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Číslo 1
Milí spoluobčané,
bývalo zvykem, že v tomto období
již panovala třeskutá zima. Poslední
vánoční svátky však připomínaly spíše
příchod jara. Nyní se již zima ukazuje
ve své plné síle a na řadě míst naší země
dochází k vážným komplikacím nejen v
dopravě. Zřejmě jsme si již zvykli na absenci sněhu posledních let. Vzpomenu-li si na dřívější léta, tak byly zimy mnohem horší a sněhu také více. Často naši
rodiče říkali, že v závějích dělali tunely.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
občanům, kteří se nebojí vzít do ruky
hrablo či koště a s úklidem nám pomoci, byť se jedná o pár metrů chodníku.
17. 1. jsme si společně zhodnotili rok
2018 a řekli si, co nás čeká v roce letošním. Klenčí toho opět čeká mnoho,
o některých projektech se zmíním na
jiném místě tohoto zpravodaje a o dalších postupně v průběhu roku.
Leden se nese ve znamení začátku
bálové sezóny. V Klenčí bude nabídka velmi pestrá. Zahájíme tradičním
Staročeským bálem, následovat bude
Sportovní, nově v Klenčí budeme hostit Třešničkový bál, na konci února si
zatančíme na Hasičském, a sezonu zakončí opět Ples městyse. Mezi těmito
akcemi se můžeme těšit i na masopust,
oslavu MDŽ a dětský maškarní karneval. První čtvrtletí tak nabízí kulturu pro
všechny věkové kategorie, proto budu
moc rád, když se na některé z akcí potkáme.
Na začátku roku 2019 bych vám rád
popřál jen to nejlepší, mnoho zdraví,
štěstí, úspěchů, pohody a aby ten rok
byl ještě o něco úspěšnější než ten minulý. Přeji nám také, abychom měli čas
si uvědomit, v jaké žijeme době a že bychom si toho kolem nás měli začít více
vážit, protože je to odkaz pro další generace.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz
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Kněz, spisovatel, syn Chodska
150 let výročí narození Jindřicha Šimona Baara
napsal jakousi ódu na chodské nářečí - Bulačinu, které později skladatel
Jindřich Jindřich vtiskl hudební podobu a píseň se postupně pasovala na
chodskou hymnu. Během života sbíral
chodské písně, pohádky, povídačky,
pověsti a pro tuto činnost nadchl i již
zmiňovaného Jindřicha Jindřicha. Baarovo vlastenecké cítění nezapře především lásku k rodnému kraji. Chodsko je námětem pro většinu jeho děl,
kde podrobně popisuje nejen krajinu,
ale i její obyvatele. Čtenáři se tak při
četbě neotvírají pouze oči, ale i srdce,
které se postupně nalévá úžasem a
láskou k „našemu“ kraji a čtenář tak
zatouží o tuto zemi pečovat a uchovat ji i pro své děti; a v tom je právě ta
síla, kterou je obdařen spisovatel a syn
Chodska.

Jindřich Šimon Baar - kněz, spisovatel a
věrný syn Chodska. Jestliže někde čteme,
či slyšíme o J. Š. Baarovi, většinou je to ve
spojení s výše uvedenou charakteristikou.
Kdybychom však šli do hloubky, zjistíme,
že se nejedná o nějaké přívlastky, které
nám pomáhají blíže určit danou osobu,
ale že se jedná o skutečné vyjádření jeho
bytosti, on nebyl knězem, ale byl kněz.
Kněžství není nálepka, je to svátost, kterou, když člověk přijme, tak se jí stává.
Baar nebyl spisovatelem, ale byl spisovatel. Všechny jeho písemné záznamy nesou
v sobě spisovatelskou duši, ať už se jedná o
jeho korespondenci, deníkové záznamy či
zapsaná kázání - to vše v sobě nese kouzlo,
které čtenáře postupně pohlcuje. A do třetice: Baar nebyl věrným synem Chodska,
ale byl věrný syn Chodska. Již za studií

V souvislosti se 150. výročím narození J. Š. Baara se během roku uskuteční několik vzpomínkových akcí:
V neděli 10. února bude v 9.30 v kostele sv. Martina v Klenčí odsloužena mše
svatá za J. Š. Baara, hlavní celebrant bude
František Salášek, farář z Poběžovic, a
proneseno bude jedno z Baarových kázání. Po mši se půjde průvodem na hřbitov k
Baarovu hrobu. Pietní akt doprovodí zpěvem soubor Haltravan.
V sobotu 25. května se v muzeu J. Š.
Baara uskuteční muzejní noc tematicky
zaměřená na osobu J. Š. Baara.
V neděli 26. května bude v odpoledních
hodinách v kostele sv. Martina v Klenčí
sloužena mše za J. Š. Baara, hlavní celebrant bude plzeňský biskup.
28. 6.-30. 6. Folklorní slavnost Výhledy
mk
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Máme Baara stále v paměti?
Jak pohlížejí na osobnost J. Š. Baara návštěvníci muzea

