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Číslo 2
Vážení spoluobčané,
od zvolení prezidenta České republiky uplynul už měsíc a po řádné mediální
masáži snad každého voliče je pořád tato
volba častým tématem společenských
diskuzí. Volba proběhla demokraticky
a svobodně, zvolili jsme si novou hlavu
státu, a přesto se stále ozývají hlasy nespokojených voličů, kteří chtěli změnu.
Otázkou však zůstává, zda si uvědomují,
jakou změnu nebo změnu čeho? Bohužel
z televizních diskuzí, tiskových zpráv a
dalších zdrojů si volič odnesl pouze informace o tom, co by kandidáti chtěli realizovat, ale jen minimum z toho skutečně
spadá do kompetencí prezidenta republiky. Kompetence jsou často na straně našich poslanců, členů vlády nebo dokonce
europoslanců. To už ale málokdo uvedl.
Musím však dodat, že i přes výsledek voleb se život nás, občanů, měnit určitě nebude, protože prezident jej nemůže v žádném případě ovlivnit. Snad si můžu jen
postesknout, že přímá volba prezidenta
republiky naši společnost rozděluje místo toho, aby ji sjednocovala. Jen v pozadí
voleb zůstaly události, při kterých umírali
lidé na různých místech naší planety. Lidé
by si měli všímat věcí podstatných a nehledat mouchy tam, kde nejsou. Také by
se měli naučit radovat z maličkostí, přát
druhým štěstí a úspěchy a ty si potom
společně užít.
9. 2. by oslavil 105. narozeniny Jan Kadlec, který v Klenčí pod Čerchovem pracoval jako právník a ředitel kůru v kostele
sv. Martina.
9. 2. také začaly v Jižní Korey 23. zimní
olympijské hry. S radostí musím zmínit,
že i naše nejbližší okolí má svého reprezentanta. V disciplínách běžeckého lyžování nás velmi úspěšně reprezentuje Katka Beroušková z Postřekova.
Na závěr bych vás rád pozval na společenské akce, kterými oslavíme svátek
všech žen – MDŽ a zakončíme bálovou
sezonu dětským maškarním bálem a plesem městyse.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz
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Připravte se na pomlázku
Kurz malování chodských kraslic v Klenčí

Po velice úspěšném kurzu paličkování
nabízíme aktuálně výuku malování chodských kraslic. Ve dnech 7., 14. a 28. března
vždy od 16 hodin si zájemci mohou přijít
do knihovny Domu přírody Českého lesa
sami vyrobit, pod vedením paní Pavlíny
Janečkové, chodské kraslice. Poplatek na

všechny tři dny činí 100,- Kč. Pokud máte
zájem, přineste s sebou obyčejnou tužku,
špendlík (kovová hlavička), vyfouknutá
vejce a pokud možno držák na svíčku – čajová svíčka + miska na vosk, lze nahradit
svícnem na svíčku s voňavým extraktem.
TIC

Ochrana přírody a krajiny v ČR
Výstava v Domě přírody
Na patnácti výstavních panelech v prvním patře Domu přírody Českého lesa můžete zhlédnout výstavu věnovanou ochraně
přírody a krajiny v České republice. Panely jsou doplněny fotografiemi a ilustracemi a rozdělené do patnácti témat: ochrana
přírody v ČR; skály a jeskyně; voda; lesy; louky; krajina; mapa
zvláště chráněných území ČR; národní parky; chráněné krajinné oblasti; národní přírodní rezervace, národní přírodní památky; druhová ochrana; památné stromy; monitoring; Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR; mezinárodní ochrana. Výstava je
k vidění od 6. 3. do 27. 4. a vstup na výstavu je volný.
TIC

Čakan · únor 2018

2

Volby prezidenta republiky
Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 se uskutečnilo 2. kolo prezidentské volby. Jak se

volilo v naší zemi a jak v Klenčí pod Čerchovem uvádí následující tabulky.

