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Číslo 3
Vážení spoluobčané,
v únoru jsme si připomněli výročí, které má v novodobých dějinách převratný
význam. 13. února to bylo již 25 let, kdy
byla na ČVUT v Praze převedena funkční zahraniční linka z města Linec. Dnes
už se stal internet takřka samozřejmostí, o čemž hovoří i přes 90% připojených
domácností v roce 2009. Bez internetu
si neumíme představit komunikaci, cestování, zábavu, či jednání s úřady. Stal
se součástí našeho života.
V únoru roku 2016 došlo také ke spuštění nových webových stránek městyse.
Ty prošly během roku dalšími úpravami.
Nabízí však také řadu možností, jak se
všichni občané mohou zapojit do dění
v městysi, např. diskuzní fórum nebo
zasílání aktualit do vašich mailových
schránek. Zatím se jedná o služby, které
nejsou mnoho využívány, přesto doufám, že se toto zlepší. Stejně tak doufám,
že se k nám dostanou i vaše podněty k
vyšší efektivitě „webovek“.
V březnu jsme poděkovali našim ženám za jejich péči o nás a naše rodiny při
Mezinárodním dni žen.
12. 3. uplynulo 18 let od vstupu České republiky do NATO. Je však otázkou,
zda je správně šířena osvěta o významu
této Severoatlantické aliance a povinnostech členských států.
V polovině dubna budeme slavit Velikonoce. Pro někoho jsou to svátky jara,
staré národy slavily jarní rovnodennost
a pro křesťany jsou největším svátkem v
roce, kdy si připomínají vítězství života
nad smrtí, zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonocům předchází půst, který začíná po masopustu Popeleční středou. V
Klenčí se uskuteční spolu s přivítáním
jara také předávání cen Sportovec roku
Domažlicka 2016.
Chtěl bych Vám jménem svým i jménem zastupitelstva popřát krásné Velikonoce a abychom si společně užívali
příchodu jara.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz
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Komedyjanti z Tachova se
sejdou ve Sborovně

Hru „Sborovna“ napsal Jaromír Břehový, vedoucí amatérského divadelního souboru Žlutičan ze Žlutic na Karlovarsku.
Jaromír Břehový je zkušený divadelní
režisér a pro svůj soubor napsal již několik veseloher. Sborovna je nejvydařenější z
nich, měla velký úspěch na mnoha ochotnických scénách a dokonce si ji do svého
repertoáru zařazují i profesionální divadla, s velkým úspěchem ji hrálo divadlo
Pavla Trávníčka.
Náš soubor ji nastudoval vloni a premiéra byla začátkem letošního roku. Kromě
dvou představení v Tachově jsme ji hráli
již ve Svojšíně, Chodském Újezdě, Stráži,
Halži, Poběžovicích, Stříbře, Chrástu u
Plzně, Bezdružicích a ve Vstiši u Dobřan.

Dá se říci, že všude byla dobře přijata a líbila se.
Hra se odehrává v současnosti, na učňovské odborné škole. Hrdiny hry jsou
staří „mazáci“ kantoři, kteří toho ve škole
prožili už dost a mají své zkušenosti. Proto
je z míry nevyvede, ani když na školu přijde
nová ambiciózní zástupkyně ředitele, která s neschopným panem ředitelem začne
manipulovat, kantorům otravovat život a
některým hrozí dokonce i vyhazovem. Jak
se s ní staří zkušení školští „mazáci“ vypořádají, to se divák doví ve finále hry. Hra
je nepsána s dobrou znalostí současných
poměrů na školách a jejich problémů, zároveň je velmi humorná.
Pavel Řepa, Komedyjanti z Tachova
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Co dělají Dráčata

