Zpravodaj městyse Klenčí pod Čerchovem

Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Číslo 9
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny utekly jako voda a
školákům začaly jejich povinnosti. I v
Klenčí jsme 4. 9. přivítali nové prvňáčky. Věřím, že všechny děti načerpaly
v průběhu prázdnin mnoho energie,
kterou nyní budou potřebovat. V souvislosti se školou připomenu výročí připadající na 14. 9., kdy tomu bylo již 80
let od úmrtí našeho prvního prezidenta,
pana Tomáše Garriguea Masaryka, jehož jméno naše škola nese.
Začátek září se nesl i ve znamení oslav
založení našeho sboru dobrovolných
hasičů. V letošním roce, přesně 15. 5.,
to bylo již 140 let, co hasiči v Klenčí
zahájili činnost. Jako 3. sbor v okrese
Domažlice po Domažlicích a Kdyni se
zapsal nesmazatelně do historie hasičů
okresu. Jen věřím, že se nám postupně
podaří obnovit i techniku, kterou disponujeme, protože jsme téměř nejstarší
sbor, ale také máme bohužel téměř nejstarší techniku na okrese.
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny.
Opět po 4 letech máme možnost projevit svůj názor a volit nové poslance.
Poslanecká sněmovna má to privilegium, že jako jediná může přehlasovat i
senátní či prezidentské veto a schválit
tak prakticky každý navržený zákon.
Právě v těchto volbách volíme zástupce, kteří budou rozhodovat o zákonech,
jako jsou např. protikuřácký, stavební
a mnoho dalších. Jedná se tak o problematiku, která se každého z nás týká
prakticky denně. Rozhodovat budeme
také o tom, zda a kolik poslanců bude
náš okres mít. Momentálně je to pouze
jeden. Jako jsem činil dříve i nyní vás
pozvu k volbám. V Klenčí budeme volit
v obřadní síni úřadu městyse. Jen doufám, že následující 4 roky budou zákony
schvalovány skutečně pro lidi a nebude
pokračovat trend zvyšování složitosti
české legislativy.
Jan Bozděch, starosta městyse

ZÁŘÍ 2017

www.klenci.cz

Řemeslné dílny
Nabídka výuky tradičních řemesel v Domě přírody

Pro období dlouhých podzimních a
zimních večerů jsme si pro vás připravili
nabídku kurzů paličkování, tkalcovství a
malování keramiky pod vedením zkušených řemeslnic v oboru. Paličkování povede Helena Tomášková z Postřekova, tkalcovství paní Marta Volfíková z Postřekova
a malování keramiky bude pod vedením
paní Jany Psutkové z Klenčí.
Každý kurz je připraven na 10 hodin výuky. Zároveň je omezena i kapacita účast-

níků na kurzech. Paličkování 15 osob,
tkalcovství 5 osob a malování keramiky je
připraveno pro 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.
Kurzy se budou konat v budově domu
přírody mezi říjnem a únorem v odpoledních hodinách.
TIC

ZA KRAJANY DO BANÁTU

přednáška o návštěvě rumunského Banátu
pátek 27. října 2017 od 18.00 hod.
Dům přírody
Ing. et Ing. Jan Bozděch, PhD.
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Okénko mateřské školy

UPOZORNĚNÍ

Jak pokračuje projekt zahrady...

Krok za krokem pokračujeme po C-E-S-T-Ě projektu Zahrada hrou s Nadací
Proměny Karla Komárka.
Vzniku finální architektonické dokumentace předcházelo v minulém školním
roce mnoho pracovních schůzek týmu z
řad dětí, učitelů a rodičů. Pěkná spolupráce vznikla také se studenty Gymnázia J. Š.
Baara, kteří přispěli svými nápady v podobě skic. Za všechny můžeme jmenovat
například Petru Melicharovou a Terezu
Bozděchovou. Poděkovat bychom chtěli
zejména paní ředitelce Mgr. Janě Štenglové, paní učitelce Mgr. Aleně Poulové a

studentům loňských 1. a 2. ročníků.
V červnu jsme úspěšně prošli obhajobou 1. etapy, léto pak bylo věnováno uzavření této části projektu závěrečnou zprávou a ladění kroků dalších.
Nyní jsme na startu 2. etapy a čeká nás
postupná realizace. Tedy staveniště, ruch,
změny. Určitě bude potřeba dobrá spolupráce a koordinace s rodiči i místními
firmami, abychom si na konci této C-E-S-T-Y mohli říct – stálo to za to.
Celkové náklady projektu činí 2 200 000
Kč z toho 650 000 Kč posktytne nadace,
zbylou částku musíme uhradit sami s pomocí dalších zdrojů a případných darů a
sponzorů.
Průběžně můžete projekt sledovat na
webových stránkách mateřské školy
http://msklenci.webnode.cz/ pod záložkou Projekt zahrady s nadací Proměny,
případně na www.nadace-promeny.cz,
kde máme také svou záložku o probíhajícím projektu.
Věra Čechová