Tab. 1 – Volební účast v celé ČR
Voliči v
seznamu
8 362 987

Vydané
obálky
5 569 665

Volební
účast v %
66,60

Odevzdané
obálky
5 267 627

Platné
hlasxy
5 554 596

% platných
hlasů
99,77

Tab. 2 – Volební účast v Klenčí pod Čerchovem
Voliči v
seznamu
1 033

Vydané
obálky
687

Volební
účast v %
66,51

Odevzdané
obálky
687

Platné
hlasxy
686

% platných
hlasů
99,85

Tab. č. 3 – Výsledek voleb v ČR (pořadí kandidátů dle % hlasů)
Kandidát
číslo

Platné hlasy

příjmení, jméno, tituly

celkem

v%

7

Zeman Miloš, Ing.

2 853 390

51,36

9

Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., Dr. h. c.

2 701 2016

48,63

Tab. č. 4 – Výsledek voleb v Klenčí pod Čerchovem (pořadí kandidátů dle % hlasů)
Kandidát
číslo

Platné hlasy

příjmení, jméno, tituly

celkem

v%

7

Zeman Miloš, Ing.

382

55,68

9

Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., Dr. h. c.

304

44,31

Kounovské kamenné řady
Přednáška o největší záhadě Čech
Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem srdečně zve v neděli 11. března od 15 hodin
do prostor knihovny Domu přírody Českého lesa na besedu s promítáním v podání Karla Beneše na téma Největší záhada
Čech (Kounovské kamenné řady) možná
objasněna.
Chcete vědět, jak spolu souvisí objev
století Arkaim, přibližující se záhadná
planeta Nibiru a tajemné hradiště Vladař
u Žlutic z dob Tutanchamona? Poslechněte si příběh vzniku a účelu záhadných
megalitů u Kounova.
Jiří Anderle, předseda VKS

Kalendář Akcí
Březen
6. 3. – 27. 4. Ochrana přírody a krajiny
v České republice, výstava, Dům
přírody Českého lesa.
7. 3. Malování chodských kraslic,
16.00 hod., Dům přírody Českého lesa, výukový kurz, cena 100
Kč (3 lekce).
10. 3. Oslava MDŽ, 14.00 hod., sál U
Nádraží.
11. 3. Největší záhada Čech možná objasněna, 15.00 hod., Dům přírody Českého lesa, přednáška Karla
Beneše o vzniku a účelu megalitů
u Kounova.
14. 3. Malování chodských kraslic,
16.00 hod., Dům přírody Českého lesa, výukový kurz, cena 100
Kč (3 lekce).
17. 3. Dětský maškarní bál, 14.00 hod.,
sál U Nádraží, zábavné odpoledne pro děti plné her a dárků,
vstupné dobrovolné.
23. 3. III. ples městyse Klenčí, 20.00
hod., sál U Nádraží, zahraje kapela Bride Band, vstupné 100 Kč
v předprodeji, 120 Kč na místě.
28. 3. Malování chodských kraslic,
16.00 hod., Dům přírody Českého lesa, výukový kurz, cena 100
Kč (3 lekce).
Duben
25. 4. Zasedání zastupitelstva, 18.00
hod., Dům přírody Českého lesa.
Květen
25. 5. Koncert Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers, 19.00 hod., sál U
Nádraží.

KARNEVALOVÁ SOBOTA
Milé děti,
srdečně vás zveme, a to od těch nejmenších až po odrostlejší,
na maškarní rej

v sobotu 17. března od 14 hodin
do klenečského sálu U Nádraží.

Nabídka je opravdu skvělá, neboť vás
čeká kromě diskotéky třikrát předtančení, dárkové balíčky, zábavné hry a
ještě se něco pěkného naučíte.
Občerstvení je zajištěno jak pro vás tak
pro vaše rodiče.
Vstupné je dobrovolné, šatna zdarma.
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USNESENÍ ze 77. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 24. ledna 2018
Rada městyse:
A.
1.77

