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Číslo 1
Milí spoluobčané,
podíváme-li se z okna a zároveň do
kalendáře, je to vlastně takový zvláštní
pohled. Už několik let po sněhu skoro
ani památky, pak napadne během jednoho dne půl metru, za pár dnů roztaje a
zase nic. Pravděpodobně to bude obraz
minimálně několika následujících let.
21. 1. jsme si společně zhodnotili rok
2019. Rád bych vyzdvihl zejména práci s dětmi a mládeží, která se posouvá
kupředu, a zaznamenáváme stále větší úspěchy. Rok letošní bude neméně
bohatý na události jak v oblasti kultury
a sportu, tak také na stavební akce. Z
těch nevíce významných uvedu tři prvořadé – oprava opěrné zdi naproti faře,
výměna oken v bytovém domě čp. 330
a bezbariérový přístup do zdravotního
střediska. Ostatní akce budou záležet
na úspěšné projektové přípravě a získávání potřebného povolení.
V tomto úvodníku se zmíním o aktuálním tématu a tím je třídění odpadu.
Ne, že bychom vyloženě kontrolovali
odpadky, ale stačilo se v době povánoční projít po obci, a když vidíte ty přetékající kontejnery a popelnice na směsný
komunální odpad, ze kterých koukají
PET lahve, kartony apod., tak je člověku
líto, že se o něco část národa snaží a jiná
část toto bere na lehkou váhu. Chápu,
že kontejnery na tříděný odpad nejsou
vždy prázdné a ani není možné zajistit
jejich svoz dle potřeby. Přesto myslím,
že třídění není až tak náročná činnost,
abychom ji nemohli vykonávat jako kteroukoliv jinou.
Na závěr mi dovolte vám popřát v novém roce jen to nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, úspěchů, pohody a ať se nám
všem jen daří. Přeji nám všem také čas
pro to, abychom si mohli uvědomit, v
jak uspěchaném světě žijeme a že místo
telefonu a sociálních sítí bychom spolu
měli více mluvit.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz
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Návrat vlků
Beseda k problematice návratu vlků do naší krajiny

Ilustrační foto

Ještě v roce 2016 nebyly žádné potvrzené důkazy o výskytu vlka obecného na území Chráněné krajinné oblasti Český les.
Situace se však změnila již v roce 2017,
kdy se začala objevovat první svědectví o
výskytu této šelmy na území CHKO Český
les a následně přibyly i důkazy z fotopastí
rozmístěných v příhraničí v rámci projektu „3Lynx“, který se snaží monitorovat
výskyt rysů. V průběhu roku 2018 již byla
přítomnost vlků v Českém lese nezpochybnitelná, přicházela další četná hlášení, především z řad lesníků, o nálezech stržené zvěře. Zpočátku se oznámení týkala
oblastí kolem Rozvadova, Diany a Nové
Hospody u Boru. V minulém roce již došlo
k několika setkáním s vlkem i v domažlické části Českého lesa.
Ovšem navzdory výše uvedeným záznamům o pozorování stop, obrázků z fotopastí nebo dokonce přímým pozorováním
si nesmíte představovat, že je oblast vlky
zaplavená. Vlčí teritorium je obrovské, v
podmínkách střední Evropy může dosahovat rozlohy 200-300 km2, pro porovnání rozloha celé CHKO Český les je 465
km2. Je tedy velmi pravděpodobné, že se v

mnoha případech jedná o pozorování stále stejných zvířat.
Vlci nejraději loví potravu, která je hojná, a proto snadno dostupná, na tu se
pak mohou zaměřit. Přirozeně tak dokáží
regulovat stavy lesní zvěře, která v současnosti způsobuje velké škody na lesních
porostech i zemědělských plodinách. Ze
stejného důvodu, pro snadnou dostupnost, mohou vlci, bohužel, napadat i nechráněná hospodářská zvířata, více ovce
nebo kozy než dospělý skot nebo koně.
Účinná ochrana stád, jako jsou dobře
oplocené pastviny, hlídání pasteveckými
psy, zahánění zvířat na noc do salaší, bývá
finančně nákladná a zatěžuje hospdáře
starostmi, které do návratu vlků neměli.
Není proto divu, že většinou patří k té části
lidské populace, která z vlků nemá pražádnou radost.
Snahou ochrany přírody je hospodářům
v těchto situacích pomáhat, podporovat
ochranná opatření u stád, kompenzovat
škodu vzniklou zabitím nebo poraněním
zvířat apod. AOPK ČR vytvořila za účelem
podpory nekonfliktního soužití vlků a lidí
samostatné webové stránky www.navratvl-
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ku.cz. Zveřejňuje na nich nejaktuálnější
informace o tom, jak provádět ochranná
opatření, zda je možné na ně získat finanční podporu, jak řešit vzniklou škodu, ale
také jak se chovat při osobním setkání s vlkem, ať v přírodě nebo v blízkosti lidských
sídel.
(Zdroj: časopis Český les 17/2018; Milena Prokopová - O návratu šedých vlků.)
V souvislosti s množícími se svědectvími o výskytu vlka v Českém lese a narůstajícím diskuzím ohledně jeho návratu
do současné krajiny jsme se rozhodli ve