D

Slavnosti svobody Plzeň
Osvobození americkou armádou 5. – 8. května 2017
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až
8. května připomenou Slavnosti svobody
Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé události začátku května roku
1945. Osobitý fenomén oslav osvobození
zahrnuje příležitost seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou techniku, podívat se na dynamické a
komentované ukázky výstroje či výzbroje
nebo zajímavé scénky z běžného života
vojáků i obyvatel. Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými
účastníky bojů, americkými a belgickými
válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of
Liberty po Klatovské třídě.
VOJENSKÉ KEMPY V PLZNI
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován
vojenský kemp 16. obrněné divize, v němž
bude fungovat polní kuchyně s dobovým
vybavením nebo vojenské ubikace. Proluka v Křižíkových sadech představí kemp
prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá až do roku 1917, kdy
byla založena. Součástí projektu v Proluce
bude také oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek z každodenního života,
hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před
Kulturním domem Peklo navodí atmosfé-
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V sobotu 18. února proběhlo na Základ- strávili s námi v podstatě celý den. Zatímní škole ve Staňkově „Zimní setkání
co pan Filip Jeřábek působil jako jeden
mladých hasičů 2017“, tedy souz dosazených rozhodčích na staO
D
P
těž o jedenácti disciplínách
novišti Skákání přes švihadlo,
Í
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pro pětičlenná družstva ve
zbylí dospěláci pečovali o
třech věkových kategoriděti a doprovázeli je na jedích. Brzký ranní odjezd v
notlivá stanoviště, což byla
07:45 hodin jsme zvládli i
při celkem 270 závodnících
po absolvování hasičského
opravdu nutnost. S jejich
bálu. Dráčata reprezenpomocí proběhla soutěž
celkem hladce a po chutném
tovala SDH Klenčí celkem
obědě jsme se brzy odpoledne
ve dvou družstvech v kategovrátili naší stařičkou Avií zpět do
rii mladších a nevedla si v těžké
Klenčí.
konkurenci ostřílených mladých hasičů
Jana Fišerová,
vůbec špatně. Moje obrovské poděkování
vedoucí kolektivu Dráčata
patří manželům Jeřábkovým a manželům
Stodůlkovým, kteří se obětavě zapojili a
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Uběhlo šest měsíců od doby, co byl obnoven hasičský kroužek pro děti, a prozatím je potřeba jen chválit. Dráčata se velmi
rychle dokázala zapojit do okresních soutěží nejen s hasičskou tématikou a krok za
krokem si osvojují další a další dovednosti.
Během zimní přípravy v tělocvičně místní
školy dostávají pořádně do těla a formou
hry se učí jak týmové práci při závodech,
kdy je potřeba koordinovat postup celého
družstva, tak i zlepšování výkonů každého
jednotlivce. S blížícím se teplým počasím
zase vyrazíme ven a budeme ladit formu
na vrchol soutěže v požárním sportu, hru
Plamen. Kromě tréninku nás na jaře také
čeká pár výletů do přírody a na základnu
profesionálních hasičů v Domažlicích.

ru současné americké armády především
expozicí pěchoty a výcvikového prostoru,
zatímco Česká armáda se bude prezentovat dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu
DEPO2015 v sobotu 6. května.
BOHATÝ PROGRAM
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru
za Plazou. I letos v něm nebudou chybět
jazz, folk nebo country hudba. Kromě kulturního a military programu bude pondělí
8. května ve znamení setkání veřejnosti s
válečnými veterány v Měšťanské besedě a
rodinné soutěže, která navazuje na předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s
názvem Z Normandie do Plzně. Tentokrát
budou malí i velcí účastníci soutěžit společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
CONVOY OF LIBERTY
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek
5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod
divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody - Ride
of Freedom vystřídá populární Convoy of
Liberty s vojensko-historickými vozidly a
technikou, který je naplánován na nedělní
dopoledne.
www.slavnostisvobody.cz

ZÁJEZD
NA ŘÍPSKOU POUŤ
Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod
Čerchovem a okolí z. s.
připravil na neděli 23. dubna autobusový zájezd na řípskou pouť.
Na programu je zastávka na hradě
Hazmburk, návštěva řípské pouti, jejíž
součástí je i koncert skupiny ORTEL.
Vstupné na pouť a všechny koncerty
je pouze 50,- Kč.
Dále je pro zájemce naplánován výstup na horu Říp a prohlídka rotundy
sv. Jiřího a sv. Vojtěcha. Nakonec se
zastavíme v Klenči p. Ř., abychom se
setkali s přáteli z partnerské obce, kteří
se na nás už moc těší.
Odjezd autobusu bude v 6.30 h od
Staré pošty.
Příjezd zpátky do Klenčí je plánován
do 22 hodin. Cena zájezdu je 400 Kč.
Přihlásit se mohou zájemci nejen z
Klenčí, ale i z jiných měst a obcí a to u
členů VRMKO.
Zájezd se uskuteční při naplnění
minimálně 3/4 kapacity autobusu. V
případě nenaplnění autobusu se pojede osobními auty.
Další informace na tel.: 604 513 923.
Jiří Anderle, předseda VRMKO.
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USNESENÍ z 51. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 20. února 2017
Rada městyse:
A.
1.51

