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Milí spoluobčané,
listopad 2019 se nese ve znamení výročí Sametové revoluce. Je to již 30 let,
co se naše země proměnila. Po pádu
tehdejšího režimu se podařilo najednou
vše otevřít. Mohli jsme i svobodně volit,
naše země se stala demokratickým státem.
V takový okamžik se očekává, že bych
měl k tomuto výročí uvést krátké hodnocení. Protože mně v té době byly teprve 3 roky a vše znám pouze z vyprávění, myslím si, že k hodnocení by měl
přistoupit někdo, kdo tu dobu skutečně
prožil a vnímal. Sám bych se rád spíše
zamyslel nad tím, co se za těch 30 let
změnilo.
Nepochybně se máme dnes tak, jak
jsme se nikdy neměli, všeho máme
dostatek, možná skoro až přebytek, a
přesto myslím, že nám něco chybí, nebo
se stále více vytrácí. Položím si otázku:
„Je dění v dnešní společnosti skutečně
takové, jaké si ho představovali tehdy ti,
co bojovali za demokracii?“
Pro mě jsou velkým zklamáním mezilidské vztahy. Často se setkáváme se závistí, možná dokonce i chutí druhému
škodit, protože má něco, co nemám.
Není to však o tom, jestli to nemůžu
mít, jen proto musím chtít něco udělat.
Z lidí se začíná vytrácet pokora, úcta a
slušnost. Když můžeme projevit vlastní
názor, raději jen mluvíme, než bychom
něco udělali a možná tiše nadáváme.
Ale co třeba něco udělat, možná pak vše
půjde snáze.
Když jsme 17. listopadu slavili jako
30 let svobody, mysleme také tak, že
bychom mohli změnit naše vnímání
a možná dělat řadu věcí s nadšením,
protože právě to nadšení pro něco nám
chybí. Věřím, že se ale budeme i nadále
mít alespoň tak dobře, jako nyní, možná dokonce ještě lépe a budeme si toho
vážit.
Jan Bozděch
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Medailová mládež
Úspěchy Klenečských na Běžci Chodska

Od založení seriálu Běžec Chodska v
roce 1984 uběhli už jeho účastníci značný
počet kilometrů. Seriál obsahuje 17 jednotlivých závodů a je velmi oblíben i mezi
závodníky z Klenčí. Každoročně probíhá
slavnostní vyhodnocení nejlepších běžců,
za rok 2019 se slavnost konala 9. listopadu v Postřekově. A protože se neobešla bez
Klenečských, uvádíme ty naše nejúspěšnější.
Přípravka – starší dívky: 3. Kubecová
Zuzana, 3. Skalová Agáta

Starší žákyně: 2. Kubecová Lucie

Starší žáci: 2. Skala Albert

MB
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Ženy nad 35 let: 2. Kobanová Marta

Muži nad 60 let: 2. Hojda Petr

MB

Muži do 50 let: 6. Strnad Karel

MB

MB

Hrdinové basketu
Reprezentace žáků klenečské základní školy na basketbalových soutěžích
Vojtěch Mifek, Marek Krotký, Antonín
Žák, Štěpán Toman, Matěj Kobes, Aneta
Zelenková, Denisa Hujová, Lucie Šindelářová, Matyáš Jero, Jindřich Franek, Matěj
Škultéty a Jakub Kobes účastnilo tří turnajů.Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ J.Hlávky
Přeštice, ZŠ Msgre B. Staška Domažlice,
ZŠ J.K.Tyla Písek a ZŠ Švihov. Konkurence zde byla hodně veliká a naši basketbalisté skončili na nepopulárním 4. místě.
Děkuji všem chlapcům a děvčatům za
vzornou reprezentaci školy a přeji hodně
úspěchů v dalších sportovních soutěžích.
Hana Váchalová,
učitelka ZŠ

