Zpravodaj městyse Klenčí pod Čerchovem

Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Číslo 12
Milí spoluobčané,
v roce 2016 jsme prožili nejdelší adventní čas a tento rok je naopak ten
nejkratší za posledních 11 let. Zlatá adventní neděle tentokrát připadá až na
Štědrý den. Tím také končí doba adventu a 25. prosince začíná doba vánoční,
která končí v neděli následující po 6.
lednu.
Výraz advent pochází z latinského
adventus, tedy příchod (Ježíše Krista),
a v katolické církvi představuje dobu, ve
které se připravujeme na Vánoce.
Se vstupem svátečního času do našich domovů vrcholí přípravy na snad
nejkrásnější svátky v roce. Z našich
domovů se line vůně napečeného cukroví, perníčků. Každý se snaží vyzdobit
svá obydlí, aby tak mohl prožít svátky
v pohodlí, ve společnosti své rodiny a
přátel.
Vždy je dobré si uvědomit, že ne všude na světě jsou lidé, kteří mají štěstí
a mohou takto oslavit Vánoce. Je stále
mnoho míst, kde zuří válka, přírodní katastrofy. Proto si važme toho, že
žijeme v době míru, dostatku nebo až
přebytku toho, co nám moderní doba
nabízí.
Než se budeme s letošním rokem
loučit a budeme jej hodnotit, nechme
negativa někde v pozadí a poučme se z
nich. Těšme se však z úspěchů a toho,
co se nám podařilo.
S koncem roku bych opět rád poděkoval všem, kdo se jakkoliv podílejí na
spolupráci s městysem a také nám jsou
nápomocni. Obzvláště v dnešní době
to nepovažujeme za samozřejmost a o
to více si každé pomocné ruky ve všech
oblastech vážíme.
Vážení přátelé, rád bych vám jménem
zastupitelstva městyse a pracovníků
úřadu městyse popřál krásné a pohodové vánoční svátky. V novém roce 2018
vám potom přeji pevné zdraví, mnoho
štěstí a úspěchů.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz
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Bílou stopou pod Čerchovem

S nadělenou sněhovou pokrývkou srdce
lyžaře zaplesalo nad úžasnými možnostmi
pro běžecké lyžování, které nejbližší okolí Klenčí nabízí. Stačí se vypravit do 4 km
vzdálené osady Capartice, kde se nachází
několik kilometrů strojově upravených běžeckých tras. Na louce v Caparticích jsou
najeté okruhy 500 m až 3 km a dalších až
10 km v lese směrem na Sádek. Tratě jsou
upravované sněhovou rolbou Městem Domažlice a okruhy na louce jsou projeté jak
pro klasiku tak pro bruslení.
Přístup do tratí je z parkoviště v Caparticích, které je zpoplatněno 40 Kč/den.
Další kilometry strojově upravených tratí se nachází kolem Čerchova. Čerchovský
okruh dlouhý 13,7 km nadchne zkušené
lyžaře i začátečníky. Trasa vede převážně
po vrstevnici a až na pár úseků vede převážně po rovinatém nebo mírně zvlněném
terénu.
Z Čerchovského okruhu je možné odbočit na okruh kolem Gibachtu. I zde jsou
všechny trasy pravidelně upravovány sněhovou rolbou a na některých úsecích i pro
bruslení.

Přístup k trasám z české strany je rovněž
z parkoviště v Caparticích. Odtud ještě tak
2 km buď pěšky po silnici nebo když jsou
dobré sněhové podmínky tak po strojově
upravené trase podél cesty nebo z parkoviště přímo pod Rozcestím, tam je v zimním období povolen vjezd jen s řetězy.
Z německé strany je přístup k tratím z
parkoviště na Althütte nebo Gibachtu.
Občerstvení je možné v Capartické hospůdce přímo v Caparticích, kde je otevřeno denně a v nabídce jsou jak hotová jídla
tak minutky. O víkendech je v provozu
Bistro na Čerchově, to bude ale přes vánoční svátky zavřené. Lyžařům a turistům
vůbec je k dispozici i útulna na Malinové
hoře, tam jsou návštěvníci odkázáni na
vlastní zásoby. Bohužel z technických důvodů bude útulna do konce roku 2017 uzavřena, otevřeno bude až od Nového roku a
to jen o víkendech.
Pokud si budete chtít svátky zpestřit výstupem na Čerchov bude rozhledna v provozu na Silvestra a na Nový rok. Ve dnech
25. a 26. 12. pouze za příznivých podmínek.
TIC
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Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy území Klenčí pod
Čerchovem se posunuly do své poslední
fáze. Závěreční jednání se konalo 27. 11.
v sále KD u nádraží. Na tomto jednání zaznělo mnoho informací, které považuji za
podstatné, uvedu je v tomto vydání Čakanu. Cituji zde slova paní Jitky Petružálkové ze Státního pozemkového úřadu.

námitky vlastníků byly projednány a vyřešeny.
Po plánu společných zařízení byl vypracován návrh nového uspořádání pozemků. Ten byl s vlastníky projednán. Vše bylo
zakončeno závěrečným jednáním.

a kdykoliv vlastník přijde na Pozemkový
úřad v Domažlicích s žádostí, bude mu
pozemek vytyčen (zdůrazňujeme, že toto
lze pouze jednou).