spolupráci s Agenturou ochrany přírody
a krajiny České republiky Regionální pracoviště správa CHKO Český les uspořádat
debatu, která se bude věnovat problematice návratu vlků z hlediska zemědělců, lesníků a ochrany přírody. Beseda se
uskuteční ve čtvrtek 13. února od 17.00
hod. v Domě přírody Českého lesa.
Přednášejícími budou:
Josef Forst - lesnictví; František
Groessl - změdělství a Milena Prokopová - ochrana přírody.
mk

Masopust 2020
Masopustní průvod Klenčím

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 13. ročník obnovené kulturně-folklórní akce masopust
2020 v Klenčí „Masopustní průvod Klenčím a akce na pomoc koňskému útulku“
konaný v sobotu 22. 2. 2020.
Sraz masek je plánován od 11.00 hod.
v hospůdce U Psůtků, kde bude možné v
salonku zakoupit masky a zároveň se převléknout a připravit.
Úderem 14. hod. odtud vyjde průvod
masek v čele s kapelou Sedmihorka po
kopci (kudy vedla stará císařská poštovní
cesta) až k parkovišti u továrny Steatit.
Dále bude průvod pokračovat od továrny přes Klenčí po hlavní silnici. Průvod povede povoz s živým Masopustem.
Za nimi poveze v kočárku Masopustova
žena malého Masopusta. Před průvodem
pojedou jezdci na koních z miřkovského
útulku pro týrané koně „S.O.S. Život pro
koně“. Nebude chybět ani veterán Dodge
C62 se soudkem chodovarské třináctky.
Za doprovodu hudby a zpěvu projde průvod až k vlakovému nádraží.

Na prostranství
mezi nádražím a restaurací U Nádraží
pronese v roli soudce známý herec a
moderátor Petr Jančařík z přestaveného
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 hod. proběhne Masopustův
pohřeb a po něm pak začne masopustní
zábava s bohatou tombolou. Vstup na zábavu je volný.
Na zastávkách (parkoviště u továrny,
před hospůdkou U Psůtků a na náměstí)
bude připraveno občerstvení.
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 recisistické v letech 1971 až 1973.
V roce 2008 jsme obnovili tuto tradici
po dlouhých 35 respektive 50 letech.
Další info na tel.: 604 513 923 nebo
emailu: anderlecht@centrum.cz
Jiří Anderle, předseda VKSO a VRMKO

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za milá slova a dárek.
Patientia značí latinsky trpělivost, laskavost a otužilost. A tak my oba Vám,
našim pacientům, děkujeme za Vaši trpělivost a laskavost. A tu otužilost Vám
přejeme do celého nového roku.
Vaši manželé Koptíkovi

INFORMACE
Připomínáme majitelům psů, aby
při úhradě poplatku v pokladně úřadu
městyse předložili číslo čipu.

Kniha Capartice
v německém jazyce
Odkaz na webové stránky Okrašlovacího a sportovního spolku Český les,
kde je umístěna německá verze knihy o
Caparticích.
https://www.oas-ceskyles.cz/capartice/kniha/

Fotografie
z klenečských akcí
Fotografie z akcí v Klenčí pod Čerchovem jsou na stránkách:
www.zonerama.com/Foto-Klenci
Další fotografie budou průběžně
nahrány.

Zájezd na muzikál
Billy Elliot do Plzně
Odjezd autobusu:
16.50 - zastávka u nádraží
17.00 - Dům přírody Českého lesa
po 17. hod. zastávka v Postřekově
Vstupenky na muzikál obdržíte v
autobuse. Cenu za akci oznámíme, až
po vyúčtování dopravy.

