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Číslo 5
Milí spoluobčané,
každoročně na začátku května projíždí po silnicích západních Čech Convoy
of remembrance. Účastníci konvoje letos přijeli také do Klenčí s více než třiceti vozy. Ačkoliv zastávka byla plánována
na pondělí, přišlo se podívat spoustu
milovníků vojenské historie a jsem rád,
že možnost prohlédnout si historická
vozidla využila i místní škola a školka.
Již 18 let trvá partnerství našeho
městyse s obcí Kleneč pod Řípem. V
letošním roce jsme byli pozváni my do
Klenče. Možná to byl právě zajímavý
program, který dopomohl téměř zaplnit kapacitu autobusu návštěvníky. Celý
den se nesl ve velmi příjemné atmosféře. Věřím, že se všem zúčastněným výlet
líbil a těším se, až za dva roky přivítáme
naše přátele z Klenče u nás.
I v roce 2019 máme opět možnost
projevit svůj názor ve volbách do Evropského parlamentu. Přestože si mnoho obyvatel myslí, že se opět jedná o
naprosto zbytečnou cestu do volební
místnosti, opak je pravdou. EU stále
významněji ovlivňuje prostřednictvím
legislativy život kolem nás. Poslední volební účast byla kolem 18 %. Přijde mi to
velmi smutné. Jakmile máme možnost,
tak ji nevyužijeme. Kritizovat však potom umí každý z nás.
Ani letošní rok nebude výjimkou a budeme bojovat s nedostatkem pitné vody.
Jedná se o životně důležitou tekutinu,
bez které život nemůže existovat. Toto
bychom si měli všichni uvědomit! Zákaz
užívání pitné vody na napouštění bazénů, mytí automobilů a podobně je již v
přípravě. Klenčí v posledních letech sice
kriticky ohrožené nebylo, ale jakmile se
stane, že nepoteče voda žádná, bude už
na vše pozdě. Proto je v zájmu každého
občana Klenčí s vodou neplýtvat!
Závěrem vám přeji příjemné jarní
dny.
Jan Bozděch,
starosta městyse
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Klenečská muzejní noc
Festival muzejních nocí v muzeu J. Š. Baara

Letos si v Klenčí připomínáme 150. výročí narození nejvýznamnějšího klenečského rodáka Jindřicha Šimona Baara.
Právě toto jubileum dalo podnět k přihlášení muzea Jindřicha Šimona Baara do
Festivalu muzejních nocí. Klenečská muzejní noc se v Baarově muzeu uskuteční
v sobotu 25. května mezi 18.00 a 22.00.
Kromě volného vstupu do expozice muzea se návštěvníci mohou těšit na oživení
expozice ukázkou dobových řemesel, jako
byly předení na kolovratu, paličkování, šití

krojů. Návštěvníci však nemusí být během
večera jen pasivními diváky, ale budou mít
možnost si sami vyzkoušet malování keramiky nebo si vyrobit vlastní barevnou,
vystřihávanou knihu (scrapbook).
Protože jsme na Chodsku, nemůže chybět ochutnávka chodské kuchyně. Akci
doprovodí i dva hudební vstupy souborů
Canzonetta a Haltravan v 18.00 a 20.00.
Vstup na akci je volný. Výroba scrapbook 10 Kč.
TIC

Rysí den
Úterý 11. června 2019
Od 10.00 hod. v Domě přírody Českého lesa
• Přednášky
• Workshopy
• Film
• Výstava obrázků Ludvíka Kunce
Prosíme zájemce, aby nahlásili svou účast na adrese simona.smrckova@nature.cz
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Zájezd na Moravu
Informace k zájezdu na Moravu ve dnech 7. - 9. 6.
si objednat v místě ubytování, stejně jako
snídani v základní ceně 65,- Kč nebo bufetové 100,- Kč.
Sobota 8. 6. 2019
V 8.00 hod. posnídáme a vydáme se

Pátek 7. 6. 2019
Odjezd autobusu: Domažlice autobusové nádraží – 5.30 hod., Klenčí pod Čerchovem u nádraží – 5.50 hod., Dům přírody
6.00 hod., Postřekov – obecní úřad – 6.05
hod.
Příjezd do Blanska (orientačně) 13.00
hod., ubytování, oběd.
15.00 – 18.00 hod. prohlídka Brna s
průvodcem – prohlídku vily Thugendhat
nebylo možné z důvodu velkého zájmu (obsazeno do roku 2021) zajistit. Navštívíme
zahradu a z teras je možný dostačující pohled do interiéru prosklenými stěnami.
Kolem 19. hodiny počítáme s návratem
do Blanska. Večeři v ceně 82,- Kč je možné