Před deseti roky v roce 2009 byl v Klenčí
ke 140. výročí narození Jindřicha Šimona
Baara vyhlášen Baarův rok. Celý rok se
konaly nejrůznější vzpomínkové akce, na
kterých mělo podíl mnoho veřejně činných osob. Bezpochyby hlavní duší všeho
dění byla nezapomenutelná Eva Buršíková, která již není skoro rok mezi námi.
Letos 7. února si připomeneme 150 let
od narození Jindřicha Šimona Baara, spisovatele, kněze a velkého vlastence. Jeho
osud je pro kněze-spisovatele v mnohém
charakteristický, ať už jde o vzdělanost a
široký rozhled, vědomí pracovitosti pro
všechny, spojení s velkou tvůrčí kázní, s
nasazením pro kulturu, občanský život,

veřejné působení a snahu posunout vývoj
církve.
Ve své době Baar patřil k nejvydávanějším a nejčtenějším autorům. Že byl velký
vlastenec a katolický kněz značně liberálních názorů, to bylo zřejmé nejen v jeho
rodišti, ale i v místech jeho působení a v
Praze. Že J. Š. B. stále žije ve vědomí čtenářů všech věkových kategorií, toho důkazem je, že je často zmiňován ve vědomostních soutěžích sdělovacích prostředků,
že se lidé pídí po jeho knihách a že je stálý
zájem o návštěvu jeho rodného města a
muzea.
Návštěvníci si se zájmem prohlédnou
Baarův památník (nejde o klasické muzeum), chlubí se zde svými znalostmi o
spisovateli, o jeho knihách, vyptávají se,
kde se ještě dají koupit. Pokud jsou z měst
nebo okolí, kde Baar působil a výklad
průvodce je tomu přizpůsoben, jde pak o
mimořádný, až citově zabarvený zážitek
na obou stranách. Pracovníky muzea je už
léty ověřený poznatek, že nejhlubší zájem

o spisovatele mají návštěvníci z Moravy,
znají jeho knihy i životopis. Zpravidla se
většina návštěvníků pozastavuje nad Baarovým brzkým skonem. Je jim poté připomenuto, že v té době se lidé nedožívali
takového věku jako dnes. Ostatně i sám
Baar si asi připadal starý už i v roce 1922,
když vtipně píše v dopise své známé (závěr
dopisu citujeme): „Buďte tedy, drahá přítelkyně, zatím zdráva, než Vám to budu
moci popřát slovy živými, a děkuji Vám
ještě jednou za tu pozornost, se kterou jste
mi připomenula, že už je mi 53 let. Inu,
jaká pomoc! - Je!“ Tolik citace.
Přestože už není delší dobu Baar vydáván, v antikvariátech se ještě občas jeho
knihy vyskytují a je o ně zájem, i když jsou
k mání za nekřesťanské peníze (abychom
byli styloví!)
Závěrem si všichni, kteří máme J. Š. Baara rádi, popřejme, aby co nejdéle zůstal v
našich myslích a srdcích.
Hana Kapicová,
pracovnice muzea J. Š. Baara

Nesmrtelná síla lásky v Plzni
Zájezd na muzikál Duch na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni

V pořadí již druhou v České republice
uvedenou inscenací světového muzikálu Duch inspirovaného stejnojmenným
filmem zahájilo novou sezónu Divadlo J.
K. Tyla v Plzni. Premiéra muzikálu v režii
Lumíra Olšovského se na Nové scéně plzeňského divadla uskutečnila v sobotu 29.
9. 2018. Romantický příběh o lásce, na niž
je krátká i smrt, vznikl původně jako hollywoodský film režiséra Jeryho Zuckera a
autora scénáře Bruce Joela Rubina roku
1990. Po počátečních vlažných reakcích
filmových kritiků sklidil velký divácký
úspěch, vydělal přes 500 milionů dolarů,
získal hned dvě ceny Oscar (Bruce Joel

Rubin za scénář a Whoopi Goldberg za roli Ody Mae Brownové)
a patří dodnes k nejoblíbenějším
romantickým příběhům.
Jeho muzikálová podoba
spatřila světlo světa v roce 2011.
Tehdy se muzikál Duch představil nejprve v březnu v Manchesteru a následně v červenci pak i
v Londýně. Dočkal se výtečných
ohlasů i několika nominací na
Cenu Laurence Oliviera a již následujícího roku se přesunul na Broadway. Česká
premiéra tohoto kouzelného příběhu pak
na sebe nenechala příliš čekat, uskutečnila
se již za tři roky, 18. 10. 2014, v Městském
divadle Brno, kde se muzikál úspěšně uváděl až do konce minulé sezóny.
Za úspěchy muzikálu kromě známého příběhu, jehož libreto napsal sám autor
původního filmového scénáře Bruce Joel
Rubin, bezpochyby stojí i výborná multižánrová hudba. Jejími autory jsou, stejně
jako autory původních písňových textů,
Dave Stewart a Glen Ballard. Věrnou

