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Číslo 11
Milí spoluobčané,
letošní podzim je velmi rozmanitý.
Na jednu stranu nabízí krásné počasí
doplněné barvami, na stranu druhou
svoji opačnou stránku. 29. 10. ochromila Českou republiku vichřice. Záchranné složky vyjížděly jen v našem
kraji ke stovkám případů. Tato vichřice
se dotkla i Klenčí a bohužel vedla k nutnému pokácení dvou vzrostlých smrků u budovy základní školy. Velká část
obce se ocitla bez elektrické energie.
Budeme doufat, že se nám budou tyto
živelné pohromy vyhýbat.
Nyní se nacházíme, můžeme říci, ve
volebním mezidobí. Sotva skončily volby do Poslanecké sněmovny, přijdou v
lednu další. Tentokrát budeme vybírat
z kandidátů novou hlavu našeho státu.
Výsledek ani nyní nelze předjímat. To
ale zdaleka nebudou v dohledné době
poslední volby. Na podzim roku 2018
nás čekají komunální. Zastupitelstvo a
s ním i rada našeho městyse tak vstoupily do poslední etapy tohoto volebního
období. Opět tedy nastal okamžik, kdy
by se slušelo hodnotit nejen letošní rok,
ale také dosavadní činnost. Proto uspořádáme již potřetí lednovou akci „Přivítání roku“. V sále KD U Nádraží si 18.
ledna 2018 společně zhodnotíme, jaký
byl rok 2017, co se podařilo i nepodařilo
a co bychom do konce volebního období ještě rádi realizovali.
1. prosince v 17:00 rozsvítíme vánoční strom a za společného zpěvu
tak přivítáme advent, snad nejočekávanější čas roku. Máme před sebou 4
týdny předvánočního vyčkávání, dobu
příprav na vánoční svátky a čas k zamyšlení nad tím, co pro nás Vánoce
znamenají. Je smutné pozorovat, jak se
Vánoce a advent postupně přetvořily v
synonymum stresu, shonu a nestíhání.
Proto bych vám rád popřál klidný předvánoční čas.
Jan Bozděch, starosta městyse
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Volby 2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR
Ve dnech 20. a 21. 10. se uskutečnily již
7. volby do Poslanecké sněmovny České
republiky. Ty letošní však ukázaly několik
pohledů. Klasické strany utrpěly značnou
porážku, protože nedokázaly nabídnout
nic nového, ostatní strany naopak slibovaly to, co možná nakonec ani nebudou moci
splnit, ale voliče získaly. Faktem je, že dnes
máme nové složení sněmovny, které nezbývá než respektovat a budeme očekávat,
Tab. 1 – Volební účast v celé ČR

že se stav věcí bude zlepšovat.
Volební účast v celé České republice
byla o 1 % bod vyšší než před čtyřmi lety.
Je pouze otázkou, proč k volbám nepřijde
téměř 40% obyvatel naší země. V Klenčí
pod Čerchovem stoupla volební účast z
56 % na 60 %. Přesnější informace uvádí
tabulky uvedené níže – č. 1 (pro celou ČR)
a 2 (pro Klenčí).

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

8 374 501

5 094 633

60,84

5 091 065

5 060 759

99,40

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

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 030

623

60,49

623

620

99,52

Další tabulky uvádí již výsledky voleb.
První přehled ukazuje kompletní výsledky
všech parlamentních stran v celé České
republice (Tab. č. 3). Neuvádíme pouze
strany, které získaly 0 %. Druhý přehled
ukazuje výsledky v Klenčí pod Čerchovem,
tedy tak, jak volili naši občané (Tab. č. 4).
Pokud se podíváme na preferenční hlasy
jednotlivých kandidátů na všech kandidátních listinách, tak vidíme čísla např. 3,
4 nebo 7 preferenčních hlasů. Tzn. že lidé
nevolili kandidáty, ale volili pouze strany,
které zastupují lidé Andrej Babiš, Tomio
Okamura a další. Tedy volili předsedy
stran, kteří ale za náš region nekandidují
a už nedohlédli, jací poslanci nás budou
ve sněmovně zastupovat. Jsou to poslanci např. Jana Levová, Barbora Kořanová,

Kamal Farhan a další. Tedy poslanci, které
ani neznáme, a co je pro náš region ještě
horší, kteří žijí v Plzni a jen těžko ví, kde
se např. Klenčí nachází. Domažlicko, Klatovsko a další okresy tak přišly o své zástupce ve sněmovně a to se může značně
projevit při jednání s vedoucími pracovníky státních institucí.
Náš kraj má tedy 11 poslanců a až na
jednoho, který pochází z Chodové Plané,
jsou ostatní z krajské metropole Plzně.
Budeme tedy doufat, že tito poslanci nezapomenou také na malé obce, které se i
na Domažlicku nachází, protože tenhle
systém spěje bohužel k tomu, že se venkov
bude i nadále vylidňovat a ztrácet tak svoji
sílu při rozdělování financí z příslušných
rozpočtů.
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Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

1 500 113

29,64

21

ANO 2011

1

Občanská demokratická strana

572 962

11,32

15

Česká pirátská strana

546 393

10,79

29

Svob. a př. dem. - T. Okamura

538 574

10,64

8

Komunistická str. Čech a Moravy

393 100

7,76

4

Česká str. sociálně demokratická

368 347

7,27

24

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

293 643

5,8

20

TOP 09

268 811

5,31

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

262 157

5,18

12

Strana svobodných občanů

79 229

1,56

9

Strana zelených

74 335

1,46

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.
EU

36 528

26

REALISTÉ

30

Tab. č. 3 – Výsledek voleb v ČR
(pořadí stran dle % hlasů)

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

Platné hlasy

název

celkem

v%

21

ANO 2011

151

24,35

8

Komunistická str. Čech a Moravy

98

15,8

1

Občanská demokratická strana

70

11,29

29

Svob. a př. dem. - T. Okamura

56

9,03

4

Česká str. sociálně demokratická

49

7,9

15

Česká pirátská strana

49

7,9

0,72

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

35

5,64

35 995

0,71

20

TOP 09

28

4,51

Strana Práv Občanů

18 556

0,36

10

27

4,35

27

SPORTOVCI

10 593

0,2

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.
EU

28

Dělnic. str. sociální spravedl.

