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Milí spoluobčané,
přehoupli jsme se do roku 2021 a na
několik týdnů jsme si užívali skutečné zimní období. Věřím, že si konečně
hlavně děti mohly užít v přírodě sáně a
boby. Překvapující je i enormní nárůst
zájmu o návštěvu oblasti Capartic a
Čerchova. Před rokem si málokdo vzpomněl, že nějaké Capartice jsou, a dnes je
tam o víkendech problém vůbec zaparkovat. Hlavně aby v době po-covidové
zase lidé nezapomněli, jaké Český les
nabízí atraktivní kouty přírody.
S příchodem zimy samozřejmě také
začal padat sníh, při změnách teplot
kolem nuly se tvoří náledí, resp. ledovka. Jsou to normální jevy, které s tímto
obdobím souvisí. Tímto bych rád poděkoval všem těm, kteří nám jakkoliv
pomáháte, a to tím, že se nebojíte vzít
do ruky lopatu či hrablo a uklidit sníh z
chodníku před svým domem.
K vládním opatřením toho bylo napsáno již mnoho. Už jsem uvedl minulý
rok, že není žádné hrdinství opatření
porušovat. I když s mnohými věcmi,
které vláda schválila a platí, nemusíme
souhlasit a je to tak i v mém případě.
Přesto je respektuji. Covid-19 je nemocí
různých průběhů, pro někoho bez příznaků a pro někoho bohužel s těžkým
průběhem. Dokud však drží náš zdravotnický systém, vše se dá zvládnout.
Pro média je tato doba pastva, leč ne
všechna podávají objektivní informace.
Spíše se díky článkům objevuje panika
a strach.
Protože jsem od přírody spíše optimista, věřím, že se v letošním roce vrátíme do normálního života a s covidem
se vypořádáme. Rád bych vám popřál i
za kolegy ve všech složkách městyse v
tomto roce jen to nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, úspěchů, pohody, a ať se nám
všem jen daří.
Jan Bozděch,
starosta městyse

www.klenci.cz
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Rok 2020
Hodnocení uplynulého roku v Klenčí

Když se řekne rok 2020, všem se vybaví
hlavně jedno slovo: koronavirus. Na konci hodnocení jej také zmíním, protože je
určitým fenoménem v novodobé historii i
Klenčí a okolí. Nyní však k roku 2020 všeobecně:
26. ledna jsme na hranicích s přáteli ze
SRN symbolicky oslavili 30 let od pádu
železné opony. Nikoho v tu chvilku nenapadlo, že za pár měsíců nebudeme moci na
druhou stranu ani vstoupit. Najednou se
nemohly uskutečnit českoněmecké akce
jako mše na Lučině, odemykání a zamykání České studánky, pěší pouť do města
Furth im Wald, běh přátelství z Klenčí do
města Waldmünchen.
Naštěstí se situace nedotkla společných
projektů, které navazovaly na projekt Čerchov – Gibacht aktivně v přírodě. Jedná se
o dokončenou rekonstrukci hradní věže
Starý Herštejn a Skanzen odhalené minulosti Lučina.
Trpěla však spolupráce mezi Klenčím
a partnerským městem Herent v Belgii,
protože nebyla prakticky žádná možnost
k vzájemnému setkání. Nemohli jsme
pokračovat v jednání s obcemi v rumun-

ském Banátu.
S městem Waldmünchen jsme naštěstí byli v kontaktu dle možností, ale i tady
společné aktivity byly utlumeny.

Kulturní akce
V lednu Klenčí poctila vzácná návštěva, herečka Klára Melíšková doprovodila
Marka Žďánského na přednášku o výpravě za gorilami, kterou podnikli společně s
panem Čechem.
Kulturu na dlouhou dobu uzavřela březnová oslava MDŽ. Naštěstí po otevření
všeho na Staré poště proběhla v srpnu
malá hudební oslava zakončení léta a
možná zvládnutí první vlny kulturní akce
„Ro(c)k 2020 na Staré poště“. Představily
se skupiny NORA, ZRCADLA a MASTNEJ FLEK.
Jako koncert roku lze označit „Koncert
pro svobodu“, který se konal v kostele sv.
Martina dne 31. 8. Nosné téma bylo 75.
výročí osvobození a vystoupili při něm Michell Katrak, Cimbálová muzika Milana
Broučka, Václav Noid Bárta. Pavel Helan
a dětský pěvecký sbor Andílci.
Slavili jsme 10. ročník Varhanních kon-
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certů. Zakončen byl tento komorní festival
nanejvýš slavnostně a sice účastí souboru
Čerchovan.