adaptaci známého příběhu provází klasickým muzikálovým popem, dále pak pasážemi rockovými, swingem, jazzem či černošským popovým gospelem. Společně s
autorem libreta vytváří dokonalou symbiózu, kombinováním mluvených pasáží s
písněmi. Děj před očima diváků tak plyne
bez jakýchkoli hluchých míst, střídají se
dramatické scény s komickými i romantickými, přichází napětí i slzy. Každý divák si
může přijít na své.
Muzikál Duch v podání plzeňských
umělců mohou zájemci zhlédnout na
Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni
10. března 2019 od 19 hodin. Přihlásit
se můžete v Informačním středisku v
Klenčí co nejdříve, nejlépe do 2. února
2019. Vstupné činí 450,- Kč na osobu s
výbornou pozicí v hledišti. Odjezd autobusu je 10. března v 17 hodin od Domu
přírody. Pokud nevíte, co svým krásným
protějškům darovat k MDŽ, máte jedinečnou příležitost.
Marta Vojtíková
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1. Usnesení starosty městyse platné k 30. 11. 2018
Starosta městyse:
1.1
1.2
1.3
1.4

Schválil rozpočtovou změnu č. 16/2018 platnou k 30.
11. 2018.
Vydal souhlas majitele nemovitosti s provedením technického zhodnocení nájemcem v objektu Klenčí čp. 118
v prostorách v nájmu společnosti Česká pošta, s.p.
Schválil dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo se společností Západočeské komunální služby, a.s. sídlem Koterovská 522,
326 00 Plzeň, IČO: 25217348 s platností k 1. 1. 2019.
Schválil smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o při-

1.5

pojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.
18_SOBS01_4121465014 se společností ČEZ Distribuce, a.s. sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:
24729035 k objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 1.
Schválil vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky: Pořízení
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Klenčí pod
Čerchovem v otevřeném režimu na profilu zadavatele.

Usnesení zastupitelstva městyse ze 4. veřejného zasedání konaného dne 20. prosince 2018
Zastupitelstvo městyse:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9

4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení:
Vlasta Maslenová, Pavel Smazal a komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin Frei, Přemysl Lamač.
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.
Ukládá starostovi jednat o podmínkách budoucí smlouvy
na stavební záměr na pozemku p.č. st. 113 KÚ Klenčí pod
Čerchovem v návaznosti na zamýšlenou směnu pozemků.
Ukládá starostovi s právní zástupkyní připravit smlouvu
o smlouvě budoucí ve věci stavebního záměru na pozemku p.č. st. 113 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá VŽPVUP zjistit aktuální situaci případného převodu pozemku p.č. 136/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje návrh rozpočtového výhledu ÚSC městys
Klenčí pod Čerchovem na roky 2019 - 2023.
Schvaluje rozpočet ÚSC městys Klenčí pod Čerchovem
na rok 2019 jako přebytkový s celkovými příjmy 25.039,tis. Kč, výdaji ve výši 21.063,- tis. Kč a financováním ve
výši 3.976,- tis. Kč.
Schvaluje pravidlo pro rozpočet 2019: Ve výdajové části
rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
roku 2019. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách, včetně mzdových položek a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
Bere na vědomí rozpočtový výhled Masarykovy ZŠ a MŠ
Klenčí pod Čerchovem, p.o. pro roky 2019 - 2021 a rozpočet Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.
pro rok 2019 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši
21 750 tis. Kč a výdaji ve výši 21.750,- tis. Kč.
Bere na vědomí Zápis dílčího přezkoumání ÚSC Klenčí
pod Čerchovem za rok 2018.
Schvaluje návrh rozpočtového výhledu DSO Domažlicko na roky 2020 – 2021.
Schvaluje návrh rozpočtu DSO Domažlicko na rok 2019
jako vyrovnaný s celkovými příjmy 9 886 630 Kč a výdaji
ve výši 9 886 630 Kč.
Schvaluje návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE na rok 2019 jako vyrovnaný s
celkovými příjmy 607 000 Kč a výdaji ve výši 607 000 Kč.
Souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích
p.č. 715/5, 2502/1, 2876/1 a 2878 KÚ Klenčí pod Čerchovem.