PROSBA
Žádám občany Klenčí pod Čerchovem
o zapůjčení fotografií, které se týkají
Klenčí (akce Z, besídky, akademie, ale i
staré pohlednice a fotografie Klenčí).
Veškerý takto zapůjčený materiál vrátím i s CD, kde budou fotografie naskenovány.
Fotografie v obálce s vaším jménem
prosím nechte na Staré poště. Děkuji.
J. M. Ševčík
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Usnesení zastupitelstva městyse ze 17. veřejného zasedání konaného dne 18. prosince 2019
Zastupitelstvo městyse:
17.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Karla
Hulu a Pavla Smazala.
17.2
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
17.3
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty.
17.4
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.
17.5
Schvaluje rozpočet ÚSC Městys Klenčí pod Čerchovem
na rok 2020 jako přebytkový s celkovými příjmy 27.513
tis. Kč, výdaji ve výši 23.537 tis. Kč a financováním ve
výši 3.976 tis. Kč.
17.6
Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020.
17.7
Schvaluje pravidlo pro rozpočet 2020: Ve výdajové části
rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
roku 2020. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách, včetně mzdových položek a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
17.8
Bere na vědomí rozpočtový výhled Masarykovy ZŠ a MŠ
Klenčí pod Čerchovem, p.o. pro roky 2020 - 2022 a rozpočet Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.
pro rok 2020.
17.9
Schvaluje návrh rozpočtového výhledu DSO Domažlicko na roky 2020 – 2022.
17.10 Schvaluje návrh rozpočtu DSO Domažlicko na rok 2020
jako schodkový s celkovými příjmy 8.926 tis. Kč, výdaji
ve výši 9.859 tis. Kč a financováním ve výši 933 tis. Kč.
17.11 Schvaluje návrh rozpočtového výhledu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE na rok
2020 – 2023.
17.12 Schvaluje návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro
odpadové hospodářství LAZCE na rok 2020 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 157.000,- Kč a výdaji ve výši
157.000,- Kč.
17.13 Schvaluje komisi pro grantové programy městyse ve složení: 1. a 2. místostarosta městyse, vybraný zástupce FV,
KV a VKSO.
17.14 Schvaluje přijetí dotace z programu PSOV Plzeňského
kraje na rekonstrukci elektroinstalace v budově mateřské školy od poskytovatele.
17.15 Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 platné k 31.
12. 2019.
17.16 Schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 16/2019
k rozpočtu za rok 2019 pro operace, které vzniknou za
období od data 19. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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
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 2020.
17.17 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.
17.18 Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí mezi městysem Klenčí
pod Čerchovem a obcí Díly.
17.19 Pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi
městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí Díly.
17.20 Schvaluje předběžně nabídku společnosti Art&nature
s.r.o. na odkoupení pozemku p.č. st. 425/11 KÚ Klenčí
pod Čerchovem, jehož součástí je budova bez čp.
17.21 Ukládá starostovi jednat se spol. Art&nature s.r.o. o
podmínkách převodu objektu a pozemku p.č. st. 425/11
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
17.22 Bere na vědomí návrh na úpravu ÚP Klenčí pod Čerchovem po II. veřejném projednání.
17.23 Schvaluje vodné ve výši 13,09 Kč bez DPH za m3 a stočného ve výši 21,81 Kč bez DPH za m3 pro rok 2020.
17.24 Schvaluje pořízení GP na oddělení části pozemku p.č.
2876/1 dle žádosti.
17.25 Bere na vědomí žádost o směnu pozemků v oblasti Šimanuc mlýna.
17.26 Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 123 na pozemku parc. č.
st. 318 o výměře 30 m2, nebytové prostory v budově č. p.
140 na pozemku parc. č. st. 143/2 o výměře 22 m2, část
pozemku parc. č. 143/2 mezi objektem č. p. 140 a objektem č. p. 123 o výměře 120 m2, vše v katastrálním území
Klenčí pod Čerchovem, kterým se mění výše nájemného.
17.27 Bere na vědomí novelu směrnice pro poskytování ošatného a osobních ochranných prostředků v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem účinnou k 1.
1. 2020.
17.28 Schvaluje zásady k poskytování peněžních plnění spojených s výkonem funkcí členů Zastupitelstva městyse
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17.29
17.30
17.31

Klenčí pod Čerchovem účinnou k 1. 1. 2020.
Schvaluje navýšení odměny pro funkci zastupitele ve
výši 1000 Kč platné k 1. 1. 2020.
Schvaluje termíny pro zasedání ZM v 1. polovině roku
2020.
Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního, finančního výboru, výboru pro životní prostředí, výstavbu

17.32
17.33
17.34

a územní plánování; výboru pro kulturu, sport a osady.
Schvaluje plán práce výborů pro rok 2020.
Ukládá zastupiteli Jiřímu Anderlemu a Martinu Freiovi
zjistit a zpracovat podmínky, včetně technických požadavků, umístění kamer v budovách městyse.
Ukládá VŽPVÚP provést kontrolu prostor objektu
hasičské zbrojnice a navrhnout případné opravy.

Termíny zasedání zastupitelstva v první polovině roku 2020
29. 1. 2020		
26. 2. 2020		
25. 3. 2020 		

29. 4. 2020
27. 5. 2020
24. 6. 2020

Zasedání se koná vždy poslední středu v měsíci. Mezi plánova-

nými termíny mohou být vložena ještě další zasedání, o kterých
se dozvíte z úřední desky a místního rozhlasu. Začátek zasedání
bude směřován na 17:30 resp. 18:00 a zasedací místností bude
knihovna Domu přírody Českého lesa, příp. objekt stájí. Vše se
dozvíte nejpozději týden před zasedáním z pozvánky.

