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Číslo 10
Milí spoluobčané,
jsou za námi další komunální a senátní volby. Pro někoho skončily očekáváným výsledkem, pro někoho překvapením, což k volbám patří. Své zástupce
jsme zvolili v případě komunálních voleb na další 4 roky a v případě senátních
na dalších 6 let.
Co je však minimálně pro mne velkým zklamáním, je nízká účast voličů.
V senátních volbách ve druhém kole cca
16,49 % je prostě málo. Otázkou je, kde
v tu dobu bylo těch dalších 83 % voličů.
Lze pochopit, že důvěra v Senát a jeho
nutnost není do dnešního dne mezi občany dostatečně objasněna. Jedná se o
důležitější část Parlamentu ČR už jen
proto, že senátoři jsou lidé z regionů
a mají tak mnohem blíže k jejich obyvatelům. V komunálních volbách byla
volební účast cca 54 %. Očekával jsem,
že alespoň v případě voleb do zastupitelstva městyse se zapojí více občanů.
Nestalo se tak. Důsledek můžeme hledat možná v obrazu politické scény na
národní úrovni nebo prezentaci negativních zpráv v našich médiích.
První a zároveň ustavující schůze
nového zastupitelstva městyse se uskuteční v sobotu 27. 10. 2018 v sále KD
U Nádraží od 17:00 hod. Proběhne zde
volba starosty, místostarosty a dalších
důležitých orgánů v rámci zastupitelstva městyse. Stejně jako ustavující,
tak i další schůze zastupitelstva jsou
přístupné veřejnosti a snad bude počet
přítomných vyšší, než tomu bylo v průběhu končícího volebního období.
Den po prvním zasedání zastupitelstva, tedy 28. říjen, znamená zásadní
milník v historii naší země. Uplyne již
100 let od založení Československa a
pracovnice informačního centra připravily pro nás všechny řadu akcí a já
doufám, že se alespoň na nějaké z nich
potkáme.
Jan Bozděch
starosta městyse

ŘÍJEN 2018

www.klenci.cz

Vánoční naladění
Lidové Vánoce v českých a moravských vesnicích

Městys Klenčí pod Čerchovem srdečně
zve na koncert Vánoční zastavení na českých a moravských vesnicích v podání Evy
Šašinkové (kontrabas), Michala Horsáka
(cimbál) a Miloše Černého (housle, dudy,
mluvené slovo).
Mgr. Eva Šašinková je absolventkou
Hudební fakulty AMU ve hře na kontrabas. Už na střední škole se zúčastnila několika mezinárodních soutěží, kde získala
1. místo. Píše odborné hudební učebnice
pro ZUŠ, mateřské školy a základní školy.
V její interpretaci vždy uslyšíme zdravou
muzikálnost - „lidovou píseň“ ze Strážnice, kde se narodila a od dětství hrála ve
folklorních souborech.
Michal Horsák rovněž pochází z Moravy, celý svůj život se věnuje moravskému
folkloru v různých interpretacích a patří
mezi nejlepší cimbalisty v Čechách. Současně působí i v televizi.
Miloš Černý (známý v našem regionu
jako Míša Černý, matka Jana Černá žila v
Dílech a do pozdních let svého života vyučovala němčinu) se narodil v Domažlicích,

kde studoval na „lidušce“ hru na housle,
klavír a dudy. Měl to štěstí, že poznal téměř všechny znamenité interprety chodských lidových písní. Hudbě se zásluhou
své maminky věnuje profesionálně. Absolvoval Konzervatoř v Plzni ve hře housle
a klavír, následně na HAMU obor housle
a sólový zpěv. Byl členem prestižních souborů: Kocianovo kvarteto, Sukův komorní
orchestr, Virtuosi di Praga,... Absolvoval
2500-3000 koncertů po celém světě. Od r.
1998 je pedagogem na Divadelní fakultě,
kde vyučuje zpěv. Na fakultě se habilitoval
a od r. 2012 je docentem.
Pořad s názvem „Lidové Vánoce v českých a moravských vesnicích“ je provázen
povídáním o dobových zvycích a vánočních písních a koledách. Společně projdeme regiony z Chodska až do Jihomoravských vesniček.
Koncert se koná v sobotu 1. prosince
2018 od 16 hodin v kostele sv. Martina
v Klenčí pod Čerchovem. Vstupné dobrovolné.
mv
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Volby 2018

NABÍDKA PRÁCE

Výsledky komunálních a senátních voleb 2018
Ve dnech 5. a 6. 10. se uskutečnily volby
do zastupitelstva městyse. Volební účast v
celé České republice byla 47,34 %, tedy o
3 % bod vyšší než před čtyřmi lety. V Klenčí pod Čerchovem klesla volební účast z
59,03 % na 54,02 %. Přesnější informace
uvádí tabulky uvedené níže – č. 1 (pro ce-

lou ČR) a 2 (pro Klenčí). Tabulka č. 3 uvádí výsledek jednotlivých stran a tabulka č.
4 pak seznam zvolených zastupitelů.
Všem zvoleným zastupitelům gratulujeme a věříme, že zastupitelstvo bude
celé 4 roky pracovat úspěšně ve prospěch
městyse.