je součástí celoroční hry Plamen. Pokud
si malí závodníci povedou stejně skvěle
i v jarní části soutěže, mohou dostat příležitost na postup do krajského kola, kde
budou reprezentovat nejen naši obec, ale i
celý okres Domažlice.
Díky finančnímu příspěvku městyse bylo
možné pořídit vybavení, které nadcházející roky bude sloužit mimo jiné pro trénování požárního útoku. Díky „tvrdému jádru“ dobrovolných hasičů jsme dokázali
svépomocí vyrobit řadu překážek a dalších komponentů tréninkové dráhy a tím
spoustu peněz ušetřili. V nové sezóně se
zaměříme na obnovu výstroje, kdy doplní-
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Od začátku září se kolektiv mladých
hasičů zase schází v hojném počtu. Nové
tváře se sotva stačily rozkoukat a hned
se zapojily do aktivního tréninku. Než
jsme se oklepali z prázdnin a oprášili dříve nabyté dovednosti, už tu byl začátek
října a s ním důležitý terénní běh – závod
požárnické všestrannosti. Ten prověřuje
zdatnost ve střelbě vzduchovkou, základy
první pomoci, uzlování, vědomosti z topografie a požárních prostředků a obratnost
v lezení po laně. Předchozí intenzivní trénink přinesl svoje ovoce, protože družstvo
mladší kategorie suverénně obsadilo první příčku tohoto důležitého závodu, který

OV E M

Mladí hasiči sklízejí body v celoroční soutěži Plamen

Í P O D ČE
ENČ
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Dráčata mají šanci na postup

me přilby
a necháme vyrobit
soutěžní dresy, aby děti měly
v čem reprezentovat.
Během zimy určitě nezahálíme a v tělocvičně místní školy se bavíme různými
pohybovými aktivitami. Čekají nás další
soutěže a disciplíny, na které se svědomitě
připravujeme. Konec roku pak oslavíme
společně posezením v klubovně hasičské
zbrojnice.
Mgr. Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

D

V loňském školním roce se družstvo
žáků I.stupně naší školy zapojilo do celostátní basketbalové soutěže Jr. NBA League. V rámci okresu jsme obsadili 2. místo

a spolu se ZŠ Msgre B.Staška Domažlice
se probojovali mezi 30 nejlepších týmů v
ČR. Soutěž pokračovala v letošním školním roce slavnostním draftem 25. září v
basketbalové hale Královka v Praze. Zde
se naši dva zástupci Dominik Tuška a Matěj Kobes účastnili společného tréninku,
který vedl ambasador projektu bývalý hráč
NBA a pozdější úspěšný trenér Audie Norris.Také si vylosovali po vzoru NBA klub
Los Angeles Lakers, dostali drezy a byli
rozděleni do šesti divizí v rámci ČR. Klenčí
bylo zařazeno do divize C- JIHOZÁPAD.
A tak se během měsíce října družstvo ve
složení: Dominik Tuška - kapitán týmu,
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Usnesení zastupitelstva městyse z 15. veřejného zasedání konaného dne 30. října 2019
Zastupitelstvo městyse:
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17

15.18
15.19
15.20
15.21

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Pavla
Smazala a Karla Hulu.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.  
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty.
Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 o výměře
2 x 20 m2 druh pozemku ostatní plocha KÚ Klenčí pod
Čerchovem dle žádostí a vyhlášeného záměru.
Bere na vědomí žádosti o pronájem garážového stání v
nebytových prostorách v domě čp. 292.
Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu garážového stání v nebytovém prostoru bývalé kotelny u bytového domu čp. 292.
Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor baru K1
a přilehlých prostor za účelem provozování kavárny
(s výjimkou např. klubů, a podobných zařízení, které
nedefinuje § 8 zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek) včetně požadavku
doložení zjednodušeného podnikatelského záměru k
provozovanému zařízení.
Bere na vědomí návrh smlouvy o pachtu na pozemky v
majetku městyse mezi městysem Klenčí a Výrobní společností Čerchov, a.s.
Ukládá VŽPVUP prověřit pozemky uvedené v pachtovní
smlouvě z pohledu pronájmů a případných převodů dle
§41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
Schvaluje zadání veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ dle nabídky.
Schvaluje podstatné náležitosti SoD k akci Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ.
Pověřuje starostu městyse uzavřením SoD k akci Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ.
Schvaluje opravu nouzového osvětlení sálu KD u nádraží dle nabídky.
Schvaluje rekonstrukci elektroinstalace v prostorách
Vinotéky v objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 140 dle
nabídky.
Schvaluje podstatné náležitosti SoD na rekonstrukci
elektroinstalace v prostorách Vinotéky v objektu Klenčí
140 dle zadané veřejné zakázky v usnesení 13.14.
Pověřuje starostu uzavřením SoD na akci rekonstrukce elektroinstalace v prostorách Vinotéky v objektu Klenčí 140.
Neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 160 000
Kč na opravu přístupové cesty k prodejně JIP, která není
v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem, nýbrž majitele prodejny a to z důvodu nezájmu majitele řešit jakoukoliv opravu této přístupové cesty.
Neschvaluje nabídku společnosti Empemont, s.r.o. na
koupi UZ přístroje pro odvlhčení zdiva v budově ZŠ z
důvodu velmi malého okruhu pro odvlhčení zdiva.
Bere na vědomí nabídky na opravu vybraných oken v
objektu čp. 330 od společností Window Holding a.s.,
Bauer a synové, a.s., a TRACOR CZ s.r.o.
Ukládá starostovi zajistit technika a s ním projednat
možnost úpravy oblých oken v podkrovním podlaží v objektu čp. 330.
Ukládá VŽPVUP a místostarostovi Přemyslovi Lamačovi zjistit povinnosti a možnosti při převodu vodovodu v
chatové osadě Capartice do majetku městyse.