Zpráva ze zasedání finančního výboru:
Finanční výbor zasedal dne 16.12.2019, kdy hlavním bodem
jednání byl návrh rozpočtu městyse na rok 2020 (příjmy a výdaje), který vzal FV na vědomí bez připomínek. Dále projednával
rozpočtové opatření č. 15/2019 k 31. 12. 2019, které navrhl zastupitelstvu ke schválení. Stanovil návrh výše nájemného pro ko-

várnu v budově bývalé Chodovie a projednal plán práce FV na rok
2020. FV se rovněž seznámil s návrhem střednědobého výhledu
rozpočtu a návrhem rozpočtu na rok 2020 Masarykovy základní
školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem.
Za FV předseda Karel Hula

Zpráva kontrolního výboru:
Dne 09. 12. 2019 výbor provedl kontrolu evidence PHM pro
služební vozidla a knih jízd. Předloženy byly tři knihy jízd v elektronické podobě a jedna v listinné. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. Výbor provedl i kontrolu čerpání dovolené starosty v
roce 2019. Během roku starosta vyčerpal starou dovolenou za
rok 2018, nevyčerpaná dovolená za rok 2019 bude převedena do

roku 2020. Dále byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse. Uložené úkoly jsou průběžně plněny, o plnění
usnesení jsou zastupitelé pravidelně informováni na ZM. Výbor
schválil plán činnosti výboru na rok 2020, který ZM na prosincovém zasedání schválilo.
Martin Frei, předseda KV

Participativní rozpočet
Jak bylo uvedeno v minulém vydání
zpravodaje Čakan, rok 2020 zahájíme tzv.
participativním rozpočtem. Jedná se o
část rozpočtu městyse, o které budete spolurozhodovat vy, občané městyse. Uvnitř
zpravodaje najdete hlasovací lístky, které
obsahují hlavičku a navržené akce, o kterých je možné hlasovat. Abychom zajistili, že nebude možné hlasování zneužít, a
protože se jedná o první rok, na hlasovací
lístek budete uvádět jméno a místo bydliště. Dále vyberete z nabízených akcí pouze

jednu a lístek vhodíte do hlasovací urny,
jež bude připravena ve vestibulu úřadu
městyse. Věková hranice pro hlasující je
stanovena na minimální hranici 18 let.
Další lístky můžete získat v budově úřadu
městyse. Potřebný počet hlasů je minimálně 50.
Hlasování umožníme nejpozději do 21.
2. 2020. Po tomto termínu bude sečten počet hlasů a na zasedání zastupitelstva dne
26. února bude rozhodnuto.
Vybírat můžete z těchto akcí:

•
•
•
•
•
•
•

nový povrch dětské hřiště,
vánoční osvětlení v centru městyse
rekonstrukce pěší cesty pod objektem
Staré pošty směrem k bytovkám
nákup nových laviček na sezení včetně
laviček na Baarovu stezku
veřejné ohniště s posezením
nákup živých zvířat
posilovací nebo workoutové prvky
(např. na dětském hřišti)
Za Vaši spolupráci děkujeme.
Jan Bozděch

Svoz komunálního odpadu
bude probíhat
v následujících termínech:
Únor – 5., 19.
Březen – 4., 18.
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Haltravan v roce 2019
Shrnutí činnosti mužského pěveckého sboru v uplynulém roce

V klubovně, kterou v prostorách Staré
pošty užíváme, se scházíváme v pátek, a
když je potřeba i v jiné dny. Tento rok jsme
se v ní sešli 34krát. Nestává se často, abychom se sešli v plném počtu. Je to ovlivněno pracovními povinnostmi některých
členů, či jejich vzdáleným bydlištěm. V
současné době má Haltravan devět členů
Naše aktivní činnost začíná prvním
dnem (bohužel v letech 2017 a 2018 se

koledování nekonalo) a končí posledním dnem v roce. Za uplynulý rok jsme
se zúčastnili 29 různých koncertů a vystoupení. Tak jako každý rok začínáme
koledováním, tak jsou během roku akce,
které zůstávají a nemění se. Zde uvádím
výběr akcí, které jsme během roku absolvovali: Novoroční koledování, Přivítání
roku, Staročeský bál, MDŽ, Odemykání
studánky, Festival muzejních nocí, Vítání
léta v Pelechách, Vystoupení pro zahraniční studenty v Postřekově, Národopisná
slavnost Výhledy, Chodské slavnosti, Setkání turistů na Čerchově, Zazpívali jsme
Švýcarům, Slunce ve skle – pivovar Černice, Vzpomínková pěší pouť do Furthu,
Zamykání studánky, Vánoční koncerty v
Klenčí a Postřekově, Loučení se starým
rokem na Lískové a jiné.