prozkoumat Moravský kras. Prohlídka
Punkevní jeskyně je rezervována na 9.20
hod.– plné vstupné: 180,- Kč na osobu,
snížené – od 65 let – 160,- Kč. Prohlídka s plavbou trvá 70 minut. V autobusu
dostanete informace o dalších jeskyních
a možnosti jejich návštěv. V areálu počítáme s obědem. V odpoledních hodinách
navštívíme hrad Pernštejn – prohlídka je
objednána na 14.20 hod. Večeřet můžeme
opět v Blansku.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji našim hasičům jmenovitě
Jiřímu Hnykovi st., Jakubu Hnykovi,
Rudolfu Vokounovi, Vladimíru Sokolovi, Martinu Lucákovi a zejména Pavlu
Fišerovi, který vše zařídil a zajistil, za
vyklizení půdy v hotelu U Nádraží. Práce to byla velmi náročná a nebezpečná.
Na velké části půdy hrozí propadnutí
stropu a vynášení rozbitého harampádí po točitých schodech není vůbec
jednoduché. Celá léta se půda nedala
zamknout, takže se provozovatelé restaurace zřejmě domnívali, že se jedná
o místo, kam si svoje zbytečnosti mohou odložit. A že jich bylo!
Nyní je půda vyčištěna a díky Pavlu
Fišerovi i znepřístupněna všem nepovolaným.
M. Vojtíková

Neděle 9. 6. 2019
V neděli 9. června máme na 10. hodinu
rezervovanou prohlídku zámku v Telči. V
tomto městě, jehož historické jádro bylo v
r. 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
setrváme do odpoledních hodin. Kolem
15. hodiny se vydáme na cestu zpět.
Marta Vojtíková

Svoz komunálního odpadu:
Červen – 4., 18.
Červenec – 2., 16., 30.

Medaile pro Dráčata
cdkusmdnudnudnudnudnudnudnudnudn

Školní rok se pozvolna chýlí ke konci a
s ním i soutěžní sezóna malých hasičů. V
současné době se náš kolektiv rozšířil díky
novým tvářím na celkový počet 22 dětí.
Ve spolupráci s Domem přírody Českého lesa jsme v sobotu 27. dubna uspořádali
úklid Baarovy stezky. Sešlo se nás u pomníku J. Š. Baara celkem 17 a v tomto počtu
jsme z Výhledů sešli do Klenčí a sbírali v lese
i při silnici, co tam jiní zanechali. Smutným
výsledkem bylo 13 naplněných pytlů odpadky všeho druhu, zejména pak plechovek a
PET lahví. Zbytek sobotního dopoledne pak

děti trávily ve dvoře Domu přírody v recyklačních dílničkách a u táboráku.
Kvůli účasti na soutěžích jsme poslední
dobou převážně trénovali jednotlivé disciplíny požárního sportu. Díky vstřícnosti
folmavského kolektivu, kterému v soutěži
šlapeme na paty, jsme mohli na jednom z
výjezdních kroužků vyzkoušet jejich tréninkovou plochu s tartanem a kompletní
překážkové vybavení. V jejich podmínkách
byla radost trénovat a děti si to náležitě užily. Potvrdilo se, že ani píle a sportovní talent
mnohdy nestačí, pokud nejsou k dispozici
odpovídající podmínky, jejichž vytvoření je
ale finančně velmi nákladné.
V sobotu 11. května na stadionu Jiskra
v Domažlicích proběhlo okresní kolo hry
Plamen. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách – štafetě CTIF, štafetě 4 x 60 m,
štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Spolu s podzimním terénním během
Závodu požárnické všestrannosti a jarním požárním útokem CTIF tak dospěla

soutěž ke svému závěru a vyhodnocení.
Sobotní počasí sportování příliš nepřálo
a déšť znepříjemňoval pobyt na stadionu,
ale vytrvali jsme až do pozdních odpoledních hodin a vybojovali v mladší kategorii
celoroční soutěže celkově druhé místo!!
Stříbrné medaile a krásný pohár byly odměnou za tvrdou dřinu. Přesto stále víme
o svých rezervách a možném zlepšení, takže příští rok uvidíme…
V nadcházející době nás čeká kromě pravidelných kroužků ještě okrsková soutěž v
Postřekově, plánovaný výlet a pak víkendové soustředění na chatě v Caparticích.
Pro děti z řad veřejnosti připravuje kolektiv Dráčat a členové SDH ve spolupráci
s městysem terénní hru tzv. „Stezku pro
borce“, která se uskuteční ve čtvrtek 27.
června. Na vytýčené trase budou děti plnit
různé úkoly zaměřené zejména na fyzickou zdatnost a obratnost.
Mgr. Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Usnesení zastupitelstva městyse z 8. veřejného zasedání konaného dne 23. dubna 2019
Zastupitelstvo městyse:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

