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Milí spoluobčané,
s koncem letních prázdnin se také
chýlí ke svému závěru volební období současného zastupitelstva. Takový
okamžik si zaslouží shrnutí toho nejdůležitějšího, co se za poslední čtyři
roky událo. S ohledem na rozsah jej
uvedu na jiném místě vydání tohoto
zpravodaje. Mohu jen říci, že velká část
současného vedení městyse před čtyřmi lety nastupovala do prostředí, které
nám bylo zejména po praktické stránce
cizí. Podařilo se dosáhnout uceleného
seskupení, které až na několik výjimek,
hlasovalo o návrzích jednohlasně. Toho
si obzvláště v dnešní době velmi vážím.
Každý, kdo se do zastupitelstva alespoň
na chvilku zapojil, mohl pochopit, jak
je to náročná práce, a to obzvláště v
dnešním právním státě, kterým Česká
republika nepochybně je.
5. a 6. října si budeme volit svoje zástupce nejen v komunálních volbách,
ale také do Senátu Parlamentu ČR.
I nyní vás vyzývám, abyste k volbám
přišli, protože jsou velmi důležité. Po
tom, co náš okres značně ztratil pozice
v krajském zastupitelstvu, nemá žádného zástupce v poslanecké sněmovně,
potřebujeme o to více, aby se senátorem
stal člověk, který bude z našeho okresu,
který zná problémy obyvatel žijících v
regionu a bude se snažit o to, aby zejména venkov nezůstal stranou. Věřím,
že se nebude opakovat nízká volební
účast z posledních voleb, která byla jen
37 %.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za spolupráci celému zastupitelstvu
a všem občanům, kteří se do rozvoje
obce zapojili, byť jen s drobnými připomínkami. Bez takové spolupráce by
obec jen těžko mohla fungovat. Přeji
vám příjemný podzim.
Jan Bozděch
starosta městyse

ZÁŘÍ 2018

www.klenci.cz

100 let republiky
Oslavy výročí vzniku Československa v Klenčí

Na neděli 28. října 2018 pro vás městys
Klenčí připravil den plný oslav ke 100. výročí vzniku Československa.
V 10.30 hodin se sejdeme u pomníku
pod kostelem, kde představitelé městyse
položí věnec k uctění památky padlých hrdinů v 1. světové válce. Pietní akt zpěvem
doprovodí sestry Kuželkovy. V 11 hodin
bude na prostranství před zdravotním
střediskem vysazena lípa jako symbol československé státnosti. Slavnostní projev
pronese starosta Jan Bozděch, slavnost
doplní zpěvem dívčí trio Sine nomine ve
složení: Martina Kokaislová, Remzie Bejtová a Klára Kaiserová.
Večer v 18 hodin vás srdečně zveme do
sálu U Nádraží, kde jsme pro vás připravili komponovaný program zaměřený ke
vzniku republiky. Slavnost zahájí mužský
pěvecký sbor Haltravan, pokračovat bude
svou prezentací pracovnice muzea Chod-

ska v Domažlicích Kristýna Pinkrová,
která připomene význam roku 1918 pro
náš region. Od 20 hodin se můžete těšit na
koncert jedenáctičlenného orchestru Ježkovy stopy, jehož repertoár představuje
předválečnou a válečnou českou swingovou hudbu. V provedení originálně znějícího Orchestru Ježkovy stopy, zpěváka a
herce Kryštofa Krhovjáka a vokálního tria
Sestry Ježkovy je co poslouchat, na co se dívat, čemu se smát. Ježkovy stopy nejsou jen
Ježkovy písně, Sestry Ježkovy, ale i nová
energie a hudební nápady aranže a všelijaké drobné žertíky.
Slavnostní večer bude doplněn výstavou
historických fotografií z našeho regionu.
Vstupné 200 Kč se bude vybírat na koncert Orchestru Ježkovy stopy ve 20.00
hod.
TIC
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Hodnocení volebního období 2014–2018
do dětského oddělení a také osvětlení ve
všech prostorách mateřské školy z důvodu
nevyhovujícího původního.
Rok 2016