15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29

15.30
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.42
15.43

15.44

Neschvaluje žádost o kácení stromu u čp. 186.
Ukládá místostarostovi Přemyslovi Lamačovi jednat s
městem Domažlice o připojení objektu v majetku městyse na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava k vodovodu.
Ukládá starostovi a zastupiteli Martinovi Freiovi připravit návrh výsadby v městysi Klenčí a žádost o dotaci v
programu MŽP.
Ukládá starostovi a zastupiteli Martinovi Freiovi připravit ve spolupráci s MŠ a ZŠ žádost o dotaci na II. etapu
přírodní zahrady MŠ a její podání v programu MŽP.
Ukládá místostarostovi Františkovi Čiperovi přípravu
podkladů pro dotační programy městyse pro rok 2020.
Schvaluje nabídku na údržbu a servis vozidla CAS od
společnosti Scanwest Plzeň spol. s.r.o., sídlem U Letiště
1/2761, 316 00 Plzeň, IČO: 25247174.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy se společností
Scanwest Plzeň spol. s.r.o., sídlem U Letiště 1/2761,
316 00 Plzeň, IČO: 25247174.
Schvaluje předběžně zapsání průmyslového areálu čp.
1 mezi Brownfieldy v evidenci CzechInvestu z důvodu
potencionálních možností získání významné dotace na
opravu areálu.  
Ukládá VŽPVUP připravit podklady pro zapsání průmyslového areálu čp. 1 mezi Brownfieldy v evidenci
CzechInvestu.
Ukládá místostarostům aktualizovat krizový plán
městyse Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi vyzvat nájemníka v objektu čp. 330 k
uhrazení dlužné částky vůči městysu do 30. 11. 2019.
Schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy na byt v
domě čp. 330 s platností od 1. 1. 2020.
Bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 13/2019 platnou
k 31. 10. 2019.
Ukládá zastupiteli Martinovi Freiovi prověřit aktuální
situaci na trhu s vánočním osvětlením a případnou možnost pořízení včetně zajištění instalace.
Neschvaluje příspěvek Diecézní charitě v rámci akce
Svazku Domažlicko.
Bere na vědomí zprávu místostarosty Františkovi Čipery
o Sněmu SMOPK v Plzni.
Bere na vědomí možnost připojení k akci: Nezapomeňme – Zvonění zvonů 17. 11. v 17:11.
Schvaluje kroniku za rok 2018 a její uzavření za tento
rok.
Bere na vědomí informaci SMO ČR o možných partnerech v Zakarpatské Ukrajině v rámci projektu SMO ČR.  
Ukládá starostovi navázat kontakt s doporučenými partnery v oblasti Zakarpatské Ukrajiny v rámci projektu
SMO ČR.
Bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra o novele
zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
Ukládá místostarostovi Františkovi Čiperovi a zastupiteli Martinovi Freiovi prověřit vyhlášky městyse z pohledu novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,
která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
Ukládá zastupitelce Františce Tiché projednat se společností Vinička s.r.o. případné ukončení nájemního vztahu včetně podmínek tohoto ukončení.
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15.45
15.46
15.47

Ukládá připravit zastupitelce Františce Tiché a starostovi návrh na využití restaurace U Nádraží včetně ekonomické rozvahy.
Ukládá starostovi a místostarostům připravit návrh participativního rozpočtu Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č.
2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem umístění
garážového stání.