4.16

4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24

4.25
4.26
4.27

4.28

4.29

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení
společností STEMONT JS s.r.o., sídlem Hřbitovní 281,
346 01 Horšovský Týn, IČO: 27971589 na stavbu: Klenčí
pod Čerchovem, DO, 715/16 – kNN umístěnou na pozemcích: 715/5, 2502/1, 2876/1 a 2878 KÚ Klenčí pod
Čerchovem ve vlastnictví městyse Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí smlouvu a vyjádření starosty k nájemnímu vztahu se společností Vinička s.r.o. v restauraci U
Nádraží čp. 53.
Ukládá KV prověření platby za energie společnosti Vinička s.r.o. v restauraci U Nádraží čp. 53.
Bere na vědomí vypracování návrhu ochranných pásem
vodních zdrojů v místní části Černá Řeka
ZM ukládá VŽPVUP připravit návrh dalšího postupu
ve věci ochranných pásem vodních zdrojů v místní části
Černá Řeka.
Bere na vědomí rozhodnutí komise k otevírání obálek k
veřejné zakázce: „Vybavení JSDH cisternovou automobilovou stříkačkou“.
Ukládá 1. místostarostovi jednat s obcí Nemanice o spolufinancování pořízení vozidla CAS pro JSDH Klenčí
pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy za předpokladu skončení odvolací lhůty na pořízení vozidla CAS
pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi přepracovat plánovací smlouvu na
projektovou přípravu a vybudování komunikace na pozemcích p.č. 734/37 a 666/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem,
tuto verzi projednat s protistranou a předložit na dalším
zasedání ZM ke schválení.
Bere na vědomí žádost obce Díly o bezúplatný převod
vozidla LIAZ K 101 CAS 25.
Ukládá 1. místostarostovi jednat s obcí Díly o podmínkách převodu vozidla do majetku obce Díly.
Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1576/4 KÚ
Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o
celkové výměře 60 m2 za účelem užívání jako zahrady dle
vyhlášeného záměru a žádosti na dobu neurčitou.
Schvaluje úpravu ÚP před veřejným projednáním v
rámci pozemku p.č. 4177 KÚ Klenčí pod Čerchovem,
kdy uvedený pozemek bude vyjmut z ochranného pásma
biokoridoru.
Ukládá starostovi zajistit doplnění úpravy ÚP na po
zemku p.č. 4177 KÚ Klenčí pod Čerchovem do veřejné-
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ho projednání.
Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č.
2419/79 o celkové výměře 20 m2.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku
p.č. 2419/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 20 m2.
Schvaluje žádost OAS Český les, z.s. o finanční příspěvek na vydání knihy o historii Capartic.
Bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na přídavný
pohon k mechanickému vozíku.
Ukládá starostovi a místostarostům připravit návrh dotačních programů městyse Klenčí pod Čerchovem pro
rok 2019.
Bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku p.č.
3867, druh pozemku ostatní plocha KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi projednat předmět případné směny
pozemků dle žádosti – viz usnesení 4.36.
Bere na vědomí stížnost na obyvatele DPS.
Pověřuje 1. místostarostu jednáním s obyvatelem DPS z
možného porušování domovního řádu.
Ukládá starostovi a VŽPVUP prověřit stávající studii na
výstavbu bytových domů v lokalitě kasáren a zajistit její
aktualizaci.
Ukládá zástupci městyse ve školské radě přednést vždy
po jejím zasedání zprávu na zasedání zastupitelstva o
činnosti školské rady.
Bere na vědomí stav projektů: Gibacht – Čerchov, aktivně
v přírodě a Revitalizace zříceniny hradu Starý Herštejn.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018 platné k 31.
12. 2018.
Schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 19/2018
k rozpočtu za rok 2018 pro operace, které vzniknou za
období od data 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bez určení
konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých
transferů.
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání

•

•

4.44
•
•
•
•
•
•
•

4.45
4.46
4.47
4.48

nebo z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje
na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo
položky finančního vypořádání.
Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na
vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu
časového prodlení.
Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné
rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech
budou předloženy v konkrétních částkách k informování
zastupitelstva na prvním zasedání roku 2019.
Schvaluje rozpočtové opatření v částkách vyšších může
starosta samostatně provádět jen v případech:
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,
vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např.
po rozpisu souhrnného dotačního vztahu od kraje, po
vypořádání dotace apod.),
výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze,
výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje,
které nezávisí na vůli obce – např. vyúčtování energií,
zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických
osob, které platí obec sama sobě,
technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů
(změny paragrafů a položek rozpočtové skladby).
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpočtového opatření starostou.
Bere na vědomí stav dlužníků v bytovém domě čp. 330
za energie.
Stanovuje termíny zasedání ZM v roce 2019.
Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.
Schvaluje plány činnosti výborů pro rok 2019.

2. Usnesení starosty městyse platné k 31. 12. 2018
Starosta městyse:
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Schválil rozpočtovou změnu č. 17/2018 platnou k 31.
12. 2018.
Dodatek č. 3 k projektu Zateplení budovy MŠ Klenčí pod
Čerchovem se společností SBS Group, s.r.o. s posunutím
termínu dokončení zakázky z důvodu dodatečných úprav
doporučovaných projektantem a schváleným v rámci KD.
Schválil 2 pracovní místa pro OPP v rámci Probační služby.
Předal podnět stavebnímu úřadu k prověření BOZP v
rámci prodejny JIP.
Schválil přihlášku do soutěže Zlatý Erb s webovými
stránkami městyse Klenčí pod Čerchovem.
Vzal na vědomí neposkytnutí dotace na Zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci a vodovod v horní
části městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schválil podíl městyse na spolufinancování autobusové
linky na Čerchov.
Schválil dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu družstevního
bytu ze dne 10. 10. 2003 v domě čp. 331.
Schválil dodatek č. 26 ke smlouvě o nájmu družstevního

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

bytu v domě čp. 332
Schválil podání exekučního návrhu u Okresního soudu v
Berouně na dlužnou částku.
Schválil dle návrhu výstavbu dřevěné vyhlídky, která
proběhne svépomocí na pozemcích 265/22, 260/1 a
271/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Souhlasil s návrhem dokumentace pro MAP II. v rámci
MAS Český les.
Odvolal se v rámci správního řízení proti vyjádření SÚS
PK, p.o. na používání chemického posypu na komunikaci č. II/189 a požaduje v této věci místní šetření.
Schválil mandátní smlouvu o obstarání záležitostí investora na akci: „Rozšíření Domu přírody Českého lesa o
multifunkční sál a parkoviště“.
Schválil smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta se společností SLADKÝ & PARTNERS
s.r.o., sídlem Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČO:
27439500 na akci: „Rozšíření Domu přírody Českého
lesa o multifunkční sál a parkoviště“.
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Schválil smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro objekty městyse se společností EP ENERGY

TRADING, a.s., sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1,
IČO: 27386643.