Tab. 1 – Volební účast v celé ČR
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

8 345 081

Volební
účast v %

3 950 860

Odevzdané
obálky

47,34

Platné
hlasy

3 945 863

Vydané
obálky

1 044

Volební
účast v %

112 423 853

564

Odevzdané
obálky

54,02

Platné
hlasy

564

5 603

Tab. č. 3 – Výsledek komunálních voleb v Klenčí pod Čerchovem (pořadí stran dle % hlasů)
Strana
č.

Platné hlasy

název

celkem

1

Česká strana sociálně demokratická

2

Výbor pro rozvoj městyse Klenčí

3
4

v%

Počet
mandátů

1 517

27,07

3

737

13,15

1

Nezávislí kandidáti - TJ

1 627

29,04

3

Komunistická str. Čech a Moravy

1 722

30,73

4

Tab. 4 Zvolení zastupitelé v Klenčí pod Čerchovem
Kandidátní
tina
č.

lis-

název

Kandidát
poř.
č.

Navrhující
strana

příjmení, jm.,
tituly

Politická
příslušnost

Přednostní
hlasy
abs.

v%

1

ČSSD

5 Lamač Přemysl

ČSSD

BEZPP

239 15,75

1

ČSSD

1 Kobesová Anna Ing.

ČSSD

BEZPP

197 12,98

ČSSD

2 Beneš Karel Ing.

ČSSD

BEZPP

192 12,65

1 Anderle Jiří

DSZ

DSZ

128 17,36

1
2

Výbor pro
rozv. městyse
Klenčí

3

Nezávislí
kandidáti - TJ

11 Záhoř Petr Mgr.

NK

BEZPP

201 12,35

3

Nezávislí
kandidáti - TJ

2 Čipera František
Bc.

NK

BEZPP

170 10,44

3

Nezávislí
kandidáti - TJ

NK

BEZPP

169 10,38

10 Smazal Pavel

číšník/servírka
kuchař/kuchařka
pomocná síla do kuchyně
Výborné platové podmínky
Podrobné informace na
tel.: 735 751 066 nebo
na emailu: dolezalova@egracom.cz

OZNÁMENÍ

Tab. 2 – Volební účast v Klenčí pod Čerchovem
Voliči
v seznamu

Restaurace
Lískový dvůr
v Lískové u Nemanic
hledá tyto profese:

4

KSČM

1 Bozděch Jan Ing. et
Ing. Ph.D.

KSČM

BEZPP

331 19,22

4

KSČM

2 Frei Martin

KSČM

BEZPP

199 11,55

4

KSČM

7 Drbal Jan Ing. Bc.

KSČM

BEZPP

177 10,27

4

KSČM

3 Karásek Václav

KSČM

BEZPP

130

7,54

Pokračování na str. 6

Vážení občané, v části webových
stránek městyse: ČEZ - přerušení el.
energie najdete odstávky elektrické
energie v Klenčí pod Čerchovem.
Další plánovaná se uskuteční
31. 10. 2018.
Protože se bude týkat také budovy
úřadu městyse, v tento den bude provoz omezen.
ÚM

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Plánované uzavření knihovny v
Klenčí pod Čerchovem

14. listopadu 2018 - středa
19. listopadu - 24. listopadu 2018
27. prosince 2018 - 2. ledna 2019

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem voličům, kteří v komunálních volbách dali svůj hlas kandidátce či kandidátům volební strany
VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTYSE
KLENČÍ A OKOLÍ - sdružení DSZ a
NK.
Za v.s. VRMKO - sdr. DSZ a NK:
Jiří Anderle

POZVÁNKA NA
USTAVUJÍCÍ SCHŮZI
ZASTUPITELSTVA
Srdečně zveme spoluobčany na
1. ustavující schůzi zastupitelstva
městyse, která se uskuteční
v sobotu 27. 10. v 17:00
v sále hotelu U Nádraží.

Svoz komunálního odpadu:
Listopad – 6., 20.
Prosinec – 4., 18.
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Usnesení zastupitelstva městyse z 33. veřejného zasedání konaného dne 11. září 2018
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.33
B.

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 11/2018 k 30. 9. 2018.
Ukládá:

C.
2.33

Bere na vědomí:
Rozpočtovou změnu č. 10/2018 k 30. 9. 2018.