Úspěchy na poli sportu
V oblasti sportu
byla zrušena nebo
odložena řada významných
akcí.
Sportovec roku Domažlicka byl poprvé
vyhlášen až na konci
roku a bez společenského večera, který
je vždy prezentací
úspěchů.
Ještěže se alespoň
běžecké
soutěže
mohly konat. V seriálu Běžec Chodska jsme měli nejpočetnější
skupinu závodníků při běhu na Čerchov.
Dovolím si vyzdvihnout výborné výkony
naší kolegyně z úřadu městyse paní Marty
Kobanové, která obsadila několikrát pozice
na stupních vítězů.
V hasičském sportu se dařilo Dráčatům
a ze soutěže při zimním setkání mladých
hasičů v Domažlicích přivezla 3. místo.

Investiční počiny
U investičních akcí začneme participativním rozpočtem, který jsme zkusili
vůbec poprvé. Občané si zvolili úpravu
stezky u Staré pošty. V prvním ročníku se
zapojilo celkem 104 občanů.
Byla dokončena výměna výtahu v objektu DPS, která je další etapou při postupných opravách v tomto domě. Důležitá
byla pro městys i oprava opěrné zdi naproti faře. Tato akce už volala po realizaci několik let a konečně se nám podařilo
skloubit dotační podporu s dodavatelskými firmami. Nyní je zeď dokončena.
Nepodařilo se nám zvládnout výměnu
oken v bytovém domě čp. 330. Stejně tak
se nám nepodařilo realizovat bezbariéru
do zdravotního střediska. Obě akce budou
realizovány v tomto roce. Výměna oken
proběhne nejpozději do měsíce srpna a
bezbariéra do zdravotního střediska po
zadání vítěznému dodavateli.

Plány do nového roku
Podíváme-li se do oblasti projektové přípravy, pokročili jsme u obecního domu čp.
127, kde nyní čekáme na vyjádření NPÚ
k studii, stavební povolení je vydáno k
rybníku u Šimanuc mlýna a na kanalizaci
v horní části Klenčí a ke hřbitovu. V letošním roce bychom rádi získali stavební
povolení na komunikaci mezi bytovkami,

pokud opět nenastane nějaká komplikace.
V průmyslovém areálu bývalé Chodovie už máme první místní firmu a budeme
pokračovat s přípravou na další přesun do
těchto prostor. Je to
I. etapa pro výstavbu bytů v oblasti
kasáren.
V letošním roce
doufáme v rekonstrukci
prostor
baru K1, abychom
jej mohli také otevírat pro veřejnost. V
případě úspěšného
získání dotačních
prostředků proběhne oprava místní
komunikace u trati
a rozšíření dětského hřiště o venkovní posilovnu.
Museli jsme zastavit projekt revitalizace koupaliště, protože v tuto chvíli jsme
nedokázali najít vhodný dotační titul a
náklady na takovou akci bez dotace jsou
příliš vysoké.

Stopa po koronaviru v roce 2020
Koronavir a opatření ovlivnily výrazným způsobem dění v naší zemi a v Klenčí.
Na závěr tedy uvedu několik dat:
V ČR vše začalo 10. 3., kdy vydala bezpečnostní rada státu nařízení, kterým nařídila uzavření škol, byly zakázány akce
počtem lidí nad 100 – veletrhy, výstavy,
sportovní akce.
Pokračováním bylo zavedení hraničních
kontrol 12. 3. spolu s měřením teploty policie ČR. Od 14. 3. došlo asi k největšímu
zásahu do přeshraniční spolupráce a pohybu. Byla uzavřena státní hranice na většině přechodů se SRN a cesta byla možná
jen přes některé. O dva dny později začala
platit karanténa. V tu chvilku to vypadalo,
jako by se zastavil život v celé zemi. Ve velkých městech nebyl žádný ruch, i v Klenčí
nebyl na komunikaci II/189 téměř žádný
provoz. Zatímco v normálních dnech projede během hodiny i 150 vozidel, v tu dobu
to bylo jen kolem 20.
I Klenčí zaznamenalo své poprvé. 25. 3.
se konalo historicky první zasedání zastupitelstva on-line prostřednictvím videokonference. Zastupitelé schvalovali pouze
záležitosti, které bezprostředně souvisí s
krizovým řízením.
30. 3. byl prokázán v Klenčí zřejmě první případ nakaženého koronavirem. 6. 4.
jsme za pomocí jednotky SDH dovezli do
všech domácností desinfekce, v tu dobu
téměř nedostatkové zboží.
Pokračování na str. 6

NABÍDKA PRÁCE
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
DOMAŽLICE,
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
HLEDÁ: VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU
Možnost - HPP,DPP, DPČ
Nabízíme:
- hlavní pracovní poměr
- příspěvek na stravování
- plat dle platných platových tabulek+
příplatky za SO,NE, svátky a noční
- mimořádné odměny
- 25 dnů dovolené
- možnost získání praxe pro studenty
- příjemné pracovní prostředí
- stabilní zázemí
- příspěvek na stravování
- možnost využití zaměstnaneckého
mobilního tarifu
Požadavky kladené na uchazeče o pracovní místo:
- odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle ust. § 5 zákona č.
96/2004 Sb.
- trestní bezúhonnost
Kontakt:
Personální 773745770, 379412716

OZNÁMENÍ

Návštěva ženské poradny v Klenčí je
možná jen na objednání – 379 794 222.