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
12. 12. 2018
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: splněny všechny úkoly a uskutečněny
všechny naplánované akce z minulé schůze
3. Zhodnocení uplynulých akcí: Výstava obrazů Františka Líbala
(5. - 28. 11. 2018), Martinská pouť (10. – 11. 11. 2018), Zájezd
na vánoční trhy do Gutenecku (8. 12. 2018)
4. Příprava výhledových akcí: Beseda s Karlem Jachanem (leden); Beseda s Karlem Benešem (únor); Masopust (2. 3. 2019)
5. Rozdělení sekcí: Kultura - Anderle, Ondráček; Sport - Smazal;
Osady - Karásek (Černá Řeka, Jindřichova Hora), Sedlák (Capartice, Výhledy)
6. Plán akcí na rok 2019:
Kultura: Beseda s Karlem Jachanem (leden); beseda s Karlem Benešem (únor); masopust (březen); brigády na křížcích
(duben); zájezd do partnerské obce Kleneč (květen); Mezinárodní den dětí (červen); brigády na Výhledech - kamenný nápis (červenec); divadelní představení Ochotného divadelního
spolku Karel s názvem Sněhurka a 5 trpaslíků (srpen); beseda
se Zdeňkem Procházkou (září); účast na soutěži o největší dýni
(září); výstava obrazů a historických fotografií Klenčí (říjen –
listopad); Martinská pouť (listopad); zájezd na vánoční trhy
(prosinec).

Osady: Autobusové zastávky (Capartice, Černá Řeka u bytovek a při hlavní silnici); vodovod pro Černou Řeku a Capartice;
zimní údržba pro Černou Řeku, Jindřichovu Horu, Capartice a
Výhledy; odkanalizování osad
Sport: akce budou naplánované a schválené na další schůzi
7. Rozpočet 50 000 Kč
8. Další plánované aktivity VKSO: 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 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; oprava hřbitovních bran - mozaiky
9. Diskuse
Jiří Anderle, předseda výboru

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019
úterý 29. ledna 2019
úterý 26. února 2019
úterý 26. března 2019
úterý 23. dubna 2019
úterý 28. května 2019
úterý 24. června 2019

úterý 27. srpna 2019
úterý 24. září 2019
úterý 29. října 2019
úterý 26. listopadu 2019
úterý 17. prosince 2019

Zasedání se přesouvá na poslední úterky v měsíci. Mezi plánované termíny mohou být vložena ještě další zasedání, o kterých
se dozvíte z úřední desky a místního rozhlasu. Začátek zasedání
bude směřován na 17:00 resp. 18:00 a zasedací místností bude
knihovna Domu přírody Českého lesa, příp. hasičská zbrojnice.
Vše se dozvíte nejpozději týden před zasedáním z pozvánky.

Rekonstrukce a opravy objektů v Klenčí
Stáje, náměstí a sál

Vážení spoluobčané,
7. 1. 2019 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce stájí areálu Staré pošty. Jedná
se o poslední etapu stavebních prací na

tomto památném objektu. Postupně dojde
k odstranění příčkového zdiva a podlah,
instalaci podlahového topení, položení
dlažby zpět a výstavbě nového sociálního
zázemí. Součástí této stavební akce bude
i rekonstrukce dolní části náměstí městyse. Ta bude zahájena v březnu či dubnu s
ohledem na povětrnostní podmínky. Jedná se o trojúhelník, jež nám pomůže i k
regulaci parkování pracovníků jezdících
do SRN za prací. Dokončení je předpokládáno do folklorních slavností Výhledy,
tedy do konce června. Samozřejmě se mohou objevit neplánované problémy. Je důležité také doplnit, že tato akce je výrazně
podpořena dotací ze strany státního fondu