USNESENÍ z 96. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 11. září 2018
A.
1.96
2.96

3.96

4.96

5.96
6.96

7.96
8.96

9.96

Schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 10/2018 s platností k 30. 9.
2018.
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu a o předání nemovitosti po odstranění stavby základové stanice
veřejné komunikační sítě nebo zařízení veřejné komunikační sítě s Českou telekomunikační infrastrukturou,
a.s. v. z. společností ARBOR, spol. s.r.o. týkající se objektu býv. kotelny domu čp. 292 a dohodu o úhradě nákladů vynaložených na technické zhodnocení zařízení
na objektu býv. kotelny u domu čp. 292 se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP12-0004645/VB/001 na akci „Klenčí pod Čerchovem,
parc. č. 1921/3 – NN“ (dle smlouvy budoucí č. IP-120004645/VB1 z 30. 8. 2016) na pozemcích p.č. 2044/2,
2538/8 a 2538/9 k. ú. Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností
OMEXOM GA Energo s.r.o., sídlem Na Střílně 1929/8,
323 00 Plzeň, Bolevec.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby Klenčí pod Čerchovem, DO,
2528/9, Šimlinger – kNN č. IV-12-0012135/1/VB na
pozemcích p.č. 2528/10 a 2528/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupené
společností Elektromontáže Touš, s.r.o. sídlem Topolová 68, 330 23 Úherce, IČO: 29089247.
Smlouvu na zpracování osobních údajů v systému RUIAN mezi městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí Díly.
Mandátní smlouvu na administraci výběrového řízení
akce: „Rozšíření domu přírody o multifunkční sál a parkoviště“ se společností Karel Abrhám – AB inženýring,
sídlem Šeříková 328/32, 326 00 Plzeň, IČO: 45388784.
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemků
p.č. 699 a 715/28 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Souhlas s posunutím realizace připojení objektu na p.č.
st. 233 KÚ Dolní Folmava v areálu Čerchova k síti ČEZ
z důvodu nevypořádaných majetkových vztahů mezi Ministerstvem Obrany, Městem Domažlice a AOPK.
Zadání veřejné zakázky: Rekonstrukce topného systému v sále KD u nádraží společnosti SANI-TOP-CENT-

10.96
11.96
12.96
B.
13.96
14.96
15.96
16.96
C.
17.96
18.96
19.96
20.96
21.96
22.96

23.96

24.96
D.
25.96

RUM, s.r.o., sídlem náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice,
IČO: 29086582.
Žádost OV KSČM v Domažlicích o pronájem sálu KD u
nádraží za účelem konání Třešničkového plesu dne 16. 2.
2018.
Žádost ZO KSČM o pronájem sálu KD u nádraží za účelem konání Oslavy MDŽ 9. 3. 2018.
Žádost o pronájem sálu KD pro vyhodnocení akce Běžec
Domažlicka 2018 dne 16. 11. 2018.
Ukládá:
Starostovi projednat s odborem životního prostředí MěÚ
Domažlice řešení odkanalizování parcel podél hřbitovní
cesty a připravit návrh plánovací smlouvy.
Starostovi zajistit výběrové řízení na realizaci pasportu
dopravního značení.
Starostovi připravit návrh smlouvy o dílo se spol. SANI-TOP-CENTRUM s.r.o. na akci Rekonstrukce topného
systému v sále KD u nádraží.
Starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu
žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu.
Bere na vědomí:
Vyjádření PČR k Pasportu dopravního značení.
Žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu.
Zamítavé stanovisko LČR s.p. k žádosti o finanční dar
pro Dům přírody ČL.
Možnosti řešení vznikající vlhkosti dle žádosti obyvatel
bytového domu čp. 331.
Vyjádření k projektu rekonstrukce komunikace mezi bytovkami.
Nařízení exekuce k dlužné částce, rozsudek č. j.
7C138/2018-19 k dlužné částce, Usnesení č. 067 EX
17256/17-40 ve věci dlužné částky, Rozsudek č. 10 C
305/2017-70 ve věci dlužné částky.
Oznámení o zahájení řízení ve věci souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadků dle ustanovení
§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech – Sběrný
dvůr Klenčí pod Čerchovem.
Protokol o kontrole AOPK ČR v oblasti ochrany přírody.
Neschvaluje:
Žádost o vyřešení hlučnosti v bytě v bytovém domě čp.
330.

USNESENÍ z 97. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 25. září 2018
Rada městyse:
A.
1.97

2.97

Schvaluje:
Přijetí dotace v rámci programu Plzeňského kraje na
podporu pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v
roce 2018.
Smlouvu se společností SBS Group s.r.o. sídlem Dělnic-

3.97

ká 48, 345 06 Kdyně IČO: 02433656 na akci: „Zateplení
budovy MŠ Klenčí pod Čerchovem“ s posunutím termínu plnění z důvodu upřesňujících změn ze strany autorského dozoru.
Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny ze
sítí VVN a VN pro budovu čp. 1 stojícím na pozemku
p.č. st. 314/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností
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4.97