2.77
3.77

4.77

5.77
6.77
7.77
8.77
9.77
10.77

Schvaluje:
Zadání veřejné zakázky: „Oprava střechy na budově
DPS“ společnosti Střechy ZAKO s.r.o, Vranovská 283,
345 22 Poběžovice, IČO: 27975169 dle návrhu komise
pro otevírání obálek.
Smlouvu o dílo se spol. Střechy ZAKO s.r.o, Vranovská
283, 345 22 Poběžovice, IČO: 27975169 na zakázku:
„Oprava střechy na budově DPS“.
Komisi pro otevírání obálek u zakázky rekonstrukce místní komunikace za zdravotním střediskem, mezi bytovkami ve složení: člen finančního výboru, člen kontrolního
výboru a člen výboru pro výstavbu a územní plánování.
Podání žádosti o dotaci v rámci dotačních titulů Plzeňského kraje na akce: Oprava opěrné zdi pod kostelem;
Rekonstrukce topného systému a mobiliáře v sále KD a
Opravu části sportovního areálu v Klenčí pod Čerchovem.
Pořízení regálového systému pro prostory podatelny pro
archivaci potřebných dokumentů dle nabídky SOU Domažlice.
Pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za účelem konání narozeninové oslavy rodáka z Klenčí pod Čerchovem panu J. K. dle jeho žádosti.
Ukončení nájemních smluv a návrh na vyklizení bytů v č.
p. 330 s poplatníky č. 2, 421, 670 a 693 z důvodu vzniklých nedoplatků na nájemném.
Žádost pana O. K. a P. B. o povolení průjezdu Českého
Pony Expresu.
Pořízení nábytku na podatelnu úřadu městyse v Klenčí
pod Čerchovem dle předloženého návrhu.
Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v
budově hasičské zbrojnice dle žádosti SDH Klenčí pod

11.77
B.
12.77
C.
13.77
14.77
15.77
16.77
17.77
18.77

19.77
D.
20.77
21.77

Čerchovem.
Pronájem kulturního sálu za účelem pořádání akce
„Oslava MDŽ“ KSČM dle jejich žádosti.
Ukládá:
Starostovi zajistit rozpočet na opravu bytu v domě čp. 53
(hostinec u nádraží).
Bere na vědomí:
Studii projektanta pana J. B. na rozšíření kapacity parkoviště na pozemku p.č. 2419/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Smlouvu pro ochranu osobních dat GDPR mezi ZŠ a
MŠ Klenčí pod Čerchovem a spol. GDPR Služby s.r.o.
Žádost společnosti Auction Zone s.r.o. o schválení soukromého klubu Bar K1, která bude projednána na dalším zasedání rady městyse.
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání
ve věci budovy v Caparticích na pozemku p.č. st. 265/1.
Usnesení soudního exekutora čj. 144 EX 486/16 – 121 s
dražební vyhláškou na elektronickou dražbu na pozemky v KÚ Oplotec.
Informace České Asociace odpadového hospodářství k
riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/
měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města a bude projednáno v zastupitelstvu.
Žádost SDH o pronájem klubovny s kuchyňkou v budově hasičské zbrojnice.
Neschvaluje:
Nabídku společnosti DAS právní ochrana, s.r.o. na zajištění právní ochrany.
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

USNESENÍ ze 78. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 12. února 2018
Rada městyse:
A.
1.78

2.78

3.78

4.78

5.78
6.78

Schvaluje:
Zadání veřejné zakázky: „Vybavení JSDH Klenčí pod
Čerchovem dopravním hasičským automobilem“ společnosti HAGEMANN a.s., IČO: 26826925, sídlem:
Hradní 37, 710 00 Ostrava dle návrhu komise pro otevírání obálek.
Kupní smlouvu se společností HAGEMANN a.s., IČO:
26826925, sídlem: Hradní 37, 710 00 Ostrava na zakázku: „Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním
hasičským automobilem“.
Výměnu obrubníků společností FINALKOM s.r.o., IČO:
02877155, sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín, podél
místní komunikace č. 11c dle pasportu MK Klenčí pod
Čerchovem dle cenové nabídky uvedené společnosti.
Výměnu holého vedení veřejného osvětlení v horní části
městyse Klenčí pod Čerchovem za vedení izolované společností ESMOS plus s.r.o. IČO: 26409780, sídlem Bylinková 430/23, 301 00 Plzeň-Lhota dle cenové kalkulace.
Řešení vytékající vody na komunikaci II/189 u kaple sv.
Vojtěcha formou terénních úprav podél napojení účelové komunikace na II/189.
Správní řízení na pokácení stromů: smrk č. 6 u pomníku
obětem 1. sv. války, ořešák č. 8 u pomníku obětem 1. sv.