10 402

0,2

24

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

22

3,54

23

SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka

9 857

0,19

9

Strana zelených

11

1,77

2

Řád národa - Vlastenecká unie

8 735

0,17

12

Strana svobodných občanů

6

0,96

14

Občanská demokratická aliance

8 030

0,15

27

SPORTOVCI

5

0,8

13

Blok proti islam.-Obran. domova

5 077

0,1

28

Dělnic. str. sociální spravedl.

5

0,8

19

Referendum o Evropské unii

4 276

0,08

6

Radostné Česko

2

0,32

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

30

Strana Práv Občanů

2

0,32

3

3 758

0,07

2

Řád národa - Vlastenecká unie

1

0,16

6

Radostné Česko

3 852

0,07

14

Občanská demokratická aliance

1

0,16

22

Dobrá volba 2016

3 722

0,07

23

SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka

1

0,16

25

Česká strana národně sociální

1 573

0,03

26

REALISTÉ

1

0,16

Tab. 5 Zvolení poslanci za Plzeňský kraj
Kandidátní listina

Kandidát
věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

číslo

název

poř.
číslo

1

ODS

1

Mauritzová Ilona doc. PaeDr. Ph. D.

57

ODS

1

ODS

3

Baxa Martin Mgr.

42

4

ČSSD

1

Chovanec Milan

8

KSČM

1

15

Piráti

21

příjmení, jméno, tituly

Přednostní hlasy
abs.

v%

BEZPP

3 429

10,44

ODS

ODS

4 655

14,17

47

ČSSD

ČSSD

2 917

13,47

Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr. et Mgr.

51

KSČM

KSČM

1 820

7,74

1

Bartoň Lukáš Ing. Ph. D.

36

Piráti

Piráti

2 366

8,69

ANO

1

Šlechtová Karla Ing.

40

ANO

BEZPP

7 106

8,44

21

ANO

2

Volný Jan Ing.

58

ANO

ANO

2 452

2,91

21

ANO

3

Rutová Miloslava Mgr.

69

ANO

ANO

2 089

2,48

21

ANO

4

Kořanová Barbora Mgr.

33

ANO

ANO

2 249

2,67

21

ANO

5

Farhan Kamal MUDr.

48

ANO

ANO

1 913

2,27

29

SPD

1

Levová Jana

40

SPD

SPD

1 496

5,21
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USNESENÍ z 69. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 23. října 2017
Rada městyse:
A.
1.69

Schvaluje:
Pořízení rozvodové skříně pro objekt zdravotního střediska a DPS.
2.69
Rozpočtové opatření č. 10/2017 k 31. 10. 2017.
3.69
Souhlas s žádostí paní A. K. o pořízení nové desky a dřezu na kuchyňskou linku a výměnu kuchyňského lina v
bytě v bytovém domě čp. 330.
4.69
Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu družstevního bytu v
čp. 332 s p. J. S.
5.69
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o
uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2017
do 2. 1. 2018.
6.69
Žádost pana J. J. o ukončení nájmu v objektu čp. 123
Caffe bar K1 v Klenčí pod Čerchovem na pronajaté prostory k 30. 11. 2017.
7.69
Vyhlášení záměru na pronájem objektu čp. 123 Caffe bar
K1 v Klenčí pod Čerchovem a přilehlých prostorů.
8.69
Podání žádosti o dotaci u obce Česká Kubice pro Fotografický kroužek.
9.69
Podání žaloby na uhrazení dlužné částky na nájemníka
M. P. za nájemné v bytovém domě čp. 330.
B.
Ukládá:
10.69		Starostovi uzavřít smlouvu o dílo s p. Kubalem na realizaci rozvaděče v budově zdravotního střediska.

11.69
C.
12.69
13.69
14.69
15.69

16.69

17.69
18.69

Starostovi prověřit možnosti bezbariérového přístupu
ve zdravotním středisku.
Bere na vědomí:
Žádost paní D. D. o pronájem objektu čp. 123 Caffe bar
K1 v Klenčí pod Čerchovem.
Žádost paní A. K. o souhlas s umístěním včelstev na pozemcích p.č. 699, 715/28, 715/30, 734/73 v KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí u Úřadu městyse
Klenčí pod Čerchovem – stavební úřad.
Rozhodnutí Odboru životního prostředí MěÚ v Domažlicích o opravě zřejmých nesrovnalostí ve věci vypouštění průmyslových vod z výrobního areálu do vod
povrchových, Klenčí pod Čerchovem.
Oznámení o kontrole Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje, krajského ředitelství v Plzni k dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.
Usnesení OS v Domažlicích č. 1T 149/2016 – 102 ve
věci OPP pana Š. H.
Usnesení OS Plzeň-jih ve věci náhrady nákladů na obhajobu pana V. P. ve věci léčení v psychiatrické léčebně v
Dobřanech.

Usnesení zastupitelstva městyse z 24. veřejného zasedání konaného dne 25. října 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.24
2.24

3.24
4.24
5.24

6.24
7.24
8.24

9.24
10.24

Schvaluje:
Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720640002 městyse
Klenčí pod Čerchovem na pojištění majetku městyse.
Pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, IČO: 47116617 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro pracovníky údržby zeleně.
Střednědobý rozpočtový výhled ÚSC Klenčí pod Čerchovem na roky 2019 – 2023.
Soupis nároků pozemků – LV č. 1 v majetku městyse
Klenčí pod Čerchovem.
Dohody mezi městysem Klenčí pod Čerchovem a obcemi Díly, Chodov, Nemanice, Pec, Postřekov, Trhanov
pro společný obvod Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod
Čerchovem v rámci ZŠ.
Dohodu mezi městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí
Nemanice pro společný obvod Masarykovy ZŠ a MŠ
Klenčí pod Čerchovem v rámci MŠ.
Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se
stanoví školské obvody základní školy a mateřské školy
zřízené městysem Klenčí pod Čerchovem.
Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
Pořízení potřebné techniky pro Fotografický kroužek dle
žádosti pana Jaroslava Ševčíka pouze v případě bodu A
dle žádosti.
Finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR o.s.