5.97
6.97
7.97
8.97
9.97

B.
10.97

ČEZ ESCO, a.s., sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha,
IČO: 03592880.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/32, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 36 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem, trvale bytem Klenčí pod Čerchovem 269, 345 34
Klenčí pod Čerchovem dle vyhlášeného záměru a žádosti o pronájem na dobu neurčitou.
Podání žaloby ve věci vyklizení bytu v bytovém domě čp.
330.
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o
uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od
22. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
Rozpočtovou změnu Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod
Čerchovem, p.o. č. 1/2018 platné k 30. 9. 2018.
Výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem za školní rok 2017/2018.
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.
320090130536 pro budovy stojící na pozemcích p.č. st.
314/2 a st. 593 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí
nad Labem, IČO: 27295567.
Ukládá:
Starostovi projednat v rámci kontrolního dne akce „Zateplení budovy MŠ Klenčí pod Čerchovem“ vícepráce
navržené společností SBS Group, s.r.o. s autorským a

11.97
C.
12.97
13.97
14.97
15.97
16.97
17.97
18.97
19.97
20.97

technickým dozorem.
Starostovi prověřit možnosti pojištění pro zásahové vozidlo DA VW jednotky SDH Klenčí.
Bere na vědomí:
Možnosti pořízení lesní techniky v rámci dotačního programu ministerstva zemědělství.
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zamítnutí žádosti o dotaci na revitalizaci zahrady u budovy MŠ.
Projekt na rekonstrukci místních komunikací v oblasti
mezi bytovkami pro územní rozhodnutí dle připomínek
některých vlastníků pozemků.
Vyjádření k projektu na rekonstrukci místních komunikací v oblasti mezi bytovkami.
Nabídky na havarijního pojištění pro zásahové vozidlo
DA VW jednotky SDH Klenčí.
Vyjádření k rozhodnutí rady městyse z 96. zasedání.
Žádost o pronájem pozemku p.č. 2054 a 2050/24 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Protokol o metodické pomoci a výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti ze strany KÚ Plzeňského kraje
na úseku matrik.
Protokol o metodické pomoci a výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti ze strany MěÚ Domažlice na
úseku matrik.

Usnesení zastupitelstva městyse z 34. veřejného zasedání konaného dne 26. září 2018
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.34
2.34
3.34

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 12/2018 k 30. 9. 2018.
Zpracovatelské smlouvy dle nařízení GDPR mezi městysem Klenčí pod Čerchovem a obcemi Chodov a Díly v
rámci systému RUIAN.
Žádost o zahrnutí záměru do nového územního plánu
pozemku p.č. 1010/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

4.34
B.
C.
5.34
6.34

Žádosti Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o
schválení přijetí finančního daru od společnosti Steatit
s.r.o.
Ukládá:
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Zprávy o činnosti výborů: kontrolního, finančního.

Zpráva kontrolního výboru za měsíc září 2018
V září proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse. Některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru
a stále se řeší. Ostatní úkoly jsou splněny.

Kontrolní výbor provedl za volební období celkem 131 kontrol. Chtěl bych poděkovat touto cestou všem, kteří se podíleli na
kontrolách.
Bc. František Čipera,předseda KV

Nabídka práce
Veřejná výzva na obsazení pozice Provozář a údržbář obecního majetku
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem hledá zaměstnance na
plný úvazek na obsazení pracovního místa Provozář a údržbář
obecního majetku.
Nástup je možný ihned, popř. dle dohody.
Charakteristika pozice: zajišťování a organizace běžné údržby, úklidu a drobných oprav jednotlivých stavebních objektů,
ploch a vybavení v majetku městyse. Údržba zeleně na území
městyse. Údržba, opravy a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství vč. zimní údržby pomocí mechanizace k tomu určené. Spolupráce při zajišťování odvozu tříděného

odpadu. Organizace údržby veřejného osvětlení.
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B (podmínkou), manuální zručnost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost (bez
zdravotního omezení), komunikační a organizační schopnosti,
flexibilita, samostatnost, spolehlivost, důslednost.
Výhodou: řidičský průkaz skupiny C a T, trvalý pobyt v městysu Klenčí pod Čerchovem.
Podrobné informace a detaily ohledně přihlášky lze získat u
starosty městyse tel.: 606 300 672.
úm
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Dráčata v plné síle

AT A
RÁČ KL

však dávají tušit, že se ještě můžeme na
soutěžním poli více prosadit.
S dalším započatým rokem je dobře
patrné, jak děti rostou a vyvíjí se nejen rozumově, ale i po tělesné stránce. Většina z
nich obměňuje výstroj a musíme tak pořizovat větší uniformy i trička, což je velice
nákladná záležitost. Děkuji touto cestou
za sponzorský dar místní společnosti Hrbáček s.r.o., která nám nákup nových triček financovala.
Už brzy nás čeká přesun do tělocvičny

zdejší
š k o l y,
kde budeme až do
jara trénovat a
hrát
si, abychom se dobře připravili nejen na
jarní soutěžní sezónu, ale posílili fyzickou
přípravou tělo i ducha.
Mgr. Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