2.51
3.51

4.51
5.51
6.51
7.51
8.51

9.51

10.51
11.51
12.51
13.51
14.51

15.51
16.51
17.51
18.51
19.51

Schvaluje:
Nájemní smlouvu s panem Janem Pittnerem, bytem
Klenčí pod Čerchovem 261, 345 34 Klenčí pod Čerchovem na pronájem pozemku p.č. 1742/5 o výměře 21 m2
a části pozemku p.č. 1742/29 o výměře 29 m2 KÚ Klenčí
pod Čerchovem za účelem skládky dřeva s platností do
31. 12. 2017.
Pronájem pozemku p.č. 1589/1 KÚ Chodov u Domažlic
(parkoviště v Caparticích) paní Natalyy Shkolenko za
účelem provozování parkoviště na dobu neurčitou.
Pronájem části pozemku p.č. 2417/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem o výměře 16,8 m2 paní Vendule Šleisové
za účelem skladování dřeva na dobu určitou do 31. 12.
2017.
Vnitřní směrnici č. 2 – 1/2017 k finanční kontrole v
územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem s
účinností od 1. 3. 2017.
Vnitřní směrnici č. 3 – 2/2017 k inventarizaci majetku a
závazků v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem s účinností od 1. 3. 2017.
Vnitřní směrnici č. 4 – 3/2017 k evidenci, účtování a
odepisování majetku v územně samosprávném celku
Klenčí pod Čerchovem s účinností od 1. 3. 2017.
Vnitřní směrnici č. 5 – 4/2017 k aplikaci reálné hodnoty
majetku určeného k prodeji v územně samosprávném
celku Klenčí pod Čerchovem s účinností od 1. 3. 2017.
Vnitřní směrnici č. 6 – 5/2017 pro poskytování ošatného a osobních ochranných prostředků v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem s účinností od 1.
3. 2017.
Smlouvu o bezplatném poskytnutí a výkonu odborné,
souvislé praxe v měsíci červnu 2017 s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o., IČO:
25214837, sídlem: Nade Mží 1, 318 00 Plzeň – Skvrňany.
Objednávku u paní Martiny Roudnické na zpracování a
administraci dotačního titulu PK na Územní plány.
Výměnu havarijního stavu vodovodu v rámci akce „Prodloužení kanalizace A a A2“ na pozemcích p.č. 266/17,
2666/7, 611/8 a 611/7.
Žádost paní Petry Babkové a přepsání nájemní smlouvy
na byt v objektu čp. 90.
Žádost ZO KSČM Klenčí pod Čerchovem o krátkodobý
pronájem kulturního sálu a přilehlých místností za účelem konání oslavy MDŽ.
Žádost společnosti Vital Life o.s. o krátkodobý pronájem
kulturního sálu a přilehlých místností za účelem konání
2. dobročinného bálu – Lebedovského bálu a prominutí
nájemného.
Žádost paní Miloslavy Němečkové o pronájem Staré
pošty a přilehlých prostor k soukromé oslavě.
Žádost pana Leopolda Vlka o ukončení pronájmu
prostor vinotéky, prostor na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 140 k 31. 3. 2017.
Vyhlášení záměru na pronájem prostor Vinotéky,
prostor na adrese Klenčí pod Čerchovem čp. 140.
Přihlášku filmu: „Cesta Českým lesem“ do soutěže v
rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.
Prezentace městyse a turistických cílů na portálu google

20.51

21.51
B.
22.51

23.51

24.51
25.51
26.51
27.51

28.51
29.51

30.51
C.
31.51
32.51
33.51
34.51
35.51
36.51
37.51
38.51

dle nabídky pana Bystřického ve variantě dvou zápisů.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu družstevního bytu ze
dne 22. 2. 2010 s paní Evou Rojtovou a Dodatek č. 14 ke
smlouvě o nájmu družstevního bytu ze dne 5. 2. 2009 s
panem Pavlem Procházkou.
Podání žádosti příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Masarykova Klenčí o dotaci v rámci titulu: „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017“.
Ukládá:
Starostovi uzavřít schválenou smlouvu o bezplatném
poskytnutí a výkonu odborné, souvislé praxe v měsíci
červnu 2017 s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu
– střední škola, s.r.o. a se studenty v rámci jejich praxe.
Starostovi jednat s Radou Svazku Domažlicko o uhrazení smluvní částky za projektovou dokumentaci společnosti Sladký&partners s.r.o. na projekt Obnova hradu
Herštejn včetně záchytného parkoviště, přístupové trasy
a drobné architektury.
Starostovi zajistit přípravu rozpočtů na opravu sítí pod
místními komunikacemi v městysu a v rámci programu
PSOV 2017 PK.
Starostovi pokračovat v jednání s VZP a.s. o prominutí
dlužné částky ve věci dluhu pana Ladislava Holce.
Starostovi odeslat soupis jmění pana Ladislava Holce
Okresnímu soudu v Domažlicích.
Starostovi projednat se SÚS Plzeňského kraje řešení
problému s vytékající vodou z lesa a lesní cesty na pozemcích p.č. 388/1 a 387 KÚ Klenčí pod Čerchovem U
sv. Vojtěcha.
Starostovi odeslat odpověď na žádost společnosti Istav
Media s.r.o. o poskytnutí informace o investičních akcích městyse v roce 2017.
Starostovi projednat se zpracovatelem Územního plánu
žádost pana Milana Pernici a Kateřiny Pernicové o zahrnutí záměru do nového územního plánu Městyse Klenčí
pod Čerchovem.
Starostovi připravit úpravu nájemní smlouvy se ZUŠ
Jindřicha Jindřicha ve vztahu k využívaným prostorám
v budově Klenčí čp. 330.
Bere na vědomí:
Námitku pana Jana Pittnera k rozhodnutí Rady Městyse
Klenčí p. Č. ve věci nájemní smlouvy.
Vyjádření VZP a.s. ve věci dlužné částky pana Ladislava
Holce na zdravotním pojištění.
Jmenovací listinu opatrovníkem pana Ladislava Holce
a výpis vylustrovaných věcí k jeho osobě od Okresního
soudu v Domažlicích.
Vyjádření pana Jaroslava Babky k úpravě nájemní
smlouvy na byt v čp. 90.
Žádost nakladatelství Českého lesa, Zdeňka Procházky,
o příspěvek na plnobarevnou publikaci o zaniklých místech Českého lesa.
Žádost paní Veroniky Murdžákové o pronájem prostor
Vinotéky, prostor v objektu čp. 140.
Žádost společnosti Istav Media s.r.o. o poskytnutí informace o investičních akcích městyse v roce 2017.
Žádost pana Milana Pernici a Kateřiny Pernicové o zahrnutí záměru do nového územního plánu Městyse Klenčí
pod Čerchovem.
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Cenové nabídky na výměnu podlahových krytin (linolea)
ve vybraných místnostech budovy úřadu městyse.
40.51		Znalecký posudek pana Karla Langa na byt v pronájmu
manželů Kecových v bytovém domě čp. 330.
D.
Neschvaluje:
41.51		Žádost paní Miluše Štarmanové o prodloužení nájemní
smlouvy na byt v objektu DPS a zrušení výpovědi z ná-