15.48
15.49
15.50

Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku
p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem umístění garážového stání.
Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního a
pro kulturu a sport.
Ukládá VŽPVUP prověřit stav prostor baru K1 a navrhnout případné opravy tohoto objektu.

Zpráva kontrolního výboru
Dne 09.10.2019 výbor provedl kontrolu účasti zastupitelů na
zasedáních ZM. Od října 2018 do září 2019 proběhlo celkem 13
zasedání s průměrnou účastí 88,8 %, na 4 zasedáních bylo přítomno všech 11 zastupitelů.
Zastupitel(ka)

Účast v %

Účast/ZM

Karel Beneš

100

13/13

Jan Bozděch

100

13/13

František Čipera

100

13/13

Martin Frei

92,3

12/13

Karel Hula

91,7

11/12

Milan Toman

88,9

8/9

Františka Tichá

85,7

6/7

Jiří Anderle

84,6

11/13

Pavel Smazal

84,6

11/13

Přemysl Lamač

76,9

10/13

Václav Karásek

69,2

9/13

Zastupitelé, kteří rezignovali
Anna Kobesová

100

6/6

Petr Zahoř

100

1/1

Vlasta Maslenová

75

3/4

Účast zastupitelů podle kandidátních listin v komunálních volbách v roce 2018:
Nezávislí kandidáti - TJ

92,3%

ČSSD

89,7%

KSČM

86,5%

Výbor pro rozvoj městyse Klenčí

84,6%

Dne 09.10.2019 výbor provedl kontrolu kroniky. Kronikářka
městyse předložila dopsanou kroniku do konce roku 2017, včetně provedených změn na straně č. 256 a 257 - bez závad. Dále
předložila návrh kroniky na rok 2018, který byl následně schválen ZM a bude zapsán do kroniky.
Dne 09.10.2019 výbor provedl kontrolu plnění usnesení ZM.
Uložené úkoly jsou průběžně plněny, o plnění usnesení jsou zastupitelé pravidelně informováni na ZM.
Martin Frei, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí p. Č. ze dne 25. 10. 2019
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: Účast na soutěži o největší dýni v Jakubově
u Moravských Budějovic 28. 9. - 3. a 8. místo
3. Příprava aktuálních akcí: výstava fotografií Viery Nocar Burdové (10. - 27. 11.); Martinská pouť (16. - 17. 11.); zájezd
na vánoční trhy do Gutenecku (14. 12.); oprava hřbitovních
bran (mozaiky) - přípravy
4. Příprava výhledových akcí: Masopust 2020 (22. 2.)  
5. Zprávy z osad (Výhledy, Capartice, Černá řeka, Jindřichova
Hora) - autobusová zastávka na Černé Řece
6. 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 obnovením do původní podoby, 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
7. Diskuse
zapsal: Jiří Anderle, předseda výboru

Za finanční podpory Plzeňského kraje proběhla v průběhu září údržba významných stromů v Městysi Klenčí pod Čerchovem,
které mají pro Klenčí značný význam. Díky uvolněným finančním prostředkům bylo možné provést ošetření stromů jak u šesti památných lip rostoucích na pozemku 2417/2, na kterých byl proveden zdravotní řez, bezpečnostní řez, obvodová redukce, lokální
redukce a instalace statické vazby, tak u jednoho jasanu, kde byl proveden zdravotní řez a
dvou ořešáků, kde u jednoho na parcele 2417/10 byla provedena obvodová redukce a v části stromu lokální redukce a u druhého rostoucího na parcele 2417/2
byl proveden zdravotní řez a lokální redukce. Obvodová redukce byla provedena i na třešni, která se nachází v zahradě mateřské školky.
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Likvidace komunálních odpadů
Upozorňujeme na změny ve svozu odpadů
Dne 11. 11. oznámila stávající společnost, která v Klenčí svážela komunální odpad, že již nebude provozovat tuto službu
pro obce. Městys má uzavřenou smlouvu
na svoz komunálního odpadu se společností Západočeské komunální služby a.s.
Tato společnost nám svoz zajistí vlastní
technikou, bohužel již nebude svozový
vůz jezdit z České Kubice, nýbrž z Plzně,

což znamená nepochybně vyšší náklady
na likvidaci a dopravu.
Omlouváme se zároveň za nepřesnou
informaci, kterou jsme obdrželi od dodavatele této služby. Nově se vývoz měl konat 20. 11. ve středu, ovšem stávající subdodavatel přesto jel již 19. 11. Další svoz
komunálního odpadu se uskuteční další
STŘEDU 27. 11. Od tohoto dne bude

frekvence každých 14 dní zachována.
Nejbližší svozové dny:
27. 11.
11. 12.
25. 12. a pak každých dalších 14 dnů
vždy ve středu.