Děkuji všem našim příznivcům i návštěvníkům našich vystoupení za jejich
podporu a jsme rádi, že vám náš malý
kolektiv není lhostejný. Touto cestou také
oslovuji mladé (samozřejmě i starší) občany, že bychom byli rádi, kdyby se náš
kolektiv dále rozšiřoval. Přijďte mezi nás!
Opět se obracím na vás, občany i naše
příznivce, máte-li jakýkoliv materiál, který souvisí s Haltravanem, písemný nebo
fotografický, novější i staršího data, můžete-li, zašlete nám ho, prosím, k zapůjčení nebo na adresu tic.kultura@klenci.
cz nebo jankovsky.v@centrum.cz. Děkuji.
Na závěr, vážení spoluobčané, vám
všem přeji do nového roku hodně pohody,
v rodině spokojenost, toleranci ke druhým
a především však pevné zdraví!
Jindřich Šťastný

30 let od otevření hranic
Pád železné opony ve vzpomínkách novináře Karla Reitmeiera

V první řadě bych zavzpomínal na člověka, který dá se říci probudil můj zájem
o sousední zemi. Byl to tehdejší starosta
města Furth im Wald, Reinhold Macho.
Ten se zasloužil o to, že město Furth im
Wald sehrálo skvělou roli jakéhosi předjezdce v přeshraniční spolupráci, a sice
dávno před pádem železné opony. Byl
v této oblasti průkopníkem, měl spoustu nápadů, uměl lidi nadchnout – a tak
nadchl i mne. Bohužel zemřel příliš brzy,
teprve ve věku 63 let, v roce 2005. Macho
zažil jako malý chlapec vysídlení německého obyvatelstva. Tyto osobní zážitky
však nikdy nepovažoval za překážku při
svých přeshraničních aktivitách, naopak
mu byly impulsem pro četné, a někdy až
spektakulární akce, za které si ne vždy

vysloužil pouze pochvalu, ale sklízel i určitou závist, protože zkrátka byl vždy o jeden krůček před ostatními.
Ještě před otevřením hranic usiloval Reinhold Macho o to, aby mohl být navázán
kontakt s našimi československými sousedy. Dávno před pádem železné opony,
a sice v roce 1987, se v Praze uskutečnil
1. Pražský Oktoberfest, při kterém se nečepovalo pouze pivo z Herzogau u Waldmünchenu, ale pro dobrou pohodu tu zahrál i dechový orchestr z městečka Furth
im Wald. A můžete třikrát hádat, kdo to
zorganizoval – ano, Reinhold Macho ve
spolupráci s tehdejším německým velvyslancem Dr. Wernerem Schattmannem,
který později žil i na Voithenberghütte u
Furth im Wald.
V roce 1988 hostila radnice ve Furth im
Wald několikanásobného československého olympijského vítěze, mistra Evropy a držitele světového rekordu v běhu
na dlouhé trati, Emila Zátopka, známého jako „česká lokomotiva“, a jeho ženu
Danu, olympijskou vítězku v hodu oštěpem, a sice u příležitosti přátelského běhu
z Wuppertalu do Košic.
Ještě když nikdo ani nepomyslel na to,
že by mohla železná opona padnout, byl
pozván tehdejší starosta Domažlic, Dr. Ja-

roslav Fronk na radnici do města Furth im
Wald. To tenkrát byla opravdová senzace.
Poté následovala na oplátku návštěva v
Domažlicích na radnici.
No a pak v listopadu 1989 začala Sametová revoluce. V prosinci se Adamec
a Husák vzdali svých funkcí. Přechodná
vláda Mariána Čalfy dovedla zemi ke svobodným volbám. Koncem roku 1989 byl
Václav Havel zvolen novým prezidentem.
Velmi brzy zasáhla Sametová revoluce i
Domažice. K předním představitelům revoluce zde patřil mimo jiné Hynek Faschingbauer, syn pozdějšího radního. Jeho
komunistickým předchůdcem byl Václav
Jung, kterého Macho navštívil již během
politického obratu. Mnoho z vás jistě zná
Hynka Faschingbauera, který nyní v Domažlicích provozuje lékárnu. V každém
případě i na domažlickém náměstí se konaly demonstrace, které měly velký ohlas.
Již velmi záhy za mnou do redakce ve
Furth im Wald přišel jakýsi mladý muž a
vyprávěl mi o událostech v Domažlicích.
Poprosil jsem ho, aby mi podával průběžně zprávy. Přicházel pravidelně a první
zprávy o událostech v Domažlicích se začaly objevovat v regionální rubrice novin.
Lidé se velmi zajímali, stejně jako já, o
události za hranicemi. Později jsem vedl
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rubriku „Pohled přes hranici“. Také v Domažlicích se velmi rychle vytvořilo Občanské fórum. To sídlilo v dnešní restauraci a
hotelu „Sokolský dům“ na náměstí. Mnohokrát jsem tam zavítal a mimo jiné zásoboval členy občanského fóra například kopírovacím papírem a dalšími pomůckami,
protože jejich vybavení nebylo valné. Vždy
tam byla srdečná atmosféra a všichni byli
za podporu vděční.
První restaurací, do které jsem tenkrát
vstupoval se smíšenými pocity, protože
jsem neznal jediné slovo česky, byl Konšelský šenk v Domažlicích. Když si tam hosté
všimli, že jsem z Německa, přišli ke mně,
náhle stáli okolo stolu. Chtěli toho tolik
vědět. Pamatuju si ještě přesně, jak se mě
jeden z nich ptal, jestli znám učitele Huttera Faxe. A to si pište, že jsem ho znal, byl to
konec konců můj učitel tělocviku z gymnázia ve Frauenhofu v Chamu a tenkrát ještě
žil. Ptali se po dalších a dalších lidech, zda
ještě žijí. Ani celá desetiletí trvající izolace
pod komunistickým útlakem jim z jejich
paměti neodstranila staré přátele.
Ze začátku jsem byl na svých cestách k
sousedům samozřejmě někdy poměrně
přísně na hranicích kontrolován. Ale časem jsme se už znali a čeští pohraničníci
a celníci se velmi zajímali o německé noviny a propisky. To velmi urychlilo mé cesty
přes hranici.
Bezpochyby nejzajímavějším okamžikem mé profesní dráhy bylo, když jsem
19. února 1990 stál se svým kolegou Franzem Ambergerem mezi oběma ploty, které
zhmotňovaly železnou oponu. Tento plot
tenkrát s přátelským úsměvem odstraňovali českoslovenští pohraničníci mezi
Folmavou a Spálencem. Na tyto fotografie
jsem dnes velmi pyšný, protože tenkrát
jsem fotografoval světové dějiny.