11.24
12.24
13.24
14.24
B.
15.24
16.24
17.24
18.24
C.
19.24
20.24
21.24

– Místní organizace Domažlice ve výši 1 000 Kč.
Veřejnoprávní smlouvu se Svazem tělesně postižených
v ČR o.s. – Místní organizace Domažlice na poskytnutý
příspěvek.
Pana Jiřího Ticháčka jako přísedícího u OS v Domažlicích.
Smlouvu o zřízení práva na stavbu s p. M. N. a smlouvu
o smlouvě budoucí s p. M. N. jako návaznou spolu s kupní smlouvou na prodej pozemků p.č. 636/55 a 636/57.
Zastupitele Petra Záhoře jako zástupce městyse ve školské radě.
Ukládá:
Starostovi prověřit se správcem vodovodu městyse stav
vodovodu v osadě Capartice.
Starostovi vstoupit v jednání s p. K. P. ve věci žádosti na
prodej pozemků p. č. 2876/1, 2878, 715/5, 2502/1 v KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Starostovi vstoupit v jednání s panem R. H. ohledně žádosti o možnosti zřízení herny případně kasina na území
městyse Klenčí pod Čerchovem.
Předsedům všech výborů připravit plán činnosti na rok
2018 a ten předložit ZM ke schválení na zasedání dne
20. 12. 2017.
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Rozpočtové opatření č. 9/2017 ke dni 30. 9. 2017 a
10/2017 ke dni 31. 10. 2017.
Realizaci projektu: „Naučná stezka Lučina – skanzen
odhalené minulosti / Lehrpfad Grafenried – Freilichtmuseum der entdeckten Vergangenheit“ v rámci dotač-
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22.24
23.24
24.24
25.24

ního programu Cíl 3.
Pasport vodovodu v chatové osadě Capartice.
Žádost pana K. P. na prodej pozemků p.č. 2876/1, 2878,
715/5, 2502/1 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost pana R. H. o prověření možnosti zřízení herny
případně kasina na území městyse Klenčí pod Čerchovem.
Směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) č.
2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

26.24

27.24

Vnitřní směrnice a řády vydané Radou městyse Klenčí
pod Čerchovem – Pracovní řád úřadu městyse, Provozní řád Staré pošty a sálu KD U Nádraží, Směrnice č. 1 1_2016 - Oběh účetních dokladů, Směrnice č. 2 - 1_2017
- O finanční kontrole, Směrnice č. 3 - 2_2017 - Inventarizace majetku a závazků, Směrnice č. 4 - 3_2017 – K
evidenci, účtování a odepisování majetku, Směrnice č. 5
- 4_2017 - K aplikaci reálné hodnoty majetku určeného
k prodeji.
Zprávy výboru finančního, kontrolního, pro kulturu a
sport, pro výstavbu a územní plánování a osadního výboru.

USNESENÍ ze 70. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 8. listopadu 2017
Rada městyse:
A.
1.70

2.70
3.70

4.70

5.70
6.70
7.70
8.70
9.70
10.70
11.70
12.70

13.70
14.70
15.70
16.70
17.70

Schvaluje:
Pojistnou smlouvu na pojištění přívěsného vozíku pro
osobní automobil se společností Generali Pojišťovna a.s., sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha, IČO:
61859869.
Smlouvu s panem J. H. pro výkon technického dozoru na
akci Úpravy zahrady MŠ Klenčí pod Čerchovem.
Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce opěrné zdi –
Klenčí pod Čerchovem“ u čp. 331 v Klenčí pod Čerchovem společnosti AZS 98, s.r.o., Koterovská 2208/158,
Východní předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 25227254.
Smlouvu o dílo se společností AZS 98 s.r.o., Koterovská
2208/158, 326 00 Plzeň, IČO: 25227254 na akci „Rekonstrukce opěrné zdi – Klenčí pod Čerchovem“ u čp.
331 v Klenčí pod Čerchovem.
Pořízení 3 autobusových zastávek typu MIKRO od V. K.
do osad Capartice v počtu jeden kus a Černá Řeka v počtu dva kusy.
Pořízení nábytku pro kancelář matriky v budově úřadu
městyse.
Vyhlásit záměr na pronájem pozemku p.č. 699 o výměře
20 m2 a 715/28 o výměře 10 m2 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Odstranění 3 ks obrubníků dle žádosti manželů B.
Úhradu nákladů za dopravu na výstavu českých hraček
v Praze pouze v případě dětských účastníků dle žádosti
TIC.
Platební výměr pro ředitelku ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Uhrazení nákladů paní A. P. za vývoz septiku ve výši 50
% z předložené faktury.
Navýšení dlužných částek za komunální odpad na trojnásobek současného stavu v souladu s čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadu.
Předání všech dlužných částek za komunální odpad a
poplatek za psa právní zástupkyni městyse.
Předání všech dlužných částek za nájemné a služby k řešení právnímu zástupci.
Výpověď na kopírovací zařízení pro budovu ZŠ Klenčí
pod Čerchovem se společností Triumph Adler s.r.o.
Výpověď servisní smlouvy na kopírovací zařízení v prostorách informačního centra se společností Triumph
Adler s.r.o.
Uzavření nájemní smlouvy se společností Mintech