Jan Bozděch

Pozor, změna přednosti v jízdě!!
Nové dopravní značení v Klenčí pod Čerchovem
V minulém vydání Čakanu jsme zmínili
nové dopravní značení v Klenčí pod Čerchovem. V tomto doplním úseky, na které
bychom si měli dávat větší pozor, protože
se zde změnila dopravení situace.

Horní část Klenčí
Průjezd z komunikace II/189 ke společnosti Steatit již nebude možný a je zde
nově jednosměrný provoz s průjezdem od
společnosti Steatit.

Úřad městyse
Průjezd před budovou úřadu městyse se
taktéž stal jednosměrným, můžeme vjíždět z komunikace II/189, nemůžeme na ni

však od úřadu přímo vjet.

Silnice mezi bytovkami
Na každé křižovatce bez dopravního
značení platí pravidlo pravé ruky.

Parkoviště u střediska
Doprava je upravena na vjezdu pouze
z komunikace II/189 a na výjezdu pouze
na komunikaci k bytovkám. Jiná varianta
není přípustná.

Křižovatka u Pramenu a nad přejezdem
Došlo k osazení dopravního zrcadel.
V blízké budoucnosti nás čekají další
opatření – např. omezení vjezdu vozidel

Změny televizního vysílání
Ukončení vysílání DVB-T
Od listopadu 2019 do května 2020 začne postupné vypínání pozemního televizního vysílání DVB-T na celém území ČR.
Abyste mohli sledovat televizní vysílání,
máte dvě možnosti:
1) K příjmu signálu je třeba mít televizor či set-top-box s tunerem DVB-T2 a
kodekem HEVC.
2) Televizní vysílání můžete sledovat i
na internetu.
Zde je to zcela zdarma a jediné, co k
tomu potřebujete, je počíteč, tablet nebo
mobilní telefon.
Můžete tam sledovat i regionální zpravodajství od Plzně-jihu, z Klatovska, Domažlicka až po Šumavu.
Postup je jednoduchý:
»»Ujistěte se, že Váš počítač je připojen k

internetu.
»»Zadejte www.filmpro.cz
»»V položce VYSÍLÁNÍ si vyberte HD kvalitu nebo vysílání v telefonu.
»»V případě, že se Vám vysílání nezobrazí,
... znamená to, že ve svém počítači nemáte
nainstalovaný vhodný prohlížeč. Zkuste
opakovat postup v jiném prohlížeči.
V případě, že to napomůže, je potřeba ve
Vašem počítači nainstalovat prohlížeč pro
videa. Prosím, obraťte se na toho, kdo Vám
počíteč spravuje.
»»Po správném spuštění můžete neomezeně sledovat vysílání z vašeho regionu:
aktuální informace z dopravy, pozvánky
na kulturní akce, zpavodajské reportáže.
Veškeré ingormace naleznete také na
www.filmpro.cz.

nad 3,5 t do oblasti mezi bytovky, časové parkování (nikoliv placené) v centru
městyse, pravděpodobně i u zdravotního
střediska a na konci Klenčí u společnosti
Steatit. Toto vše však až po obdržení všech
potřebných kladných vyjádření.
Apeluji na řidiče. Dopravní značení je
sice nástroj, který určitou cestou reguluje
dopravu, přesto je to pouze na nás, řidičích, jak se budeme chovat a jak budeme
svá vozidla řídit. Dopravní značení nás
před nehodami neochrání. Klady či zápory uvedených úprav se jistě projeví až po
určitém čase.
Jan Bozděch