42.51
43.51
44.51

jmu.
Žádost pana Libora Levory o povolení vjezdu osobního
automobilu po cyklostezce k objektu Dlouhý mlýn.
Příspěvek na kalendář akcí CHKO Český les pro rok
2017.
Nabídku pana Petržely na přípravu dokumentace na zadávání veřejných zakázek dle nového zákona.

Usnesení zastupitelstva městyse z 18. veřejného zasedání konaného dne 22. února 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.18
2.18

3.18
4.18
5.18

6.18
7.18
8.18
9.18
10.18
11.18
12.18
13.18

B.
14.18

Schvaluje:
Rozpočtové opatření číslo 2/2017 k 28. 2. 2017.
Připojení k projektu Přeshraniční region Gibacht / Čerchov – aktivně v přírodě a městys se zavazuje uhradit podíl na nákladech s ostatními partnery dle počtu obyvatel
jednotlivých partnerů na české straně.
Podání žádosti na pořízení nového vozidla CAS v rámci
programu Ministerstva vnitra, financování akce bude
zajištěno z rozpočtu městyse.
Pořízení studie na rekonstrukci budovy úřadu městyse
dle předložené nabídky společnosti Sladký & Partners
s.r.o.
Na základě bodu 6 smíru, schváleného usnesením
Okresního soudu Plzeň – město čj. 13 Nc 1/2016-52 ze
dne 6. 1. 2017, že se Městys Klenčí vzdává práva na náhradu nákladů dovolacího řízení a nebude po Chodské
obchodní společnosti s.r.o. požadovat jejich úhradu.
Žádost o příspěvek na činnost Klubu českého pohraničí
a příspěvek ve výši 2000,- Kč.
Žádost o příspěvek KSČM na oslavu MDŽ a příspěvek
ve výši 7000 Kč,- Kč.
Žádost o příspěvek Šipkařskému klubu Krásná těla na
MČR ligového poháru a příspěvek ve výši 1500,- Kč.
Žádost o příspěvek Šipkařskému klubu Krásná těla na
činnost a příspěvek ve výši 2000,-Kč.
Vyřazení majetku dle návrhu hlavní inventární komise.
Pana Zdeňka Mareše pro vykonávání obřadů v celém
správním obvodu městyse.
Při případném ukončení nájmu s manželi Kecovými vyplatit polovinu odhadní částky za zhodnocení bytu dle
znaleckého posudku č. 2705/08/2017.
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté příspěvky s Klubem českého pohraničí na činnost, KSČM na pořádání
oslavy MDŽ, se Šipkařským klubem Krásná těla Klenčí
na MČR ligového poháru a se Šipkařským klubem Krásná těla Klenčí na činnost.
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.

15.18

16.18
17.18
18.18
19.18
20.18
C.
21.18

22.18

23.18
24.18
D.
25.18
26.18
27.18

Předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 1.
1. 2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové
skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena
položkou 1382. Záznam o změně je zveřejněn i na úřední desce obce.
Návrh Ateliéru VAS na projekt revitalizace zahrady MŠ
v Klenčí.
Usnesení Nejvyššího soudu ve věci zpětvzetí dovolání
žaloby na neuhrazení víceprací.
Vyjádření AK KVB ve věci žaloby na dodavatele výběrového řízení zhotovitele na stavební práce.
Zprávu hlavní inventární komise.
Zprávy o činnosti výborů: finančního, kontrolního,
osadního, pro životní prostředí, pro kulturu a sport, pro
výstavbu a územní plánování.
Ukládá
Starostovi jednat s ředitelem Lesů ČR pro Plzeňský kraj
o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy v rámci projektu Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku
Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a
CHKO Český les.
Starostovi jednat se společností Česká spořitelna a.s.
o podmínkách předčasného splacení úvěru na bytové
domy čp. 331 – 333 a následně tuto možnost projednat s
obyvateli bytových domů.
Starostovi projednat na KÚ v Domažlicích možnost doložení listiny pro stvrzení vlastnictví bytových domů.
Radě stanovení podmínek pro ukončování nájemních
smluv a následné vypořádání investic při zhodnocování
bytů v čp. 330 ze strany nájemníků.
Neschvaluje:
Program pro poskytování dotací – Podpora činností
sdružení a občanů a podmínky tohoto programu.
Žádosti o příspěvek společnosti Vital life,o.s. na rozšíření terénní služby a na činnost.
Příspěvek na podporu vydání knihy „Putování po zaniklých místech Českého lesa“.