Vážení spoluobčané,
volební období se pomalu chýlí ke konci,
proto nastává čas si zrekapitulovat zásadní okamžiky, které se v našem městysi od
roku 2014–2018 staly. Po komunálních
volbách se velká část zastupitelstva obměnila, nastoupila řada „nováčků“ bez předchozích praktických zkušeností. Přesto se
podařilo velmi rychle u nejvyšších orgánů
obce zahájit činnost. Poznávání legislativy naší země znamenalo učit se celé čtyři
roky nové zákony, nové vyhlášky a nařízení a toto přenášet do komunální úrovně.
Bohužel také procesy, které náš stát nastavil, znamenaly nesmyslnou byrokracii
a zejména velkou brzdu pro realizaci prakticky všech akcí.
Rok 2015
Rok 2015 zahájilo jáhenské svěcení Petra Vavřince Konopíka z rukou plzeňského
biskupa monsignora Františka Radkovského. 27. 9. t.r. potom Petr v Klenčí sloužil svoji primiční mši. Jednalo se snad vůbec o první svěcení v klenečském kostele
sv. Martina.
S přáteli z Německa jsme si připomněli 25 let od otevření hranic mezi Českou
republikou a sousedním Bavorskem a v
květnu jsme navštívili naši partnerskou
obec Kleneč v kraji pod Řípem. Na konci roku jsme si při společenském večeru
připomněli hned tři pro Klenčí významná
výročí: 690 let od první písemné zmínky o
11 chodských vsích včetně Klenčí, 90 let
od úmrtí našeho rodáka J. Š. Baara a též
od otevření nové budovy základní školy.
Klenčí navštívila také delegace zástupců z
rumunského Banátu.
Rok 2015 znamenal dokončení největší
investiční akce za poslední roky – rekonstrukce Staré pošty a expozice Domu přírody Českého lesa, podpořené z dotačního
titulu SFŽP. V tomto ojedinělém projektu
nejen že došlo k opravě velmi hodnotné
historické budovy, ta také dostala život.
Z menších akcí lze ještě doplnit výměnu
vstupních dveří ve zdravotním středisku

Rok 2016 se nesl ve znamení úspěchů
nejen dobrovolných hasičů, mezi nimiž při
závodě IRON FIREMAN obsadil Jiří Hnyk
ml. krásné 6. místo a 2. místo mezi dobrovolnými hasiči. Kostel sv. Martina přivítal
známé umělce Lubomíra Brabce a Daniela Hůlku. V září jsme si stylově připomněli
bitvu Suvorova s Napoleonem jako vzpomínku na události vážící se ke Staré poště.
Dům přírody Českého lesa, potažmo
Stará pošta získala významné ocenění
Stavba roku plzeňského kraje 2015 v kategorii sportovní a volnočasové stavby. V
tomto roce městys spustil nové internetové stránky, které v sobě zahrnují všechny
potřebné moduly vč. kultury a turistiky.
U Baarova muzea byly rekonstruovány
schody včetně osazení zábradlí. Postupná rekonstrukce hasičské zbrojnice byla
zahájena výměnou již nevyhovujících vrat
za nové sekční. V DPS byl opraven havarijní stav balkonů a výtahové šachty, která
v budoucnu bude muset projít kompletní
výměnou. Akce byla podpořena dotací z
Plzeňského kraje. V zimních měsících byly
zahájeny práce na prodloužení kanalizačního řadu a vodovodu v horní části Klenčí
pod společností Steatit. V této části byly
instalovány všechny potřebné sítě a další
výkopové práce budou nutné pouze v případě poruchy.
Rok 2017
V roce 2017 Klenčí hostilo sportovce
roku Domažlicka. Na slavnostní vyhlášení
se tak sjeli sportovní špičky našeho okresu. Konal se jubilejní 10. obnovený Masopust. Klenčí navštívila delegace z partnerské obce Kleneč. V kostele sv. Martina
vystoupil houslový virtuóz Pavel Šporcl se
skupinou Gipsy Fire. Slavnosti Výhledy
byly zahájeny předvečerem, který byl věnován znovuodhalení pomníku J. Š. Baara
na Výhledech před 70 lety. Konec léta opět
zpestřil pan Lubomír Brabec v doprovodu
s Pavlem Svobodou a Martinou Kociánovou při koncertu v kostele sv. Martina. Na
začátku školního roku se na Staré poště
konalo řezbářské sympozium.
V rámci přeshraniční spolupráce zejména s naším partnerským městem Waldmünchen a Akčním spolkem Čerchov byla

zahájena realizace tří společných projektů: Čerchov – Gibacht - aktivně v přírodě
pro podporu turistiky a lyžování v celé
oblasti včetně lokality Sádku. Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku
Čerchov – na české straně revitalizace
hradu Starý Herštejn a konečně Skanzen
odhalené minulosti v zaniklé obci Lučina.
Projekty jsou podpořeny v rámci přeshraniční spolupráce Cíl 3.
Společně s několika starosty z Klatovska jsme se vydali do rumunského Banátu
vyjednávat budoucí partnerství a možnou spolupráci, protože tam v českých
vesnicích žijí obyvatelé, kteří původem
pocházejí z našeho regionu, dokonce i z
Domažlicka. Nyní jednání pokračuje se
starostou města Barzasca, pod které spadá i vesnice Bígr.
Tento rok se podařilo uzavřít velmi dlouhou kauzu, která trápila především obyvatele části obce. Po cca 15 letech byl ukončen vleklý soudní spor a nyní s jistotou
můžeme říci, že byť se samotné řešení nezdálo jako optimální, obyvatelé bytových
domů čp. 331-333 mají konečně jistotu
toho, že o svoje bydlení nepřijdou.
Pro veřejnost bylo otevřeno dětské hřiště v lokalitě bytových domů. Je jen škoda,
že jsou mezi námi občané, kteří si takového hřiště neváží a za každou cenu jej musí
poškozovat. I dětské hřiště bylo podpořeno dotací z programů MMR.
Po dokončení inženýrských sítí pod
společností Steatit, o kterých jsme psali o
pár řádků výše, byly tyto domy připojeny
a především mohlo dojít k opravě povrchu
komunikace pod společností Steatit. Akci
podpořil dotací Plzeňský kraj.
Ve zdravotním středisku došlo k výměně
elektrického rozvaděče za nový splňující
potřebné předpisy a byla opravena místní
komunikace od křižovatky ve směru na
Díly až k značce označující konec Klenčí.
Rok 2018
Rok 2018 se nese ve znamení 25 let obnovy samostatnosti českého státu, 100.
výročí vzniku Československa a 80 let od
zabrání horního Chodska. Po 31 letech do
našeho městyse přijel kompletní orchestr
Brabantů z Belgie v rámci našeho partnerství a přátelství, které trvá již více než 20
let. Květnové koncerty pokračovaly i tento
rok s Ondřejem Havelkou a skupinou Melody Makers. Konec léta kostel sv. Martina
hostil Jaroslava Svěceného spolu s Lubomírem Brabcem.
Pokračování na str. 6
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USNESENÍ z 94. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 13. srpna 2018
Rada městyse:
A.
1.94
2.94
3.94
4.94
5.94
6.94
7.94
B.
8.94