s.r.o., sídlem Zámečnická 1513/30, 301 00 Plzeň, IČO:
26320568 na multifunkční zařízení pro kopírování v
prostorách TIC.
18.70 Dodatek č. 1 ke smlouvě s p. L. N. na pronájem nebytových prostor v objektu na pozemku p.č. 233 v KÚ Dolní
Folmava.
19.70 Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny NN, uzavřené na základě žádosti o
připojení č. 4121176741 se společností ČEZ distribuce
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 na
připojení objektu stojícím na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava.
20.17 Pořízení kontejneru na směsný komunální odpad k domům č.p. 331 – 333.
21.17 Přidělení bytu 1 + KK v č.p. 330 panu V. K.
22.17 Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro objekty městyse Klenčí pod Čerchovem se společností EP
ENERGY TRADING, a.s. sídlem Klimentská 46, 110
02 Praha 1, IČO: 27386643 s platností do 31. 12. 2019.
B.
Ukládá:
23.70		Starostovi vstoupit v jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s ohledně přeložení stávajícího distribučního
zařízení k budově MŠ Klenčí pod Čerchovem.
24.70 Starostovi projednat s odbornou firmou postup řešení
nefunkčního topení v objektu MŠ Klenčí pod Čerchovem a bývalých jeslí.
25.70 Starostovi vstoupit v jednání s majiteli rodinného domu
čp. 247 ve věci řešení parkování u zadního vjezdu.
26.70 Starostovi prověřit stav inženýrských sítí pod komunikací od č.p. 273 až po č.p. 205 se správcem inženýrských
sítí.
27.70 Starostovi oslovit dotčené orgány ohledně rozšíření kapacity parkovacích míst na pozemku p.č. 2419/11 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
28.70 Starostovi připravit návrh řešení výměny bočních vchodových dveří do kotelny v objektu čp. 90.
29.70 Starostovi zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro výstavbu komunikace a inženýrských sítí
na pozemcích č. 636/57 a 636/55.
C.
Bere na vědomí:
30.70 Žádost obyvatel horní části Klenčí o rozšíření kapacity
parkovacích míst na pozemku p.č. 2419/11 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Pokračování na str. 7
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Dokončení ze str. 4
31.70 Žádost paní P. B. o výměnu bočních vchodových dveří do
kotelny v objektu čp. 90.
32.70 Žádost manželů B. k úpravě příjezdové komunikace k
domu čp. 7.
33.70 Žádost informačního centra o úhradu nákladů na dopravu dětí na výstavu českých hraček do Prahy.
34.70 Protokol o výsledku kontroly Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje, krajského ředitelství v Plzni k
dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k
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35.70

36.70
D.
E.
37.70

jeho provedení.
Rozhodnutí MŠMT o zápisu změny v údajích o právnické osobě s názvem Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace.
Zprávu o množství vytříděných odpadů a odměně systému EKO-KOM za období 01. 07. 2017 - 30. 09. 2017.
Neschvaluje:
Doporučuje:
Výboru pro výstavbu a územní plánování prověřit možnosti na opravu chodníků v ulici od čp. 259 – 256.

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 24. 10. 2017
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: oba úkoly (beseda a výstava) z minulé
schůze byly přesunuty na listopad
3. Příprava aktuálních akcí (do další schůze): 5. 11. beseda s Karlem Jachanem (od 14 h); 5. – 19. 11. výstava obrazů a historických fotografií (vernisáž 5. 11. od 16 h); 11. – 12. 11. Martinská pouť
5. Příprava výhledových akcí: 9. 12. zájezd na vánoční trhy do
Gutenecku v SRN; 27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise;
leden: divadelní představení Ochotnického divadelního spolku Karel s názvem Sněhurka a 5 trpaslíků; únor: Masopust
(10. 2.)
6. 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.
7. Diskuse: Smazal – uspořádání besedy s Jiřím Kajínkem. Bude
navržena do plánu akcí VKS na příští rok.
Jiří Anderle, předseda výboru

Zpráva kontrolního výboru
V měsíci říjnu proběhly následující kontroly:
• Kontrola výběrových řízení. Byla provedena namátková kontrola výběrových řízení za rok 2017: zakázka „PC síť - úřad
městyse Klenčí pod Čerchovem" a zakázka „Oprava povrchu
místních komunikací“. Kontrola byla bez připomínek.
• Kontrola vyřizování petic, stížností, připomínek a žádosti občanů. V roce 2017 nebyla podána žádná petice a ani žádná připomínka. Byly podány 2 stížnosti. Stížnosti byly projednány,

odpovědi byly zaslány stěžovatelům. Dále bylo zasláno 7 žádostí o poskytnutí informace. Všechny žádosti byly vyřízeny.
Kontrola byla bez připomínek.
• Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse – průběžně se řeší úkoly dlouhodobého charakteru, ostatní
uložené úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Cenová mapa na pronájem pozemků
Rada městyse Klenčí pod Čerchovem na svém 71. zasedání
schválila novou cenovou mapu na pronájem pozemků. Týká se
všech pronájmů, které jsou určeny pro skladování dříví, zemědělství, zahrady a venkovní posezení, příp. ostatní využití. Cílem
bylo sjednocení všech pronájmů na stejnou úroveň.
Ceny za pronájem pozemků jsou stanoveny v následující výši:
• zemědělské pozemky: 0,32 Kč/m2/rok;

Poplatek za odpady

Vážení spoluobčané,
dle rozhodnutí zastupitelstva a vyvěšením na úřední desce vstoupila dne 21. 11. 2017 v platnost nová Obecně závazná vyhláška
městyse Klenčí pod Čerchovem č. 1/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška oproti té pů-

• zahrady, venkovní posezení: 3,- Kč/m2/rok;
• skladování dřeva: 10,- Kč/m2/rok;
• ostatní využití dle individuálního projednání v rámci rady /
zastupitelstva městyse.
Cenová mapa pronájmu pozemků vstupuje v platnost 1. 1. 2018.
Jan Bozděch

vodní navyšuje poplatek každého občana za likvidaci komunálního odpadu na 500 Kč. Zastupitelstvo se muselo pro tento krok
rozhodnout kvůli neustále rostoucím cenám za likvidaci komunálních odpadů zejména kvůli legislativě vydávané Poslaneckou
sněmovnou.
Platnost vyhlášky je od 1. 1. 2018.
Jan Bozděch, starosta městyse
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Jak získat obecní byt
Byty a schvalování pronájmu
Vážení spoluobčané,
v rámci bytové problematiky považujeme za podstatné informovat o dvou tématech: klíč k přidělování bytů v bytovém
domě čp. 330 zájemcům a systém zhodnocování bytových jednotek nájemníky.