životního prostředí.
Od 1. dubna bude v sále KD U Nádraží
probíhat rekonstrukce vytápění celého objektu. Dojde k výměně současných fukarů
za zářiče a instalaci radiátorů pod okna
pod balkonem i na balkoně. Práce by měly
být dokončeny v horizontu jednoho a půl
měsíce. I tato akce má svoji podporu, tentokrát z Plzeňského kraje.
V období od dubna přibližně do konce
června je tedy nutné počítat s tím, že ve
stájích ani v sále KD U Nádraží nebude
možné uskutečnit žádné soukromé akce.
Další informace budeme uvádět průběžně
v tomto zpravodaji.
Jan Bozděch
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Masopust 2019
Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem,
Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí z. s. a Dodna club srdečně
zvou všechny občany na 12. ročník obnovené kulturně-folklórní akce MASOPUST
2019 „masopustní průvod Klenčím a akce
na pomoc koňskému útulku“ konanou v
sobotu 2. 3. 2019.
Sraz masek v hospůdce U Psůtků od
11 h, kde bude v salonku možné zakoupit
masky, převléct se a připravit se. Úderem
14. h odtud vyjde průvod masek v čele s
kapelou Sedmihorka po kopci (kudy vedla stará císařská poštovní cesta) až k parkovišti u továrny nad Klenčí. Poté půjde
průvod v čele s povozem vezoucí živého
Masopusta, kterého letos ztvární Giuseppe Maillo z italské Neapole. Za nimi poveze v kočárku Masopustova žena, resp.
vdova jejich synka – malého Masopusta.
Předvojem jim budou jezdci na koních
z miřkovského útulku pro týrané koně
„S.O.S. Život pro koně“. Následovat bude
povoz - veterán Dodge WC62 - se soudkem chodovarské třináctky a další tank.
Za zvuků hudby a zpěvu projde průvod po
hlavní silnici celým Klenčím až k vlakovému nádraží. Na prostranství mezi nádražím a restaurací U Nádraží pronese v roli

soudce známý herec a moderátor Petr Jančařík z přistaveného valníku masopustní
řeč směřovanou k malému Masopustovi, v
níž se zmíní o špatnostech, kterých se jeho
táta za uplynulý rok dopustil. Následně
bude Masopust sťat katem. Po skončení
popravy, potvrzení řezníka a čerta o neživotě Masopustově se přítomní přesunou
do sálu kulturního domu, kde od cca 16 h
proběhne Masopustův pohřeb a po něm
pak začne masopustní zábava s bohatou
tombolou, se vstupem pro všechny zdarma.
Akce bude opět pojednána i jako pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně
„S.O.S. - Život pro koně“. Při průvodu
bude probíhat sbírka do kasiček a výtěžek
bude předán představitelům útulku, kteří
se akce též zúčastní. Trasa průvodu povede jako každoročně přes celé Klenčí a bude
dlouhá 2000 metrů. Tradiční masopustní
průvody se konaly v Klenčí do roku 1958 a
pak byly obnoveny jen recesistické v letech
1971 až 1973. V roce 2008 jsme obnovili
tuto tradici po dlouhých 35, resp. 50 letech.
Další informace na tel.: 604 513 923 –
nebo na emailu: anderlecht@centrum.cz
Jiří Anderle,
předseda VKSO a VRMKO

Haltravan v roce 2018
Rok se sešel s rokem a nadešel čas bilancování. Než tak učiním, zdravím všechny
občany a příznivce Haltravanu a chci se
omluvit čtenářům za desinformaci, která
byla uvedena v loňské zprávě o Haltravanu. Zaměnil jsem ji s novoročním koledováním, které se opravdu po dva roky
nekonalo.
Stále využíváme místnost v prostorách
Staré pošty jako klubovnu. V klubovně
se scházíme v pátek, mimořádně i v jiné
dny. Náš počet je více méně stabilní. V
současné době je nás sedm, příležitostně
osm. Věkový průměr se však rok od roku
zvyšuje a rádi bychom mezi námi přivítali
zájemce o folklór. Tento rok jsme se sešli
na pátečních zkouškách třicetkrát a absolvovali jsme 27 koncertů, různých vystoupení a akcí.
Naše koncertní sezóna začala akcí úřadu městyse Přivítání roku. Následoval
Staročeský bál, masopust, MDŽ, Chodský bál v Domažlicích, Odemykání a za-

mykání České studánky, vzpomínkové
shromáždění na hřbitově, vystoupení ve
Waldmünchenu, vítání léta v Pelechách,
folklórní slavnost Výhledy, Chodské slavnosti, veřejná rozhlasová nahrávka pro
plzeňský rozhlas, setkání rodáků a předvánoční setkání občanů na Dílech, Vánoční koncert a štědrovečerní koleda, loučení
se sterým rokem na Lískové a další. Klenčí
také navštívili naši přátelé z Belgie, se kterými jsme se setkávali po čtyři dny.
Využívám této příležitosti a prosím vás,
vážení spoluobčané a naši příznivci, pokud disponujete jakýmkoli materiálem,
který se týká Haltravanu, ať jsou to fotografie či jiné náležitosti, pošlete je, prosím, na adresy tic.kultura@klenci.cz nebo
jankovsky.v@centrum.cz.
Na závěr bych chtěl vám všem jménem
Haltravanu popřát v roce 2019 pevné
zdraví, klid, pohodu a radost z každého
dne.
Jménem Haltravanu J. Šťastný

DOVOLENÁ HALTRAVA
11. února - 18. února 2019

Svoz komunálního odpadu:
Leden – 29.
Únor – 12., 26.
Březen – 12., 26.