D

Se začátkem školního roku se opět naplno rozběhl kroužek pro malé hasiče. Hned
jsme se vrhli do práce a začali s přípravou
na soutěž, která se uskutečnila v sobotu
13. října v Holýšově. Posíleni o nové tváře
se naše skupina rozrostla na aktuální počet 19 členů, takže trénink prozatím vypadá spíše jako nálet kobylek. Bude trochu
trvat, než si všichni osvojí základy týmové
spolupráce a hlavně určitou míru disciplíny, bez které se neobejdeme. Nová krev a
elán včetně pohybového nadání nováčků

OV E M

Kolektiv klenečských mladých hasičů stále roste

R CH

Í P O D ČE
ENČ

„Pomohli jste pohybem“
Vybavení pro výjezdovou jednotku hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Klenčí pod
Čerchovem aktuálně řeší potřebu dovybavení zásahového vozidla. V poslední době
se množí případy, kdy bylo na místě zásahu
třeba poskytnout zraněným osobám první
pomoc k obnově životních funkcí. Členové
výjezdové jednotky kategorie JPO II jsou
mimo jiné často povolováni i k zásahům
First responder na záchranu života v případech momentální nedosažitelnosti vozidla zdravotnické záchranné služby. V této
souvislosti začal sbor uvažovat o nákupu
automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Přestože jsou členové jednotky
pravidelně školeni v oblasti poskytování
první pomoci, je užití AED účinnějším
prostředkem pro obnovu srdeční činnosti. Přístroj je určený k laické resuscitaci,
postiženému srdci podá elektrický výboj
(tzv. defibrilace). Plzeňský kraj a zejména
okres Domažlice patří k regionům, kde je

statisticky nejnižší výskyt AED. V případě
potřeby je místní výjezdová jednotka hasičů na místě zásahu nepochybně dříve nežli
vybavené vozidlo ZZS vyjíždějící na pokyn
dispečera z centrálního stanoviště, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost záchrany
života. Rychlost první pomoci v případě
zástavy srdce a dechu je zásadní. Ztracená
doba může mít smutné důsledky.
Sbor nemá vlastní finance na pořízení
odpovídajícího vybavení a městys Klenčí
pod Čerchovem jako zřizovatel jednotky veškeré dostupné finanční prostředky směřuje na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky, neboť stávající
technika je zastaralá a dosluhuje. Přestože měl sbor oprávněný nárok se s financováním na městys obrátit, snažili jsme
se najít vlastní cestu a ušetřit tak finanční
prostředky.
Díky významné pomoci Nadace ČEZ,

konkrétně díky příspěvku Nadace ČEZ z
grantového programu „Podpora regionů
2018“ bude moci Sbor dobrovolných hasičů v Klenčí pod Čerchovem zakoupit nový
defibrilátor Lifepak 1000 v hodnotě cca 70
tisíc Kč. Po podání žádosti a splnění administrativních podmínek byl celý projekt
zařazen do aplikace „Pomáhej pohybem“,
ale tady se projekt pravděpodobně dlouho
nezdrží. Díky aktivním přispěvovatelům
– lidem, kteří svůj pohyb zaznamenávají
třeba prostřednictvím mobilu a kterým
touto cestou velice děkujeme, byl během
několika dní od svého nasazení bodový
cíl téměř dosažen. V dohledné době proto
bude přístroj pravděpodobně zakoupen a
nezbývá než doufat, že jeho použití v praxi
nebude potřeba.
Pavel Fišer, hospodář sboru

Juniorfest se blíží!
Do města zavítají české a zahraniční filmové osobnosti
Již zanedlouho odstartuje v Domažlicích a dalších čtyřech městech Plzeňského
kraje 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest
2018. Od 9. do 15. listopadu se nejen filmoví nadšenci, ale i další návštěvníci - nejmenší i dospělí - mohou těšit na filmové
projekce a setkání se známými osobnostmi českého a zahraničního filmu.

V rámci vybraných filmových projekcí
zprostředkovává Juniorfest příležitosti k
setkání s mnohými umělci a tvůrci, kteří
stáli u zrodu dětských snímků. Na jedno
z těchto setkání se mnohou místní těšit
již během slavnostního zahájení festivalu.
Jak již bylo uvedeno v říjnovém zpravodaji - zahájení se v Domažlicích uskuteční v
pátek 9. listopadu v sále Městského kul-