Plzeňské oslavy 28. října
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného Československa, podobným způsobem jako v minulých dvanácti letech. Za
symbolických 28 korun nebo zdarma pozve zájemce do celé řady zajímavých míst,
muzeí, galerií, historických památek včetně zahrad a některých sportovišť. Bohatý
celodenní program zakončí vzpomínkové
setkání na náměstí T. G. Masaryka s následným lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Pro veřejnost bude otevřena například
radnice, Měšťanská beseda, Velké divadlo
nebo běžně nepřístupný Loosův interiér v
domě na Klatovské 19. Centrum JOHAN
sídlící v působivě revitalizované kulturní
památce Moving Station připravuje netradiční prohlídky prostor spolu s významnými českými spisovateli 20. století na téma
nádraží a železnice. Nově se k celodenní
akci připojí Divadlo Alfa s představením
pro děti Norská pohádka a následnou exkurzí do zákulisí nebo Biskupství plzeňské
s prohlídkami katedrály sv. Bartoloměje
včetně odborného výkladu. Své dveře otevřou v 9.28 a ve 13.28 h také čistírna odpadních vod a úpravna vody na Homolce.
Sportovně založeným účastníkům pro-

gram nabízí turistický pochod na rozhlednu Chlum v délce tras 4 a 15 kilometrů,
volné bruslení v tréninkové hale zimního
stadionu nebo dopolední plavání v bazénu
na Slovanech. Sousedské procházky Skrytého města mají vedle již známých témat
Tour de Doubravka, Petrohrad z příběhů a
Plzeň za První republiky v nabídce novinku s názvem Plzeň v idejích. Věnuje se nenaplněným meziválečným i poválečným
vizím města.
Areál DEPO2015 bude po celý den lákat nejen na festival pouličního jídla, ale i
na aktuální výstavy, třeba plzeňského sochaře Benedikta Tolara nebo fotografky a
spisovatelky Anne Erhard.
Rozmanitou programovou nabídku
doplňují okružní jízdy zástupců historických vozů dopravních podniků, trolejbus
Škoda 9 TR, autobus ŠKODA 706 RTO a
tramvaj T1.
Kompletní seznam míst a institucí,
které jsou součástí programu Plzeňských
oslav vzniku republiky, je k dispozici na
webových stránkách města.
Více informací o programu na www.plzen.eu
Adéla Kuželíková, město Plzeň

pobočka
České pošty v Klenčí pod Čerchovem
upozorňuje na změnu telefonního čísla
na pobočku.
Nové telefonní číslo je:

954 234 534

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu dne 2. 9. 2017 proběhly
oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Klenčí pod Čerchovem. I přes nepřízeň počasí se celé akce
účastnil velký počet členů místního
sboru, pozvaných hostů z okolních
sborů i osob z řad veřejnosti. Chceme
touto cestou vyjádřit svoji vděčnost
všem, díky nimž došlo k zorganizování
a uskutečnění akce, zejména chceme
poděkovat panu Jiřímu Hrbáčkovi
za jeho podíl na přípravách. Městysi
Klenčí pod Čerchovem a panu Petru
Benešovi patří velký dík za významný
finanční příspěvek a panu Lukáši Venclíkovi ze společnosti STEATIT s.r.o. za
věcné dary. V neposlední řadě děkujeme kamarádům z kapely Mastnej flek,
kteří zpříjemnili závěr našich oslav.
Jiří Hnyk,
starosta SDH Klenčí pod Čerchovem

INZERCE

Pronájem pozemku
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.

POZVÁNKA
Výbor pro kulturu a sport srdečně zve na
besedu s mytologickým archeologem,
ufologem a
odborníkem na mimozemské civilizace
Karlem Jachanem.
Beseda se uskuteční v
neděli 8. října od 13.30 hodin v
sále KD „U Nádraží“.
Vstupné dobrovolné.
Jiří Anderle, předseda VKS
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USNESENÍ z 64. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 26. července 2017
Rada městyse:
A.
1.64
2.64

3.64

4.64

5.64
6.64

7.64

8.64

Schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 7/2017 k 31. 7. 2017.
Smlouvu o dílo se společností MSP, projektová kancelář
s.r.o. sídlem nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn,
IČO: 06094261 na zpracování Studie mateřské školy v
Klenčí pod Čerchovem.
Smlouvu o dílo se společností MSP, projektová kancelář
s.r.o. sídlem nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn,
IČO: 06094261 na zpracování projektu na Zateplení
mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem.
Projektovou dokumentaci pro Rekonstrukci opěrné zdi
u bytového domu čp. 331 vypracovanou společností KB-BLOK systém s.r.o. včetně statického posudku havárie
opěrné zdi.
Opravu místní komunikace (k Šimanuc mlýnu).
Pronájem části pozemku p. č. 1969/7 KÚ Postřekov, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 9 m2 za účelem provozování občerstvení dle vyhlášeného záměru panu Lukáši
Němečkovi s platností od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017.
Pronájem části pozemků p. č. 2529/19 a 2529/18 KÚ
Klenčí pod Čerchovem, druhy pozemku: ostatní plocha
o celkové výměře 9 m2 za účelem provozování občerstvení dle vyhlášeného záměru panu Lukáši Němečkovi s
platností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018.
Pronájem pozemku p. č. 1589/1 KÚ Chodov u Domažlic, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře
1 699 m2 za účelem provozování parkoviště dle vyhlášeného záměru paní Martině Jenčové na dobu neurčitou s
platností od 1. 8. 2017.