PŘIDĚLOVÁNÍ BYTOVÝCH
JEDNOTEK
Každý zájemce o pronájem bytové jednotky v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem, tedy v domě čp. 330, musí podat
písemnou žádost do formuláře: Žádost o
pronájem bytových prostor. Touto žádostí
se automaticky zařazuje do seznamu žadatelů. Pořadí žadatelů je dáno termínem
podání žádosti od nejstarší po nejnovější.
V tuto chvíli evidujeme na 40 žadatelů o
pronájem bytových jednotek, nelze tedy
očekávat, že přidělení bytu proběhne okamžitě.
Samotný proces přidělení bytových jednotek probíhá ve dvou krocích:
I. Finanční výbor na svém zasedání vždy
projedná seznam uchazečů a doporučí po-

tencionální žadatele.
II. Rada městyse projedná doporučení finančního výboru a následně schválí
samotný pronájem. V případě nezájmu
žadatele o bytovou jednotku je tento automaticky vyřazen ze seznamu žadatelů a
vrátí se do něj pouze po podání nové žádosti.
S ohledem na množství žadatelů o bytové jednotky a charakter jejich žádostí jsou
v každém případě upřednostněni žadatelé, kteří žijí v Klenčí pod Čerchovem nebo
zde pracují. Teprve potom jsou to zájemci
ostatní.
OPRAVY
Rada městyse schválila na svém zasedání podmínky, které však vycházejí z
platné legislativy. Bytové jednotky a bytový dům čp. 330 jsou majetkem městyse.
Proto jakákoliv úprava, která souvisí se
zhodnocením pronajatého bytu, musí být
také schválena vlastníkem bytu. Protože
vlastníka bytu zastupuje vedení městyse,
je nutné, aby souhlas byl vydán vedením

Dráčata se nezalekla

OV E M

AT A
RÁČ KL

R CH

Soutěžní sezona pro naše malé hasiče bových aktivitách, teorie si děti „užily“
začala. V sobotu 14. 10. 2017 jsme se zú- dost. Přestože by většina nejradši pořád
častnili prvního závodu celoroční soutěže hrála vybíjenou, soutěžíme ve družstvech
Plamen ročníku 2017 – 2018, Závodu různé druhy štafet, stavíme opičí dráhy a
požárnické všestrannosti ve Staněticích. brzy dojde i na házení a motání hadic. Je
Dvě pětičlenné hlídky bojovaly v kate- až neuvěřitelné, jaký pokrok děti za rok
udělaly. Pozorovat některé v loňské
gorii mladších celkem v šesti discisezóně bylo leckdy komické, ale
plínách – střelba ze vzduchovky,
Í P O D ČE
teď jsou všichni nějak rychlejší
topografie, první pomoc, lezení
ENČ
a mrštnější. Jejich elán můžepo laně, uzlování a technické
me všichni jen závidět.
prostředky hasičů. Konkurence byla veliká, jen v mladší kaV sobotu 18. listopadu potegorii startovalo 17 hlídek. V
jedou děti na Podzimní soutěž
loňském roce, kdy děti podobný
mladých hasičů, která se koná v
závod prožily poprvé, se umístily na
sedmém místě. Zajímá Vás výsledek letoš- Milavčích. Je to už tradiční soutěž v tamní? Naši malí závodníci obsadili druhou a ním kulturním domě, kde děti z různých
pátou příčku! Vzhledem k tomu, že se pro hasičských sborů soutěží v netradičních
soutěžní sbory počítá vždy lepší výsledek, disciplínách jako brčková štafeta (přemáme v průběžném hodnocení neuvěři- nášení lentilek brčkem), paměťová hra,
telnou druhou pozici. Další „plamenové“ puzzle, topografické značky, slalom na
závody nás čekají na jaře a rozhodně je na lyžích (na parketách), motání hadic na
čem stavět, už nejsme nováčci, se kterými čas a míčková štafeta (míček na lžíci). Je
kolem toho hodně zábavy, takže nesmíme
se nepočítá.
chybět. Držte dětem palce!
Mgr. Jana Fišerová,
Od listopadu probíhá hasičský krouvedoucí kolektivu mladých hasičů
žek v tělocvičně a je to převážně o pohy-

městyse (starosta, místostarosta, rada)
a byl vždy písemný. Úpravami myslíme
např. pořízení plovoucí podlahy.
Pokud bude nájemník požadovat uhrazení alespoň části nákladů při ukončení
nájemního vztahu, bude nutné dodržet
následující postup:
I. Nájemník doloží majiteli objektu písemný souhlas s provedením úprav.
II. Nájemník doloží majiteli objektu
účty, ze kterých bude patrné, v jaké hodnotě byly úpravy provedeny.
III. Majitel nechá zpracovat znalecký
posudek na reálnou hodnotu zhodnocení.
IV. Nájemník požádá majitele objektu o
uhrazení nákladů za zhodnocení.
V. Příslušný orgán městyse (zastupitelstvo, rada) rozhodne, zda budou nebo nebudou náklady uhrazeny.
Znovu zdůrazňuji, zejména k možné
obměně zastupitelstev po komunálních
volbách, že je nutné mít souhlas majitele objektu k provedení úprav. Bez tohoto
souhlasu není možné náklady za zhodnocení bytu nárokovat.
Jan Bozděch

PODĚKOVÁNÍ ZA VOLBY
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám touto cestou poděkovat
za preferenční hlasy, které jste přidělili
mojí osobě.
Jan Bozděch

OZNÁMENÍ
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.