A pak to šlo ráz na ráz, jedna přeshraniční akce za druhou. Již v březnu 1990 se
obchodníci z Furthu představili z iniciativy Reinholda Macha v kulturním centru v
Domažlicích. Na náměstí v Domažlicích
stály autobusy cestovní kanceláře Wolff,
obklopené obrovským množstvím lidí. Lidé
z Domažlic se velmi zajímali o nabídku ně-

meckých obchodníků a byli velmi přátelští.
Hlavní myšlenkou starosty Macha bylo
to, že hospodářské vztahy musí fungovat
oběma směry. Již v květnu 1990 se uskutečnila první výstava DOMEX ve festivalové hale ve Furthu, kde se představily československé firmy. Akci doplňoval bohatý
kulturní program.
Jako druhé (!) město Německa uzavřel
Furth im Wald již v listopadu 1990 partnerství se svým českým sousedem – městem Domažlice. Protějškem Macha byla
tenkrát Jaroslava Wollerová, první svobodně zvolená starostka po politických
změnách. Vybavuji si celou řadu společných akcí. Ale zmíním už jen okázalé návštěvy českého prezidenta Václava Klause
ve Furth im Waldu, nebo návštěvu delegace z Furth im Waldu a Domažlic u tehdejšího ministra zahraničních věcí Jiřího
Dienstbiera v Praze. Již v roce 1995 byla
ve Furth im Waldu podepsána německo-česká smlouva. Machovi se později dokonce podařilo pozvat do Furth im Waldu
Vladimíra Špidlu, který byl v letech 2002
až 2004 předsedou české vlády. V této
funkci se jakožto nadšený maratonský běžec aktivně zúčastnil přátelského běhu z
Domažlic do Furthu.
Při mých návštěvách českého pohraničí
se mě stále ještě lidé ptají na Reinholda
Macha. V Čechách jste na něj nezapomněli. Na jeho popud bylo například zrenovováno jižní křídlo zámku v Poběžovicích, ve
kterém vyrostl zakladatel evropské myšlenky, Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi. Kolébka sjednocené Evropy se tedy
nachází, jak možná ví jen málokdo, velmi
blízko odsud.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HRANIC
Na závěr bych se chtěl zmínit ještě o
událostech na hraničním přechodu Höll/
Lísková. Již velmi brzy po politických
změnách se konalo symbolické otevření
hranice a sice 26. ledna 1990. Iniciativa
přišla od lidí z obou zemí. I bez facebooku
a twittru se zpráva o symbolickém otevření
hranice roznesla mezi lidmi na obou stranách hranice velmi rychle. Bezpečnostní
složky se omezily při plánování na to, že
se měla otevřít extra pro tento účel instalovaná brána a lidi pak nechat po řádné
pasové kontrole projít. Ovšem s ohledem
na tu masu lidí, která se shromáždila před
bránou, byl rychle vydán rozkaz, že se
má brána otevřít, jinak by snadno mohla
vzniknout panika. Přišlo přibližně 13000
návštěvníků.
Vlastně mělo být to symbolické otevření
hranice pouze jakési „vzájemné oťukání“, to