POZOR, HRANICE!

Nová kniha od Kristýny Pinkrové
Česko-německá
kniha Pozor, hranice!
provází historií česko
- bavorského pohraničí okresů Domažlice a
Cham.
Průběh hranic mezi
dnešním Domažlickem
a okresem Cham se během staletí příliš
neměnil. Měnil se však jejich význam.
Hranice měly chránit naši svobodu, ale
občas ji spíše omezují. Záleží jen na
nás, jestli budou do budoucna sousedy
dělit, či spojovat. O tom všem pojednává
tato kniha. V deseti kapitolách představuje
společnou historii regionu od pravěku po
současnost.
Kniha je k zakoupení v Chodském hradu, v domažlickém infocentru.
V informačním centru Klenčí je k dostání na základě objednávky.
Cena 290 Kč.
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Usnesení zastupitelstva městyse z 29. veřejného zasedání konaného dne 16. prosince 2020
Zastupitelstvo městyse:
29.1
29.2
29.3
29.4

29.4

29.5

29.6

29.7
29.8

•
•

•

•
•

29.10

29.11

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM Karla Beneše a Pavla Smazala.
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 úpravu návrhu rozpočtu ÚSC městys Klenčí
pod Čerchovem na rok 2021 a to na příjmové stránce
rozpočtu v paragrafu 3612, v položce 2132 „nájem čp.
330“ navýšení na 1 800,- tis. Kč a na výdajové stránce
rozpočtu v paragrafu 3613 v položce 5171 „opravy nebytové prostory“ navýšení na 1 230,- tis. Kč.
Schvaluje rozpočet ÚSC městys Klenčí pod Čerchovem na rok 2021 jako přebytkový s celkovými příjmy 26
870,5,- tis. Kč a financováním ve výši 3 476,- tis. Kč, výdaji ve výši 26 370,5,- tis. Kč, financováním ve výši
3 976,- tis. Kč a schvaluje závazné ukazatele rozpočtu
pro rok 2021.
Schvaluje rozpočet ÚSC DSO Lazce na rok 2021 jako
vyrovnaný s celkovými příjmy 213 000,- Kč, výdaji ve
výši 213 000,- Kč a schvaluje střednědobý výhled ÚSC
DSO Lazce na rok 2021 pro roky 2021 – 2025.
Schvaluje rozpočet ÚSC DSO Svazek Domažlicko jako
schodkový na straně příjmů 6 001 700,- Kč, na straně
výdajů 6 802 000,- Kč a financováním 800 300,- Kč a
střednědobý výhled na roky 2021 – 2023.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 platné k 31.
12. 2020.
Schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 13/2020
k rozpočtu za rok 2020 pro operace, které vzniknou za
období od data 16. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bez určení
konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny (pouze
pokud nebude platit stav nouze vyhlášený vládou ČR):
Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých
transferů.
Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání
nebo z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje
na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo
položky finančního vypořádání.
Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na
vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu
časového prodlení.
Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné
rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech
budou předloženy v konkrétních částkách k informování
zastupitelstva na prvním zasedání roku 2021.
Starosta může provádět uvedené rozpočtové opatření
bez omezení a zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
Neschvaluje odvolání společnosti PROFIKO – stavební
kování, spol. s. r. o. v rámci akce: „Výměna oken v bytovém domě čp. 330“ a potvrzuje usnesení č. 28.18 z 28.
zasedání zastupitelstva ve věci zadání zakázky.
Schvaluje podání žádostí v podprogramu MMR: „Pod-