8.14

8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení:
Pavel Smazal, Františka Tichá.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin
Frei, Karel Hula.
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů a
usnesení starosty.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.
Neschvaluje žádost společnosti AgroKol s.r.o. o propachtování zemědělského pozemku p.č. 4322 KÚ Klenčí pod
Čerchovem v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje pronájem pozemku p.č. 4322, druh pozemku
ostatní plocha, KÚ Klenčí pod Čerchovem dle vyhlášeného záměru a žádosti.
Bere na vědomí znalecké posudky znalce č.
3025/25/2019 a 3026/26/2019.
Bere na vědomí znalecké posudky znalce č.
3027/27/2019 a 3028/28/2019.
Schvaluje zpracování geometrického plánu pro projednání směny pozemků p.č. 4340, 3815, 3811, 3793 a
3816 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje ukončení nájemní smlouvy se společností Auction Zone s.r.o. na pronájem baru K1 a přilehlých prostor
výpovědní lhůtou 6 měsíců z důvodu veřejného zájmu.
Bere na vědomí doporučení VŽPVUP na provedení garáží na pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku
p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem využití
pro mobilní garážové stání.
Schvaluje souhlas se stavbou v rámci akce IE-12-0007558
Klenčí pod Čerchovem, DO – obnova vedení NN na pozemcích p.č. 4145, 4267, 4225, 4187 KÚ Klenčí pod Čerchovem v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007558
na pozemcích p.č. 4145, 4267, 4225, 4187 KÚ Klenčí
pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společností ENERGON Dobříš, s.r.o., sídlem
Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČO: 25727362.
Bere na vědomí znalecké posudky znalce č.
3029/29/2019 a 3030/30/2019.
Ukládá starostovi projednat se Zemědělskou společností Čerchov a.s. využívání cesty na pozemku p. č.
3867 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí znalecký posudek znalce č.
3018/18/2019.
Ukládá starostovi jednat o podmínkách koupě pozemků v
majetku společnosti Západočeský dřevařský průmysl, a.s.
Schvaluje a vydává jednací řád výborů zastupitelstva
městyse s platností od 1. 5. 2019.
Schvaluje kompetenci starosty pro zadávání veřejných
zakázek do výše 50 000 Kč bez DPH.
Ukládá starostovi k převzetí každého smluvního díla přizvat zástupce VŽPVÚP.
Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi a matrikářce městyse
připravit novelu řádu pohřebiště.
Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi prověřit podmínky
zřízení přestupkové komise.
Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi ve spolupráci s matrikářkou městyse připravit návrh na informativní smě-
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rovky v budově úřadu městyse.
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
IK Plzeň, s.r.o., sídlem Lesní 594, 345 06 Kdyně na akci:
Klenčí pod Čerchovem – Místní komunikace za zdravotním střediskem, mezi bytovkami.
Ukládá starostovi projednat se žadatelem podmínky
souhlasu městyse se stavbou jako spolumajitele pozemku p.č. st. 113, KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi jednat o dlužné částce za pronájem
prostor restaurace U Nádraží se společností Vinička
s.r.o a o povinnosti zajištění revize topného zařízení.
Schvaluje komisi pro otevírání obálek na zakázku Dopravní značení Klenčí pod Čerchovem dle pasportu
dopravního značení ve složení: Františka Tichá, Karel
Beneš, Karel Hula, Pavel Smazal, Jiří Anderle, Milan
Toman, Václav Karásek, zapisovatel Martin Frei včetně
náhradníků tvořených výhradně zástupci výborů zastupitelstva městyse.
Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k dotaci na
rekonstrukci elektřiny v budově mateřské školy v rámci
dotačního programu PSOV, kde je městys náhradníkem.
Schvaluje přijetí dotace z programu Plzeňského kraje: Investice do významných sportovišť ve výši 1 690 000 Kč.
Schvaluje odmítnutí dotace z programu Plzeňského kraje: Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce
2019 ve výši 300 000 Kč.
Schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo po vzájemné dohodě smluvních stran se společností SIBERA Systém, s.r.o.
Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností SIBERA Systém, s.r.o. na akci Rekonstrukce
víceúčelového sportoviště pro školní výuku a širokou
veřejnost v Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností SIBERA Systém, s.r.o.
Ukládá starostovi a VŽPVÚP provést zadávací řízení na
zakázku Oprava opěrné zdi na pozemku p.č. 2417/10
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k žádosti o
dotaci na opravu opěrné zdi na pozemku p.č. 2417/10,
kde je městys náhradníkem.
Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k žádosti o
dotaci na projekt Ošetření významných stromů v městysi Klenčí, kde bude nutné žádost doplnit.
Bere na vědomí žádosti rekreantů z oblasti Capartic na
chybějící kontejner na směsný komunální odpad.
Ukládá VŽPVÚP prověřit možnosti řešení svozu komunálních odpadů v Caparticích.
Schvaluje nabídku společnosti Galileo Corporation
s.r.o. o novou podobu webových stránek městyse.
Schvaluje Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Klenčí dle nabídky.
Schvaluje přijetí dotace od MO na opravu pomníku obětem 1. světové války ve výši 75 000 Kč.
Schvaluje udělení čestných občanství.
Schvaluje kroniku městyse za roky 2014 – 2017 a uzavření za tyto roky.
Schvaluje změnu kroniky za rok 2011 na stranách č. 256
a 257 dle předloženého návrhu.
Bere na vědomí stav projektu Čerchov – Gibacht – aktivně
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v přírodě.
Ukládá starostovi jednat se starostou města Domažlice o
dalších krocích ve věci demolice objektů v areálu Čerchova.
Schvaluje úhradu nákladů za energie původní majitelce objektu na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 127 za období,
ve kterém probíhal převod elektroměru mezi majiteli.
Bere na vědomí projektovou dokumentaci na umístění
zrcadla na křižovatce komunikací II/189 a MK 1c.
Bere na vědomí seznam žadatelů v dotačních programech v rámci MMR 2019.
Bere na vědomí vyjádření k ukončení nájemní smlouvy v
bytě objektu čp. 330.
Bere na vědomí výsledek auditu hospodaření Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. za rok 2018.
Schvaluje žádost společnosti Rosenberg, s.r.o. o výjimku z OZV č. 2/2017 Klenčí pod Čerchovem.