Svoz komunálního odpadu:
Prosinec – 5., 19.
Leden 2018 – 2., 16., 30.

D
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Ochrana osobních údajů mění podobu
Dotkne se to nejen všech obcí
Zdroj: Zpravodaj SMO ČR, č. 10/2017
Necelých 8 měsíců zbývá do účinnosti
obecného nařízení o ochraně osobních
údajů – tzv. GDPR. Stát se tak má 25.
května 2018. Jde o nový evropský právní předpis, který se dotkne celé veřejné
správy. Vznikl proto, že podle názoru 80
% lidí v Evropě jsou nedostatečně chráněny osobní údaje, což souvisí s rozvojem moderních technologií. GDPR,
které se týká všech orgánů veřejné moci,
mimo jiné zavede pozici tzv. pověřence
a změní všechny vnitřní předpisy. I to
zaznělo na semináři, který v Praze na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádal pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR ve spolupráci s
DigiKoalicí.
Podle odborníků je GDPR nejdůležitější změnou v ochraně dat za posledních
dvacet let. Způsobila ji velká dynamika
rozvoje moderních technologií. A fakt, že
si 31 % lidí v celé Evropě myslí, že nemají
dostatečnou kontrolu nad tím, jaké údaje
poskytují. Z velkého evropského průzkumu také vyplynulo, že sice polovina dotázaných považuje využívání moderních
technologií za nutnost, ochrana osobních
údajů je podle nich však nedostatečná.
Zvládnutí digitalizace je přitom zásadní
konkurenční výhodou.
„Do jaké míry Česká republika zvládne

Tauerův betlém na výstavě v
Domažlicích
Klenečský Tauerův betlém letos na výstavě
v Domažlicích.
Muzeum Chodska v Domažlicích letos pořádá výstavu betlémů s mezinárodní účastí. V budově Chodského hradu budou vystaveny betlémy např. z Německa, Francie
a mezi nimi klenečský betlém z majetku
Baarova památníku. (Po loňské výstavě
v Klenčí nám restaurátor domažlického
muzea část betlému – stavby – opravil.)
Vernisáž bude již 23. listopadu, výstava
potrvá do 6. ledna 2018. Srdečně zveme.
eb

digitalizaci, určuje to, jak budeme schopni obstát v globální ekonomické soutěži,“
říká náměstek ministra školství, mládeže
a tělovýchovy a předseda DigiKoalice Jaroslav Fidrmuc a dodává: „Pokud nezvládneme digitalizaci, hrozí, že Česká republika bude pouze montovnou.“
Aby se tak nestalo, jsou třeba vysoce
kvalifikovaní a vzdělaní lidé, kteří mají aktuální informace a umí zvládat nové věci v
digitálních technologiích. Rozvoj nových
technologií je velmi bouřlivý, i proto je zavedení GDPR nutné.
„Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů je nejdynamičtěji se rozvíjející
se oblastí evropského práva v poslední
době,“ říká vedoucí analytického oddělení
Úřadu pro ochranu osobních údajů Soňa
Matochová a dodává: „Je to dáno rozvojem nových technologií, které se budou v
následujících letech dynamicky rozvíjet.
To bude znamenat i nové pracovní příležitosti.“
Nařízení si bude moci za určitých podmínek upravit konkrétní stát podle místní
situace a také ho bude možné přizpůsobit
konkrétnímu orgánu, který bude GDPR
podléhat. K části GDPR v současné době
existuje metodika Ministerstva vnitra,
která upřesňuje výkon funkce pověřence.
„Mnoho obcí se nás ptá, jak GDPR řešit. Zda například pověřence pro ochranu
osobních údajů budou muset mít úplně

všichni. Ano, je to tak. Ale bude ho možné
i sdílet mezi obcemi nebo mít jednoho v
rámci území obcí s rozšířenou působnosti
(ORP),“ říká zástupce výkonného ředitele
Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Jednáme o tom například s Asociací
krajů, o vzorech potřebných dokumentů
pak s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro
ochranu osobních údajů.“
Mezi orgány veřejné moci, které budou
muset zřídit funkci pověřence, patří kromě obcí také všechny mateřské, základní i
střední školy. Dále ho budou muset mít například nemocnice, a to s ohledem na charakter údajů, kterými disponují. Zatímco
velká města budou mít zřejmě vlastního
pověřence, či více takových lidí, u malých
se dá předpokládat sdílení. Pokud obec pověřence mít nebude, hrozí jí pokuta.
Svaz měst a obcí konzervativně odhaduje, že si zavedení GDPR vyžádá cca 600
milionů Kč ročně. Dalších cca 500 milionů
až 1 miliarda Kč bude třeba pouze na start
dané povinnosti. Tedy na analýzy, programové vybavení, nákup počítačů pro pověřence apod. Při vyšším počtu pověřenců,
podle metodiky Ministerstva vnitra, by
byly náklady zhruba dvakrát vyšší. GDPR
má být i hlavním tématem Právní konference Svazu, která se má konat příští rok
v dubnu v Brně.