pora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační tituly:
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
Akce: Obnova místní komunikace č. 1c „Podél trati a garáží“ v Klenčí pod Čerchovem,
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku
		Akce: Vybudování venkovní posilovny a workoutového
hřiště.
29.12 Bere na vědomí žádost o doplnění projektu: Doplnění
kanalizační sítě Klenčí pod Čerchovem.
29.13 Pověřuje starostu jednáním se společností D-Plus, s.r.o.
o doplnění projektu: Doplnění kanalizační sítě Klenčí
pod Čerchovem.
29.14 Ukládá starostovi a místostarostům prověřit možnosti
prodeje vozidla Škoda Fabia s SPZ 3P6 1266 včetně prodeje prostřednictvím protiúčtu.
29.15 Schvaluje koupi vozidla Škoda Karoq s motorizací 1.5
TSI, manuální převodovka dle předložených nabídek od
společnosti Auto Volf s.r.o.
29.16 Pověřuje starostu a místostarosty dopracováním specifikace vozidla Škoda Karoq dle usnesení 29.15 a objednáním nejdříve v 01/2021.
29.17 Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi připravit záměr na
využití komínového tělesa bývalé kotelny u bytového
domu čp. 292.
29.18 Bere na vědomí žádost o směnu pozemku p.č. 3793/1
o výměře 810 m2 druh pozemku orná půda za pozemek
p.č. 4342 o výměře 2 647 m2 druh pozemku lesní pozemek v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem.
29.19 Ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku ke stanovení ceny obvyklé na pozemku p.č. 4342 KÚ
Klenčí pod Čerchovem k jednání o možné směně, dále
projednání podmínek směny s žadatelem.
29.20 Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na
pozemcích p.č. 1790/2, 1794/2, 1785/26, 3990, 3996,
4050, 4067 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností První chodská develop, a.s.
29.21 Pověřuje starostu uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích dle usnesení č. 29.20.
29.22 Schvaluje zpracování nového znaleckého posudku na
stanovení ceny obvyklé za pozemek p.č. 1771/12 o výměře 269 m2, druh pozemku orná půda KÚ Klenčí pod
Čerchovem, který vzniká oddělením části pozemku p.č.
1771/1 o výměře 755 m2, druh pozemku orná půda v
průmyslovém areálu Chodovia Klenčí pod Čerchovem
dle geometrického plánu č. 915-264/2020.
29.23 Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi vypracování nového znaleckého posudku na cenu obvyklou
pozemku p.č. 1771/12 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle
usnesení č. 29.22 v průmyslovém areálu Chodovie Klenčí pod Čerchovem.
29.24 Neschvaluje žádost o směnu pozemků p.č. 265/10 o výměře 3 309 m2, druh pozemku trvalý travní porost dle
LV 794 za pozemky p.č. 265/14 o výměře 182 m2, druh
pozemku ostatní plocha, p.č. 265/15 o výměře 825 m2,
druh pozemku trvalý travní porost, část p.č. 265/20 o výměře 300 m2, druh pozemku orná půda a část p.č. 265/1
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29.25

29.26
29.27
29.28
29.29

29.30

29.31

29.32

o výměře 2002 m2 druh pozemku trvalý travní porost vše
KÚ Jindřichova Hora z důvodu nutnosti využití předmětných pozemků výhradně pro bydlení individuální.
Schvaluje koupi pozemku p.č. 4057 o výměře 2 144 m2
druh pozemku orná půda, p.č. 4059 o výměře 7 597 m2
druh pozemku orná půda a p.č. 4068 o výměře 647 m2
druh pozemku vodní plocha vše KÚ Klenčí pod Čerchovem od) za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č.
3108/27/2020 ze dne 16. 3. 2020.
Pověřuje starostu uzavření smlouvy o koupi pozemků
dle usnesení č. 29.25.
Bere na vědomí vyjádření KÚ Plzeňského kraje odboru
regionálního rozvoje a odboru životního prostředí k otázce úpravy regionálního biocentra č. 369 „V rybnících“.
Pověřuje starostu doplněním žádosti pro odbor životního prostředí KÚ Plzeňského kraje dle usnesení č. 29.27.
Bere na vědomí žádost obyvatel horní části městyse o
úpravu přednosti v jízdě na místní komunikaci č. 25c dle
pasportu místních komunikací. Žádost bude projednána znovu na zasedání zastupitelstva v měsíci 04/2021.
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-120017234 Klenčí pod Čerchovem, DO, č. parc. 284/2 –
kNN na pozemku p.č. 284/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem
se společností ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společností Senergos a.s., Družstevní 13a, 664 49 Ostopovice
a pověřuje starostu uzavřením předmětné smlouvy.
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-120017105/SOBS/VB1 na pozemku p.č. 2959 a 2958 KÚ
Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ Distribuce
a.s. v zastoupení společností OMEXOM GA Energo
s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec a pověřuje starostu uzavřením předmětné smlouvy.
Schvaluje vyhlášení dotačních programů městyse pro
rok 2021 v programech:
Podpora činnosti dětí a mládeže s alokací 140 000 Kč,
max. poskytnutá částka na žádost 70 000 Kč,
Podpora spolkové činnosti s alokací 120 000 Kč, max.
žádost 70 000 Kč,
Podpora kulturních a kulturně-společenských akcí s celkovou s alokací 40 000 Kč, max. žádost 20 000 Kč.
a podmínky pro jednotlivé dotační programy.