9.94

Schvaluje:
Dohodu o vypořádání financování kanalizačního systému na pozemcích p.č. 734/37, 666/3, 734/64, 734/47
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Opravu vzduchotechniky v objektu DPS dle nabídky
společnosti ZAKO s.r.o. v rámci výměny střešní krytiny.
Přijetí dotace v rámci Dispozičního fondu přeshraniční
spolupráce na akci Výhledy 2018.
Žádost o zpřístupnění pozemkové parcely p.č. 111/36
KÚ Jindřichova Hora.
Platební výměr ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem.
Mimořádnou odměnu pro odcházející ředitelku Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem.
Pověření starosty městyse pro všechna jednání ve věci opatrovnictví opatrovanců městyse Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá:
Starostovi vstoupit v jednání se zástupcem spol. První
chodská develop a.s. ve věci uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlasu o právu provést stavbu se společností
První chodská develop, a.s. na pozemcích p.č. 1576/1,
2528/9, 1576/3, 1576/13, 2528/10 a 1031/8 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Starostovi vstoupit v jednání se společností
PasProRea,s.r.o. ve věci jiného dopravního značení u

C.
10.94

11.94
12.94
13.94
14.94
15.94
D.
16.94
17.94

kruhovému objezdu u Draženova.
Bere na vědomí:
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a souhlasu o právu provést stavbu se společností První chodská develop, a.s.
na pozemcích p.č. 1576/1, 2528/9, 1576/3, 1576/13,
2528/10 a 1031/8 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Zprávu komise řídícího orgánu operačního programu ŽP
- projekt „Rozšíření Domu přírody Českého lesa o multifunkční sál a parkoviště“ v návaznosti na dotaci ze SFŽP.
Nabídku výměny výtahu v objektu DPS a nabídky společnosti OTIS, a.s.
Nabídku na ošetření mladých stromů v městysi pořízených z dotačního programu SFŽP.
Zprávu o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období 01. 04. 2018 - 30. 06. 2018.
Žádost o prodej pozemků p.č. 262/4 a 262/6 KÚ Jindřichova Hora a žádost o prodej části pozemku p.č. 2876/1
a 734/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje:
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
bytu v domě čp. 330.
Cenovou nabídku společnosti PasProRea s.r.o. na pořízení dopravního značení ke kruhovému objezdu u Draženova.

Usnesení zastupitelstva městyse z 31. veřejného zasedání konaného dne 15. srpna 2018
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.31
B.
2.31

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 8/2018 k 31. 8. 2018.
Ukládá:
Starostovi projednat se správcem vodovodu řešení nedostatku vody v místní části Černá Řeka, osazení vodo-

C.
D.
3.31

měrů, zřízení jímacího zařízení, kalkulaci vodného.
Bere na vědomí:
Neschvaluje:
Žádost o souhlas s realizací stavby obchodu s bytovou
jednotkou na pozemku p.č. st. 114.

USNESENÍ z 95. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 27. srpna 2018
Rada městyse:
A.
1.95

2.95

3.95
4.95
5.95
6.95
7.95

Schvaluje:
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a souhlasu o právu provést stavbu se společností První chodská develop, a.s. na pozemcích p.č. 1576/1, 2528/9, 1576/3, 1576/13, 2528/10 a
1031/8 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Přijetí dotace v rámci dotačního titulu PK na podporu
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže pro společný
projekt ZŠ Klenčí pod Čerchovem a základních škol v
rumunském Banátu.
Nabídku na ošetření mladých stromů v městysi pořízených z dotačního programu SFŽP.
Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor 27.
10. 2018 za účelem konání rodinné oslavy.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č.
1742/32 za účelem parkování.
Umístění tabule PK v Klenčí pod Čerchovem v rámci
projektu Zlatá stezka.
Smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřenou ve