USNESENÍ z 52. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 8. března 2017
Rada městyse:
A.
1.52

Schvaluje:
Prodej oceloplechového kontejneru AVIA se sklopnými
bočnicemi o objemu 18 m3, s nosností 5 000 kg určeného
k výměně ze Sběrného dvora v rámci pojistné události č.
4164056472 kupujícímu – společnosti Hrbáček s.r.o.,
IČO 25226690 se sídlem: Klenčí pod Čerchovem 340,
345 34 Klenčí pod Čerchovem za zbytkovou cenu v hodnotě šrotu.

2.52
3.52
4.52

Vyhlášení záměru na pronájem garážového stání č. 9 v
nebytových prostorách bývalé kotelny v bytovém domě
č. p. 292 v Klenčí pod Čerchovem.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě se Základní uměleckou
školou Jindřicha Jindřicha Domažlice, p.o., na využité
prostory v domě čp. 330.
Nepodílení se na škodě k pojistné události č. 0170004778
dle stanoviska pojišťovny.
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5.52

6.52
B.
7.52
8.52
9.52
10.52
11.52
C.
12.52
13.52
14.52
15.52
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Nákup nového oceloplechového kontejneru AVIA se
sklopnými bočnicemi o objemu 18 m3, s nosností 5 000
kg v barvě RAL 5010 pro sběrný dvůr v Klenčí pod Čerchovem.
Pořízení nového oceloplechovécho, uzavíratelného kontejneru pro ukládání odpadu ze hřbitova.
Ukládá:
Starostovi zajistit kalkulaci projektanta na opravu opěrné zdi u bytového domu Klenčí pod Čerchovem čp. 331.
Starostovi zajistit znalecký posudek na poškozenou
opěrnou zeď u domu č. p. 331 od příslušného odborníka.
Starostovi zabezpečit prostor kolem poškozené opěrné
zdi u bytového domu č.p. 331.
Starostovi projednat žádost pana Karla Konopíka se
zpracovatelem Územního plánu.
Starostovi vstoupit v jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových k možnému převodu objektu č.p. 164.
Bere na vědomí:
Žádost pana Karla Konopíka o zahrnutí pozemku p.č.
274/3 do nového územního plánu..
Žádost paní Ondřejky Kecové o ukončení nájmu v bytovém domě čp. 330 ke dni 28. 2. 2017 a odvolání proti
schválení výše odstupného ZM.
Žádost členů SPOZ na zpracování pracovní smlouvy s
každým členem v rámci předání darů občanům.
Žádost MŠ a ZŠ Klenčí pod Čerchovem o schválení účetní závěrky za rok 2016 a převod výsledku hospodaření za

16.52
17.52
18.52
19.52
20.52
21.52
D.
22.52
E.
23.52
24.52

rok 2016.
Žádost paní Venduly Šleisové o provedení terénních
úprav na parkování osobního automobilu na pozemku
p.č. 2417/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost pana Miloše Komendy o pronájem garážového
stání u bytového domu č.p. 292 v Klenčí pod Čerchovem.
Žádost SBD Domažlice o uhrazení nákladů bytovému
družstvu za právní služby v rámci sporu o bytové domy
čp. 331 – 333.
Nájemní smlouvu se společností Telefónica Czech Republic, a.s. na užívání budovy p.č. st.532 KÚ Klenčí pod
Čerchovem za účelem umístění antén.
Geometrický plán č. 103-1028/2017 ke zpřesnění hranice pozemku p.č. 307 a jemu přilehlým v KÚ Jindřichova
Hora.
Vyjádření Sekce ekonomické a majetkové MO k žádosti
o převedení objektu č.p. 164 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje:
Investici v rámci produktu České pojišťovny – ČP Investice.
Doporučuje:
Výboru pro výstavbu a územní plánování připravit návrh
rekonstrukce schodů ke kostelu.
Výboru pro výstavbu a územní plánování posoudit žádost paní Venduly Šleisové o provedení terénních úprav
na parkování osobního automobilu na pozemku p.č.
2417/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

Usnesení zastupitelstva městyse z 19. veřejného zasedání konaného dne 15. března 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.19
2.19
3.19
4.19

5.19
B.
6.19

Schvaluje:
Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v
ČR, o.s. o příspěvek základní organizace - Domažlice a
příspěvek ve výši 2 000 Kč.
Žádost Rodinného a mateřského centra Klenčátka, z.s.
o příspěvek na činnost sdružení a příspěvek ve výši 7000
Kč.
Žádost Osvětové besedy o finanční příspěvek na dětský
maškarní bál a příspěvek ve výši 7000 Kč.
Veřejnoprávní smlouvy se Svazem postižených civilizačními chorobami, Rodinným a mateřským centrem Klenčátka, z.s. a Osvětovou besedou na poskytnuté příspěvky dle usnesení č. 1.19, 2.19 a 3.19.
Smlouvu o provedení reklamy na akci II. ples městyse se
společností OTIS, a.s., IČO 42324254, se sídlem Jana
Opletala 1279, 690 59 Břeclav.
Bere na vědomí:
Žádost o ukončení nájmu paní Ondřejky Kecové k 28. 2.