9.64

10.64
11.64
B.
12.64
13.64
14.64
C.
15.64

16.64
17.64
18.64
D.
19.64

Pronájem částí pozemků p. č. 2417/1 o výměře 33,6 m2 a
2417/17 o výměře 39,15 m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem,
druhy pozemků ostatní plocha za účelem skladování
dřeva dle vyhlášeného záměru paní Dagmar Machtové
s platností od 1. 8. 2017 dle platné cenové mapy.
Žádost TJ Spartak Klenčí o pronájem sálu u nádraží za
účelem konání pouťové zábavy dne 11. 11. 2017.
Žádost TJ Spartak Klenčí o pronájem sálu u nádraží za
účelem konání Sportovního bálu v roce 2018.
Ukládá:
Starostovi s právním zástupcem městyse přepracovat
smlouvu o budoucí smlouvě s panem Michalem Novákem a s ním opravený návrh projednat.
Starostovi zajistit rozpočet na rekonstrukci opěrné zdi u
bytového domu čp. 331.
Starostovi zajistit další nabídku na vážní systém ve sběrném dvoře.
Bere na vědomí:
Smlouvy o dílo na akce: Oprava zdi a vlhkosti u garážového stání u bytového domu čp. 292, Rekonstrukce
rozvaděče v objektu Zdravotního střediska v Klenčí pod
Čerchovem a Oprava povrchu místních komunikací.
Návrhy na provedení a cenové nabídky na realizaci vážního systému ve sběrném dvoře.
Problém navrtaných stromů v oblasti Šimanuc mlýna.
Žádost paní Vlasty Tenglerové o výměnu bytu v DPS.
Neschvaluje:
Prodloužení nájemní smlouvy s nájemníkem I. S. v č. p. 330.

USNESENÍ z 65. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 15. srpna 2017
Rada městyse:
A.
1.65

Schvaluje:
Pořízení Variantní studie na odkanalizování Městyse
Klenčí pod Čerchovem dle nabídky společnosti ProVenkov, spol. s.r.o., sídlem Brno – Horní Heršpice, Kšírova
552/45, 619 00 Brno, IČO 27699455 a smlouvu o dílo
na zpracování variantní studie s uvedenou společností.
2.65
Revokaci usnesení 3.62 z 62. zasedání rady městyse dne
3. července 2017.
3.65
Pořízení knihy pana Miloše Novotného a ateliéru Citadela: Jaroslav Špillar – malíř Chodů.
4.65
Podmínky pro činnost SPOZ při přání občanům při významném životním jubileu.
B.
Ukládá:
5.65		Starostovi aktualizovat nabídku a zajistit další nabídky
na výměnu oken v objektu na pozemku p.č. st. 80/1 KÚ
Klenčí pod Čerchovem s čp. 38 (budova zahrádkářů).
6.65
Starostovi vstoupit v jednání se společností Omexon GA
Energo s.r.o. ve věci dokončení projektové dokumentace
připojení k elektrické síti objektu na Čerchově na p.č. st.
233 v KÚ Dolní Folmavy.
7.65
Starostovi vstoupit v jednání se společností První chodská BPS, spol. s. r.o. v rámci likvidace biologického odpadu.
8.65
Starostovi vstoupit v jednání s Ministerstvem financí ČR
ve věci smlouvy o příspěvku na provoz DPČL.

9.65
10.65

11.65

C.
12.65

13.65
14.65
15.65
16.65

Starostovi vstoupit v jednání s ředitelkou ZŠ Klenčí a se
společností TA Triumph Adler s.r.o. ohledně kupní a servisní smlouvy na tiskárnu v ZŠ.
Starostovi vstoupit v jednání se zpracovatelem územního plánu ohledně žádostí paní Barbory Koutné o zahrnutí pozemku p.č. 1921/17 do územního plánu Klenčí
pod Čerchovem a žádosti pana Jaromíra Koutného o zahrnutí pozemku p.č. 1921/5 do územního plánu Klenčí
pod Čerchovem.
Starostovi vstoupit v jednání s manželi Heindlovými,
paní Fleischmanovou a panem Sokolem ve věci nesouhlasu s návrhem pasportizace místních komunikací
Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí:
Smlouvy o dílo se společností Ing. Karla Kuneše – GAN
na projekt: Údržba významných stromů v Městysi Klenčí pod Čerchovem a se společností JaFa H&S spol. s r. o.
na PC – síť v budově úřadu městyse.
Vyjádření paní Lenky Šoltysové k příspěvku na DPČL.
Vyjádření pana Zemana k žádosti o souhlas s prořezáním náletových dřevin pod pomníkem na Výhledech.
Rozsudku ve věci vyklizení bytu č. 9 v bytovém domě čp.
330 nájemníka č. 875.
Žádosti paní Terezy Pajmové o pronájem Staré pošty za
účelem konání soukromé oslavy.
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17.65
18.65
19.65
20.65
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Žádost paní Barbory Koutné o zahrnutí pozemku p.č.
1921/17 do územního plánu Klenčí pod Čerchovem.
Žádost pana Jaromíra Koutného o zahrnutí pozemku
p.č. 1921/5 do územního plánu Klenčí pod Čerchovem.
Nesouhlas manželů Heindlových, paní Fleischmanové a
pana Sokola s návrhem pasportizace místních komunikací Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Exekuční příkaz sp. zn. 067 EX 17200/17 proti paní R. K.
Exekuční příkaz sp. zn. 067 EX 17256/17 proti paní M. T.