B.
8.95
C.
9.95
10.95
11.95
12.95
13.95
D.
14.95

smyslu čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 mezi obcí Chodov a městysem Klenčí
pod Čerchovem.
Ukládá:
Starostovi vyzvat dlužníky k uhrazení nedoplatků za
energie v bytovém domě č.p. 330.
Bere na vědomí:
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1742/32 za účelem parkování.
Aktuální stav dlužníků v bytovém domě č.p. 330 za energie s platností k 31. 7. 2018.
Stížnost k postupu zemědělského družstva při vyvážení
chlévské mrvy.
Benchmarking knihoven vč. knihovny městyse Klenčí.
Možnost spolupráce se společností FlixBus CZ, s.r.o. v
rámci TIC Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje:
Spolupráci na pořízení publikace Česko z nebe a tvorbě
leteckých snímků Klenčí.
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Usnesení zastupitelstva městyse z 32. veřejného zasedání konaného dne 29. srpna 2018
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.32
2.32
3.32
B.
4.32
5.32

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 9/2018 k 31. 8. 2018.
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí Ždánov.
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, kterou se
stanoví školské obvody základních škol a mateřských
škol zřízených městysem Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá:
Starostovi projednat se Státním pozemkovým úřadem
možnosti převodu pozemku parc. č. 262/5 KÚ Jindřichova Hora do majetku městyse.
Starostovi zajistit nabídky na zpracování územních studií pro rozvojové lokality v rámci nového územního plánu Klenčí pod Čerchovem.

C.
6.32
7.32
8.32
9.32
10.32
11.32
12.32

Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Žádosti o zahrnutí záměrů do územního plánu.
Variantní nabídku společnosti OMEXOM GA Energo,
s.r.o. na bezpečnostní řešení.
Žádost o prodej pozemků p.č. 262/4 a 262/6 v majetku
městyse Klenčí pod Čerchovem v KÚ Jindřichova Hora.
Žádost o koupi pozemků části p.č. 2876/1 a části p.č.
734/5 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem a KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Žádost obce Ždánov o zahrnutí obce do spádovosti MŠ
Klenčí pod Čerchovem.
Zprávy o činnosti výborů: kontrolního, finančního, pro
životní prostředí, osadního, pro kulturu a sport, pro výstavbu a územní plánování.

Zpráva kontrolního výboru
V měsíci srpnu 2018 proběhly následující kontroly:
• Kontrola knih jízd za listopad 2017 až srpen 2018. Knihy jízd
jsou vedeny elektronicky. Kontrola evidence PHM za listopad
2017 až srpen 2018, kontrola cestovních náhrad za srpen 2017
– červenec 2018. Nebyly zjištěny žádné závady.
• Kontrola účasti na zasedání zastupitelstva a rady městyse za
volební období 2014-2018.
Účast zastupitelů na 32 zasedáních byla 82,1 %, u členů rady
pak 93,9 % na 95 zasedáních.
Účast zastupitelů podle kandidátních listin v komunálních volbách v roce 2014:
Česká strana sociálně demokratická		
93,8 %,
Komunistická strana Čech a Moravy 		
91,7 %,
Správa obce - Věc veřejná 			
87,5 %,
Nezávislí kandidáti – TJ 				
82,8 %,
Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem o.s.změna pro Klenčí-sdružení DSZ a N 		
76,6 %,
Obyvatelé Klenčí				
54,7 %.
• Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse – průběžně se řeší úkoly dlouhodobého charakteru, ostatní
uložené úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Zastupitelstvo
Účast:

%

zasedání

Rada městyse
%

zasedání

Bozděch

100

32/32

100

95/95

Jankovský

100

32/32

100

46/46

Kobesová

100

26/26

Hula

93,8

30/32

95,8

91/95

Osvald

93,8

30/32

Němečková

90,9

10/11

Čipera

87,5

28/32

Kulík

87,5

28/32

93,7

89/95

86,3

82/95

87,8

43/49

Hnyk

81,3

26/32

Mareš

81,3

26/32

Záhoř

81,3

26/32

Mašinová

78,9

15/19

Anderle

71,9

23/32

Smazal

68,8

22/32

Lehanka

26,3

5/19

Rezignovali

66,0

35/53

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 22. 8. 2018
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: uskutečněny všechny 3 akce (Slavnost Výhledy – místo koncertu Vítkovo kvarteto koncert Jany Kratochvílové, zájezd do Spáleného Poříčí, brigáda na Výhledech).
3. Zhodnocení uplynulých akcí: 7. 7. Slavnost Výhledy - koncert
Jany Kratochvílové; 22. 7. zájezd do Spáleného Poříčí na pozvání našeho bývalého faráře P. Janusze Romaňskiho; 22. 8.
brigáda na Výhledech - renovace kamenného nápisu.
4. Příprava aktuálních akcí: výstava modelů letecko-modelářského klubu (září); zájezd do Plané, Boněnova a Mariánských
Lázní (září); účast na soutěži o největší vypěstovanou dýni v
Šalmanovicích (září); výstava obrazů a historických fotografií
Klenčí (říjen); beseda s Karlem Benešem (říjen); beseda s pro-

mítáním z cesty po Slovensku (říjen).
5. Příprava výhledových akcí: Martinská pouť (10.-11. 11.); beseda s Karlem Jachanem (listopad); divadelní představení ochotnického divadelního spolku Karel (listopad); zájezd na vánoční
trhy do Gutenecku (prosinec); vánoční turnaj ve stolním tenisu
(prosinec).
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 obnovení 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); Pa-
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tronát (opravy, kontroly, údržba, nastavení) nad osvětlením
ve věžičce kostela sv. Martina - osvětlení věžičky po celý rok v
nočních hodinách a nad osvětlením halogeny - osvětlení přes
vánoční období spolu s rozsvíceným vánočním stromkem;
navrácení soch sv. Pavla a sv. Petra na kostel; oprava erbu nad
vchodem do kostela a instalace chybějících andělíčků a putti;
oprava hřbitovních bran – mozaiky.