8.54
8.55
8.56
8.57

8.58
8.59

Neschvaluje žádost o pronájem prostor v průmyslovém
areálu Klenčí pod Čerchovem čp. 1.
Ukládá VŽPVÚP prověřit subjekty, které nejsou vedeny
na úřadu městyse jako plátci za odvoz odpadu, jak likvidují odpad.
Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi zpracovat přehled
poplatníků za odvoz odpadu, kteří nemají hlášený trvalý
pobyt v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá pracovnici úřadu městyse v oddělení kanceláře
úřadu provést aktualizaci smluv o DPH a uzavřít smlouvy se subjekty, které platí za odvoz odpadu a nemají uzavřenou smlouvu s městysem.
Ukládá matrikářce městyse a zastupiteli Martinovi Freiovi provést aktualizace smluv na pronájem hrobů a urnových schránek.
Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů.

6. Usnesení starosty městyse platné k 30. 4. 2019
Starosta městyse:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Vzal na vědomí Vyrozumění o právní moci v exekuční
věci vedené pod sp. zn. 067 EX 16336/18.
Vzal na vědomí Příkaz k úhradě nákladů exekuce sp. zn.
067 EX 16336/18.
Schválil pořízení 2 PC pro úřad městyse jako náhradu za
dosluhující techniku, která bude dále použita.
Schválil partnerskou dohodu s nadací „Festival Biegów“
v rámci VisegRUN: Building Bridges through Sport“
konaného v polském městě Krynica - Zdrój.
Schválil pořízení zařízení pro záchyt kůrovce v rámci
lesů v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem.

6.6
6.7

6.8

Schválil výměnu 110 ks vodoměrů v bytovém domě čp.
330 prostřednictvím společnosti BOHEMIA ENERGY
entity s.r.o. (správce vyúčtování v objektu).
Schvaluje účetní závěrku Masarykovy MŠ a ZŠ Klenčí
pod Čerchovem p.o. s výhradou spolu se zprávou auditora o kontrole hospodaření Masarykovy MŠ a ZŠ Klenčí
pod Čerchovem, p.o.
Ukládá Masarykově ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem,
p.o. stanovit termíny k nápravě nesrovnalostí dle zprávy
auditora a v těchto termínech provést opatření vedoucí k
nápravě nesrovnalostí.

Zpráva kontrolního výboru za duben 2019
Dne 3. 4. 2019 byla provedena kontrola lesního hospodaření
městyse za rok 2018. Výměra lesů městyse je 46,92 ha. V roce
2018 bylo vytěženo 191 m3 dřeva (celková tržba 169 727 Kč, náklady 99 745 Kč). Hospodářský výsledek je zisk 69 982 Kč. Lesní
hospodářský plán na 10 let (2015-2024) umožňuje celkovou těžbu 4263 m3. Za 4 roky (2014-2018) bylo vytěženo pouze 827 m3.
Lesní porosty jsou šetřeny pro následující léta, protože v dnešní
době je nízká cena dřeva (cca 800 Kč/m3). V současné době se potýkáme s problémy výskytu kůrovce, špatným odbytem a nízkou
cenou dřeva. Do konce dubna 2019 bude zpracováno přibližně
200 m3 kůrovcového dřeva u Lágrů. Dále je poškozen mladý porost do 40 let věku v oblasti Výhledů vrškovou sněhovou kalamitou. Vzniklé kalamitní plochy bude nutné zalesnit nejpozději do
roku 2020. Návrhy opatření byly předány zastupitelům.
Dne 3. 4. 2019 výbor provedl na úřadě městyse kontrolu smluv
podnikatelů za odvoz odpadů. Ke kontrole bylo předloženo celkem 16 smluv podnikatelů v celkové částce 32 760 Kč. Navýšení
smluv o DPH bude řešeno v průběhu roku 2019, aby byl poplatek
vybírán od ledna 2020 včetně DPH. Z pokladny městyse byl předložen seznam 35 subjektů, které platí za odvoz odpadu celkovou
částku 72 180 Kč. Návrhy opatření byly předány zastupitelům.
Dále byla provedena na úřadě městyse kontrola správy a údržby hřbitova za rok 2018. Celkové příjmy činí 30 520 Kč, výdaje 72
072,90 Kč. Smlouvy na pronájem hrobů jsou uzavírány a placeny