Zasedání zastupitelstva
Termíny zasedání zastupitelstva
městyse v roce 2017:
26. 4. 2017 – 18:00
28. 6. 2017 – 18:00
6. 9. 2017 – 18:00
25. 10. 2017 – 18:00
20. 12. 2017 – 18:00
v Domě přírody Českého lesa.

C.
7.19
8.19
D.
9.19
10.19

11.19

2017 na byt v bytovém domě čp. 330 a odvolání paní Ondřejky Kecové proti rozhodnutí zastupitelstva městyse
ve věci výplaty odstupného.
Ukládá:
Starostovi prověřit všechny dostupné dokumenty ve věci
nájemního vztahu k bytu manželů Kecových v bytovém
domě čp. 330.
Radě stanovit a schválit podmínky pro fungování SPOZ.
Neschvaluje:
Žádost členů SPOZ na zpracování pracovní smlouvy s
každým členem v rámci předání darů občanům.
Žádost SBD Domažlice o uhrazení nákladů bytovému
družstvu za právní služby v rámci sporu o bytové domy
čp. 331 – 333 s odkazem na čl. 6 schváleného soudního
smíru Okresního soudu Plzeň – město.
Nabídku kanceláře architektů Cityupgreade Praha
na zpracování strategického rozvojového dokumentu
městyse.

Setkání s vedením městyse
se uskuteční 3. 4. 2017
v 10:00 – 11:30 a 15:30 – 17:00
v obřadní síni úřadu městyse.

Svoz komunálního odpadu:
Duben – 11., 25.; Květen – 9., 23.;
Červen - 6., 20.  

PROVOZNÍ DOBA
TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA
A DOMU PŘÍRODY
DUBEN - ŘÍJEN
Pondělí - zavřeno
Úterý - Neděle 9.00 - 17.00
TEL.: 379 795 325
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KLENČÍ A – termíny zápasů JARO 2017
Datum:

Den:

Začátek
zápasu:

Zápas:

Sraz na hřišti:

Výsledek
zápasu:

26. 03. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A – Mrákov B

14:00 hod.

:

01. 04. 2017

Sobota

16:30 hod.

Kvíčovice - Klenčí A

14:30 hod.

:

09. 04. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A – H. Týn B

14:00 hod.

:

16. 04. 2017

Neděle

17:00 hod.

Krchleby - Klenčí A

15:00 hod.

:

23. 04. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A – Tlumačov B

14:00 hod.

:

30. 04. 2017

Neděle

16:00 hod.

Postřekov B - Klenčí A

14:30 hod.

:

06. 05. 2017

Sobota

16:00 hod.

Klenčí A - Milavče

15:00 hod.

:

13. 05. 2017

Sobota

17:00 hod.

Poběžovice - Klenčí A

15:30 hod.

:

20. 05. 2017

Sobota

16:00 hod.

Klenčí A - Blížejov

15:00 hod.

:

28. 05. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A – Holýšov B

14:00 hod.

:

04. 06. 2017

Neděle

16:00 hod.

Koloveč B - Klenčí A

14:15 hod.

:

10. 06. 2017

Sobota

17:00 hod.

Chodov A - Klenčí A

15:45 hod.

:

17. 06. 2017

Sobota

17:00 hod.

Osvračín A - Klenčí A

15:30 hod.

:

KLENČÍ B – termíny zápasů JARO 2017
Datum:

Den:

Začátek
zápasu:

Zápas:

Sraz na hřišti:

Výsledek
zápasu:

08. 04. 2017

Sobota

15:00 hod.

Klenčí B - Pocinovice

14:00 hod.

:

16. 04. 2017

Neděle

15:00 hod.

Ch. Lhota - Klenčí B

13:00 hod.

:

22. 04. 2017

Sobota

15:00 hod.

Klenčí B - Poděvousy

14:00 hod.

:

29. 04. 2017

Sobota

17:00 hod.

Újezd - Klenčí B

15:45 hod.

:

07. 05. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B - Bukovec

14:00 hod.

:

13. 05. 2017

Sobota

17:00 hod.

Chodov B - Klenčí B

15.45 hod.

:

21. 05. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B - Hostouň

14:00 hod.

:

27. 05. 2017

Sobota

17:00 hod.

Miřkov - Klenčí B

15:15 hod.

:

04. 06. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B - Všeruby

14:00 hod.