7. Diskuse
Zapsal: Jiří Anderle
Dodatek: Působení VKS je omezeno volebním obdobím, resp.
VKS bude fungovat pouze do konce září. Plánované akce na říjen,
listopad a prosinec budou tedy pořádané občanským sdružením
VRMKO.

Komunální a senátní volby 2018

Oznamujeme, že komunální a senátní volby se uskuteční v následujících dnech a časech:
5. října 2018		
6. října 2018		

14:00 – 22:00
8:00 – 14:00

Případné 2. kolo senátních voleb se uskuteční v těchto termínech a časech:
12. října 2018		
13. října 2018		

14:00 – 22:00
8:00 – 14:00

Volební místností bude obřadní síň Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem. Hlasovací
lístky budou do všech stránek doručeny před konáním voleb.

Projekt komunikace mezi bytovkami
Městys ve spolupráci s projektantem připravuje projekt na rekonstrukci komunikace
mezi bytovkami. Tento projekt bude k nahlédnutí od 1. 10. do 31. 10. v budově úřadu
městyse ještě ve fázi pro územní rozhodnutí. Doporučujeme vám se s tímto projektem
seznámit.

INZERÁT
Hledám garáž k pronájmu nebo i ke
koupi v dolní části Klenčí p/Č.
602 355 081, Pavel Vejmelka

NABÍDKA PRÁCE
Okresní soud v Domažlicích nabízí
volné místo „zapisovatelky“
Požadavky:
psaní na PC všemi deseti prsty
Nástup - ihned, kromě platu nabízíme
další benefity jako jsou odměny, po zkušební době přiznání osobního příplatku,
stravenky, 5 týdnů dovolené a další.
Bližší informace:
u ředitelky správy OS v Domažlicích,
Bc. Alena Salvová, tel.: 737 247 106
asalvova@osoud.dom.justice.cz

Filmový JUNIORFEST se blíží
Na Domažlicko zavítá tvůrce filmu Kung Fu Panda!
Necelé dva měsíce dělí Domažlicko a
Plzeňsko od zahájení Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2018. Festival bude v Plzeňském
kraji probíhat od 9. do 15. listopadu. Sál
Městského kulturního střediska v Domažlicích, Kino Čakan, ale například i
Muzeum Chodska a mnohá další místa v
regionu budou opět po roce hostit filmové projekce, doprovodný festivalový program a známé osobnosti českého a zahraničního filmu. Na co se návštěvníci mohou
těšit prozrazuje programová ředitelka festivalu, Barbora Kyas.

brta s herci Judit Bárdos, Janem Cinou a
Ondřejem Vetchým v hlavních rolích. Projekce filmu se odehraje ještě před večerním
slavnostním zahájením a bude přístupná
široké veřejnosti. Považuji za velkou čest,
že světová premiéra této pohádky bude
právě na našem festivalu. Očekáváme, že
přivolá velkou pozornost médií a osobností ze světa filmu.

praveny jsou však také animované snímky
pro nejmenší nebo dokumentární sekce
speciálně věnovaná dospívajícím dětem.
Kompletní filmový program a místa projekcí budou uveřejněny za necelý měsíc.

Načala jste mou další otázku, a to, na
jaké filmy, a případně další premiéry, se
mohou diváci z Domažlicka během festivalu těšit?

Domažlice budou v letošním roce již podruhé hlavním festivalovým centrem, co
tato pozice pro okolní města a obce znamená?

Festivalový program nabídne zhruba
stovku filmů. Premiérově bude možné
zhlédnout brazilský film Pachuť dospívání. V zahraničí byl uveden na festivalu
Sundance, ovšem na Juniorfestu půjde o
vůbec první uvedení v Česku. Mohu vyzdvihnout také premiéru filmu Já William.
Snímek sleduje mladého hrdinu, potýkajícího se s trablemi ve škole, první láskou a
strýcem, který se zaplete s gangstery. Při-

Jedno velké jméno vám mohu prozradit.
Účast v mezinárodní porotě přijal celosvětově uznávaný režisér animovaného
snímku Kung Fu Panda John Stevenson.
Stevenson se například podílel i na tvorbě všech dílů Shreka nebo snímku Madagaskar. Ve filmovém světě je to velké jméno a já jsem šťastná, že jej budeme moci
na festivalu hostit a předat mu cenu Zlaté
rafičky za celoživotní dílo. Postupně však
začneme odhalovat i další velká jména,
proto návštěvníkům doporučuji sledovat
náš Facebook a zbrusu nové webové stránky www.juniorfest.cz, které plánujeme
spustit od října.
rš