7.78
8.78
9.78

10.78

11.78
12.78
B.

války, smrky č. 6 a 9 v lokalitě u školy dle plánu péče o
stromy v Klenčí.
Měření akustickým tomografem u lip č. 29 a 32 aleje na
návsi, lip 1 a 2 u kostela na návsi a lípu č. 2 u nádraží k
zjištění jejich zdravotního stavu.
Cenovou nabídku společnosti KT Plus s.r.o. na zálohování dat v objektu Domu přírody Českého lesa ve variantě 2 HDD.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku orná půda o výměře 10 m2 panu
M. T. dle jeho žádosti za účelem skladování dřeva na dobu
neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 2455/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 10
m2 panu P. H. dle jeho žádosti za účelem skladování dřeva na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
Souhlas s umístěním čističky odpadních vod na pozemku p.č. 1992/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost pana J. A. o pronájem Staré pošty a přilehlých
prostor za účelem konání svatby a svatební hostiny.
Ukládá:
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C.
13.78
14.78
15.78
16.78
17.78
18.78

Bere na vědomí:
Cenovou kalkulaci společnosti Stepan Service s.r.o. na
výměnu oken v celém objektu čp. 330 – s výjimkou společných prostor.
Stav projektové přípravy místní komunikace na pozemcích 636/55 a 636/57 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Nabídku společnosti PasProRea s.r.o. na informační a
orientační systém v Klenčí pod Čerchovem.
Žádost nájemníka č. 693 o znovuprojednání ukončení nájemní smlouvy a nájemníka 421 o novou nájemní
smlouvu.
Žádost pana P. S. o udělení věcného břemene na pozemcích p.č. 1992/9 a 1992/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost pana V. V. o finanční příspěvek na vydání knihy s

19.78
20.78
21.78
22.78
D.
23.78

názvem Insomnie.
Sdělení soudního exekutora na vyklizení bytu paní R. K.
v domě čp. 330.
Žádost pana J. Š. o pronájem kanceláře v budově úřadu
městyse (bývalá kancelář CHKO Český les) pro fotografický kroužek (FOTO-TUR-CERCH).
Žádost pana P. M. o pronájem pozemku p.č. 1941/17
KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem užívání zahrady.
Žádost pana P. K. o výměnu bytu v bytovém domě čp.
332 v Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje:
Žádost společnosti Auction Zone s.r.o. o pronájem baru
K1 za účelem provozování soukromého klubu.

Zpráva kontrolního výboru za měsíc leden 2018
Dne 31. 1. 2018 proběhla kontrola nájemních smluv v bytovém
domě v č. p. 330.
Zkontrolováno bylo 54 nájemních smluv uzavřených na dobu
určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Kontrolou bylo zjištěno, že
4 nájemní smlouvy nebyly podepsány nájemníky. Jedna nájemní
smlouva nebyla předložena, protože probíhá vystěhování původního nájemníka (exekuční řízení). U třech bytů byla odeslána vý-

zva k vyklizení bytů do 28. 3. 2018. Evidence je vedena přehledně
a bez závad.
Dále proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse
a rady městyse. Některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru a
řeší se, ostatní úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Na Domažlicku startuje třetí etapa
plánování sociálních služeb
Od ledna roku 2018 startuje 3. etapa
komunitního plánování sociálních služeb
na Domažlicku. Rozběhl se projekt Centra
pro komunitní práci západní Čechy, který
je pokračováním procesu komunitního
plánování zahájeného v regionu již v roce
2007.
Sociální služby tak opět vstoupí na dobu
dvou let do popředí zájmu. Jsou to služby,
které pomáhají lidem v tíživých životních
situacích, ať už se jedná o ztrátu bydlení,
zadlužení, domácí násilí, pomoc rodinám
s péčí o seniora či postiženého člena rodiny, pomoc dětem a mladým lidem s jejich
problémy doma, ve škole nebo při hledání
práce a v mnoha dalších situacích. Mezi
tyto služby patří např. pečovatelská služba, domov pro seniory, azylový dům či dluhové poradenství.