NABÍDKA KNIH V
TURISTICKÉM
CENTRU
Knižní novinka „Rozvadov
1621, Výzkum
bojiště třicetileté války“. Autoři knihy Václav Matoušek,
Pavel Hrnčiřík
a Zdeněk Šámal
se snaží čtenáři
přispět k poznání vlastní bityy, bojiště i
k hlubšímu poznání vojenství třicetileté války. V prostoru mezi Rozvadovem
a Waidhausem je dochovaný unikátní
soubor památek z doby třicetilé války,
který nemá v českých zemích obdoby.
Knihu vydal Bohumír NĚMEC-nakladatelství VEDUTA, nakladatelství
a vydavatelství v roce 2018. Jedná se o
první vydání, brožovaná vazba, kniha
obsahuje 194 číslovaných stran, křídový papír o rozměrech 21 x 29 cm.
Cena 299,- Kč.
Kristýna Pinkrová,
Marta
Zemanová, Radka Kinkorová:
Příběhy pošt - Z
historie poštovnictví na Domažlicku
Kniha se věnuje
historii
poštovnictví a poštovním úřadům na
Domažlicku, nemalá část je věnována
historii klenečské pošty.
V roce 2018 vydalo Nakladatelství
Českého lesa.
Vázaná kniha 17 x 24,5 cm, křídový
papír. Cena 285,- Kč.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Únor
2. 2. Staročeský bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží, k tanci a poslechu zahraje Domažličanka, vstupné 70 Kč.
8. 2. Sportovní bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží, zahraje Jenny.cz party
band.
10. 2. Mše svatá za J. Š. Baara, 9.30
hod., kostel sv. Martina, po mši
průvod na hřbitov k hrobu J. Š.
Baara.
16. 2. Třešničkový ples, 20.00 hod., sál
U Nádraží, pořádá OV KSČ.
22. 2. 127. hasičský bál Klenčí pod Čerchovem, 20.00 hod., sál U Nádraží.
Březen
2. 3. Masopust, 14.00 hod., masopustní průvod Klenčím a masopustní
zábava v sále U Nádraží
9. 3. Mezinárodní den žen, 14.00 hod.,
sál U Nádraží, tradiční oslava mezinárodního dne žen s živou hudbou.
10. 3. Muzikál Duch, 19.00 hod., Nová
scéna Divadla J. K. Tyla v Plzni,
odjezd autobusu v 17.00 hod. od
Domu přírody Českého lesa.
16. 3. Dětský maškarní bál, 14.0017.00 hod., sál U Nádraží, maškarní rej pro děti s diskotékou, tanečním vystoupením, dárkovými
balíčky a spoustou her.
22. 3. 4. ples městyse Klenčí pod Čerchovem, 20.00 hod., sál U Nádraží, zahraje skupina Bride Band.

ČESKÝ NÁRODNÍ PLES
83. Pošumavský věneček

9. února 2019 od 19.30 do 01.00 hod.
NÁRODNÍ DŮM
v Praze na Vinohradech
(metro Náměstí Míru)
V bohatém programu se představí:
Dechová hudba Úhlavanka z Klatov;
Chodský folklorní soubor z Postřekova;
folklorní soubor Čtyřlístek; dívčí pěvecký
sbor Canzonetta; dudácká muzika Praštěnka; taneční orchestr Chilli Band; jako
hosté valšský Krušpánek s cimbálovou
muzikou Kyčera.

Cena vstupného od 150 Kč do 350 Kč.
Vstupenky v předprodeji ND Vinohrady
(tel. 221 596 221)a u pořádajícího Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
- Psohlavci v Praze (tel. 728 756 680)

www.chodovevpraze.cz
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Krátké zamyšlení
Vážení přátelé,
dovolím si krátké zamyšlení, ke kterému
mě přivedl jeden účinkující prosincového
kulturního programu. Dostal jsem otázku:
„Překvapila mě ta velmi nízká účast v publiku, to takhle málo občanů na akce chodí
vždy?“ Zamyslel jsem se, že má vlastně
trochu pravdu. Po krátkém rozhovoru
jsme dospěli k závěru, že ve městech např.
Plzeň, Domažlice, Horšovský Týn, Holýšov, Klatovy apod. je návštěvnost mnohem větší. Účinkující pokračoval otázkou:
„Je to tím, že tam žijí jiní lidé?“ Myslím, že

to není tím, že jsme jiní, ale tím, že v naší
obci prostě o kulturu ze strany občanů
není valný zájem. S mnoha obyvateli se
na akcích potkáváme, další skupina občanů dokonce takové příležitosti využije k
různým dotazům ve vztahu k obci. I když
to není zřejmě ta správná forma, tak za to
můžeme být rádi, že se najde část obyvatel, kteří se alespoň okrajově zajímají.
Osobně věřím, že v naší obci nežijí jiní
lidé, ale že je to teď jen taková slabší vlna,
která pomine.
Jan Bozděch