Největším bonusem je bezesporu slavnostní zahajovací večer, který se uskuteční
v pátek 9. listopadu. Součástí večerního
programu bude premiéra nové české pohádky Čertí brko od režiséra Marka Naj-

Můžete nám již teď prozradit nějakou
slavnou filmovou osobnost, která na festival zavítá?
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Dokončení ze str. 2

V rámci stavebních akcí jsme opravili
opěrnou zeď u domu čp. 331 v areálu kasáren i s podporou Plzeňského kraje. Na
objektu DPS byla vyměněna střešní krytina za novou. V dolní části městyse byly
opraveny další dva úseky místních komunikací (za finanční podpory Plzeňského
kraje), na které bude navazovat výstavba
parkovacích stání. Ta se uskuteční až po
dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení (příprava může
trvat i několik let).
V polovině srpna byl našemu sboru
SDH dodán nový dopravní automobil
značky Volkswagen, který plně splňuje požadavky na současný sbor SDH. Výraznou
finanční podporu zajistil program IROP v
rámci MMR. Městys také tento rok koupil do svého majetku dům čp. 127, který
je kulturní památkou vedenou jako obecní dům. V následujících letech proběhne
rekonstrukce tohoto domu a rada bude
ještě rozhodovat o přípravě projektové dokumentace. Další zastupitelstvo by dům
mělo přivést k životu. Podařilo se získat
dotaci na opravu topného systému v sále v
rámci Plzeňského kraje a předpokládáme,
že na jaře roku 2019 dojde k osazení radiátorů a nových sálavých těles.
Na konci volebního období se také podařilo dokončit pasport dopravního značení,
který pomůže v prvé řadě řešit dopravu na
komplikovaných místech městyse – parkoviště u zdravotního střediska, osazení
zrcadel u prodejny JIP, horní část Klenčí a
také centrum. V tuto chvíli probíhá soutěž
na dodavatele dopravních značek.
Na závěr se zastavím u dvou, pro někoho možná kontroverzních kroků, pro které
se městys v letošním roce rozhodl.
Rekonstrukce MŠ
Učitelskému sboru z mateřské školy se
podařilo získat dotaci na výraznou revitalizaci zahrady u objektu mateřské školy.

V návaznosti na tuto akci bylo nezbytně
nutné řešit otázku fasády, zateplení a výměny oken, které ještě výměnou neprošly.
Projekt s názvem: Snížení energetické náročnosti bude dokončen v průběhu podzimu tohoto roku a nyní je podána žádost o
dotaci na SFŽP, kde čekáme na výsledek.
Před přípravou zateplení stál městys před
otázkou, zda odmítnou dotaci na zahradu
MŠ v oblasti řádově 1 mil. Kč a do školky
neinvestovat, nebo dotaci přijmout, protože každá dotace, kterou se podaří získat,
vyžaduje obrovské úsilí. Protože jiný možný zdroj pro takové projekty není, městys
se rozhodl jít cestou zateplení budovy.
Zateplení objektu přinese nepochybně
snížení energií vynaložených na vytápění
a provoz objektu.

Dalšímu zastupitelstvu budou předány
další akce – pořízení nové cisterny pro
sbor SDH s podporou ministerstva vnitra,
oprava schodů ke kostelu a centra obce.
Projektuje se rekonstrukce komunikací a
rozšíření parkovacích míst v lokalitě mezi
bytovkami. Ve vazbě na zateplení budovy
MŠ by měla navazovat oprava rozvodů
elektřiny, vody a odpadů v této budově.
Soutěží se již také poslední etapa rekonstrukce Staré pošty - topení v objektu stájí
a rekonstrukce dolního cípu náměstí, na
které je již schválena dotace z programu
SFŽP. Obě akce budou probíhat v zimních
měsících a na jaře roku 2019.

Koupě Chodovie

Územní plán

Posledním bodem doplním usnesení
zastupitelstva z června a července, ve kterém rozhodlo o koupi areálu společnosti
Lintech (bývalá Chodovie). Tento krok se
může na první pohled zdát jako nesmysl.
Je však nutný z pohledu budoucího rozvoje městyse. Touto koupí bude městys disponovat prostory, které jsou potřebné pro
drobné podnikatele sídlící nyní v objektech
městyse s nevyhovujícím stavem. Bude
možné dále rozšiřovat průmysl v místech,
která jsou pro takové využití určená dle
územního plánu a konečně ta nejdůležitější
věc, bude možné zahájit výstavbu menších
bytových domů v lokalitě kasáren. Jedná se
o nutný krok směřující k dalšímu rozvoji
Klenčí, možnosti bydlení např. pro mladé
rodiny. Základ těchto kroků spočívá již v
územním plánu, který mj. řeší také jižní a
severní obchvat Klenčí jako jediné možné
řešení dopravy v městysi. Jestli samotné
bytové domy bude realizovat městys nebo
jiný investor po prodeji pozemků, je nyní
předběžná otázka. Podstatné je, že se podařilo najít cestu k dalšímu rozvoji.