turního střediska. Součástí zahájení bude
premiéra nové české pohádky Čertí brko
s herci Judit Bárdos a Janem Cinou, projekci doprovodní početná delegace tvůrců
a herců z tohoto filmu. Další významnou
osobností, která na festival zavítá již během zahajovacího večera, je zahraniční
režisér John Stevenson. „John Stevenson
je velmi uznávaný režisér a animátor, který
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natočil na Oskara nominovaný celosvětový hit Kung Fu Panda. Je to velké jméno a
pro nás je čest, že přijal pozvání na náš festival“, informovala programová ředitelka
festivalu Barbora Kyas. Stevenson během
slavnostního zahájení obdrží Zlatou rafičku - nejvyšší festivalové ocenění.
Další udílení cen Zlaté rafičky se sice
odehraje na Státním hradě a zámku v Horšovském Týně, ovšem pořadatelé festivalu
zajistili na akci autobusovou přepravu z
domažlického autobusového nádraží. Zájemci o místo v autobuse se mohou hlásit
na info@juniorfest.cz. Letošní ocenění
převezme v sobotu 10. listopadu od 14:00
režisér filmové pohádky Anděl Páně Jiří
Strach a v úterý 13. listopadu od 17:30
herečka Iva Janžurová. Tato dvě významná jména doplní účast i dalších známých

osobností ze světa filmu a televize, proto si
neváhejte rezervovat své místo.
Juniorfest je však především o filmech a
dětské kinematografii, divákům ve městě
přinese pestrou nabídku filmových projekcí. “Pro fanoušky fotbalu jsme připravili
projekci snímku Falkoni, která proběhne v
Kině Čakan v sobotu 10. listopadu od 9:30
hodin, tentýž den se bude v kině od 14:00
promítat film o snech a realitě pod názvem
Něco z Alenky. Nejmenší diváci ocení animovaný snímek Gordon a Paddy - ten odehrajeme v neděli od 14:00 a večer od 19:30
pak nabídneme snímek pro starší děti
Všechno bude, vyprávějící příběh o útěku
dětí z domova za svobodou”, doporučuje
Kyas konkrétní snímky z festivalového
programu. Další filmy a termíny projekcí
jsou uveřejněny na www.juniorfest.cz.

Vstupné na jednotlivé filmové
projekce činí 60 Kč, zároveň festival
nově nabízí všem filmovým fanouškům diváckou akreditaci za mimořádnou cenu 240 Kč. Akreditace je
platná v rámci veškerých filmových
projekcí, bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách
festivalu. Obdobně jako v loňském
roce se bude hlavní akreditační centrum nacházet v prostorách Muzea
Chodska. Zde bude možné si od 8.
listopadu zakoupit nejen vstupenky
na jednotlivé filmové projekce, ale i
festivalový merch nebo katalog.
Návštěvníci z Domažlic a okolí však
mohou zavítat i na některou akci z doprovodného programu. Na neděli 11. listopadu přichystali od 14:00 hodin pořadatelé
festivalu kaskadérskou show na Sokolišti, která bude vedená nejlepšími českými
kaskadéry. Předvedeny budou ukázky rvaček včetně vysvětlení “rvacích” triků před
kamerou, dále na ukázku jízdy auta se
speciálním podvozkem, díky kterému se
chová jako na ledu a na závěr kaskadéři
předvedou trik hořícího člověka.
Další doprovodné akce, podrobný filmový program a odborný program festivalu jsou zveřejněny na www.juniorfest.
cz, proto je neváhejte bedlivě sledovat.
Radka Šámalová,
public relations & Press service

Dokončení ze str. 2

Senátní volby pro období 2018-2024
Ve dnech 5. a 6. 10. se uskutečnilo první kolo doplňujících voleb do Senátu ČR,
resp. o týden později II. kolo. Volební
účast v celé České republice byla při této
volbě v prvním kole 42,26 %, ve druhém
pak pouhých 16,49 %. Tato čísla jsou přesným obrazem zájmu voličů o senátní volby, který byl před šesti lety téměř totožný.
Tabulka č. 1 uvádí volební účast v Klenčí.
Tabulka č. 2 uvádí výsledky jednotlivých
kandidátů.

Tab. 1 – Volební účast v Klenčí pod Čerchovem
Kolo

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

1

1 043

501

48,03

501

487

97,21

2

1 044

221

21,17

221

220

99,55

Tab. 2 – Výsledky voleb ve volebním obvodu 11 – Domažlice (okres Domažlice, Klatovy,
Sušice)
Kandidát

Vítěz senátních voleb
Do 2. kola senátních voleb postoupili
pánové Vilímec a Látka. 2. kolo jasným
způsobem ovládl pan Vladislav Vilímec,
který tak bude pro náš region dalších šest
let senátorem. Ke zvolení mu patří velká
gratulace. Neměli bychom však zapomínat na přínos pana Jana Látky, který působil jako senátor posledních 12 let, proto
mu patří za spolupráci velké poděkování.
jb

Volební
strana

Počty hlasů

% hlasů

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1.

2.

1.

2.

kolo

kolo

kolo

kolo

Č.

příjmení, jméno,
tituly

1

Vilímec Vladislav Ing.

ODS

ODS

ODS

9 142

9 408

21,49

52,59

2

Krutina Viktor

Piráti

Piráti

Piráti

5 198

X

12,21

X

3

Látka Jan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

9 136

8 478

21,47

47,40

4

Timura Miroslav Mgr.