Řemeslné dílny
Nabídka výuky tradičních řemesel na jaro 2019
Na nadcházející jarní období jsme pro
vás v Domě přírody Českého lesa připravily další nabídku řemeslných kurzů.
Budeme pokračovat tradičními řemesly:
tkalcovství, paličkování a malování keramiky a nově jsme před Velikonoce zařadily
i tematicky laděné malování kraslic a drátkování vajec.
Kurzy tkalcovství povede paní Marta
Volfíková. Kurzy budou vždy v úterý od
17.00 do 19.00 h. Zahájení kurzu bude v
úterý 19. února a následovat budou ještě
čtyři setkání. Maximální počet účastníků
je 5. Všechny pomůcky obdržíte k zapůjčení u nás. Cena kurzu 300 Kč.
Kurzy paličkování pro začátečníky
povede paní Helena Tomášková. Kurzy
budou vždy v pondělí od 17.00 do 19.00
h. První setkání se uskuteční v pondělí 18.
února. Kurz potrvá pět týdnů. Maximální
počet účastníků je 15. Veškeré pomůcky
zapůjčíme. Cena kurzu 300 Kč.
Kurzy malování keramiky povede malířka Jana Psutková. Kurzy budou vždy ve
středu od 17.00 do 19.00 hod. Kurz potrvá

pět týdnů. První setkání se uskuteční ve
středu 6. března. Maximální počet účastníků je 15. Veškeré pomůcky zapůjčíme.
Cena kurzu je 300 Kč.
Kurzy malování kraslic povede paní
Hana Štefﬂová. Kurzy se budou konat
vždy v úterý od 17.00 do 19.00 h, celkem se
uskuteční tři setkání, první připadá na 19.
března. S sebou budete potřebovat: vyfouknutá bílá slepičí vajíčka a kahan na vosk,
ostatní pomůcky zapůjčíme. Maximální
počet účastníků je 20. Cena kurzu 180 Kč.
Kurzy drátkování vajíček povede paní
Pavlína Janečková. Kurzy se uskuteční v
úterý 9. dubna a 16. dubna od 17.00 do
19.00 h. S sebou si přineste vyfouknutá
vejce, další pomůcky zapůjčíme. Maximální počet účastníků je 20. Cena kurzu
120 Kč.
Všechny uvedené kurzy se uskuteční v
Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod
Čerchovem, na kurzy se můžete hlásit telefonicky: 379 795 325 nebo na mail: tic.
kultura@klenci.cz
TIC

Srdečně Vás zveme na

IV. PLES MĚSTYSE KLENČÍ
v pátek 22. 3. 2019 od 20.00 hodin v sále U Nádraží
k tanci a poslechu zahraje

Bride Band

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 5. BŘEZNA V TURISTICKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU KLENČÍ - CENA VSTUPENKY 100 KČ
na místě 120 Kč

Osvětová beseda srdečně zve na

STAROČESKÝ BÁL
v sobotu 2. února od 20 hodin
v sále U Nádraží v Klenčí p. Č.
K tanci a poslechu zahraje Domažličanka.
Vstupné: 70,- Kč, bohatá tombola.

Zájezd na Moravu

Oznamujeme všem zájemcům, že zájezd na jižní Moravu
se uskuteční ve dnech 7. – 9. června 2019. Ubytování je zajištěno ve městě Blansko – 10 km od Moravského krasu. Přihlásit se můžete již nyní v informačním středisku v Klenčí p.
Č. Podrobný program bude uveden v příštím čísle Čakanu.

OBRAZEM

O víkendu 10. a 11. listopadu se Výbor pro kulturu, sport a osady
Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem podílel na organizaci Martinské pouti.
V pátek členové VKSO rozmalovali místa pro stánky a oba dny
pak vybírali poplatky za umístění stánků a atrakcí, dohlíželi na
pořádek i průběh poutě. V neděli pak po skončení akce uklidili náměstí.
V průběhu poutě probíhala ve vestibulu radnice výstava obrazů
Františka Líbala pořádaná VKSO.
Na pouti bylo v neděli kolem dvaceti stánků, dvě střelnice, houpačky, řetízkový kolotoč a kolotoč pro nejmenší. Na poplatcích za
místo bylo vybráno 8 650 Kč.
Jiří Anderle, předseda VKSO

Nová publikace Příběhy pošt byla pokřtěna i v Klenčí během
Přivítání roku dne 17. ledna. Knihu přijela představit krátkou prezentací jedna z autorek Kristýna Pinkrová.
Kromě zhodnocení uplynulého roku a představení plánu do roku
2019 poděkoval starosta městyse paní Jarmile Novákové za práci
ředitelky v místní ZŠ a p. Liboru Bučkovi za práci na farním úřadě.
Celou akci doprovodily svým zpěvem soubor Haltravan a dívčí trio Sine Nomine. Mezi hosty přijali pozvání radní plzeňského
kraje Václav Štekl a starosta partnerského města Waldmünchen
Markus Ackermann.

Milovníci běžeckého lyžování se konečně dočkali a mohou se těšit
z upravených stop v Caparticích a v okolí Čerchova.
Jediným nedostatkem je nízká kapacita parkovacích míst v Caparticích.

Do nového roku prošly tratě v okolí Čerchova, Gibachtu a Capartic certiﬁkací severských sportů a vy se na cestu můžete vybavit
novými mapkami (k dostání v informačních centrech). Trasy jsou
osazeny novými tabulemi a značkami. Kromě tras pro běžkaře jsou
vyznačeny i trasy pro zimní turistiku, sněžnice a nordic walking.
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