6. ročník ankety Kraj mého srdce vyhlášen
Za pět uplynulých let se anketa Kraj
mého srdce stala sledovaným a očekávaným kláním krajů České republiky o přízeň široké veřejnosti. Hlasování proběhne on-line formou na turistickém portálu
www.kampocesku.cz od 1. listopadu 2017
do 31. ledna 2018. Pořadateli ankety Kraj
mého srdce jsou Vydavatelství KAM po
Česku ve spolupráci s veletržní správou
INCHEBA EXPO PRAHA a pod záštitou
Asociace krajů České republiky.
Cílem ankety je mapovat popularitu
krajů ČR v deseti kategoriích. Hlasující
udělují v každé kategorii tři hlasy svým
preferovaným krajům. Účastníci ankety

tím oceňují jednotlivé kraje podle svých
turistických zkušeností v odcházejícím
roce anebo podle přání, kam by se chtěli
podívat v letech následujících. Na výsledku obliby jednotlivých krajů se projevuje
dlouhodobá náklonnost turistů, propagační aktivity krajských úřadů a destinačních společností i zážitky hlasujících z
návštěvy jednotlivých míst nebo událostí.
V některých kategoriích se každoročně
svádí tuhý boj a o konečném pořadí může
rozhodovat i jediný hlas.
Výsledky budou vyhlášeny 15. února
2018 na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Zájezd na adventní trhy
Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse pořádá v sobotu 9. 12. zájezd na vánoční trhy do města Guteneck v SRN.
Předpokládaný odjezd ve 13.00 hodin od parkoviště před Starou
poštou a předpokládaný návrat ve 20 hodin. Předběžná cena 130
Kč. Přihlásit se lze u členů VKS. Další informace budou uvedeny
na plakátech.
Jiří Anderle, předseda VKS
Bavorská obec Guteneck se nachází v okrese Schwandorf ani ne
hodinu cesty z Klenčí. Romantickou atmosféru městečka určuje
především zámek obývaný hraběcí rodinou Beissel von Gymnich.
Kromě vánočních trhů se zde pravidelně konají na jaře dny pro
zahradu, kdy se obec promění v moře barev a vůní a návštěvníci
zde najdou vše, co se týká zahrádek a pěstování. Příznivci skotských tradic si zajisté nenechají uniknout červnové Highland Games a pravidelné ochutnávky whisky. Ovšem mezi nejlákavější
akce patří již zmiňované vánoční trhy, které byly v letech 2014 a
2015 hodnoceny jako nejhezčí vánoční trhy Německa.

PROGRAM SOBOTA, 9. PROSINCE 2017
• Historický trh s obchodníky a řemeslníky z celého Německa
• Jízdy na velbloudech, koních a ponících – po celý den - minizoo
• Rytířské táboření
• Orientální vánoční betlém
• Santa bude rozdávat malé dárky a bude vybírat od dětí dopisy
pro Ježíška
• Sokolníci s dravci – po celý den
• Předvánoční hudba s Dechovkou z Eslarn v zámecké stodole, v
15:00, v 17:00 a v 19:30 hodin
• Alois Gillitzer vypráví vánoční příběh, doprovod Duo Magdalena, v 15:00 a v 17:00 h v kostele zámku
• Kouzla & příběhy s kejklířem Seppem Schabernackem – v
16:00 a v 18:00 h. ve stodole a na tržišti
• Trubači na lesní rohy, trumpetový a pozounový koncert na nádvoří zámku, 18:00 -20:00 hodin
• Hudební zábava v rytířském sklepení, 18:00-24:00 hodin
Vstupné na trhy je 5 EUR pro dospělé.

Městys Klenčí pod Cerchovem srdečně zve na
soutěžní výstavu

5. 12. 2017 - 5. 1. 2018
Stará pošta Klenčí
Každý, kdo by měl zájem se na výstavě podílet a přispět svým dílem v podobě vlastnoručně zhotovené perníkové chaloupky je velmi vítán. Soutěž není limitována věkem ani pohlavím, podmínkou
je zhotovit perníkovou chaloupku libovolného tvaru i velikosti. Po
celou dobu trvání výstavy budete moci hlasovat o nejhezčí výtvor.
Vítěz bude vyhlášen po ukončení výstavy. Své exempláře můžete
odevzdat na Starou poštu do pondělí 4. prosince.
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Nové knihy z našeho kraje
V prodeji v Turistickém informačním centru Klenčí pod Čerchovem
Na pultu v Informačním středisku se
objevily dvě nové publikace vhodné jako
vánoční dárek. První je vtipná kniha povídek Zdeňka Šmída Dudáci a vlčí hlavy.
Už název napovídá, že se autor nechal
inspirovat příběhy pocházejícím právě z
Chodska. Druhou knihou je životopisná
publikace o malíři Jaroslavu Špillarovi doplněná ukázkami jeho obrazů a dobových
fotografií s názvem Jaroslav Špillar Malíř
Chodů. Knihu vytvořil a doplnil vlastní invencí domažlický rodák Miloš Novotný a
s pomocí chodských obcí tím popularizuje
tvorbu a život malíře Chodska.

Dudáci a vlčí hlavy
Zdeněk Šmíd
A u t o r
vychází
z
příběhů,
které již zapsali a zveřejnili jiní
autoři: Věra
Procházková a Hana
Štěpánková, Jakub
Cvačka
a
Jiří Kajer,
Jindřich Jindřich, Jan
František
Hruška a Jindřich Šimon Baar.
Šmídova vyprávění nepozbyla nic z chuti po provokujících vlastnostech Chodů.
„Hádají se, mají vždycky pravdu, věří, že
Chodsko je ekonomicky, strategicky, kulturně a vůbec nejvýznamnější oblastí severní polokoule, když si povídají, křičí, a
když křičí, rovnou se perou.“ Zároveň jeho
příběhy neztratily humor ani chytráctví.
ZDENĚK ŠMÍD
Narodil se ve Kdyni, v rodině drobných
zemědělců. Vystudoval Gymnázium v Domažlicích a poté dvouletou Vyšší pedagogickou školu v Plzni. Dálkově vystudoval
bohemistiku na Filozofické fakultě UK.
Působil jako učitel základních škol, mimo
jiné i v Hostouni, později jako středoškolský profesor.V roce 1986 krátce pracoval
jako redaktor Západočeského nakladatelství. V letech 1991 - 1996 působil v redak-