:

11. 06. 2017

Neděle

15:00 hod.

Klenčí B – Meclov B

14:00 hod.

:

17.06.2017

Sobota

17:00 hod.

Srby - Klenčí B

15:15 hod.

:

Prodej konzumních brambor v Postřekově
Postřekovské družstvo stále nabízí velmi chutné brambory balené po 10 a 25 kg.
Cena za 1 kg je 6 Kč.
Prodejní doba: pondělí a pátek od 8.00 do 12.00 hod.
Mimo uvedené dny si lze brambory vyzvednout po objednání na tel.: 379 796 266,
volejte v pondělí a v pátek 8.00 - 12.00.

Velikonoční výstava na Peci
Ve dnech 8. - 9. 4. 2017
na OÚ Pec od 10 - 16 hodin
ruční práce: zdobení perníčků,
malování vajec, paličkování, výroba
ozdobných závěsů, pletení z proutí
Vystavené výrobky budou prodejné.
Srdečně zveme širokou veřejnost!
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KALENDÁŘ AKCÍ
Duben
1. 4. Přednáška a beseda o zdraví s
Karlem Benešem, Dům přírody,
18.00 hod., „Chcete vědět proč
máte cukrovku a jak snadno bojovat se začínající obezitou? Jak
bojovat s dobou jedovou a jak nedostat rakovinu?“
8. 4. Výstava velikonočních dekorací,
čerpací stanice Čerchovka, od
14.00 do 18.00 h
13. 4. Na Zelený čtvrtek zelené pivo,
hospůdka U Psůtků, přijďte
ochutnat speciální zelené pivko.
15. 4. Franta ze Škrchleb, hospůdka U
Psůtků, 20.00 hod., velikonoční
posezení s živou muzikou
22. 4. Pouť u kaple sv. Vojtěcha na Výhledech, 13.00 hod.
22. 4. Po Zlaté stezce z Waldmünchenu
na Gibacht, zahajovací procházka
s Karlem Reitmeierem, Infocentrum Waldmünchen, 9.00 h
27. 4. Bez péče se příroda neobejde přednáška CHKO, Dům přírody,
17.00 hod., představení péče o
krajinu v CHKO Český les a s tím
spojená spolupráce s vlastníky
pozemků. Přednášející Markéta
Kašparová
28. 4. Divadelní představení, Sborovna,
19.30 hod., sál U Nádraží
29. 4. Poutní mše na Lučině, 15.00 hod.,
česko-německá poutní mše celebrovaná plzeňským biskupem
Tomášem Holubem
30. 4. Průvod čarodějnic, Mateřská škola, 17.00 hod.
30. 4. Stavění májky, od 17.30 hod., zahraje kapela Mastnej ﬂek
Květen
1. 5. Oslava osvobození, úřad městyse,
10.00 hod.

19. Chodovar Cup 2017
Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod
Čerchovem a okolí z. s. a Dodna club pořádají v sobotu 22. dubna 2017 autobusový
zájezd do Chodové Plané a pivovaru Chodovar na slavnostní zahájení pivní sezóny
2017 „19. Chodovar Cup 2017“.
Program slavností je následující:
- slavnostní zahájení pivní sezóny (běh
s dubovým pivním sudem z Bavorska do
Chodovaru a naražení prvního sudu nové
sezóny na nádvoří pivovaru)
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Výstava o Výhledech prodloužena do 7. dubna
Návštěvnici výstavy se mohou těšit na
unikátní informace týkající se kaple sv.
Vojtěcha, hotelu a hájenek.
K vidění jsou například unikátní díla
akademického malíře Jana Šebka, který
byl přítelem hoteliéra na Výhledech pana
Vondráčka. Dále historické mapy polesí
Černé Řeky a Capartic s dobovým popisem místních názvů a vyznačením dříve
neznámých hájenek. Na své si přijdou
také milovníci historických snímků. Děti
i dospělí mohou zapojit svou kreativitu a
vymalovat předtištěný obrázek, za což dostanou malou odměnu.
Místní by si určitě měli zalistovat rodokmenem fořtů, seznamem obyvatel či
knihou zaměstnanců hotelu, mohou tam
objevit své předky.
Kamila Beňušíková Angelovová
Hospůdka U Psůtků
vás srdečně zve
na Velikonoční posezení
s živou muzikou,
zahraje nám Franta ze Škrchleb
KDY: v sobotu 15. 4.
OD: 20:00 hod.

Hospůdka U Psůtků
vás srdečně zve
NA ZELENÝ ČTVRTEK
ZELENÉ PIVO
čtvrtek 13. dubna
Přijďte ochutnat speciální zelené pivko.

POUŤ U KAPLE SV. VOJTĚCHA NA VÝHLEDECH

Sobota 22. dubna od 13.00 hod.