na dobu 12 let, kdy poplatek je 40 Kč/m2/rok. Smlouvy na pronájem urnové schránky jsou uzavírány a placeny na dobu 10 let,
poplatek 300 Kč za 10 let. Předložena byla evidence jednotlivých
hrobů a urnových schránek včetně doby pronájmu – bez závad. V
současné době je evidováno 1 128 hrobů a 347 urnových schránek.
Dne 3. 4. 2019 byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse dle zákona o obcích. Uložené úkoly jsou
průběžně plněny, o plnění usnesení jsou zastupitelé pravidelně
informováni na ZM.
Martin Frei, předseda KV

Informace pro účastníky zájezdu do
Klenče pod Řípem
Informujeme účastníky zájezdu do partnerské obce Kleneč
pod Řípem, který se uskutečnil v sobotu 11. května 2019,
že náklady za dopravu do obce Kleneč pod Řípem jsou hrazeny Úřadem městyse Klenčí pod Čerchovem, jelikož se
jednalo o oficiální návštěvu partnerské obce.
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Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
25. 4. 2019
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: Masopust (2. 3.)
3. Příprava aktuálních akcí: Kleneč (11. 5.); brigáda křížky (konec května)
4. Příprava výhledových akcí: Dětský den (2. 6.); beseda s Karlem
Jachanem (9. 6.); brigáda Výhledy (polovina června); beseda s
Karlem Benešem (konec června)
5. Zprávy za osadní výbor: Karásek – info z Černá Řeka, Jindřicova Hora; Sedlák – info z Výhledy, Capartice
6. Zprávy za kulturní výbor: Anderle, Ondráček – kulturní akce
7. Zprávy za sportovní výbor: Smazal – sportovní akce
8. 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, po-

mník obětem 1. světové války, 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 hřbitovních bran – mozaiky.
9. Různé: Anderle – oprava hřbitovních bran, resp. mozaiky: 1.
zajištěna firma, která vyrobí stejné dlaždičky jako ty původní;
2. zajištěna firma, která provede malbu a vypálení kachliček; 3.
zajištěna firma, která provede obkladové práce, resp. nalepení
dlaždiček na bránu
10. Diskuse
Jiří Anderle, předseda výboru

Co? Kdy? Kde? Za kolik?
Investice a opravy městyse Klenčí v roce 2019

V roce 2019 městys realizuje řadu stavebních akcí. Protože mezi občany koluje
celá řada různých verzí, považuji za důležité zmínit, co nás čeká.

Stará pošta - stáje
Akce nyní probíhá. Předpokládané
ukončení je v průběhu tohoto léta. Na tuto
akci navazuje rekonstrukce spodního cípu
náměstí v letních měsících. Lze očekávat,
že bude vše dokončeno nejpozději na konci září. Je zřejmé, že rekonstrukce části náměstí značně omezí provoz v centru obce,
na druhou stranu buďme rádi, že tím můžeme opravu centra zahájit. Nutno dodat,
že z celkových 5,4 milionu Kč tvoří 4,4 mil.
Kč dotace z programu SFŽP.

MŠ a zahrada
Před dokončením je akce: Rekonstruk-

ce budovy MŠ a zahrady. Nyní probíhají
pouze dokončovací práce. K tomuto projektu musíme zmínit, že v roce 2017 jsme
na rekonstrukci budovy neuspěli s žádostí
o dotaci a nyní budeme žádost podávat
znovu. Protože od poslední výzvy se systém financování ze strany SFŽP značně
změnil, žádost bude rozdělena na 3 dílčí
– osazení žaluzií, vzduchotechniky a nakonec opravu budovy.
Projekt zahrady je nyní též před dokončením. Téměř celá akce je dotována Nadací proměny. Podíl městyse je tedy v celkové investici minimální.
Zde se pozastavím nad kritikou celého
projektu. Uvažme přece, že mateřská školka je zařízení pro naše nejmenší, a i když v
ní zrovna nemáme svoje děti, tak se přeci
jedná spolu se školou o klíčovou instituci v
obci. Proto je důležité do ní investovat.

Pomník obětem 1. světové války
Po 3 neúspěšných pokusech o získání
dotace z programu Ministerstva obrany
na podporu válečných hrobů a pomníků se
nám konečně podařilo tuto dotaci získat.
Pomník bude v letošním roce opraven.

Hřbitov
Pravidelní návštěvníci místního hřbitova si jistě všimli, že oprava hrobu J. Š.
Baara je téměř dokončena. V letních měsících je plánována výměna obou vstupních
bran do areálu. Na tuto akci máme zažádáno o dotaci na MMR.