22.65
D.
23.65
24.65
25.65

Žádost pana Roberta Zikana o pronájem restaurace U
Nádraží v Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje:
Rámcovou kupní smlouvu č. / 3 / 2014 na dodávky pohonných hmot se společností První Chodská develop, a.s.
Žádost paní I. S. o obnovu nájemní smlouvy na byt v
domě čp. 330.
Nabídku společnosti Atlas software a.s. na pořízení systému Codexis.

USNESENÍ z 66. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 4. září 2017
Rada městyse:
A.
1.66

2.66
3.66
4.66
5.66
6.66
7.66
8.66
9.66
10.66

Schvaluje:
Přijetí dotací z dotačních titulů Plzeňského kraje:
Dotační titul: Ochrana přírody 2017, Název akce: Údržba
významných stromů v městysi Klenčí pod Čerchovem.
Dotační titul: PSOV PK 2017, Název akce: Územní plány – Územní plán Klenčí pod Čerchovem.
Dotační titul: PSOV PK 2017, Název akce: Projekty obcí
- Oprava povrchu místních komunikací.
Dotační titul: Účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2017 k
zajištění akceschopnosti.
Likvidaci sesuvu a pořízení geologických sond v rámci
opravy opěrné zdi u bytového domu čp. 331.
Cenovou nabídku společnosti SLADKÝ A PARTNERS
s.r.o. na projektovou dokumentaci skutečného provedení dostavby objektu Stájí v areálu Staré pošty.
Vyhlášení záměru na pronájem části nebytového objektu
stojícím na p.č. 233 KÚ Dolní Folmava za účelem provozování radioamatérské činnosti.
Pořízení přívěsného vozíku za osobní automobil.
Podání žádosti o dotaci na hasičské vozidlo DA v dotačním titulu MAS Český les.
Dodatek smlouvy o nájmu družstevního bytu v čp. 333 s
paní Ludmilou Landštofovou.
Pojištění cyklotrasy č. 2287 (Lísková – Luženice) v rámci Svazku Domažlicko.
Stažení žaloby vůči paní M. P. ve věci vyklizení pronajatého bytu v bytovém domě čp. 330.
Žádost společnosti Rosenberg s.r.o. o krátkodobý pronájem kulturního sálu a přilehlých prostor za účelem
konání vánoční oslavy.

11.66
B.
12.66
13.66
14.66
C.
15.66
16.66
17.66
18.66
19.66
20.66
21.66
22.66
23.66
D.
24.66

Žádost SDH o krátkodobý pronájem kulturního sálu a
přilehlých prostor za účelem konání hasičského bálu.
Ukládá:
Starostovi projednat žádost p. Bernardové o výměnu lina v
bytě č. 5 v bytovém domě čp. 330 s právním zástupcem.
Starostovi zajistit nutnost stanoviska k opravě pomníku
sovětských zajatců při 2. světové válce na Výhledech.
Starostovi projednat žádosti p. Eckharda Andersche a p.
Christy Lindenblatt se zpracovatelem územního plánu.
Bere na vědomí:
Žádost pana Hálka o pronájem části objektu stojícím na
p.č. 233 KÚ Dolní Folmava.
Žádost paní Bernardové o výměnu lina v bytě č. 5 v bytovém domě čp. 330.
Žádost p. Jiřího Maštálky o možné financování opravy pomníku sovětských zajatců při 2. svět. válce na Výhledech.
Odvolání paní M. P. proti rozsudku č. j. 9C 2/2017 – 27.
Žádost o vyjádření okresního soudu v Domažlicích k odvolání M. P. proti rozsudku č. j. 7C 70/2017 – 44.
Rozsudek č. j. 7C 70/2017 – 44 ve věci dlužné částky
pana P. V.
Závazné stanovisko MěÚ Domažlice Úseku památkové
péče o provedení rozdělení pozemku p.č. 2863 dle GP a
schváleného záměru v rámci ZM městyse.
Žádost pana Eckharda Andersche a paní Christy Lindenblatt o zahrnutí záměru do nového územního plánu
k pozemkům p.č. st. 692 a 1921/3.
Benchmarking knihoven v oblasti výkonu a kvality činnosti knihoven.
Neschvaluje:
Nabídku na pořízení infokiosku v rámci dotačního titulu
MAS Český les.