29.33

29.34
29.35
29.36
29.37

29.38

29.39
29.40
29.41
29.42

29.43
29.44
29.45

•
•
•
•
•
•

Schvaluje podmínky pro participační rozpočet včetně
navržených akcí pro rok 2021 a v rozpočtu městyse uvolnění částky 200 000,- Kč:
povrch dětského hřiště pod herními prvky
rozšíření vánočního osvětlení
nákup nových laviček
veřejné ohniště s posezením
posilovací nebo workoutové prvky
oprava přístupů do zdravotního střediska.
Neschvaluje žádost o finanční příspěvek pro oddíl kolové SK Chodsko z.s.
Neschvaluje poskytnutí příspěvku pro Rafael dětem, nadační fond dle žádosti.
Bere na vědomí nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na elektronický kiosek a elektronickou úřední
desku pro městys.
Neschvaluje dostupné žádosti o pronájem objektu restaurace U Nádraží společnosti Hota Top, s.r.o. a dalších
z důvodu dosud nepředané restaurace U Nádraží a tudíž
nevyklizených prostor pro další pronájem.
Bere na vědomí informaci o stavu jednání se společností Vinička s.r.o. o předání této věci právnímu zástupci k
podání žaloby u OS Domažlice na vyklizení prostor a následné žalobě na uhrazení dlužné částky.
Schvaluje termíny pro konání plánovaných zasedání zastupitelstva městyse v roce 2021.
Schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru a plán
práce výboru na rok 2021.
Schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru a plán
práce výboru na rok 2021.
Ukládá starostovi a místostarostovi Lamačovi projednat s
městem Domažlice, odbor životní prostředí – vodní hospodářství platnost povolení firmy Steatit, s.r.o. k vypouštění odpadů do nalezené kanalizace (část patřící dle sdělení MěÚ Domažlice městysi) vedoucí do Černého potoka.
Ukládá starostovi a VŽPVUP prověřit napojení odpadních a dešťových vod firmy Steatit, s.r.o. do kanalizace
městyse.
Schvaluje zprávu o činnosti VŽPVÚP a plán práce výboru na rok 2021.
Schvaluje zprávu o činnosti VKSO a plán práce výboru
na rok 2021.

Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor zkontroloval účast zastupitelů na zasedáních
ZM od zvolení v říjnu 2018 do září 2020. V uvedeném období proběhlo 26 zasedání ZM při průměrné účasti 86,4 %.
Účast zastupitelů dle kandidátních listin: ČSSD - 89,7 %, Nezávislí kandidáti – TJ 89,7 %, KSČM 84,6 %, Výbor pro rozvoj
městyse 73,1 %.
Účast jednotlivých zastupitelů:
Příjmení
Bozděch
Čipera

Procent
100
100

Zasedání
26/26
26/26

Frei
Tichá
Hula
Beneš
Lamač
Toman
Smazal
Anderle
Karásek

96,2
95,0
92,0
88,5
84,6
81,8
76,9
73,1
61,5

25/26
19/20
23/25
23/26
22/26
18/22
20/26
19/26
16/26
Martin Frei, předseda KV
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Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v neděli 14. března 2021.
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Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
14. 12. 2020
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zhodnocení uplynulých akcí: dětský den (30. 8.); účast na
soutěži o největší dýni v Jakubově u Moravských Budějovic
(3. 10.); pietní akt k 130. výročí narození klenečského rodáka
a švihovského faráře P. Jakuba Šindeláře (30. 10.); přípravy
Martinské poutě (začátek listopadu); rozsvícení osvětlení kostela (30. 11.); připomínka 600. výročí první zmínky klenečského kostela (14. 12.)
4. Příprava výhledových akcí: kontrola hřbitova (28. 12.); masopust (13. 2.)
5. Rozdělení sekcí: kultura - Anderle, Ondráček; sport - Smazal;
osady - Karásek (Černá Řeka, Jindřichova Hora), Sedlák (Capartice, Výhledy)
6. Plán akcí na rok 2021:
Kultura a sport: beseda s Karlem Benešem; masopust; beseda
s Martinou Čedíkovou o Islandu; brigády na křížcích; návštěva vodního centra v Erdingu; beseda s Karlem Jachanem; návštěva z Klenče pod Řípem; mezinárodní den dětí; brigády na
Výhledech - kamenný nápis a Baarova stezka; turnaj čtyřher v
tenise; výstava starých fotografií Klenčí; divadelní představení Ochotného divadelního spolku Karel; beseda se Zdeňkem
Procházkou; turnaj v šipkách; účast na soutěži o největší dýni;
výstava obrazů; Martinská pouť; zájezd na vánoční trhy; turnaj
ve stolním tenisu.

Osady: autobusové zastávky (Capartice, Černá Řeka u bytovek
a při hlavní silnici); vodovod pro Černou Řeku a Capartice;
zimní údržba pro Černou Řeku, Jindřichovu Horu, Capartice a
Výhledy; odkanalizování osad; doplnění veřejného osvětlení na
Černé Řece
7. Rozpočet 50 000 Kč
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 se středověkým dříkem s obnovení do původní podoby z let 1715 -1842);
pomník 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 - putti; oprava hřbitovních bran – mozaiky;
oprava kolumbária a osazení nových urnových skříněk; obnovení tradice pátečního zvonění kostelních zvonů.
9. Diskuze
Jiří Anderle, předseda VKSO

Poplatky za komunální odpady a psy

Okna v bytovém domě čp. 330

Žádáme všechny občany, aby přednostně využili platbu poplatků za odpady a psy převodem na účet městyse:
0762067359/0800, výše poplatků se nezměnily.
Do zprávy uveďte jméno, příjmení, bydliště a počet osob, za
které je poplatek uhrazen, příp. počet psů.
Na adresu: urad.mestyse@klenci.cz následně zašlete informační e-mail, nebo zavolejte na tel: 379 794 231. Na základě e-mailů nebo telefonů vám do schránek doručíme známku na popelnici.

V týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2021 proběhlo zaměření vybraných
oken v objektu čp. 330. Dodavatel si náhodně zvolil okna, která
pro kontrolu zaměří a následně objedná výrobu. O dalším postupu budeme dále informovat. V každém případě bude zakázka
realizována po vchodech. Po instalaci oken proběhne ihned zednické začištění.
Protože je akce rozsáhlá s ohledem na množství bytů, obracím
se na vás i jménem dodavatelské firmy s prosbou o trpělivost a
součinnost.
Děkuji.
Jan Bozděch

Městys s koupí neuspěl
Nejasný osud objektu čp. 164
Před časem jsme
uváděli
zprávu,
že objekt
čp.
164
(vojenská
bytovka
u křižovatky prodejny JIP) je na prodej a
městys o ni požádal. Po převedení tohoto
objektu ze strany Min. obrany na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
(dále ÚZSVM) odeslali žádost o přímý
prodej městysi. Po všech nutných proce-

sech ze strany ÚZSVM a městyse byla z
naší strany podepsána kupní smlouva.
Smlouvu ÚZSVM odeslal ke konečnému
schválení na Ministerstvo financí. Čekali
jsme téměř půl roku na vyjádření. To nám
bylo doručeno před dvěma týdny a objekt
městysi schválen nebyl.
Můžu jen doplnit, že nikdo na Ministerstvu financí neměl ani trochu snahu
se s námi bavit např. o vyšší ceně nebo o
jakémkoliv jiném řešení. Dům je tak dnes
určený k dražbě, která proběhne cca do
3 měsíců a lze očekávat, že v této dražbě
městys neuspěje, protože naše možnosti

jsou velmi omezené. Předkládám, že se
dražby zúčastníme, pokud tak zastupitelstvo rozhodne. Objekt však nyní může
koupit prakticky kdokoliv. Jen doufám,
že takový majitel z tohoto domu neudělá
sociální byty ev. něco podobného, co nám
způsobí spíše problémy.
Abychom neházeli flintu do žita, oslovil
jsem našeho senátora, pana Vilímce, poslance ve sněmovně, kteří jsou zvoleni za
náš kraj, zda je možné s touto věcí pomoci.
Leč odpovědi jsem se ani od jejich asistentů nedočkal.
Jan Bozděch
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Dokončení ze str. 2

30. 4. se postavila májka bez účasti veřejnosti a májový pietní akt k osvobození
Klenčí proběhl opět bez veřejnosti v Klenčí i na Výhledech.
Stará pošta nahradila 2. 6. v tu dobu pro
veřejnost zavřenou ZŠ Klenčí pro dárcovství krve.
26. 5. byl po dvou měsících znovu otevřen s omezeními hraniční přechod Lísková. Od 5. 6. pak bez omezení. 1. 7. jsme s
kolegou Markusem Ackermanem z Waldmünchenu moderovali setkání na Lískové
k 30. výročí otevření hranic i za účasti zástupců okresu Cham a Plzeňského kraje. V
Lískové byl vysazen „Strom přátelství“.
V září se v Plzni v Měšťanské besedě
uskutečnilo vyhlášení soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje, kde i Klenčí mělo svoje
želízko v ohni – Rekonstruovanou budovu MŠ a zahradu MŠ. Získali jsme čestné
uznání poroty, které náš projekt posunulo
mezi nejúspěšnější v tomto regionu.
S podzimem začalo znovu zpřísňování
opatření. Došlo i na zrušení klenečské pouti, stejně jako 95. výročí úmrtí J. Š. Baara
muselo zůstat pouze v symbolické rovině.
Zajímavostí byla valná hromada ZS
Čerchov a.s., která se konala na fotbalovém hřišti v Chodově. Rozsvícení vánočního stromu se obešlo taktéž bez veřejnosti.

Pár slov závěrem
Za sebe doplním, že rok 2020 byl zvláštní. Zvláštní byl proto, že jsme najednou
ztratili řadu věcí, které pro většinu národa jsou samozřejmé – volný pohyb bez
hranic, absolutní svoboda, prakticky neomezená dostupnost všeho. Slyšel jsem
často větu: Chci tam jít, tak tam prostě
půjdu, protože můžu. Najednou nám to
někdo vzal nebo nás v tom někdo omezil,
a jak sami nyní můžete vidět, kolik lidí
tuto situaci nezvládne. Lidé se nedokáží
vzdát toho, co pro ně možná ani není tak
podstatné. Je otázkou, jestli potřebujeme
kulturu, potřebujeme nutně lyže, apod.
Z mého pohledu je nejhorší obrázek této
doby absence sociálních kontaktů mezi
dětmi a výuky ve škole. V tom spatřuji skutečný problém. Myslím si, že každý člověk
se dokáže s omezením vyrovnat nebo jej
pochopí, ale dětem se toto těžko bude nahrazovat a doufejme, že to nepoznamená
jejich život v pozdějším věku.
Ať už byl ten minulý rok jakýkoliv, věřím, že ten letošní bude o kousek lepší a
podaří se nám zejména vrátit naši zemi do
normálního života.
Jan Bozděch