Zmiňoval jsem územní plán. Jeho nové
znění bude dokončeno nejpozději v březnu 2019, ihned po vydání zastupitelstvem
městyse. Ruku v ruce s ním jde pozemková
úprava, jež by měla být zapsána v průběhu
října 2018. Krátce na to bude umožněna
realizace některých žádaných projektů –
přivedení cyklostezky od křížku do Klenčí,
příprava a postupná realizace stezky směrem na Výhledy a také revitalizace rybníčku u Šimanuc mlýna. To vše za finanční
podpory Státního pozemkového úřadu,
tedy bez dopadu na rozpočet městyse.
Můžeme vidět, že úkolů je pro nové
zastupitelstvo připraveno mnoho. Chtěl
bych touto cestou poděkovat končícímu
zastupitelstvu, protože myslím, že se podařila řada věcí a až na pár výjimek bylo
celé zastupitelstvo jednotné. Novému zastupitelstvu přeji, aby v projektech, které
jsou v již v nějaké fázi realizace, pokračovalo a snažilo se navázat na končící zastupitelstvo.
Jan Bozděch

Akce pro následující zastupitelstvo

Řemeslné dílny
Kurzy paličkování, tkalcovství a malování keramiky v Domě přírody
Od druhé poloviny října opět zahájíme
v Domě přírody Českého lesa řemeslné
dílny a sice kurzy paličkování, tkalcovství
a malování keramiky. Každý z kurzů zahrnuje pět setkání po dvou hodinách.
Kapacita účastníků na kurzech je omezena: paličkování pod vedením Heleny Tomaškové z Postřekova je pro 15 osob, tkalcovství s Martou Volfíkovou je pro 5 osob a

k Janě Psutkové na malování keramiky se
může přihlásit 15 účastníků.
Zájemci se mohou hlásit v Turistickém
informačním centru Klenčí pod Čerchovem nebo na telefonu: 379 795 325 nebo
emailem: tic.kultura@klenci.cz.
Paličkování začne v pondělí 22. října v
17.00 hod. a pokračovat bude každé pondělí. Cena 250 Kč/10 hodin.

Tkalcovství zahájíme v úterý 23. října
v 17.00 hod. a pokračovat se bude vždy v
úterý. Cena 300 Kč /10 hodin.
Malování keramiky zahájíme v lednu,
termín bude ještě upřesněn.
Pomůcky na všechny uvedené kurzy poskytujeme k zapůjčení.
TIC
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KALENDÁŘ AKCÍ
Říjen
7. 10. Varhanní koncerty 2018, 18.00 hod., kostel sv. Martina v Klenčí, vystoupení Vojtěcha Nováka (varhany),
Tumáše Bastla (trubka), Venuše Zaoralové Dvořákové
(zpěv).
13. 10. Na houby do Českého lesa, 9.00 Capartice. Mykologická procházka Českým lesem. Po skončení exkurze proběhne instalace výstavy hub v Domě přírody Českého
lesa v Klenčí. Průvodce Mgr. Luboš Zelený (Povodí
Vltavy). Délka trasy cca 7 km.
14. 10. Výstava hub, Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod
Čerchovem
9.00 zahájení výstavy – mykologická poradna (houby
k určení noste celé a neočištěné)
13.30 přednáška „Netradiční jedlé houby ČL“ – Mgr.
Luboš Zelený (Povodí Vltavy)
18. 10. Setkání příznivců Českého lesa, 17.00 hod., Dům přírody Českého lesa. Setkání amatérských a profesionálních přírodovědců působících v oblasti Českého
lesa a všech zájemců o zdejší přírodu a krajinu. Můžete
se těšit na populárně naučné přednášky napříč různými biologickými tématy. Po ukončení (cca 20.00 hod.)
diskuze.
20. 10. Běh Klenčí – Waldmünchen, 10.00 hod. start v Klenčí
pod Čerchovem, propozice na: www.klenci.cz/kultura-a-sport/
20. 10. Korálový útes, 15.00 hod., tělocvična ZŠ Klenčí, promítání pro děti o podmořském světě v mobilním planetáriu, cena 50 Kč.
21. 10. Češi na Lískové, 14.00 hod., Lísková, komentovaná
procházka s Kamilou Angelovovou. Sraz bude u pomníku Röhricha (nachází se mezi obchodem Free
Shop a hranicí). Na konci procházky možnost posezení na salaši, opečení buřtů, setkání rodáků, jejich
příbuzných a příznivců Lískové.
22. 10. Kurz paličkování, 17.00 hod., Dům přírody Českého
lesa; cena za pět lekcí: 250 Kč.
23. 10. Kurz tkalcovství, 17.00 hod., Dům přírody Českého
lesa; cena za pět lekcí: 300 Kč.
28. 10. Oslavy vzniku Československé republiky, 10.30 hod.
pietní akt u pomníku padlých 1. světové války; 11.00
hod. zasazení lípy u zdravotního střediska; 19.00 hod.
sál U Nádraží, Haltravan, prezentace o historii vzniku
Československa – Kristýny Pinkrová, 20.00 hod. koncert Ježkovy stopy.
30. 10. Karel Čapek „…v zajetí práce a lásky…“, 18.00 hod.
přednáška Ludmily Rejhové, korespondence K. Čapka doplněná klavírními sonátami L. v. Beethovena.
Listopad
10. 11. Capartická osma, Capartice, běžecký závod, více info
na: bezecchodska.cz.