Cílem projektu „Rozvoj komunitního
plánování sociálních služeb na Domažlicku“ je navázat na předešlé výstupy, zmapovat stávající problémy v sociální oblasti
a po diskuzích se všemi zájemci, kterých
se sociální problematika dotýká či které
zajímá, určit priority v rozvoji sociálních
služeb do budoucích let. Do projektu,
který je financován z prostředků ESF a
státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, se může zapojit
každý, od zástupců obcí a měst, přes organizace poskytující služby a samotné uživatele služeb či jejich blízké, až po zájemce z
řad veřejnosti.
Úvodní setkání, na kterém bude celý
projekt představen, proběhne 7. března
od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského centra soc. rehabilitačních služeb

OZNÁMENÍ
Oznamuji všem svým zákazníkům, že ke dni 31. 12. 2017 jsem ukončil (i když nerad)
provoz TAXISLUŽBY. V souvislosti s tím děkuji všem, kteří mi věnovali přízeň a přeji, aby pro svoje nutné jízdy našli spolehlivého přepravce.
Mnoho štěstí přeje bývalý místní taxikář
Jiří Pillmajer.

Domažlice. Na setkání jsou srdečně zváni
všichni, kteří v sociální oblasti působí či
se o ni zajímají. V současné době se také
rozbíhá mapování sociálních služeb, které
v regionu působí, a jsou zjišťovány problémy, se kterými se obce a občané v regionu v
sociální oblasti potýkají. Na podzim 2018
budou zahájena jednání o zjištěných problémech a jejich možných řešeních. Pokud
řešíte nějakou problematickou sociální situaci, nebo byste chtěli bližší informace o
projektu či byste chtěli přispět svým názorem, neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje
Raffela, koordinátora projektu, Centrum
pro komunitní práci západní Čechy, tel.:
775 764 418, mail.: ondrej.raffel@cpkp.
cz, který Vám rád poskytne bližší informace.
Mgr. Ondřej Raffel, CpKP ZČ

Svoz komunálního odpadu:
Březen – 13., 27.,
Duben - 10., 24.
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III.
PLES

MĚSTYSE
KLENČÍ

pátek 23. 3. 2018
20.00 hodin
sál U Nádraží
večerem provází:

Rudolf Špoták
zahrají:

Bride Band
taneční vystoupení

PŘE
tombola
V TU DPRO
D
RIS
vstupné:
TIC EJ VST
KÉM
UPE
N
v předprodeji 100 Kč
INF
ORM EK OD
na místě 120 Kč
AČN 1. 3. 2
01
ÍM C
ENT 8
RU

OBRAZEM

Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod
Čerchovem uspořádal od 5. do 19. listopadu 2017 v prostorách
Domu přírody na Staré poště výstavu obrazů Františka Líbala a
Marie Schwabové. Výstavu zhlédlo za dobu jejího trvání kolem čtyř
stovek návštěvníků. Vstupné bylo dobrovolné, a jak bylo avizováno, výtěžek z něj byl věnován miřkovskému útulku pro týrané koně
„S.O.S. - Život pro koně“. Vybráno bylo 3 300 Kč. Děkujeme všem,
kteří výstavu navštívili a přispěli na dobrou věc. Zároveň patří velké poděkování firmám: Hrbáček s.r.o., Steatit s.r.o., První chodská
develop a.s, Stavební firma Baar Jindřich za pomoc s uspořádáním akce.
Jiří Anderle, předseda VKS

Dne 27. 1. 2018 uspořádal TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem
ve sportovní hale ZŠ fotbalový turnaj mužů. Turnaje se zúčastnilo
6 mužstev: TJ Spartak Klenčí A, TJ Spartak Klenčí B, Odchovanci Jiskry Domažlice, Sokol Postřekov, Česká Kubice a mužstvo SV
Benried přijelo na turnaj z Německa. Nejlepšími střelci byli vyhlášeni Jindřich Franěk (TJ Spartak Klenčí A) a Tomáš Pangerl (SV
Benried) a nejlepším brankářem byl vyhlášen brankář SV Benried.
První místo obsadil TJ Spartak Klenčí A, druhé místo TJ Spartak
Klenčí B a na třetím místě skočili odchovanci Jiskry Domažlice.
za TJ Spartak Klenčí Karel Hula