Usnesení zastupitelstva městyse z 23. veřejného zasedání konaného dne 6. září 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.23
2.23

3.23
•

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 8/2017 k 30. 9. 2017.
Prodej pozemku označeného dle GP č. 811-1078/2017
ze dne 15. 5. 2017 jako parcelu p.č. 1969/16 – ostatní
plocha o výměře 458 m2, způsob využití: jiná plocha, v
obci Klenčí pod Čerchovem, KÚ Postřekov, který vznikl
oddělením ze stávajících pozemků p.č. 1969/7 a 1969/8
oba ostatní plocha v KÚ Postřekov manželům Pokšteflovým dle předložené žádosti a vyhlášeného záměru.
Úpravu pasportu místních komunikací a vyjmutí následujících účelových komunikací:
Účelová komunikace vedoucí po pozemcích p.č. 734/17,

•
B.
4.23
5.23

734/16, 2492, 705, 707 a 734/68 KÚ Klenčí pod Čerchovem (prodloužení místní komunikace č. 22c).
Účelová komunikace vedoucí po pozemcích 290/23,
290/26 KÚ Jindřichova Hora, vedoucí rovnoběžně s komunikací č. II/189.
Ukládá:
Starostovi vstoupit v jednání ve věci záměru prodeje pozemku p.č. 425/18 a části pozemku 2876/1 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Starostovi jednat s manželi Heindlovými, paní Fleischmannovou a panem Sokolem a dalšími majiteli pozemků
v oblasti od pozemku p.č. 734/17 a 734/70 po pozemek
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6.23
7.23
8.23
9.23
C.
10.23
11.23
12.23

734/72 a 715/24 o možném vedení budoucí komunikace
a inženýrských sítí v této lokalitě, z jednání bude pořízen
zápis, který zastupitelstvo vezme na vědomí.
Starostovi zajistit cenovou kalkulaci na vydání publikace o Staré poště.
Zastupiteli Vlastimilu Jankovskému připravit nový návrh provozního řádu areálu Staré pošty.
Starostovi a místostarostovi připravit návrh OZV na
omezení používání zábavní pyrotechniky v KÚ Městysu
Klenčí pod Čerchovem.
Starostovi projednat se Státním pozemkovým úřadem
ČR uhrazení doplatku za opatrovnictví za pozemek p.č.
206/1 paní Formánkové v rámci pozemkových úprav.
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Vyjádření společnosti BEZPO Plzeň s.r.o. k provedenému auditu BOZP v objektu úřadu městyse a nápravná
opatření.
Rozpočtovou změnu č. 7/2017 k 31. 7. 2017 schválenou
radou městyse dne 26. 7. 2017.

5
13.23
14.23
15.23
16.23
17.23
D.
18.23
19.23
20.23
21.23
22.23

Nesouhlasné vyjádření manželů Heindlových, p. Fleischmannové a p. Sokola k pasportu místních komunikací.
Návrh pasportu dopravního značení včetně připomínek
na jeho úpravu (konečná podoba bude schvalována na
zasedání 25. 10. 2017).
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí č.
MZP/2017/520/95.
Stížnost pana Vlastimila Jankovského na pořádání ohňostroje dne 26. 8. 2017 u areálu Staré pošty v Klenčí
pod Čerchovem.
Zprávy výboru kontrolního, pro kulturu a sport.
Neschvaluje:
Poskytnutí příspěvku Diecézní charitě.
Přípravu návrhu vyhlášky o místních poplatcích za zhodnocení stavebního pozemku – dle zákona č. 170/2017 Sb.
Koupi pozemků p.č. 1785/6, 1785/7 a 1785/9.
Převodu kaple sv. Jana Nepomuckého v Caparticích a
pozemku p.č. st. 275 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Opravy na komunikaci Klenčí – Díly v KÚ Klenčí pod
Čerchovem.

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 31. 8. 2017
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: splněny všechny úkoly a uskutečněny
všechny naplánované akce z minulé schůze mimo besedy
3. Zhodnocení uplynulých akcí: Dětský den (3. 6.); pomoc na
Slavnostech Výhledy (30. 6. - 2. 7.); brigády na Výhledech (červenec); beseda s Karlem Jachanem - přesunuta na říjen
4. Příprava aktuálních akcí (do další schůze): beseda s Karlem
Jachanem; výstava obrazů a historickým fotografií; účast na
dýňobraní (a soutěži o největší dýni) v Šalmanovicích; zájezd
do Boněnova, Plané a Mariánských Lázní.
5. Příprava výhledových akcí: Martinská pouť; zájezd na vánoční
trhy do Prahy nebo Norimberka; vánoční turnaj ve stolním tenise.
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 adventní a 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
Jiří Anderle, předseda výboru

Zpráva kontrolního výboru
Dne 24. 8. 2017 byla provedena kontrola evidence a zveřejňování obecně závazných vyhlášek – nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dále byla provedena kontrola vymáhání a splácení dlužných částek zjištěných při kontrolách v březnu a v květnu 2017.
Zjištěn byl jeden nedoplatek za psa, nedoplatky za svoz a likvidaci odpadu v celkové výši 18 300,- Kč, dlužníkům byly zaslány
druhé upomínky.
Za pronájem bytových prostor v čp. 330 jsou nedoplatky v celkové výši 59 069,- Kč – řeší se s právním zástupcem.
Nedoplatky za nebytové prostory: za pronájem kasáren ve výši