se ale brzy proměnilo v bujaré veselí. A v této
euforii teklo pivo a becherovka proudem.
Pod návalem regionálních i nadregionálních politiků – mimo jiné českého ministra vnitra Richarda Sachra a státního
sekretáře Dr. Sprangera z Berlína – byla
provizorně zřízená řečnická tribuna v jednu chvíli příliš malá. Očití svědkové tvrdí,
že se tribuna začala naklánět, když na ni
vstoupil český ministr vnitra, a jeho osobní stráž se již začala obávat atentátu. Pak
se ale bývalý zemský rada a státní sekretář
Dr. Max Fischer opřel celou svou vahou do
pomyslné druhé misky vah a zachránil tak
českého ministra před pádem.
Další velkou událostí bylo 1. srpna téhož roku druhé otevírání hranice. Od této
chvíle mohli alespoň pěší a cyklisté každý
den od 9 do 21 hodin procházet hraničním
přechodem na Lískové, kvůli nezpevněné
cestě a chybějícímu vybavení pro odbavení však žádné automobily. Dobrovolní
hasiči z Höllu připravili skvělou slavnost.
Byly vypuštěny holubice míru a vyvěšeny
vlajky obou států. Návštěvníci dychtiví nákupu obklopili prodejní stánky, rozdávaly
se pamětní mince a speciální razítka. K
vidění byla poštovní drožka a přišel také
představitel pandura Trencka v historickém kostýmu.
Zcela oficiálně zpečetili své přátelství 1.
srpna 1990 starostové sousedních městeček - Dieter Aumüller z Waldmünchenu a
jeho kolega z Klenčí, Josef Frei. A prodávaly se symbolické hřebíky, kus za marku. Tyto hřebíky se následně zatloukly do
„hřebíkového kříže“. Takto získané prostředky později pomohly při financování
opravy poutního kostela v Nemanicích.
1. listopadu 1990 byl přechod otevřen i
automobilům. Tato oslava byla relativně
klidná a zúčastnili se jí zástupci z politiky i
úřadů. K odbavování dlouho sloužila provizorní zařízení, až 24. července 2001 byla
slavnostně otevřena hraniční budova, u
které si zahrála celnická kapela. Tato stavba však neměla dlouhého trvání, mezitím
zase zmizela a dnes tu dřívější nepropustnou hranici připomíná jen máloco.
Na úplný závěr bych vás chtěl všechny
požádat o to, abyste v budoucnu pomáhali v rámci sjednocené Evropy pečovat
o naše česko-německé přátelství. Pouze
jednotná Evropa je zárukou našeho míru,
v tom si jsem absolutně jistý. Neposlouchejte prosím populisty a nacionalisty.
Není nic krásnějšího, než když si člověk
dobře rozumí se svými sousedy. Měl jsem
tolik krásných zážitků, na které rád vzpomínám, že bych o nich dávno mohl napsat
tlustou knihu.
Překlad Zuzana Langpaulová

128. hasičský bál
hudba – Vrchovanka
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28. února L. P. 2020 od 20.00 hod.

Kalendář Akcí

Ještě je stále několik volných míst na
zájezd do Průhonic, který se uskuteční v
pátek 30. května 2020. Kromě parku si
zájemci mohou prohlédnout i přístupnou část zámku. Na zpáteční cestě se
zastavíme na zámku v Hořovicích. Zájemci se mohou hlásit v informačním
středisku v Klenčí p. Č. osobně nebo telefonicky: 379795325, 607178100.
mv
TJ Spartak Klenčí zve občany na

Sportovní bál
v pátek 7. února 2020
od 20.00 hod.
v sále U Nádraží v Klenčí p. Č.
K tanci a poslechu zahraje
Happy Band
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128. hasičský bál
k

Zájezd do Průhonic

Vás Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem
zve do místního sálu na tradiční, již

dě

Únor
7. 2. Sportovní bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží, zahraje Happy Band.
13. 2. Beseda o návratu vlků do Českého lesa, 17.00 hod, Dům přírody
Českého lesa.
15. 2. Třešničkový ples.
22. 2. Masopust, 14.00 hod. masopustní průvod Klenčím a následně
masopustní zábava U Nádraží.
28. 2. Hasičský bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží, zahraje Vrchovanka,
vstupné 100,- Kč.
Březen
7. 3. MDŽ
19. 3. Umělecký odkaz Emy Destinové,
18.00 hod., Dům přírody Klenčí,
přednáška Ludmily Rejhové.
20. 3. Bál městyse, 20.00 hod., sál U
Nádraží, zahraje Bride Band.
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vstupné 100,- Kč
SDH děkuje všem za podporu ve 143. roce svého trvání.

eV
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hudba - Vrchovanka
vstupné 100,- Kč
SDH děkuje všem za podporu ve 143. roce svého trvání.
Občerstvení zajišťuje svým personálem hotel Bohmann.

občerstvení zajišťuje svým personálem
Hotel Bohmann

Postřekovský masopust
Program masopustu v Postřekově
Pátek 21. 2.

od 20 hodin.