Svoz komunálního odpadu:
říjen – 9., 23.; listopad – 6., 20.; prosinec – 4., 18.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSÉHO SVAZU
KLENČÍ POD ČERCHOVEM
ZAHAJUJE V MOŠTÁRNĚ ZO ČZS V KLENČÍ POD
ČERCHOVEM

M O Š T O VÁ N Í O V O C E
MOŠTOVAT SE BUDE VŽDY V SOBOTU
OD 15. 9.-20.10.
OD 7:00-10:00 HODIN
mimo hrušek

Rodinné a mateřské
centrum Klenčátka vás opět zve na

promítání v mobilním planetáriu.
Promítat budeme v
tělocvičně Základní školy v Klenčí

20. 10. 2018.

První představení začíná v 15 hod.
V případě většího zájmu je možné další promítání od 16 hod.
Vstupné: 50 Kč

Korálový útes

Dvě rybky, Jake a Mrňous, se vydají na dlouhou výpravu za záchranou korálového útesu, ve kterém žijí. Podaří se jim útes
zachránit? Rozluští tajemství, které jejich útes po věky
chránilo? Pomohou snad rady staré a moudré želvy?
Ukažme si krásy podmořského světa a korálového
útesu plného života.

Karel Čapek

„... v zajetí práce a lásky...“
(korespondence K. Čapka,
doplněná sonátami L. v. Beethovena)
Dům přírody v Klenčí pod Čerchovem
v úterý 30. října od 18.00 hodin
Slovem provází Ludmila Rejhová
Karel Čapek
Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže
teď víme líp, kdo je kdo.
Kdo je slušný, vždycky byl. Kdo je věrný, je věrný i teď. Kdo
se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla
jeho chvíle, myslel vždycky na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou.
Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.
Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí. Jenom davy
můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenáviděl, měl v sobě nenávist vždycky - kde by se v něm tak najednou vzala. Kdo sloužil, bude sloužit dál. Kdo chtěl dobré, bude zas chtít dobré. Ani
vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila. Nikdo se
nestane krásnější tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé
poznání. Budoucí foliant našich dějin bude mít jeden podtitul:
Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je
a bude třeba.

(Tento článek byl otištěný v Lidových novinách dne 4. 12. 1938.)
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Otevření turistických cílů, sportovišť a jiných zajímavých
a běžně nedostupných míst za symbolických 28 korun nebo
zdarma

DEPO2015, 27. října v 19 hodin
Výstava 100PY: Sto let republiky očima pěti generací
DEPO2015

Vystavení originálu Fidlovačky z roku 1834 s textem písně
Kde domov můj

Jízdy historickými vozy MHD

Komentované prohlídky – plzeňská radnice, kostely,
biskupství, Loosovy interiéry, Divadlo J. K. Tyla, vodárna,
BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci, Letiště Líně, spalovna v Chotíkově

28. 10. slavnostní shromáždění na náměstí T. G. Masaryka
s dopolední bohoslužbou za účasti Františka Radkovského

Děkuji, bylo to krásné!
jedinečný koncert Václava Marka a jeho Blue Star s Plzeňskou filharmonií

Hudební program U Branky s česko-slovenskou tržnicí

Lampionový průvod v doprovodu historických postav,
ohňostroj, společný zpěv původní československé hymny

KLENČÍ A – termíny zápasů PODZIM 2018
Datum:

Sobota Neděle

Začátek
zápasu:

Zápas:

Sraz na
hřišti:

Výsledek
zápasu:

12.08.2018

Neděle

16:00 hod.

Tlumačov B - Klenčí A

14:30 hod.

:

19.08.2018

Neděle

16:00 hod.

Postřekov B - Klenčí A

14:45 hod.

:

26.08.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - Poběžovice

14:00 hod.

:

02.09.2018

Neděle

16:00 hod.

Česká Kubice - Klenčí A

14:30 hod.

:

09.09.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - Blížejov

14:00 hod.

:

16.09.2018

Neděle

15:00 hod.

Meclov B - Klenčí A

13:30 hod.

:

22.09.2018

Sobota

15:00 hod

Klenčí A – Koloveč B

14:00 hod.

:

29.09.2018

Sobota

16:00 hod.

Srby - Klenčí A

14:30 hod.

:

06.10.2018

Sobota

15:00 hod.

Klenčí A - Kdyně B

14:00 hod.

:

14.10.2018

Neděle

15:00 hod.

H. Týn - Klenčí A

13:30 hod.

:

21.10.2018

Neděle

15:00 hod.

Klenčí A - Mrákov

14:00 hod.

:

27.10.2018

Sobota

14:30 hod.

Osvračín A - Klenčí A

13:00 hod.

:

03.11.2018

Sobota

14:00 hod.

Klenčí A - Kvíčovice

13:00 hod.

:

