslné dílny. V sobotu 12. června jsme pro vás připravili
kurz skleněných vitráží pod vedením lektorky Štěpánky Kašparové.
Účastníci si odnášeli opravdu hodnotné umělecké výrobky.

Členové klenečského Dodna clubu na turistickém pochodu v
Prčicích 13. 6. 2021.