Participační rozpočet
Občané rozhodují o investičních akcích
Jak bylo uvedeno v minulém vydání
zpravodaje Čakan, rok 2021 bude druhým rokem tzv. participativního rozpočtu.
Opět bude na vás rozhodnutí, kam se bude
primárně investovat část prostředků z rozpočtu městyse. Uvnitř zpravodaje najdete
hlasovací lístky, které obsahují hlavičku
a navržené akce, o kterých je možné hlasovat. Abychom zajistili, že nebude možné hlasování zneužít, na hlasovací lístek
budete uvádět jméno a místo bydliště.
Dále vyberete z nabízených akcí pouze
jednu a lístek vhodíte do hlasovací urny,
která bude připravena ve vestibulu úřadu
městyse. Věková hranice pro hlasující je
stanovena minimálně na 18 let. Další lístky můžete získat v budově úřadu městyse.
Potřebný počet hlasů je minimálně 50.
Protože je nyní omezený vstup do budovy úřadu městyse, termín pro dodání hlasovacích lístků je stanoven na 31. 3. 2021
do 17:00 hod. Na dubnovém zasedání za-

stupitelstva bude rozhodnuto.
Vybírat můžete z těchto akcí:
• nový povrch dětské hřiště – úprava stávajícího povrchu a dopadových ploch kolem herních prvků
• vánoční osvětlení v centru městyse – rozšíření stávajícího vánočního osvětlení o
další prvky
• nákup nových laviček na sezení v městysi
včetně laviček na Baarovu stezku – např.
lavičky podél komunikace II/189
• veřejné ohniště s posezením
• posilovací nebo workoutové prvky (rozšíření dětského hřiště)
• přístupy do zdravotního střediska –
oprava stávajících předních vstupů do
dětského oddělení a hlavní budovy
Pokud máte náměty na další akce, které
nevyžadují projektovou přípravu, budeme
rádi, když je na hlasovací lístek doplníte.
Jan Bozděch

Záměr prodeje
Bistra Čerchov
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání 20. 1. schválilo uveřejnění záměru
prodeje domu na Čerchově (bistro Čerchov). K tomuto kroku městys přistupuje zejména kvůli průzkumu trhu, tzn.
zda vůbec je objekt prodejný či nikoliv a
případně jaká bude nabízená částka. Po
obdržení nabídek bude zastupitelstvo v
březnu na zasedání rozhodovat o dalších krocích.
Jan Bozděch

Dotační tituly
vypsané městysem
Městys Klenčí pod Čerchovem vyhlásil opět tři dotační tituly pro rok 2021
se zaměřením na spolkovou činnost,
na podporu činností pro děti a mládež
a na podporu pořádání kulturních akcí.
Žádosti je možné podávat do podatelny
úřadu městyse v období od 1. 2. 2021
do 12. 3. 2021 do 14:00 (v minulém čísle byla uvedena chybně uzávěrka). Dle
schválených pravidel pro vyplácení příspěvků je nutné podat žádost, která má
všechny potřebné náležitosti.
Budeme se těšit na vaše žádosti.
Jan Bozděch

Termíny zasedání
zastupitelstva městyse
Nejbližší termíny zasedání zastupitelstva:
24. 3. 2021
17:30
Zasedání se uskuteční vždy od 17:30 v
prostorách Staré pošty.

Svoz komunálního odpadu
bude probíhat
v následujících termínech:
(Omlouvám se touto cestou všem občanům za chybně uvedené informace v
minulém vydání Čakanu)
Únor – 24.
Březen – 10., 24.
Duben – 7., 21.
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Jindřich Jindřich
Připomínka výročí narození

5. března si připomeneme 145. výročí
narození nekorunovaného krále chodské
písně, našeho rodáka Jindřicha Jindřicha,
který se v roce 1876 narodil ve staré škole
v Klenčí (na místě dnešního sídla úřadu
městyse). Pevné základy hudebního vzdělání získal doma od otce, typického venkovského kantora se širokým hudebním
vzděláním. J. Jidnřich se oddal hudební
tvorbě a klavírní hře. Doprovázel slavné