Co bude následovat

Shrnutí dosavadního průběhu
pozemkových úprav

Pozemkový úřad je povinen vydat po
závěrečném projednání rozhodnutí o
schválení návrhu komplexní pozemkové
úpravy, nejdéle však do 3 měsíců od závěrečného jednání. Rozhodnutí obdrží
všichni účastníci řízení do vlastních rukou. Každý vlastník obdrží také soupis
pozemků po pozemkové úpravě, tedy ten
dokument, který byl podepisován v rámci
návrhu. Bude pouze doplněn o nová čísla
pozemků.
Po nabytí právní moci I. rozhodnutí
zpracovatel vypracuje digitální katastrální digitální mapu a pozemkový úřad vydá
II. rozhodnutí tzv. o výměně vlastnických
práv. Každý vlastník opět obdrží přílohu,
kde bude vypsané, které pozemky pozbývá
a které nabývá. Do této doby budou v katastru vedeny pozemky stále pod starými
čísly.

Mezi I. a II. rozhodnutím dochází k
omezení převodu, prodeje a darování pozemků. V případě, že bude chtít vlastník
sepisovat kupní, darovací a další formy
smluv, je nutné, aby v této smlouvě byla
napsána původní čísla pozemků, která budou uvedena v katastru a také nová čísla
dle rozhodnutí, které vlastník od pozemkového úřadu obdrží.
Dosavadní nájemní vztahy, pachtovní
smlouvy a další k předmětným pozemkům, kterých se pozemková úprava týká,
zanikají dle zákona k 1. říjnu běžného
roku a uživatelé by měli s vlastníky sepsat
nové pachtovní, nájemní smlouvy, kde
budou uvedena již nová čísla pozemků a
jejich výměry.

Řízení o komplexní pozemkové úpravě
v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem bylo zahájeno 20. 9. 2012 na základě
žádostí vlastníků zemědělské půdy o celkové výměře 378 ha, která činila cca 63 %
celkové výměry zemědělské půdy v katastrálním území. Do pozemkové úpravy byly
zahrnuty pozemky o celkové výměře 606
ha.
Po veřejné soutěži byla zpracováním
pozemkové úpravy pověřena firma GEOREAL spol. s r.o. Plzeň. Prvním krokem
bylo zaměření skutečného stavu v terénu
a zjišťování průběhu hranic tvořící vnější
a vnitřní obvod pozemkové úpravy. Toto
se uskutečnilo s pozvanými vlastníky ve
dnech 20. 4. - 27. 4. 2015.
Pozemkový úřad svolal na 30. září 2015
úvodní jednání, kam byli pozváni všichni účastníci řízení v obvodu pozemkové
úpravy. Zúčastnění byli seznámeni s účelem a cílem pozemkové úpravy a s harmonogramem prací. Na úvodním jednání byl
zvolen sbor zástupců vlastníků pozemků.
Byly vypracovány soupisy nároků, které
byly rozeslány všem známým vlastníkům.
Projednávání soupisů pozemků s vlastníky probíhalo koncem roku 2015. Všechny

Vytýčení hranic pozemků
Každý vlastník má dle zákona nárok na
jedno vytyčení pozemků, které byly řešeny
v pozemkové úpravě, zdarma na náklady
státu. Proto současně s II. rozhodnutím
obdrží všichni vlastníci informativní dopis
k vytyčení a formulář žádosti o vytyčení
nových pozemků. Kdo bude mít o vytyčení
zájem, může o něj požádat. Pokud nebude žádost podána hned, nárok nezaniká

Omezení převodu pozemků

Možnost realizace opatření
Po zapsání digitální katastrální mapy do
katastru nemovitostí bude následovat realizace plánu společných zařízení, tzn. vybudování cest, zpřístupnění pozemků dle
požadavku obce a dle schválených priorit.

Povinnost vlastníka
Po zapsání pozemkové úpravy je třeba
podat nové daňové přiznání na finanční
úřad (leden 2019) – pokud bude pozemková úprava zapsaná v roce 2018.
Zdroj: paní Jitka Petružálková,
závěrečné jednání v Klenčí pod Čerchovem

Štrasburk, cesta do centra evropské politiky

Ve dnech 13. a 14. listopadu uskutečnila skupina zastupitelů z Klenčí pod
Čerchovem návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku na pozvání pana

Jiřího Maštálky. Skupinu z Klenčí tvořilo
16 lidí převážně zastupitelů. Společně se
skupinou z Vysočiny jsme 13. listopadu
v ranních hodinách odjížděli směrem do
oblasti Alsaska. Po krátké prohlídce města
Norimberk následovalo ubytování nedaleko Štrasburku.
V úterý byl naplánován příjezd k Evropskému parlamentu a jeho prohlídka.
Program začínal besedou s europoslancem Jiřím Maštálkou, který nás seznámil
se svým aktuálním programem. K této
besedě se připojila také europoslankyně
Kateřina Konečná. Po několika informacích o složení vrcholných orgánů EU jsme

měli možnost podívat se na diskuzní část
plenárního zasedání Evropského parlamentu. Bylo zajímavé poslouchat názory
vrcholných politiků zemí napříč Evropou.
Inspirativní mohla být také organizace celého zasedání.
Po obědě následovala prohlídka historické části města, již s lehkým nádechem
Vánoc a odjezd zpět do České republiky.
Za celou skupinu z Klenčí pod Čerchovem bych chtěl panu Maštálkovi poděkovat. Myslím, že bylo zajímavé podívat se
na evropskou úroveň politiky a udělat si
praktický obrázek o fungování této instituce. 			
Jan Bozděch
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USNESENÍ ze 71. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 20. listopadu 2017
Rada městyse:
A.
1.71
2.71
3.71
•
•
•
•
4.71
5.71