Rekonstrukce tenisových kurtů
Akce nyní již probíhá. Při celkové investici
cca 2,3 mil. Kč vč. DPH městys obdrží dotaci
z Plzeňského kraje ve výši 1,7 mil. Kč. Podíl
městyse bude tedy cca 600 000 Kč. Tuto akci
zastupitelstvo podpořilo zejména díky získání dotace, jinak by se zřejmě nerealizovala v
celkovém rozsahu. Nutno podotknout, že i
tato akce je velmi důležitá. Jedná se přece o
zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity.
Proto doufáme, že by tato akce měla pomoci
k získání nových mladých nadějí pro soutěžní zápasy.

Opěrná zeď u pomníku obětem
1. světové války
Na opravu je zažádáno o dotaci na Plzeňském kraji. Městys je však pouze náhradníkem. Akce bude na přelomu května
a června soutěžena.

CAS
V říjnu roku 2019 je očekáváno dodání
nového vozidla CAS pro jednotku SDH
Klenčí. Automobil byl soutěžen na přelomu roku 2018 a 2019 a jeho cena bude
7,6 mil. Kč vč. DPH. Dotačně jej podpoří
Ministerstvo vnitra 2,5 mil. Kč a Plzeňský
kraj 500 000 Kč.

Sál U Nádraží
Rekonstrukce topení v sále bude zahájena v červnu 2019. Dojde k osazení několika radiátorů a výměně fukarů za sálače
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tepla. Náklady na akci jsou 750 000 Kč a
dotace Plzeňského kraje bude 500 000 Kč.

Výtah DPS
Městys požádal o dotaci Plzeňský kraj v
rámci havarijních stavů a nyní čekáme na
výsledek. Akce proběhne na konci srpna,
pokud budeme mít dodavatele na samotné
práce. Lze očekávat, že náklady se vyšplhají k 1 milionu Kč.

Elektroinstalace ve školce
Rekonstrukce elektroinstalace v budově
MŠ se z důvodu nezískání finančních prostředků pro letošní rok musí posunout na
rok 2020.

Kanalizace v horní části Klenčí a od
křižovatky ke hřbitovu
Projektově se připravuje rekonstrukce
kanalizace v horní části Klenčí. Dojde k
výměně všech inženýrských sítí v dané
lokalitě a bude se jednat o krok nutný pro
následnou rekonstrukci místních komunikací. Na tuto akci bude navazovat rekonstrukce sítí od křižovatky ke hřbitovu
směrem na Chodov pro zpřístupnění některých pozemků k napojení.

Pasportizace
20. 5. byly otevřeny nabídkové obálky pro pasport dopravního značení. Do
konce roku nás tedy čeká osazení nových
značek a zároveň vyřešení problémových
křižovatek v Klenčí. Je žřejmé, že ne vše
bude perfektní. Nutno podotknout, že po
zkušenostech budeme moci teprve soudit,
jak systém ještě doplnit či poupravit.

Jen doplním, že omezení dopravy nad 3,5
tuny směrem ke hřbitovu je nyní v přípravě
projektanta. Protože se jedná o dopravní
značení, musíme mít zpracovaný projekt a
teprve potom jej můžeme realizovat.

Komunikace mezi bytovkami
V lokalitě mezi bytovkami již více než
rok projektujeme rekonstrukci a ROZŠÍŘENÍ místní komunikace o parkovací
stání. Stále jsme však na prvním stupni
řízení, tedy územním řízení a celý proces
velmi zdrželo vyjadřování dotčených orgánů ve stavebním řízení a jejich požadavky.
Uvažte sami, na koordinované stanovisko
MěÚ Domažlice čekáme již 5 měsíců. Následovat bude proces získání stavebního
povolení a teprve potom soutěž a realizace. Původní projekt, který měl i územní
rozhodnutí, nevyhovuje současným standardům např. šířkou parkovacích stání.

Pozemkové úpravy a rybníky
V rámci opatření po pozemkové úpravě
máme již zažádáno o realizaci jednotlivých prioritních staveb. Do konce roku
ještě doplníme rybník u Šimanuc mlýna,
který se nyní znovu projektuje, protože
zmíněný původní projekt naprosto nevyhovuje současným standardům.

Zdravotní středisko – bezbariéra
Prioritou pro rok 2020 je nepochybně
vybudování bezbariérového přístupu do
zdravotního střediska. Akce bude v letošním roce projekčně dokončena a příští
rok ji zastupitelstvo zařadí do rozpočtu po
schválení.