české pěvce, z nichž jmenujme
například Karla a Emila Burianovi a zejména Emu Destinovou.
Ta velmi milovala jeho chodské
písně a často je na koncertech
uváděla. Koncertoval se Ševčíkovým kvartetem a byl úspěšný i
jako sólový klavírista.
Největším dílem Jindřicha Jindřicha je 26 dílný etnografický
sborník Chodsko. Výsledky své
sběratelské činnosti publikoval v
devítidílném Chodském zpěvníku, který obsahuje 1400 notových záznamů písní a na 4000 textů. Je to sbírka ve
své rozsáhlosti a úplnosti ojedinělá v naší
i světové literatuře.
Hudební dílo Jindřicha Jindřicha je převážně vokální. Zkomponoval více než 170
písní s doprovodem klavíru či orchestru, 29
mužských sborů, 8 smíšených sborů a 16
ženských sborů. Vedle této tvorby zkom-

ponoval řadu drobných klavírních skladeb,
rovněž vesměs inspirovaných Chodskem.
Byl sbormistrem domažlického sboru Čerchovan a v Domažlicích, kde téměř celý
život působil, vybudoval muzeum dokladující chodské lidové umění. V komorní
expozici věnované milovníkovi chodského
národopisu a hudebnímu skladateli Jindřichu Jindřichovi si návštěvníci mohou prohlédnout nejenom jeho pracovnu, ale také
chodskou senci, ukázky chodské keramiky
a především unikátní sbírku lidových podmaleb na skle. Během prohlídky zaznívají
ukázky Mistrovy tvorby.
Za své hudební i etnografické dílo byl
v roce 1954 jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1957 národním umělcem.
Byl členem České akademie věd a umění
a čestným členem Svazu českých skladatelů.
Jindřich Jindřich zemřel 23. října 1967 a
je pochován na hřbitově v rodném Klenčí.
mv

Kulturní akce
Nad konáním kulturních akcí stále visí otazníky
Vážení spoluobčané,
s ohledem na aktuální stav opatření
vlády a očekávaný další vývoj jsme z pochopitelných důvodů museli přistoupit ke
zrušení veškerých kulturních akcí a to až
do odvolání. Týká se to v každém případě
přivítání roku, celé bálové sezóny, masopustu, oslavy MDŽ.
Nejbližší akcí, která se, doufejme, bude
moci konat, je stavení májky a 1. května

výročí osvobození Klenčí. Otazník visí nad
folklorním festivalem Výhledy. Pokud by
bylo platné omezení pro maximální počet
100 lidí, pak by se akce pravděpodobně
nekonaly, protože si neumím představit,
jak bychom 101. návštěvníkovi řekli: „Už
máte smůlu, protože jste 101.“
Pro případné kritiky tohoto postupu
nebo vládních opatření doplním, že jako
pořadatelé nebo spolupořadatelé také

neseme riziko sankcí. Nedovedu si představit, jak bychom si následně obhájili
případný postih městyse v přestupkovém
řízení. Riziko šíření nákazy jako další faktor ani nemusím zmiňovat.
Pokud si někdo kulturní akci v Klenčí
v době omezení uspořádá, pak je to čistě
jeho riziko a odpovědnost.
Za ÚM a ZM Jan Bozděch

Dům přírody Českého lesa,
městys Klenčí pod Čerchovem,
AOPK ČR, regionální pracoviště správa CHKO Český les a Foto-Tur- Cerch
Pořádají 4. ročník :

Fotosoutěže pro amatérské fotografy od 10 let do 99 let
ČESKÝ LES
Čtyři roční období v Českém lese
Jaro, léto, podzim a zima
střídá se pro toho, kdo to tak vnímá.
Vyhlášení soutěže 25. 01. 2021 Uzávěrka 01. 10. 2021

Více informací naleznete na stránkách Domu přírody www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa

Informace Českého zahrádkářského svazu
Také v letošním roce český zahrádkářský svaz v Klenčí bude
objednávat sadbové brambory těchto odrůd: Finka, Belarasa, Dicolora, Annalena za jednotnou cenu 19,- Kč/ kg.
Zájemci nejen z řad členů ČZS mohou do 15. 3. 2021 objednáv-

Odrůda

ku vhodit do schránky: Luboš Holý čp. 241, Jitka Pittnerová čp.
261, Karel Vojtík čp. 277 nebo telefonicky na č. 721 885 682 (Luboš Holý). Po 15. 3. lze objednat po tel. domluvě. Brambory budou vydávány v průběhu dubna (termín vyhlásíme rozhlasem).

Kg

Finka - velmi raná - varný typ B
Belarasa - červené - velmi raná - varný typ B
Dicolora - raná - varný typ AB
Anna Lena - poloraná - varný typ A
Adresa a tel. kontakt:

Nově otevřeno:
Zámečnictví a otevíraní bytů, aut,
trezorů atd.
Otevírání bytů, aut je nonstop.
Mob.731165958
Nově otevřeno od 1. 3. 2021 zámečnictví v Klenčí pod Čerchovem č. p.
66 vedle kulturního domu u nádraží.
Parkoviště je k dispozici.
Možnost přidělání klíčů, prodej zámků, fabek atd. Je možnost i přidělání
autoklíčů a čipování.
Otevírací doba:
Po-St-Pá-So-Ne. 8:00 - 11:00 hod.
V případě nezastižení je možná domluva telefonicky na čísle
731165958.
Děláme i nonstop otevírání bytů, aut,
trezorů a montáže. Vše po domluvě...

Pro ty, kteří neměli jasno, k čemu otvor
u parkoviště před Starou poštou slouží.