Již čtvrtá pouť u obnovené kaple sv. Vojtěcha na Výhledech.
Bohoslužbu povede klenečský farář Libor Buček.
Organizaci s malým překvapením pro návštěvníky zajišťuje Okrašlovací a sportovní sdružení
Český les

Více informací na webu http://www.oas-ceskyles.cz/.
- 19. ročník unikátní barmanské soutěže
Chodovar Cup 2017
- průvod gastronomů Chodovou Planou
- barmanské vystoupení juniorských i
profi barmanů z ČR a zahraničí
- dětská zahrada
- prohlídky pivovarského provozu
- speciality na grilu a další.
Vedle programu slavností je pro nás domluvena speciální prohlídka celého pivovaru a jeho provozu.
Odjezd autobusu je v 10.30 hodin od
Staré pošty v Klenčí. Nastoupit lze i při
trase a to v Postřekově, Novém Kramo-

líně, Vlkanově, Poběžovicích, Hostouni,
atd.
Cena zájezdu je 150 Kč a předpokládaný
návrat ve 21 hodin.
Přihlásit se mohou zájemci nejen z
Klenčí, ale i z jiných měst a obcí a to u členů VRMKO.
Zájezd se uskuteční při naplnění minimálně 3/4 kapacity autobusu. V případě
nenaplnění autobusu se pojede osobními
auty.
Další informace lze získat na emailové
adrese: anderlecht@centrum.cz nebo telefonu 604 513 923.
Jiří Anderle, předseda VRMKO

Pojďte s námi přivítat jaro

Přednáška a beseda o zdraví

Čerchovka Klenčí pod Čerchovem vás srdečně zve
na výstavu velikonočních dekorací,
která se koná v sobotu 8. dubna
od 14.00 do 18.00
na čerpací stanici Čerchovka.

Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse
Klenčí pod Čerchovem pořádá
v sobotu 1. dubna od 18 hodin
v Domě přírody Českého lesa v prostorách knihovny
přednášku a besedu s Karlem Benešem o zdraví s názvem

V programu bude:
výroba květinové výzdoby
pedig (pletení z papíru)
paličkování
Vaše ratolesti si mohou ozdobit velikonoční vajíčka, která si
odnesou s sebou domů.
Můžete si pochutnat na velikonočním beránkovi a dobré
kávě.
Budeme se na vás těšit! Váš tým Čerchovka

„Chcete vědět proč máte cukrovku
a jak snadno bojovat se začínající obezitou?
Jak bojovat s dobou jedovou
a jak nedostat rakovinu?“.
Na akci bude degustace medu zdarma!
Srdečně zveme všechny občany.
VKS ZM Klenčí p. Č.
Jiří Anderle

OBRAZEM

Vernisáž k výstavě o Výhledech proběhla 18. února na Staré poště.
Na začátku vernisáže paní Jitka Kovaříková z Okrašlovacího a
sportovního sdružení Český les představila jednotlivé budovy na
Výhledech. Zdůraznila především kapli sv. Vojtěcha a proces její
obnovy ale i genealogii fořtů, která se vztahuje k hájence na Výhledech.
O představení hotelu se postaral Lukáš Hrbáček, který poskytl na
výstavu celou řadu materiálů a nezapomněl připomenout význam
jeho pradědečka na Výhledech, který se jako hoteliér staral nejen
o hotel, ale i o pomník. Na vernisáži vystoupily členky z pěveckého
spolku Canzonetta, které na dudy doprovodil Jan Holoubek.
Stáje zaplnila řada lidí z Klenčí ale i návštěvníci z Prahy. Speciálními hosty se stala sourozenecká dvojice, jež je zachycena na jedné
historické fotograﬁi kaple sv. Vojtěcha, která organizátorům zapózovala u původního snímku.

Dne 4. 3. se v klenečské hale konal 5. ročník fotbalového turnaje Jerotocup 2017. Účastnily se týmy okresních soutěží a také dva týmy
německého Bernriedu! Turnaj nakonec těsně vyhrál tým Osvračína
A, druhý byl domácí Spartak Klenčí A a třetí jeden z týmů Bernriedu.
Konečná tabulka: 1. Osvračín, 2. Klenčí, 3. Bernried B, 4. Bernried
A, 5. Srby, 6. Újezd, 7. Babylon.
Nejlepším golmanem byl vyhlášen klenečský Jarda Černý, nej střelci klenečští Vláďa Čech a Michal Čipera, nej hráč bernriedský Jindra Franěk.
Vše pořádal člen Spartaku Klenčí Jan Jero
25. února prošel Klenčím za doprovodu kapely Sedmihorka masopustní průvod. Včele jel kovboj na koni, následovala je Ještěrka
- protiletadlový dvojkanón a tank se soudkem chodovarské třináctky. Na prostranství mezi nádražím a restaurací U Nádraží pronesl
známý herec a moderátor Petr Jančařík masopustní řeč. Poté byl
Masopust sťat katem. Následovala masopustní zábava v sále U
Nádraží.
Akce byla opět pojednána i jako pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně „S.O.S. - Život pro koně“. Při průvodu probíhala sbírka
do kasiček a výtěžek byl předán představitelům útulku.
Příští masopust se uskuteční už za necelý rok 10. února 2018.
Jiří Anderle, předseda VKS a VRMKO