59 852,- Kč (spláceno), za pronájem garáže u bývalé kotelny 4
322,- Kč (řeší se s právní zástupcem), pronájem restaurace „U
Nádraží“ 38 618,- Kč, byt nad restaurací „U Nádraží“ 7 714,- Kč.
Pozemek pod bývalým psincem – dluh stále činí 12 056,00 Kč
(řeší se s právním zástupcem).
Dále proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse
a rady městyse. Některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru –
jsou v řešení. Ostatní úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Pasport místních komunikací a dopravního značení KÚ Klenčí a Jindřichovy Hory
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Čakanu jste se mohli dozvědět, že městys
Klenčí pod Čerchovem bude vydávat pasport místních komunikací a pasport dopravního značení. Chtěl bych vás proto požádat,
zda byste si tyto dokumenty mohli prostudovat. Jsou k dispozici
veřejně na webových stránkách městyse Klenčí nebo v tištěné for-

mě na podatelně úřadu městyse.
V případě nejasností je možné k pasportu vznášet dotazy a návrhy na úpravy. Ty nám prosím sdělte v písemné formě, abychom
je mohli v rámci zastupitelstva městyse projednat s cílem vydat
pasport v optimální podobě.
Schvalování proběhne na zasedání ZM dne 25. 10. 2017.
Jan Bozděch
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Druhá sezona Dráčat
OV E M

AT A
RÁČ KL

R CH

Se začátkem školního roku jsme se zase kobylek. Ustáli jsme to ve zdraví a užili si
vrhli v plné síle (a dokonce posilněni o to, škoda jen, že nám nepřálo počasí. Zpánové tváře) na činnost hasičského
teční pěší túra nás přivedla na myšlenku
kroužku. Každé pondělí se tak
zajímavé brigády, při níž bychom v
Í P O D ČE
ENČ
budeme scházet, abychom s
blízké době chtěli uklidit úsek Badětmi osvěžili již nabyté vědoarovy stezky od odpadků. Opramosti, naučili se něco nového
vená hasičská stříkačka nám
a zejména se připravili na nězase umožnila začít plnohodnotkolik závodů a soutěží, které
ně trénovat požární útok, což je
děti na podzim čekají. Během
nejzásadnější oblast naší práce.
léta jsme se viděli jen párkrát, ale
Dráčata se v sobotu 2. 9. zúčastnila
mohu-li hodnotit, stálo to za to. Dvou- téměř v plném počtu i oslav 140. výrodenní soustředění v Caparticích byla za- čí založení sboru. V nových pracovních
těžkávací zkouška, jestli ustojíme nálety uniformách jim to moc slušelo a pozor-

nost veřejnosti si patřičně užívala. Krátká
ukázka požárního útoku nebyla kvůli dešti
úplně podle představ, ale i tak bylo děti za
co chválit.
V souvislosti s pořízením dětských uniforem a dalšího vybavení bychom touto
cestou chtěli velmi poděkovat Výrobní
společnosti Čerchov a.s. a společnosti
Hrbáček s.r.o. za významný finanční příspěvek na nákup sportovních a soutěžních
potřeb pro děti. Zároveň bych chtěla poděkovat Ing. Anně Kobesové za její iniciativní přístup při oslovení našich sponzorů.
Mgr. Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

D

Boněnov, Planá a Mariánské Lázně
poznávací zájezd po západních Čechách
Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse připravuje na sobotu 7. října
zájezd do Boněnova - prohlídka kostela,
Plané - prohlídka hornického muzea a
návštěva rozhledny na Bohušově vrchu,
Mariánských Lázní - prohlídka města a
muzea miniatur.
Odjezd autobusu bude v 11.30 h od
Staré pošty a předpokládaný návrat ve 20
hodin. Cena zájezdu je 200 Kč/1 osoba.
Zájemci se mohou hlásit u členů VKS. Zájezd se uskuteční pouze v případě naplnění 2/3 kapacity autobusu.
Info na tel.: 604 513 923 nebo emailu:
anderlecht@centrum.cz.
V Boněnově máme domluvenou prohlídku (s výkladem) opravovaného kostela Všech svatých, který byl před lety určen
k demolici.
Z kostela byl v roce 1995 převezen jeho
zvon (z roku 1853) do Klenčí, 16. 7. 1995
byl pak vysvěcen a zavěšen v klenečském
kostele sv. Martina. Zvon s emblémem
svatého Václava z boněnovského kostela
dostal po zavěšení v klenečském kostele
jméno Martin a letos tomu bylo 22 let, co
je součástí klenečského kostela. Občan-

ské sdružení na obnovu tepelského regionu, které kostel opravuje, plánuje nechat
odlít kopii zvonu a umístit ji zpět do věže
kostela Všech svatých. Novorenesanční
kostel Všech svatých byl vybudován v letech 1877 až 1878 tachovským stavitelem
Josefem Krausem a k výstavbě jednolodní svatyně s pravoúhlým presbytářem a
štíhlou věží bylo použito návrhu architekta Josefa Týla. Ve stavbě je užito velké
množství pracně otesaných kamenických
prvků z načervenalé žuly, kterými jsou armována nároží stavby i věže a obložen sokl
celé stavby. Z tohoto kamene je rovněž vyhotoveno schodiště vedoucí na štíhlou a
vysokou kostelní věž. Původní stavba kostela pocházela zřejmě z roku 1492, podle
některých pramenů zde stávala již v době
před husitskými válkami kaple. Polozřícený kostel určený k demolici převzalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu v květnu 2008. Odstraněna byla suť
uvnitř kostela i v jeho okolí, bylo vyčištěno
a upraveno koryto potoka a byly započaty
záchranné práce, které jsou financovány z
příspěvků členů sdružení, dotací, městyse Chodová Planá a darů dobrodinců. Na

Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v následujících dnech a časech:
20. 10. 2017
14:00 – 22:00
21. 10. 2017
08:00 – 14:00
Volební místností bude obřadní síň Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem. Hlasovací
lístky budou do všech schránek doručeny před konáním voleb.

podzim 2010 se podařilo zastřešit celý objekt kostela, čímž bylo zabráněno další devastaci. Zpevněna a provizorně zastřešena
byla také věž. V roce 2011 byly opraveny
dvě klenby a znovu postavena třetí. V roce
2012 pokračovaly práce položením hydroizolace, což bylo nutnou podmínkou pro
pokračování obnovy kostela. Vybudována
byla také vodovodní a elektrická přípojka.
Následovat bude obnova podlah a počítá
se se zasklením oken (v roce 2011 provizorně zasklena polykarbonátem), později
s obnovou interiéru a s novou fasádou.
V roce 2013 probíhaly náročné práce
(brigády se konaly téměř každou sobotu
od jara do podzimu) na obnově podlah. V
roce 2014 pokračovaly kamenické práce.
V roce 2015 byl obnoven kůr (původní se
zřítil počátkem 90. let 20. stol.) a znovu
vyzděn hlavní oltář. Byly dokončeny také
vnitřní omítky.
Kdysi rozsáhlá a lidnatá obec má dnes
už jen kolem 70 obyvatel. Boněnov citelně
zasáhla 2. světová válka a poválečný odsun německého obyvatelstva.
Jiří Anderle, předseda VKS a VRMKO

Svoz komunálního odpadu:
Září - 26.
Říjen – 10., 24.
Listopad – 7., 21.
Prosinec – 5., 19.
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Kalendář Akcí
Září
23. 9. Postel pro anděla, divadelní představení, sál U Nádraží, od 19.00
hod., vystoupí ochotnický divadelní soubor z Poběžovic.
24. 9. Varhanní koncerty 2017, Martina Morysková, Josef Stočes, Kamil Jindřich, kostel sv. Martina,
18.00 hod., vstupné dobrovolné.
30. 9. Varhanní koncerty 2017, Marie
Pochopová, kostel sv. Martina,
18.00 hod., vstupné dobrovolné.
Říjen
7. 10. Zájezd do Boněnova a Mariánských Lázní, 11.30 hod. od Staré
pošty, předpokládaný návrat ve
20.00 hod.
7. 10. Varhanní koncerty 2017, Vladimír
Roubal, kostel sv. Martina, 18.00
hod., vstupné dobrovolné.
8. 10. Beseda s ufologem Karlem Jachanem, 13.30 hod., sál restaurace U
Nádraží.
14. 10. Z Domu přírody na pátrání po
bobrech, železniční zastávka v
Klenčí, 9.30 hod., komentovaná procházka k Postřekovským
rybníkům za bobrem evropským,
provádí RNDr. Milena Prokopová, Ph. D., délka trasy cca 6 km.
21. 10. Klenčí – Waldmünchen, běžecký
závod
21. 10. Varhanní koncerty 2017, Jan
Doležel, kostel sv. Martina, 18.00
hod., vstupné dobrovolné.
27. 10. Za krajany do Banátu, 18.00
hod., Dům přírody, přednáška
starosty Jana Bozděcha o cestě do
rumunského Banátu.
Listopad
7. 11. Duchovní kantáty 18. a 19. století
(Mozart, Verdi, Dvořák), 18.00
hod. Dům přírody, přednáška
Ludmily Rejhové.
11. 11. Capartická osma, běžecký závod,
Capartice
12. 11. Martinská pouť
Prosinec
1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku
5. 12. – 5. 1. 2018 Výstava perníkových
chaloupek a soutěž o nejhezčí perníkovou chaloupku, Stará pošta
22. 12. Gospel, Leona Gyongyosi, kostel
sv. Martina
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Postel pro anděla
Divadelní představení v Klenčí
Městys Klenčí pod Čerchovem pořádá
v sobotu 23. září 2017 v 19 hodin divadelní představení v podání divadelního
souboru při Městském kulturním zařízení v Poběžovicích. Zájemci mohou
zhlédnout hru Jaroslava Koloděje Postel pro anděla. Vstupné dobrovolné.
Jaroslav Koloděj (1939 – 2008)
Celý život zasvětil řezbě loutek. Vyvrcholením jeho tvorby bylo pozvání pořadatelů výstavy Tisíc let české kultury, která
se konala v r. 1997 v USA v Severní Karolíně. V roce 2000 se jeho loutky zúčastnily
Světové výstavy v Hannoveru. Své loutky
vystavoval také v Bruselu a ve Varšavě, v
České republice pak v Praze, Chrudimi,
Poděbradech, Jihlavě, Třebíči, Kladně,
Nové Pace, Zábřehu na Moravě, Žamberku, Rožďalovicích, Třinci, Lázních Bělohradě, Ostrově nad Ohří, Mariánských
Lázních, Prostějově a Liberci.
Svůj zájem o ochotnické divadlo, které
bylo jeho druhým koníčkem, potvrdil autorstvím několika divadelních her. Jeho
nejznámější komedie Dědeček, aneb musíme tam všichni se hrála již na více než
dvaceti ochotnických scénách, pohádku
Jak čert vyletěl z kůže hráli i na profesionální scéně Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Hra Postel pro anděla měla