ČS

ČS

BEZPP

567

X

1,33

X

5

Obdržálek Milan Ing.

SPD

SPD

SPD

2 509

X

5,89

X

6

Vokáč Miroslav JUDr.

ANO

ANO

ANO

6 233

X

14,65

X

7

Švarcbek Josef RSDr.

KSČM

KSČM

KSČM

2 975

X

6,99

X

8

Janek Michal MUDr.

TOP 09

TOP 09

TOP 09

6 777

X

15,93

X
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KALENDÁŘ AKCÍ
Říjen
27. 10. 1. ustavující schůze Zastupitelstva městyse Klenčí pod
Čerchovem, 17.00 hod. sál U Nádraží.
27. 10. Oslavy vzniku Československé republiky, 19.00 hod.,
sál U Nádraží, vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan; Kristýna Pinkrová s prezentací na téma Klenčí a
Domažlicko v období první republiky. Akci doprovodí
výstava dobových fotografií. Vstup volný.
28. 10. Oslavy vzniku Československé republiky, 10.30 hod.
pietní akt u pomníku padlých 1. světové války; 11.00
hod. zasazení lípy u zdravotního střediska; 20.00 hod.,
sál U Nádraží koncert Ježkovy stopy. Vstupné 200 Kč.
30. 10. Karel Čapek „…v zajetí práce a lásky…“, 18.00 hod.
přednáška Ludmily Rejhové, korespondence K. Čapka doplněná klavírními sonátami L. v. Beethovena.
Listopad
3.-11. 11. Výstava obrazů Františka Líbala, vestibul budovy
Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem.
6.-29. 11. Pan Tau a jeho děti, Stará pošta Klenčí, výstava prací
žáků Základní umělecké školy J. Jindřicha Domažlice
pobočka Klenčí pod Čerchovem, výstava bude zahájena vernisáží v 6. 11. 2018 v 16.00 hod., kterou doprovodí dětský sbor Mrňousci pod vedením paní učitelky
Havrusovičové.
10.-11. 11. Martinská pouť v Klenčí - v průběhu poutě bude
otevřena výstava obrazů Františka Líbala a historických fotografií Klenčí ve vestibulu úřadu městyse v
Klenčí.
10. 11. Pouťová taneční zábava, 20.00 hod., sál U Nádraží,
hraje skupina CODA. Vstupné 150 Kč.
10. 11. Capartická osma, Capartice, běžecký závod, více info
na: bezecchodska.cz.
11. 11. Pouťová mše svatá, 10.00 hod., kostel sv. Martina
Klenčí pod Čerchovem
11. 11. Ochutnávka Svatomartinského vína, 11.00 hod., vinotéka Pod Muzeem.
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 17.00 hod. před budovou úřadu městyse, vystoupení žáků MŠ a ZŠ Klenčí, výstava prací žáků ZŠ Klenčí ve vestibulu úřadu
městyse na tema 100 let republiky.
Prosinec
4.12.-2.1. Výstava betlémů a perníkových chaloupek, Stará
pošta
4. 12. „…úcta k životu.“ Albert Schweitzer, 18.00 hod., Dům
přírody, přednáška Ludmily Rejhové doplněna reprodukcí varhanních děl J. S. Bacha.
11. 12. Zdobení perníků, 17.00 hod., Dům přírody.
16.12. Ivan Audes Trio, 18.00 hod, hotel Haltrava, předvánoční jazz

Pan Tau a jeho děti

vernisáž k výstavě prací žáků ZUŠ J. Jindřicha Domažlice
pobočka Klenčí pod Čerchovem
úterý 6. listopadu od 16.00 hod. na Staré poště
vystoupí dětstký sbor pod vedením paní učitelky Havrusovičové
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Koncert Orchestru Ježkovy stopy
...nabízí směs českých písní 30. a 40. let minulého století. Můžete se těšit na písně W + V + J, Jiřího Traxlera, R. A. Dvorského a
dalších. Z těch nejznámějších je to Slunečnice, Jen pro ten dnešní
den, Ezop a brabenec, Honba za písničkou atd.
Jedenáct instrumentalistů, jeden zpěvák, sličné trio zpěvaček a
jeden stepař, tedy celkem 16 osob hrají český swing 30. a 40. let a
milují nejen hudbu, ale i módu, glanc a noblesu této doby.
28. října 2018 od 20 hodin sál U Nádraží v Klenčí pod Čerchovem.
Vstupné: k sezení 200,- Kč, k stání 100,- Kč. Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum v Klenčí p. Č. v úterý–pátek od 10 do 16 hodin.
TIC

S L AVN OS T S VĚTEL
ve středu 31.října 2018 od 16 hodin v MŠ
Zveme vás na návštěvu do školky. Budeme tvořit, povídat
si, a na závěr se projdeme po okolí s vyrobenými nebo donesenými světýlky.
Aby bylo odpoledne ještě příjemnější, prosíme rodiče o donesení něčeho dobrého na zub.
Fantazii se meze nekladou - sladké, slané - jak kdo umí ( nejlépe s receptem, který později zveřejníme na webu školky :)
NA PROCHÁZKU S SEBOU DOBRÉ BOTY DO TERÉNU
Pro pořádek :) se prosím zapisujte v hale na průzkumný arch .