Rekonstrukce úřadu
Rád bych dementoval tiskové zprávy a
pouze uvedu, že příprava na rekonstrukci
úřadu bude zahájena nejdříve v roce 2022.
Zdůrazňuji, že se bude jednat pouze o projektovou přípravu.
Uvedený výčet projektů je pouze část
toho, co musíme v letošním a příštím roce
zvládnout. Závěrem uvedu, že chápu názory, proč se neopravují komunikace a
investuje se do dalších budov. Víme však,
že náš rozpočet nafukovací není, i tak se
domnívám, že se podařilo mnoho úspěšných akcí. Do roku 2014 se podařila celá
řada velkých stavebních akcí. Tyto stavby
však nyní potřebují nutnou údržbu, proto není možné plánovat vše najednou a
s prostředky dobře hospodařit. Když si
uvědomíme, jaká je nákladovost akcí na
opravu komunikací, tak se jedná spolu s
inženýrskými sítěmi o nejdražší stavby.
Kdybychom každý rok opravovali cca 400
metrů inženýrských sítí a komunikací bez
dotační podpory, nebudeme si moci dovolit žádnou další opravu v průběhu roku.
Nehledě na protahování ze strany stavebního zákona, které nám situaci vůbec neulehčuje. Když se nám podaří získat dotační podporu např. na opravu Staré pošty ze
SFŽP, tak je logické, že tento poskytovatel
dotace nepodpoří opravu místních komunikací. Bohužel státní politika je nastavena tak, že stát si diktuje, kam budou obce
investovat dle dotací, které nabízí, nikoliv
samotné obce.
Jan Bozděch

Informovaný senior
Osvěta a vzdělávání pro seniory i v naší obci
V letošním roce pokračuje Plzeňský
kraj v projektu pro seniory zaměřeném na
prevenci kriminality a pomoc předcházet
možnému ohrožení. Projekt bude probíhat až do konce letošního roku. Setkání
budou formou přednášek pod vedením
odborných lektorů, mohou být i v Klen-

Nejbližší termíny konání
zasedání Zastupitelstva
městyse Klenčí p. Č.:
28. května;
24. června (pondělí)

čí pod Čerchovem. Podle počtu zájemců
bude možné přihlásit se do těchto kurzů:
Počítačový kurz pro seniory; Rodinné právo pro seniory; Občanská gramotnost pro
seniory; Finanční gramotnost a novinky
občanského zákoníku 2014 pro seniory; Dědictví podle občanského zákoníku

2014 pro seniory; Bezpečné chování; První pomoc pro seniory; Sociální bezpečnost
pro seniory a Dopravní bezpečnost pro seniory. Minimální počet účastníků v kurzu
je 10.
V případě zájmu je možné se obrátit na
starostu městyse Jana Bozděcha.

NOVINKA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU

Kamila Beňušíková Angelovová, Jitka Kovaříková, Miroslav
Vršovský: Capartice
Kniha se věnuje osadě Capartice, zmíněny jsou i Výhledy.
200 Kč
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Kalendář Akcí
Květen
25. 5. Noc muzeí, 18.00-22.00, muzeum J. Š. Baara
26. 5. Mše sv. za J. Š. Baara, 14.00 hod.,
kostel sv. Martina v Klenčí, hlavní
celebrant plzeňský biskup Tomáš
Holub.
Červen
2. 6. Dětský den, 14.00-17.00 hod.,
náměstí Klenčí pod Čerchovem,
houpačky, kolotoč – zdarma,
střelnice, stánky, dílničky v Domě
přírody Českého lesa.
5. 6. Zdeněk Polach – břichomluvec,
18.00 hod., sál U Nádraží, 30 Kč.
7.-9. 6. Třídenní zájezd na Moravu
9. 6. Běh na Čerchov, start 10.00 hod.,
hřiště TJ Spartak.
9. 6. Beseda s Karlem Jachanem,
15.00 hod., Dům přírody Českého lesa
11. 6. Rysí den, 10.00 hod., Dům přírody Českého lesa; přednášky,
workshopy, film, výstava obrázků
Ludvíka Kunce.
27. 6. Stezka pro borce – terénní hra
pro děti, 18.00 hod., louka za továrnou, cesta s úkoly zaměřenými
na fyzickou zdatnost a obratnost.
28. 6.-30. 6.
Výhledy 2019, Stará
pošta Klenčí pod Čerchovem
		 Thom Artway

POZVÁNKA
Státní okresní archiv Domažlice se
sídlem v Horšovském Týně
zve širokou veřejnost na

Den otevřených dveří
6. – 7. června 2019.
V rámci prohlídky archivu bude ke
zhlédnutí výstava:
Unikátní kronika světa
a další cenné staré tisky.
Exkurze pro veřejnost v 9; 11; 13; 15 a
16:30 hodin.
Náměstí Republiky 10,
Horšovský Týn.
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K Čertovu kamenu
10. výročí umístění viklanu Čertův kámen

Zajímavá akce se chystá v Českém lese
na Domažlicku. Přijede na ni i Pavel Pavel,
experimentální technik, který se proslavil
rozhýbáním soch na Velikonočním ostrově.
V sobotu 25. května se v obci Babylon
bude konat zajímavá akce. Má název Po
Zlaté stezce na Čertův kámen a připomene
10. výročí umístění viklanu Čertův kámen.
K viklanu se po dobu akce můžete vydat