premiéru o Vánocích 26. prosince 2007
ve Slané u Semil v nastudování místních
divadelníků.
Každý z nás se v životě alespoň jednou
obrátil na svého anděla strážného. Jedná
se o jev docela běžný a setkáváme se s ním
v nejrůznějších situacích. Někdo prosí o
radu při vyplňování loterijního tiketu, jiný
volá o pomoc při zběsilé noční jízdě zasněženou krajinou. Ti nejmenší často prosí se
slzičkou u očička a pláčem na krajíčku o to,
aby se tatínek a maminka nikdy nedověděli o fotbalové mičudě a rozbitém oknu.
Zkrátka všichni jsme zvyklí prosit a žádat
o úplně všechno. Co si ale počít s tím, když
onen anděl strážný požádá o pomoc nás?
A když se k tomu ještě přidají starosti s dospívající dcerou a jejím nápadníkem, zvědavou sousedkou a poněkud svérázným
veterinářem, vznikne taková motanice, že
ji nedokáže rozmotat ani samotný farář,
člověk boží čistoty, který má k andělským
bytostem nejblíže. Příběh o tom, jak by se
nemělo střílet pánu Bohu do oken, je plný
situací, které mnozí z nás velmi dobře znají, ale přesto, nebo možná právě proto, se
při jejich zhlédnutí rádi od srdce zasmějeme. Tak přesně takové představení nyní
přinášíme na jeviště a doufáme, že se spolu s námi budete příjemně bavit.
Marta Vojtíková

Zájezd na muzikál IAGO do Prahy
Turistické informační centrum v
Klenčí pod Čerchovem přijímá přihlášky na muzikál IAGO. Zájezd do Divadla Hybernia v Praze na slavný muzikál se uskuteční v sobotu 2. prosince
2017. Odjezd autobusu je v 10 hodin od
Domu přírody Českého lesa v Klenčí.
Přihlásit se můžete osobně v informačním středisku nebo telefonicky na čísle
607178100.
Autor: Janek Ledecký, Robert Johanson
Geniální klasické milostné drama, moderně zpracované a přenesené hudbou do
současnosti. Vyprávěné tak, jak ho prožívá
Shakespearův nejslavnější zloduch IAGO.
Budete ho milovat. Janek Ledecký a jeden
z nejslavnějších světových muzikálových
režisérů Američan Robert Johanson přicházejí s nečekaným a velmi atraktivním

uchopením klasiky. Othello, Desdemona, Iago a jejich nejbližší se přesouvají ze
Ženevy do pevnosti Citadel na Středním
východě. Tam, kde se nevěra trestá ukamenováním. Ve světové muzikálové historii existuje jenom jeden úspěšný pokus
o převyprávění Shakespearova Hamleta
hudbou. Za projektem Hamlet The Rock
Opera stojí právě tato dvojice: český skladatel a textař Janek Ledecký a americký
režisér a dramatik Robert Johanson. I to
je důvodem, proč Robertovi Johansonovi
nedalo tolik práce přesvědčit Janka, aby se
společně pustili do muzikálového přepisu
dalšího Shakespearova dramatu, které se
stalo symbolem lásky zničené ďábelskými
intrikami a chorobnou žárlivostí současně.
MV
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DEN ČESKÉHO LESA
sobota 23. září 2017 od 10:00, Vesnické muzeum v Halži
PROGRAM:

Halže

Chodský Újezd

Branka

Ctiboř

Tachov

LOKALIZACE
49.8274825N, 12.5822431E
Svobodka

10:00 slavnostní zahájení | ukázka tradičního zemědělství
interaktivní hra pro rodiny s dětmi | Den s LČR | trubači
Kolowratových lesů | divadelní představení Komedyjantů
soutěž pro děti ve válení balíků sena | prezentace partnerů
Dne Českého lesa | koncert české blues-rock'n'rollové kapely
St. Johnny - 50' jump blues
a mnoho dalšího…
Doprava:
Pro zájemce je zajištěna doprava autobusem z Tachova do Halže a zpět.
Tachov (autobusové nádraží) 9:45 a 12:00. S ohledem na omezenou přepravní
kapacitu je potřeba provést rezervaci místa v autobusu v termínu od 18. 9.
do 20. 9. na tel.: 725 141 686 (kontaktní osoba M. Mařáková). Rezervace platí
zároveň i pro dopravu zpět. Odjezdy z akce budou vyhlášeny v jejím průběhu.

VSTUP ZDARMA.

49.8272200N, 12.5852483E

Bližší informace na www.ceskyles.ochranaprirody.cz.
Lesní správa Přimda
Lesní správa Domažlice
Lesní správa Horšovský Týn
Obec Halže

ČSOP Sylva Lunae

EVROPSKÁ UNIE

EKOČAS spol. s r.o.
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Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
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