Schvaluje:
Opravu dveří na traktoru pro zimní údržbu městyse.
Rozpočtovou změnu č. 11/2017 k 30. 11. 2017.
Cenovou mapu na pronájem pozemků dle návrhu
finančního výboru s platností od 1. 1. 2018 ve výši:
zemědělské pozemky: 0,32 Kč/m2/rok;
zahrady, venkovní posezení: 3,- Kč/m2/rok;
skladování dřeva: 10,- Kč/m2/rok;
ostatní využití dle individuálního projednání v rámci
rady / zastupitelstva městyse.
Vyhlášení záměrů na pronájem pozemků dle nájemních
smluv končících k 31. 12. 2017.
Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v
budově čp. 285 na pozemku p.č. 534 v KÚ Klenčí pod
Čerchovem o výměrách dle tab. č. 1.

Tab. č. 1 – Celkové výměry pro vyhlášené záměry v objektu čp. 285
Výměra prostor

6.71

7.71

Účel pronájmu

2

114,3 m

Provozování lékárny

99,42 m

2

Provozování ordinace praktického lékaře

53,26 m2

Provozování ordinace gynekologického lékaře

45,41 m2

Provozování ordinace zubního lékaře

50,31 m

Provozování ordinace zubního lékaře

2

Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v
budově čp. 38 na pozemku p.č. st. 80/1 v KÚ Klenčí pod
Čerchovem o celkové výměře 43,65 m2 a nebytových
prostor v budově čp. 38 na pozemku p.č. st. 80/1 v KÚ
Klenčí pod Čerchovem o celkové výměře 17,6 m2, oba za
účelem podnikání v oblasti kadeřnictví a kosmetiky.
Pronájem nebytových prostor v budově čp. 123 na pozemku p.č. st. 318 o výměře 30 m2, nebytové prostory v
budově č. p. 140 na pozemku parc. č. st. 143/2 o výměře
22 m2, část pozemku parc. č. 143/2 mezi objektem č. p.
140 a objektem č. p. 123 o výměře 120 m2 (bar K1 a přilehlé prostory) společnosti Auction ZONE s.r.o., Rybná

716/24, 110 00 Praha, IČO: 06532632.
Pravomoc starostovi městyse k uzavírání dodatků smluv
v bytových domech čp. 331 – 333 pouze v případě, že se
jedná o dodatky ke stávajícím smlouvám.
9.71
Výměnu lina v kuchyni v bytě č. 11 bytového domu čp.
330 dle žádosti pana V. K.
B.
Ukládá:
10.71		Starostovi vstoupit v jednání s nájemníkem L. Ch.
ohledně pronájmu bytu v objektu DPS.
11.71 Starostovi vstoupit v jednání s nájemníkem p. K. ohledně soustavného porušování domovního řádu v DPS.
12.71 Starostovi připravit nabídku na výměnu stropních svítidel v lékárně Klenčí pod Čerchovem dle žádosti.
C.
Bere na vědomí:
13.71 Smlouvu o dílo s panem J. K. na akci: „Rekonstrukce
rozvaděče v objektu Zdravotního střediska v Klenčí pod
Čerchovem – 2. etapa“.
14.71 Žádosti na pronájem prostor ve zdravotním středisku
spol. Praktik Klenčí s.r.o., MUDr. M. H. a spol. Lékárna
Klenčí s.r.o.
15.71 Žádosti na pronájem objektu K1 baru a přilehlých
prostor pana P. H. a Auction ZONE s.r.o.
16.71 Žaloby na neuhrazení dlužné částky za nájemné paní M.
P. vůči městysu Klenčí pod Čerchovem.
17.71 Usnesení Okresního soudu v Domažlicích pro OPP
pana I. P. a paní M. T. ve prospěch městyse Klenčí pod
Čerchovem.
18.71 Žádost pana J. Š. o prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 2876 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
19.71 Žádost o odkoupení bytu pana J. V. v bytovém domě čp.
330 a vyjádření právní zástupkyně k této žádosti.
20.71 Vyúčtování autobusové dopravy na Čerchov za rok 2017
od společnosti Arriva s.r.o.
21.71 Vyjádření vedoucího odboru dopravy za KÚ Plzeňského
kraje k dotazníku měst a obcí v oblasti dopravní problematiky Plzeňského kraje.
22.71 Žádost Lékárny Klenčí s.r.o. o výměnu stropních svítidel
v prostorách lékárny.
8.71

USNESENÍ ze 72. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 29. listopadu 2017
Rada městyse:
A.
1.72

2.72

3.72
4.72

Schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV – 12 – 0011276 Klenčí pod Čerchovem, DO 734/65
– kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s. sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 v zastoupení
společností Senergos, a.s., sídlem Družstevní 452/13a,
664 49 Ostopovice, IČO: 26915413.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Klenčí
pod Čerchovem p.č. 715/15 – kNN, IV-12-0008136/1/
VB se společností ČEZ Distribuce, a.s. sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 v zastoupení společností STEMONT JS s.r.o., sídlem Hřbitovní 281, 346
01 Horšovský Týn, IČO: 27971589.
Výměnu akumulačních kamen v objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 38 dle žádosti paní R. M.
Vyřazení majetku MŠ k dalšímu využití pro realiza-

5.72
6.72

B.
7.72

8.72

ci zahrady u mateřské školy dle inventurního soupisu
DDHM č. 028310 Dřevěná terasa NZ 2/12 1 a DDHM
č. 028311 Dřevěná terasa NZ 2/12 1.
Přihlášku do soutěže Zlatý erb 2018 v rámci Plzeňského
kraje – soutěž internetových stránek.
Zpracování projektové dokumentace do úrovně realizační na místní komunikaci a inženýrské sítě na pozemcích p.č. 636/55 a 636/57 v KÚ Klenčí pod Čerchovem
projektantem panem J. B.
Ukládá:
Starostovi uzavřít smlouvu o dílo s projektantem panem
J. B. na zpracování projektové dokumentace na místní
komunikaci a inženýrské sítě na pozemcích p.č. 636/55
a 636/57 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Starostovi připravit nabídku na výměnu oken v bytovém
domě čp. 330 a nabídku na výměnu oken v bytě č. 5 byto-
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C.
9.72
10.72
11.72

12.72

vého domu čp. 330.
Bere na vědomí:
Vyjádření společnosti Auction Zone s.r.o. a pana P. H. k
pronájmu baru K1 a přilehlých prostor.
Žádost manželů Č. o kácení jírovce maďalu na rozhraní
pozemku p.č. 734/26 a jemu přilehlých.
Žádost paní R. M. o prodloužení pronájmu v objektu
Klenčí čp. 38 za účelem provozování kosmetického salonu a finanční příspěvek nebo výměnu akumulačních
kamen.
Usnesení Okresního soudu Plzeň-jih č. j. 3 P 76/2014201 v řízení o přezkumu svéprávnosti a opatrovnictví
člověka – o zahájení řízení, Usnesení Okresního soudu
Plzeň-jih č. 3 P 76/2014-205 v řízení o svéprávnosti a
opatrovnictví člověka – jmenování advokáta a Usnesení

13.72
14.72
15.72
D.
E.
16.72

Okresního soudu Plzeň-jih č. 3 P 76/2014-207 v řízení o
svéprávnosti a opatrovnictví člověka – stanovení znalkyně z oboru zdravotnictví – psychiatrie.
Žádost paní S. B. o výměnu oken v bytě č. 5 bytového
domu čp. 330.
Členství starosty městyse v Kontrolním výboru SMO
ČR.
Vyjádření obce Česká Kubice k žádosti o dotaci pro Fotografický kroužek.
Neschvaluje:
Doporučuje:
Výboru pro životní prostředí prověřit žádost manželů
Č. o kácení jírovce maďalu na rozhraní pozemku p.č.
734/26 a jemu přilehlých.

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 30. 11. 2017
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: splněny všechny úkoly a uskutečněny
všechny naplánované akce z minulé schůze
3. Zhodnocení uplynulých akcí: 5. 11. Beseda s Karlem Jachanem; 5. – 26. 11. Vernisáž a výstava obrazů Františka Líbala a
Marie Schwabové; 11. – 12. 11. Martinská pouť
4. Příprava aktuálních akcí (do další schůze):
9. 12. Zájezd na vánoční trhy do Gutenecka v SRN; 27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise;
5. Příprava výhledových akcí: Divadelní představení Ochotnického divadelního spolku Karel s názvem Sněhurka a 5 trpaslíků
(leden); Masopust (10. 2.); Beseda o čsl. legiích (17. 2.)
6. Plán akcí na rok 2018: Divadelní představení Ochotnického
divadelního spolku Karel s názvem Sněhurka a 5 trpaslíků
(leden) - Anderle, Kopča; Masopust (10. 2.) - Anderle, Ondráček; Beseda o čsl. legiích (17. 2.) - Anderle, Sedlák; Beseda s
Karlem Jachanem (únor a září) - Anderle, Ondráček; Beseda
s pamětníky o Klenčí (březen) - Anderle, Ondráček; Beseda s
Karlem Benešem o Maroku a Islandu (duben) - Anderle, Sedlák; Pohádkové divadlo tety Terezy z Mlázov (duben) - Anderle, Ondráček; Zájezd na Bosch Fresh festival (19. 5.) - Smazal, Kopča; Brigády na křížcích (květen) - Anderle, Ondráček;
Výstava modelů leteckomodelářského klubu (květen) - Kopča, Sedlák; Mezinárodní den dětí (2. 6.) - Anderle, Smazal;
Beseda s Jiřím Kajínkem (červen) - Smazal, Sedlák; Brigády
na Výhledech (červen) - Kopča, Sedlák; Beseda se Zdeňkem
Procházkou (červen) - Anderle, Ondráček; Slavnosti Výhledy
+ koncert kapely Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války
(červenec) - Anderle, Ondráček; Zájezd do Plané, Boněnova
a Mariánských Lázní (září) - Anderle, Kopča; Účast na soutěži o největší dýni v Šalmanovicích (září) - Anderle, Ondráček;
Výstava obrazů a historických fotografií Klenčí (září) - Kopča,
Sedlák
7. Rozpočet 50 000 Kč: Divadelní představení Ochotnického divadelního spolku Karel s názvem Sněhurka a 5 trpaslíků (leden) – 1 000 Kč; Masopust (10. 2.) – 12 000 Kč; Beseda o čsl.

Svoz komunálního odpadu:
Leden – 2., 16., 30.
Únor – 13., 27.
Březen – 13., 27.

legiích (17. 2.) – 300 Kč; Beseda s Karlem Jachanem (únor a
září) – 500 Kč; Beseda s pamětníky o Klenčí (březen) – 300
Kč; Beseda s Karlem Benešem o Maroku a Islandu (duben) –
300 Kč; Pohádkové divadlo tety Terezy z Mlázov (duben) – 2
000 Kč; Zájezd na Bosch Fresh festival (19. 5.) – 2 000 Kč;
Brigády na křížcích (květen) – 300 Kč; Výstava modelů leteckomodelářského klubu (květen) – 500 Kč; Mezinárodní den
dětí (2. 6.) – 10 000 Kč; Beseda s Jiřím Kajínkem (červen) – 5
000 Kč; Brigády na Výhledech (červen) – 2 000 Kč; Slavnosti
Výhledy + koncert kapely (Vítkovo kvarteto a Veteráni studené
války) (červenec) – 10 000 Kč; Beseda se Zdeňkem Procházkou (červen) – 300 Kč; Zájezd do Plané, Boněnova a Mariánských Lázní (srpen) – 2 000 Kč; Účast na soutěži o největší
dýni v Šalmanovicích (září) – 1 000 Kč; Výstava obrazů a historických fotografií Klenčí (září) – 500 Kč.
Všechny částky jsou uvedené jako maximální. Rozpočet 50
000 Kč znamená, že do této částky by se mohly vyšplhat výdaje jen v případě, že by se podařilo uskutečnit všechny akce. V
roce 2017 bylo naplánováno 21 akcí s rozpočtem 40 000 Kč a
uskutečněno bylo 16 akcí s náklady cca 25 000 Kč.
8. Různé: Oprava křížů, soch a památníků (Mlynářuc kříž pod
Klenčím z roku 1842, kříž nad Klenčím z roku 1841, kříž k
upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885, socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1715 s obnovením do původní podoby
z let 1715 – 1842 se středověkým dříkem, pomník obětem 1.
světové války, Lomikarova Boží muka z roku 1680); zařízení
místnosti na Staré poště (DP) s uměleckými výrobky místních
občanů – obrazy, keramika apod. (dle návrhu paní Evy Buršíkové); patronát (opravy, kontroly, údržba, nastavení) nad
osvětlením ve věžičce kostela sv. Martina – osvětlení věžičky
po celý rok v nočních hodinách a nad osvětlením halogeny osvětlení přes vánoční období spolu s rozsvíceným vánočním
stromkem; navrácení soch sv. Pavla a sv. Petra na kostel; oprava erbu nad vchodem do kostela a instalace chybějících andělíčků a putti; oprava hřbitovních bran – mozaiky
Jiří Anderle, předseda výboru

Pronájem Výhledy
Majitel pozemku p. č. 2407 nacházejícím se přímo pod komunikací II/189 naproti pomníku J. Š. Baara nabízí tento pozemek k pronájmu. V případě zájmu kontaktujte prosím úřad
městyse a my vám kontakt na majitele pozemku předáme.

Čakan · prosinec 2017

5

Zpráva kontrolního výboru
V měsíci listopadu proběhly následující kontroly:
• Kontrola knih jízd za prosinec 2016 až říjen 2017. Knihy jízd
jsou vedeny elektronicky, pouze kniha jízd u traktoru je vedena v písemné formě. Kontrola evidence PHM za prosinec 2016
až říjen 2017, kontrola cestovních náhrad za prosinec 2016 –
červenec 2017. Nebyly zjištěny žádné závady.
• Kontrola účasti na zasedání zastupitelstva a rady městyse za
listopad 2016 až říjen 2017.
Účast zastupitelů na 10 zasedání byla 80,7 %, u členů rady pak
92,0 % na 25 zasedání. Účast zastupitelů podle kandidátních
listin v komunálních volbách v roce 2014: Komunistická strana
Čech a Moravy 90,0 %, Česká strana sociálně demokratická 85,0
%, Správa obce - Věc veřejná 85,0 %, Nezávislí kandidáti – TJ
82,5 %, Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem o.s.-změna pro Klenčí-sdružení DSZ a N 80,0 %, Obyvatelé Klenčí
55,0 %.
• Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse – průběžně se řeší úkoly dlouhodobého charakteru, ostatní
uložené úkoly jsou splněny.
• Sestaven plán práce kontrolního výboru na rok 2018.
Bc. František Čipera, předseda KV

Zastupitelstvo

Rada městyse

%

zasedání

%

zasedání

Bozděch

100

10/10

100

25/25

Jankovský

100

10/10

100

20/20

Kobesová

100

10/10

Němečková (nová zast.)

100

3/3

Účast:

Hnyk

90

9/10

84

21/25

Hula

90

9/10

96

24/25

Kulík

90

9/10

92

23/25

Osvald

90

9/10

Mareš

80

8/10

Mašinová

80

8/10

Záhoř

80

8/10

Anderle

70

7/10

Čipera

70

7/10
40

2/5

Smazal
Heindl (rezignoval)
Lehanka

Prezidentské volby
V měsíci lednu nás čekají prezidentské volby. Ty se uskuteční v následujících
dnech:
12. 1. 2018
14:00 – 22:00
13. 1. 2018
8:00 – 14:00
Volební místností bude opět Obřadní
síň v budově Úřadu městyse Klenčí pod
Čerchovem, adresa: Klenčí pod Čercho-

vem 118.
V případě, že žádný z kandidátů v prvním kole neobdrží 50 % všech hlasů, budeme 26. a 27. 1. ve stejných časech a na
stejném místě volit ve druhém kole. V tom
je vždy volen prezident jen ze dvou kandidátů a ten s vyšším výsledkem je zvolený.
Jan Bozděch

Mezinárodní festival outdoorových filmů
Městys Klenčí pod Čerchovem a Dům
přírody Českého lesa se účastnily letošního, již 15. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Možná se na jednu
stranu může zdát, že do této oblasti filmové tvorby městys nemá co nabídnout. Pro
Dům přírody byl však natočen film Cesta
Českým lesem, který ukazuje přírodu naší
CHKO ve čtyřech ročních obdobích. Soutěžili jsme v kategorii D – cestopisné filmy.
Festivalu se účastnilo na 200 filmů z více
než 40 zemí světa. S naším filmem jsme se
posunuli mezi 120 nominovaných filmů,
které se následně promítají v různých sálech po celé České republice, což považuji
za úspěch.
Zakončení festivalu se konalo 9. 12. v
Praze v kině Lucerna. Přestože jsme si
cenu z tohoto večera neodnesli, myslím, že
i možnost ukázat náš film v jiných místech
České republiky znamená, že zvyšujeme
povědomí nejen o našem Klenčí, ale také

o CHKO Český les.
Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za čtrnáct let své existence
se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také
na světě. Festival je zaměřený na sporty i
život s outdoorovou tématikou, na filmy
dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale
také cestopisné.
Festival má 4 soutěžní kategorie
A. dobrodružný a extrémní sportovní film
- sporty v přírodě, lyžování, paragliding, horská kola, speleologie,...
B. horský a horolezecký film
C. dobrodružný vodní sportovní film
D. cestopisný film (filmy výhradně cestopisného charakteru nezařazené do kategoríí A, B, C)
N – nesoutěžní film (nemá nárok na cenu)
Jan Bozděch

70

7/10

57,1

4/7

30

3/10

Přejeme všem občanům Klenčí
radostné Vánoce, krásné prožití svátků
vánočních a vše nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti, úspěchů i Božího
požehnání do nového roku 2018.
Za občanské sdružení Výbor pro rozvoj
městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí:
Jiří Anderle, předseda VRMKO

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem voličům, kteří ve volbách
do PS PČR dali svůj hlas Rozumným
(Rozumní – stop migraci a diktátu EU
– peníze našim občanům, důchodcům,
dětem, zdravotně postiženým…) a
zároveň i mé osobě.
Jiří Anderle
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok
2018 přeje občanům Klenčí
Demokratická strana zelených (DSZ)

VKS děkuje Václavu Langovi a Vendule
Liškové za propůjčení dýní do soutěže o
největší vypěstovanoíu dýni konané v Šalmanovicích u Třeboně. Tentokráte dýně o
velikosti 310 cm a 301 cm na přední místa
nestačily.
Jiří Anderle, předseda VKS
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Robinson v Klenčí děkuje sponzorům
Vážení sponzoři,
chtěli bychom vám za celý ZDVOP Robinson Klenčí pod Čerchovem touto cestou ze srdce poděkovat za vaši finanční a
materiální podporu. Díky vám mají naši
klienti možnost navštívit místa, kam by se
možná nikdy nepodívali.
Díky finančnímu příspěvku Filancar
s.r.o., Skautských Ještěrek z Domažlic,
Skautům Staňkov nebo SHAKTI Centrum
Jóga Domažlice mají děti možnost jezdit
na letní dětské tábory, lyžařské pobyty,
chodit plavat do bazénu nebo bruslit na
zimním stadionu.
Díky Nadaci AGROFERT jsme mohli
pořídit myčku na nádobí, pračky a počítače. Díky panu Jiřímu Macháčkovi, na kterého se můžeme vždy obrátit a který nám
vždy vyjde maximálně vstříc, jsme mohli
letošní rok do zařízení koupit novou, plně

funkční tiskárnu. Jiří Macháček také zve
naše klienty na různé akce, které zaštiťuje.
Časté finanční příspěvky firmy CALLEVA
sped. s.r.o. nám pomáhají nakoupit elektrospotřebiče a další vybavení.
Na nákup elektrospotřebiče nám také
poskytla finanční příspěvek firma Steatit
s.r.o. Rekonstrukci dětského pokoje nám
umožnila dm drogerie markt s.r.o. Rekonstrukci bude realizovat Truhlářství Václav Gibfried. Deichmann obuv s.r.o. nám
poskytla finanční dar na nákup z celého
jejich sortimentu. Naši klienti se vždy velice těší, že si mohou vybrat nové botičky
a batohy do školy. Velikou pomocnou ruku
nám dává obec Česká Kubice, která naše
zařízení maximálně podporuje. Díky panu
Ing. Petru Dobřičkovi, řediteli obchodního domu Hornbach Plzeň, jsme mohli
dokončit rekonstrukci obývacího pokoje.

Pojďte s námi pomáhat...

Jsme maminky z okolí Domažlic, které
nosí své dětičky na srdci.
V letošním roce pomáháme zařízení pro
děti, které potřebují neodkladnou péči
Robinson v Klenčí pod Čerchovem
přispět můžete i vy koupí kalendáře, kde
jsou nafocené maminky, které nosí své
děti na srdci.
CENA KALENDÁŘE JE 250 KČ.

OČNÍ OPTIKA Hynek Tichý našim klientům věnuje brýle, jelikož bez této pomoci bychom si je nemohli dovolit. Skupina
nosících maminek z Nošení na srdci nejen
v Domažlicích se rozhodla nafotit kalendář, kdy výtěžek z nákupu věnují zařízení
na výbavu pokojíčků.
Za poskytnutí reklamních předmětů děkujeme drogerii ROSSMANN, spol. s.r.o.
a Lidl Holding s.r.o.
V neposlední řadě děkujeme všem hodným lidem za obrovskou materiální pomoc ve formě oblečení a obuvi. Velmi si
vážíme všeho, co pro nás a hlavně pro naše
děti děláte. Děkujeme
Kristýna Špechtnerová, DiS.
Sociální pracovnice ZDVOP

Kalendář je možné zakoupit přímo od
maminek, které se na jeho tvorbě podílely:
Blanka Šotová (Hair Studio Blanka Šotová)
Veronika Škornáková
Jaroslava Žáková
nebo v Rodinném centru Benjamínek v
Domažlicích.

Domažlicko s mobilem v kapse 2017
Vyhodnocení turistické hry v roce 2017
Turistická hra Domažlicko s mobilem
v kapse, kterou pořádá Svazek obcí Domažlicko ve spolupráci s turistickými informačními centry na daném území se postupně stala nezbytným doplňkem hlavní
turistické sezony na Domažlicku.
I v roce 2017 připravili pracovníci informačních center regionu tuto turistickou
hru. Vybrali 95 atraktivních míst v rámci
celého regionu, kde byly umístěny QR
kódy. V době trvání soutěže, od 1. května
do 31. října 2017, si návštěvníci těchto
míst mohli QR kódy načíst do svých mobilních telefonů a zapojit se tak do soutěže.
Každý, kdo se chtěl zapojit do soutěže,
se musel registrovat na stránkách www.
svazekdomazlicko.cz nebo po načtení

prvního QR kódu mobilem. Poté navštívit
nejméně 20 atraktivit ze seznamu a načíst
do mobilního telefonu QR kód, který byl
umístěn na informačních panelech nebo
cedulích. Po načtení 20 QR kódů obdržel
hráč výherní email jako potvrzení o účasti
a splnění pravidel hry. Po předložení emailu na některém z informačních center Domažlicka získal hráč malý dárek.
Mezi deset nejnavštěvovanějších cílů
patřila:
Vyhlídka na vrchu Hrádek u obce Újezd
Domažlická šikmá věž
Zřícenina hradu Nový Herštejn
Výhledy
Rozhledna na Šibeničním vrchu u Hor-

šovského Týna
Kostel svaté Anny na Vršíčku u Horšovského Týna
Augustiniánský klášter v Pivoni
Zřícenina hradu Rýzmberk
Čertův kámen u Babylonu
Pramen Radbuzy
Výsledky v číslech:
Počet atraktivit
Počet nasbíraných atraktivit
nutných k získání výhry
Počet návštěv
Počet hlasů
Počet registrovaných soutěžících
Počet výherců

95
20
3016
1251
83
43
TIC
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KALENDÁŘ AKCÍ
Prosinec
5. 12. – 5. 1. 2018 Výstava perníkových
chaloupek a soutěž o nejhezčí perníkovou chaloupku, Stará pošta
23. 12. Vánoční koncert v kostele, 19.00
hod., kostel sv. Martina, vystoupí
mužský pěvecký sbor Haltravan a
ženský pěvecký sbor Canzonetta.
28. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise,
16.00 hod., tělocvična ZŠ Klenčí.
Leden
1.1.Novoroční běh, 11.00 hod. start 40.
ročníku běžeckého závodu v Draženově, 9.00 – 10.40 prezentace.
18. 1. Přivítání roku, 18.00 hod., sál U
Nádraží Klenčí, společné ohlédnutí za uplynulým rokem 2017 a
představení plánů na rok 2018.
20. 1. Chodská třicítka, nejstarší lyžařský běžecký závod v ČR, místo
konání Capartice, více na www.
snehari.cz.
27. 1. Staročeský bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží v Klenčí, zahraje Domažličanka, vstupné 70 Kč.
28. 1. Přechod Capartice – Gibacht,
mezinárodní hromadná lyžařsko-turistická akce, více na www.
snehari.cz.
Únor
9. 2. Sportovní bál, 20.00 hod., sál U Nádraží, pořádá TJ Spartak Klenčí.
10. 2. Masopust v Klenčí, 13.30 hod.,
pořádá VKS Klenčí pod Čerchovem.
16. 2. 126. hasičský bál, 20.00 hod., sál
U Nádraží, pořádá SDH Klenčí
pod Čerchovem.

Výbor pro kulturu a sport
Zastupitelstva městyse
připravil na

čtvrtek 28. prosince
od 16 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISE.
Turnaj se uskuteční v tělocvičně ZŠ
a zájemci se mohou přihlásit u členů
VKS do 23. 12. 2017.
Další info na tel.: 721 356 464
Jiří Anderle, předseda VKS
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VÁNOČNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. MARTINA V KLENČÍ
DNE 23. 12. 2017 OD 19.00 HODIN
V PODÁNÍ
MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU HALTRAVAN
A
HOSTŮ:
Canzonetta, dívčí trio, Jakub Ošmera,
manželé Holoubkovi

P ŘI VÍ TÁ NÍ RO KU 2 0 1 8
ve čtvrtek 18. 1. 2017 od 18:00 do 20:00
v sále U Nádraží v Klenčí
Přijďte si společně s námi připomenout hlavní události týkající se
Klenčí pod Čerchovem v roce 2017 a seznámit se s plány na rok
2018.
Program:
• Přivítání a úvodní slovo starosty městyse
• Zhodnocení roku 2017 a plány na rok 2018
• Promítání pořadu z CHKO Český les
• Přednáška na téma: Zábor Chodska v roce 1938
• Poděkování
• Závěrečné slovo
Součástí programu bude také hudební doprovod a po skončení
bude připraveno drobné občerstvení.

Osvětová beseda srdečně zve
na

STAROČESKÝ BÁL
v sobotu 27. ledna od 20 hodin
v sále U Nádraží v Klenčí p. Č.
K tanci a poslechu zahraje Domažličanka
pod vedením Jana Mlezivy.
Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan.
Vstupné: 70,- Kč, bohatá tombola.
Kroje jsou vítány, nejsou však podmínkou.

Čakan, prosinec 2017. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Č., IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: Marie Kobesová, Marta Vojtíková.
Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je ve středu 10. ledna 2018.

PF 2018

Přijměte přání radostných vánočních svátků a
úspěšného nového roku 2018!
Městys Klenčí pod Čerchovem

DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO LESA,
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR,
REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA CHKO ČESKÝ
LES,
MĚSTYS KLENČÍ POD ČERCHOVEM A
FOTO-TUR-CERCH
VYHLAŠUJÍ FOTOSOUTĚŽ

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Soutěže se smí zúčastnit pouze fotoamatéři od 18 let do 99 let
2. Fotografie musí být pořízeny pouze na území CHKO Český les
3. Fotografie musí být pořízeny výhradně fotoaparátem NIKOLIV MOBILEM
4. Minimální rozlišení fotografií je 6 MPX (poměr stran 2:3 =
3000 x 2000; poměr stran 4:3 = 3200 x 2400) nebo větší
5. Fotografie smí být upraveny v grafickém programu
6. Každý fotograf smí poslat do každé kategorie max 5. snímků
(celkem tedy 10 fotografií)
7. Fotografie nesmí být starší 5 let
8. Snímky jsou do soutěže přijímány od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:
1. BĚHÁM, LÉTÁM, PLAZÍM SE (zvířata, ptáci, bezobratlí)
2. ROSTU, KVETU, DÍVÁM SE (stromy, rostliny, krajina jako
celek)
V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší snímky. po ukončení soutěže budou soutěžící pozváni na výstavu vítězných snímků,
která se bude konat v první polovině měsíce listopadu 2018 v prostorách Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, kde
budou nejlepším autorům předány ceny.
Všechny zaslané fotografie se po ukončení soutěže stávají majetkem DPČL a CHKO ČL a budou používány k propagaci a prezentaci
CHKO Českého lesa. U každého zvěřejnění snímku bude vždy uvedeno jméno autora fotografie.

Snímky zasílejte na adresu:
Fotosoutez-DPCL@seznam.cz a to přes ÚSCHOVNU
Do poznámky uveďte tyto informace:

TĚŠÍME SE NA VAŠE FOTOGRAFIE

1. jméno autora
2. číslo kategorie
3. název fotografie
4. telefonní číslo na autora
5. místo a datum, kde byl snímek pořízen
Pokud nebudou uvedeny, snímek bude vyřazen.