Sezpívaná na kytičkovou - v hospodě U Hadamů

Sobota 22. 2.

od 20 hodin

Maškarní bál - v hospodě U Nádraží

od 16 hodin.

Krojovaný průvod obcí – od hospody U Hadamů

od 17 hodin

Kytičková zábava v hospodě U Nádraží

od 19 hodin

Babský bál v hospodě U Nádraží

od 16 hodin

Masopustní průvod obcí od tělocvičny

od 17 hodin.

Truchlení pozůstalých u muziky v hospodě U Nádraží

Neděle 23. 2.
Pondělí 24. 2.
Úterý 25. 2.

Řemeslné kurzy jaro 2020
Na jarní měsíce jsme v Domě přírody Českého lesa připravili následující řemeslné
kurzy:
Paličkování – Helena Tomášková:
pondělky od 24. 2.; 17.00–19.00 hod.;
cena 300 Kč.
Tkalcovství – Marta Volfíková:
úterky od 25. 2.; 17.00–19.00 hod.; cena
300 Kč.
Drátování – Hana Štefflová:

středy 1. 4. a 8. 4.; 17.00–19.00 hod.; cena
120 Kč.
Malování chodských strak – Pavlína Janečková: pondělky 30. 3. a 6. 4.; 17.00–
19.00 hod.; cena 120 Kč.
Kurz skleněných vitráží se Štěpánkou
Kašparovou – sobota 2. 5. Cena 650 Kč.
Na všechny uvedené kurzy se můžete
hlásit v Turistickém informačním centru
Klenčí nebo na tel.: 379 795 325.
TIC

Zájezd na Moravu
První posel zpráv
Jako každým rokem je v tento čas příprava na tradiční třídenní zájezd v plném
proudu. Jedná se o termín 12. – 14. června
2020. Ubytování máme zajištěné stejně
jako v roce 2017 ve Velkých Pavlovicích,
které je pro nás cenově velmi přívětivé a
opečené selátko také přijde k chuti. Na-

vštívíme památník v Mikulčicích, větrný
mlýn v Kuželově, Velehrad, Buchlovice,
případné další doladění programu bude
zveřejněno v příštím vydání Čakanu.
Zájemci se mohou přihlásit opět v informačním středisku osobně nebo na tel. č.:
379795325 nebo 607178100.
mv
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OBRAZEM

Mužský pěvecký sbor Haltravan a Postřekovský soubor společně
vystoupily během adventního koncertu v kostele sv. Martina v Klenčí v neděli 22. prosince.

Od prosince 2019 do poloviny ledna 2020 měli návštěvníci Domu
přírody možnost zapojit se do hlasování o nejhezčí perníkovou chaloupku a také o nejhezčí ilustraci k Baarovým pohádkám, které
kreslili studenti domažlického gymnázia.
Z chaloupek se nejlépe umístily: 1. M. Haasová (Chodov); 2.
M.Veberová (Klenčí) a 3. P. Nováková (Plzeň).
Z ilustrací k Baarovým pohádkám byly oceněny: 1. Eliška Koutná (Vo modrým ptáčku), 2. Vojtěch Rout (Vo meluzíně), 3. Karolína Holá (Vo Kováříkouc koze) a Martina Wolfová (Proč medvěd
s liškou nekamerádí). Za doprovodnou ilustraci k výstavě s portrétem J. Š. Baara byla rovněž oceněna Annamarie Štrbová.

V neděli 12. ledna jsme v Domě přírody sčítali ptáky na krmítku. Projekt s názvem Ptačí hodinka pod záštitou České společnosti
ornitologické se snaží získat přehled o stavu zimujícího ptactva v
našich krajinách. Bohužel po dobu jedné hodiny k nám zavítal jen
jeden kos a deset vrabců.

Dne 28. 12. od 18.00 hod. se v hotelu Haltrava konal benefiční
turnaj v šipkách, kterého se zúčastnilo 40 hráčů. Výtěžek ze startovného putoval jako sponzorský dar ZDVOP Robinson. Celkem
jsme vybrali 5 000 Kč a dětem jsme tímto přispěli na pobyt na horách. Všem zúčastněným moc děkujeme.
Hotel Haltrava

V sobotu 4. ledna procházeli v Klenčí od domu k domu tři králové. Diecézní charita Plzeň i letos zaštiťovala tříkrálovou sbírku.
V samotném Klenčí vybrali koledníci do kasiček 21 360 Kč. V celém Klenčí, pod které v rámci sbírky spadají i obce Postřekov, Díly,
Ždánov, Pec, Újezd, Chodov, Trhanov, Meclov a Draženov, to bylo
167 120 Kč. Prostředky sbírky budou rozděleny na podpory Volnočasových klubů Duha Domažlice 35%; Domov sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni Havlovice 30%; Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc - Robinson Klenčí 35%.

Plesovou sezónu jsme v Klenčí zahájili v sobotu 18. ledna tradičním Staročeským bálem.