ci plzeňské Nové pravdy, jinak se koncem
osmdesátých let rozhodl pro svobodné

povolání spisovatele. Natrvalo se usadil
v Praze. Zdeněk Šmíd začínal jako autor
krátkých próz a především publicistických
glos s pedagogickou a sportovní tematikou, jíž zůstal věrný i ve svých románech
a novelách. Hlavními autorovými tematickými okruhy jsou však příroda, lesáctví a
vodáctví.
Bystré, živé vyprávění si získalo značný
zájem čtenářů, pokračuje u celé řady knížek z let osmdesátých: Strašidla a krásné
panny, Proč bychom se nepotili aneb Jak
se chodí po horách, Dudáci a vlčí hlavy
Zdeněk Šmíd je jedním z nejoblíbenějších prozaiků mezi mladšími čtenáři, kteří
oceňují akčnost, dějové zvraty, humor a
vyprávění anekdotického rázu.
Kniha vyšla v Nakladatelství Českého lesa
v roce 2017, pevná vazba, křídový papír,
211 stran, rozměry 18x28 cm.
Cena 280 Kč.
Marta Vojtíková

tématům. I J. Špillar vytvořil několik podobných děl např. Kozina před Lomikarem, ale jeho náměty byly především životy
obyčejných lidí. Inspirací mu je především
Postřekov – nedotčený okolním světem
(kroje, zvyky, obyčeje). V Postřekově žil
asi 10 let, potom se na popud svých přátel a profesora Hrušky přestěhoval na Pec,
kde si postavil vilku s ateliérem. V této
době se začal víc věnovat krajině, hlavně
podčerchovským dramatickým zákoutím.
V Klenčí nemaloval, protože už po 200
letech institutu městečka na říšské silnici
mnoho z chodských tradic nezbylo. Namaloval tu jen akvarel rodinné chalupy J.
Š. Baara.
J. Š. Baar, vrstevník, J. Špillara, byl jeho
velkým obdivovatelem a podporovatelem.
Tuto společnost doplňoval klenečský lékař
Dr. Bozděch, který stál modelem k postavě Lomikara.
J. Š. Baar o malíři J. Špillarovi: „Jaroslav Špillar, to nebyl takový přelétavý malířský pták, který pomiloval a nechal tak.
Špillar si zamiloval Chodsko opravdově a
té lásce přinesl velkou oběť. Zřekl se velkoměstského života, pohodlí kaváren a zahrabal se v chodské vsi a spokojil se s jejím
životem. Stýkal se s prostým lidem u muziky, v hospodách, o přástkách, dračkách,
na poli, na pastvě a tam se naučil lidu rozumět, poznávat jeho duši a milovat jej.“

Malíř Chodska
Jaroslav Špillar
Miloš Novotný
30. listopadu uplyne 100 let ode dne,
kdy v pouhých 48 letech navždy odešel
nejznámější malíř Chodska a Chodů Jaroslav Špillar. Toho dne odešel ze života, ale
od své práce musel odejít už o 13 let dříve,
po náhlém náporu duševní choroby. Od té
doby již nic nenamaloval. Přestože jeho
umělecká tvorba trvala jen krátce, zachoval nám (nejen na Chodsku) veliké a stále
obdivované dílo.
J. Špillar vystudoval figurální kresbu
na akademii v Praze a to ještě v době, kdy
se malíři věnovali především historickým

Publikace vychází u příležitosti 100. výročí úmrtí Jaroslava Špillara, měkká lepená
vazba, křídový papír, 191 stran, rozměry
23x20 cm.
Cena 250 Kč.
Eva Buršíková
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KALENDÁŘ AKCÍ
Prosinec
1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku,
17.00 hod., před budovou úřadu
městyse, jarmark na Staré poště.
5. 12. – 5. 1. 2018 Výstava perníkových
chaloupek a soutěž o nejhezčí perníkovou chaloupku, Stará pošta
9. 12. Zájezd na vánoční trhy do Gutenecku, odjezd ve 13.00 hod. od
Staré pošty, předpokládaný návrat ve 20.00 hod., cena 130 Kč.
10. 12. Mikulášská pohádka, 10.00
hod., sál U Nádraží, divadelní
představení pro děti i dospělé
sehraje soubor Histrio z Plzně,
vstupné dobrovolné.
20. 12. Jazzový vánoční koncert, 18.00
hod., hotel Haltrava Klenčí pod
Čerchovem, vystoupí Ivan Audes
Trio.
22. 12. Gospel, Leona Gyongyosi, 18.00
hod., kostel sv. Martina, vstup
150 Kč.
23. 12. Vánoční koncert v kostele, 19.00
hod., kostel sv. Martina, vystoupí
mužský pěvecký sbor Haltravan a
ženský pěvecký sbor Canzonetta.
27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise,
16.00 hod., tělocvična ZŠ Klenčí.

Výbor pro kulturu a sport
Zastupitelstva městyse
připravil na
středu 27. 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.
Jiří Anderle, předseda VKS
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
a výstava prací dětí klenečských škol
v pátek 1. prosince 2017 od 17 hod.
před budovou městyse
Přijďte s námi zahájit adventní čas při vánočních písních před budovu úřadu městyse, v jehož vestibulu si prohlédnete výtvarné práce
dětí naší školy a školky.
Po rozsvícení stromku na náměstí se přesuneme do objektu Staré
pošty k lahodnému vínu, perníčkům a vánočním dekoracím vyrobeným vašimi dětmi.

Městys Klenčí pod Čerchovem zve
děti i rodiče na

mikulášskou pohádku,

kterou sehraje soubor Histrio z Plzně.
v neděli 10. prosince od 10.00 hod.
v sále U Nádraží
Vstupné dobrovolné

Vánoční gospelový koncert
LEONA GYONGYOSI
pátek 22. prosince
od 18.00 h
kostel sv. Martina
Klenčí pod Čerchovem
Vstupné 150 Kč
Prodej vstupenek na místě před
koncertem

VÁNOČNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. MARTINA V KLENČÍ
DNE 23. 12. 2017 OD 19.00 HODIN
V PODÁNÍ
MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU HALTRAVAN
A
ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU CANZONETTA
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