Dětský den

Výbor pro kulturu sport a osady Zastupitelstva městyse připravuje na neděli 2.
června Dětský den, který se uskuteční
na náměstí v Klenčí od 14 do 17 hodin.
Děti se budou moci bavit na houpačkách a kolotoči (pro všechny zdarma). Na
místě bude i střelnice a stánky s pouťovým
zbožím (cukrovinky, cukrová vata a další
pamlsky).
VKSO bude pořádat letošní Dětský den

s Pavlem Pavlem. Právě strakonický rodák Pavel Pavel před 10 lety
přesunul na původní místo viklan
Čertův kámen u Babylonu.
Program se uskuteční nedaleko
viklanu a Zlaté stezky, která Babylonem vede, a to u zdejší hasičské
zbrojnice a dětského hřiště. Akce
začíná v 11 hodin. Čeká vás kapela B.R.K., soutěže nejen pro děti,
stopovačka se Zlatou stezkou, občerstvení a další zábava. Na své si přijdou
nejen rodiny s dětmi, ale i milovníci turistiky. Chybět nebude zajímavé povídání,
spousta turistických materiálů a zajímavostí.
Na akci zve Plzeňský kraj ve spolupráci se Spolkem Babylon a Správou CHKO
Český les.
Martina Hradecká, promotion manager

ve spolupráci s SDH, mladými hasiči a
RMC Klenčátka o.s., kteří připraví ukázky hasičské techniky a soutěže pro děti. V
Domě přírody Českého lesa si budou děti
moci tvořit ve výtvarných dílničkách. Letos si lektorka Petra Mašinová připravila
marcipánování, filcování, tvoření s korálky a papírové vystřihovánky.
Jiří Anderle, předseda

Beseda s Karlem Jachanem

Výbor pro kulturu, sport a osady srdečně zve na besedu s mytologickým archeologem, ufologem a odborníkem na
mimozemské civilizace Karlem Jachanem
alias Lerakem von Nachajem. Beseda se
uskuteční v neděli 9. června od 15 hodin
v knihovně Domu přírody Českého lesa
v Klenčí pod Čerchovem. Karel Jachan
(*1940) se zajímá o mytologickou archeologii, ufologii a problematiku mimozemských civilizací již skoro šedesát let.
Veřejnosti je znám spíše pod pseudony-

mem Lerak von Nachaj. Napsal knihu
Kosmické evangelium, publikoval nespočet článků, vystupoval v rozhlase, televizi
a zúčastnil se mnoha besed a přednášek. V
roce 2000 kandidoval do Senátu. Akce navazuje na téma předešlých besed s názvem
„Proroctví o budoucnosti“. Na místě bude
k dostání i autorova kniha „Kosmické
evangelium“.
Vstupné zdarma.
Jiří Anderle, předseda VKSO
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Program Výhledy 2019
Čtvrtek 27. června
Stezka pro borce - terénní hra pro děti

Kolektiv mladých hasičů Dráčata a dobrovolných hasičů oddíl mladých hasičů partnerského města Waldmünchen
připravují zážitkové odpoledne pro děti.
Stezka bude zkouškou obratnosti a znalostí, tématicky zaměřená na integrovaný záchranný systém.

16.30
18.30

Pátek 28. června - Stará pošta Klenčí pod Čerchovem
mladí jazzmeni z Plzně

17.00

Paddy‘s Batgers

18.00

New Rangers

19.30

Sušická skupina zaměřená na irskou hudbu.
Milovníkům starých dobrých Rangers se kapela představí pod současným názvem New Rangers.

Crazy Dogs

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

21.00

Klenečská skupina Mastnej flek, kterou nemusíme představovat.

22.30

Sobota 29. června - Stará pošta Klenčí pod Čerchovem
Dechová hudba Miroslava Palečka a mladá dechová hudba z Furth im Waldu

14.00

Kukulín se sólistou Jiřím Hrubým
Petr Baťěk a jeho band

16.30

Thom Artway
Pops

20.00

Kabát revival

23.00

Písničkář, básník a herec. Kromě vlastních skladeb zazní v jejich podání i písničky Petra Nováka.

Plzeňská kapela, která vás naladí známými hity populární hudby.

18.00

21.00

Neděle 30. června - Stará pošta Klenčí pod Čerchovem
divadlo Dokola
Divadelní představení pro děti. Divadlo Dokola sehraje pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

10.00

Od 15 hodin už bude patřit pódium folkloru. Zatancovat, zahrát a zazpívat si přijdou Postřekovský národopisný
soubor, dětský i dospělý soubor z Mrákova, Domažlická dudácká muzika, sestry Kuželkovy s rodinami, Pošumavská dudácká muzika, dívčí trio Sine nomine, ženský pěvecký sbor Canzonetta a náš mužský pěvecký sbor
Haltravan. To vše se bude konat na počest našeho spisovatele Jindřicha Šimona Baara, jehož 150. výročí narození
připadá právě na tento rok.

15.00

Vstupné: Thom Artway - 90,- Kč
Projekt Přehlídka hudby,
zpěvu a tance Výhledy 2019
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu.