Vánoční výstava perníkových chaloupek
Na adventní čas opět chystáme v Klenčí na Staré poště soutěžní výstavu perníkových chaloupek. První tři nejkrásnější výtvory
budou oceněny. Tímto se obracíme na každého, kdo by měl zájem
se na výstavě podílet a přispět svým dílem v podobě vlastnoručně
zhotovené perníkové chaloupky. Soutěž není limitována věkem
ani pohlavím, podmínkou je zhotovit perníkovou chaloupku libovolného tvaru i velikosti. Výstava bude zahájena 4. prosince
a potrvá do 2. ledna 2019. Po celou dobu trvání výstavy budete
moci hlasovat o nejhezčí výtvor. Vítěz bude vyhlášen po ukončení
výstavy. Své výrobky můžete odevzdat na Starou poštu do pátku
30. listopadu.
TIC
Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí z. s.
srdečně zve na
VÝSTAVU OBRAZŮ
F R A N T I Š K A L Í B A L A.
od 3. listopadu do 11. listopadu 2018
ve vestibulu Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem.
Otevírací doba: neděle 4. 11. (14-17 h), sobota 10. 11. (14-17
h), neděle 11. 11. (10-12 a 13-17 h), v pracovní dny 5. 11.-9.
11. (v provozních hodinách úřadu).
Součástí akce bude výstava historických snímků Klenčí.
Jiří Anderle, předseda VRMKO

Čakan, říjen 2018. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Čerchovem, IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: M. Kobesová, M. Vojtíková, Jaroslava Mlezivová. Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v pondělí 12. listopadu 2018.

Zájezd na adventní trhy do Gutenecku
Výbor pro kulturu a sport zastupitelstva městyse pořádá zájezd
na adventní trhy v Německu. Dne 8. 12. 2018. Odjezd busu v
13.30 h od školy. Příjezd ve večerních hodinách. Pojištění není

v ceně. Předběžná cena 140,-Kč. Zájemci se mohou hlásit na tel.
čísle 721356464 nebo na informačním středisku v Klenčí.
www.schloss-guteneck.de

OBRAZEM

V sobotu 29. září jeli zástupci VKS reprezentovat Klenčí do Jakubova u Moravských Budějovic na dýňobraní spojené se soutěží
o největší vypěstovanou dýni. Za městys byla dovezena obří dýně o
váze 40 kg vypěstovaná panem Václavem Langem z Klenčí a v soutěži se umístila na 2. místě. V minulých letech se klenečští účastnili
soutěže o největší vypěstovanou dýni, které se konávalo v Šalmanovicích u Třeboně. Tam před třemi lety získali 1. místo, předloni 3.
místo a vloni 12. místo.
Jiří Anderle, předseda VKS

Ve středu 22. srpna proběhla brigáda VKS Zastupitelstva
městyse Klenčí pod Čerchovem a občanského sdružení Výbor
pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí na obnově
nápisu VÝHLEDY (4x20 m) nacházejícím se pod Baarovým
pomníkem.
Při brigádě členové VKS a VRMKO vytrhali trávu a nálety,
vykopali křoviny, upravili okolí, složili kameny, které byly sesunuté mimo písmena a očistili je od nánosů a mechu. Nakonec je
nastříkali bílou barvou.
Nápis VÝHLEDY složený z kamenů je umístěn kousek od
Baarova pomníku od otevření areálu a slavnostního odhalení
Baarova pomníku dne 5. 7. 1933. Současně s tím byl otevřen i
areál venkovních posezení.
Jiří Anderle, předseda VKS a VRMKO
VKS Klenčí pod Čerchovem ve spolupráci s panem farářem Liborem Bučkem uspořádal v neděli 22. 7. 2018 autobusový zájezd
(do působiště J. Š. Baara) do Spáleného Poříčí, a to na pozvání
pana faráře Janusze Romaňskiho, který léta působil v Klenčí.
Účastníci zájezdu navštívili faru, kde bronzová deska připomíná
působení spisovatele Jindřicha Šimona Baara, kostel sv. Mikuláše a
další pamětihodnosti Spáleného Poříčí. Zájezdu se zúčastnilo 35 zájemců a průvodci jim byli kronikář města pan inženýr Miroslav Tupý
a pan farář Janusz Romaňski. Klenečský rodák Jindřich Šimon
Baar působil ve Spáleném Poříčí v letech 1894 až 1895.
Jiří Anderle, předseda VKS ZM Klenčí p.Č.