POZVÁNKA
na seminář
„Holocaust na našem území,
aneb jak o něm mluvit s dětmi“
Lektor: Mgr. Eva Vondrašová
2. prosince 2019 od 13.30
v Domě přírody Českého lesa, Klenčí
pod Čerchovem 4, budova stájí
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: map.masceskyles@email.cz
Plánovaný rozsah semináře: 2 - 3 hod.
Program semináře:
1. Holocaust na Poběžovicku
2. Možnosti zařazení holocaustu do
výuky
3. Konkrétní žákovské projekty, výukové materiály
4. Diskuze
Prosíme o potvrzení účasti!
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Kraj mého srdce
VIII. ročník ankety o nejoblíbeněší kraj ČR
Anketa Kraj mého srdce mapuje míru
popularity krajů České republiky u široké
laické i odborné veřejnosti. Hlasování v
anketě proběhne on-line na portálu www.
kampocesku.cz od 1. listopadu 2019 do
31. ledna 2020. Pořadatelem ankety je
tradičně Vydavatelství KAM po Česku ve
spolupráci s veletržní správou PVA EXPO
Praha, pod záštitou Asociace krajů České
republiky.
Cílem ankety je meziroční mapování
oblíbenosti krajů ČR z pohledu volnočasových aktivit:
• KAM na letní dovolenou | pěší a cyklo
• KAM na zimní dovolenou
• KAM na výlety s dětmi
• KAM na koně | koňské stezky
• KAM do lázní | wellness
• KAM za zážitkem | adrenalinem
• KAM na památky
• KAM za folklorem | tradicemi
Hlasující udělují v každé kategorii tři

hlasy svým preferovaným krajům s tím, že
za první preferovaný kraj v kategorii udělují tři, za druhý dva a za třetí jeden bod.
Účastníci ankety tak oceňují jednotlivé
kraje ve výše uvedených kategoriích podle
svých vlastních zkušeností v roce 2019,
nebo podle toho, kam by se chtěli vydat.
Výsledky ankety ovlivňuje náklonnost
návštěvníků, propagační aktivity krajů,
destinačních společností a měst nebo zážitky osobní či sdílené zkušenosti hlasujících.
Výsledky VIII. ročníku ankety Kraj
mého srdce budou vyhlášeny a ceny pro
vítězné kraje předány 13. února 2020, v
první den 29. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World
v Praze. Výsledky ankety a výherci z řad
hlasujících budou zveřejněni na portálu
www.kampocesku.cz a v březnovém vydání magazínu KAM po Česku 2020.

VisegRun
10. TAURON běžecký festival
V dubnovém vydání zpravodaje jsme
vás informovali o zapojení městyse do
mezinárodního projektu VisegRun, který se zaměřuje na pohybové aktivity ve
vazbě na zdraví osob. V rámci projektu
byl realizován běžecký festival na polsko-slovenských hranicích. Letos se jednalo
již o desátý ročník Tauron běžeckého
festivalu. Během tří dní se v Krynici - Zdrój zúčastnilo různých
běžeckých závodů a pochodů
8705 osob. Asi 15000 návštěvníků prošlo zónami aktivit: koncerty
nebo běžeckými expo.

Projekt je spolufinancovaný vládami
Čech, Maďarska, Polska a Slovenska prostředníctvím vyšehradských grantů Mezinárodního vyšehradského fondu. Cílem
fondu je propagace myšlenek trvale udržitelné spolupráce ve střední Evropě.

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse připravuje opravu
hřbitovních bran, resp. mozaiky. Zajistil
již firmu, která vyrobí stejné dlaždičky
jako ty původní; firmu, která provede
malbu a vypálení kachliček; firmu, která
provede obkladové práce, resp. nalepení
dlaždiček na bránu. K provedení co nejpřesnější kopie malby by bylo dobré mít
přesný vzor staré mozaiky. Na fotografiích mozaiek, které má VKSO k dispozici
je bohužel již část dlaždiček opadaná
a malby tudíž nejsou celé. VKSO proto
prosí občany, kteří mají doma staré fotografie hřbitovních bran s mozaikou o jejich zapůjčení, případně o naskenování
a zaslání na mail: anderlecht@centrum.
cz. Děkujeme.
Jiří Anderle, předseda VKSO ZM

Termíny zasedání
zastupitelstva:
27. listopadu
18. prosince
Začátek zasedání bude vždy v 17:30 v
prostorách Staré pošty.

NOVINKY
V TURISTICKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU
DVD
Jaroslav Špillar
malíř Chodů. Životopisný dokument o J. Špillarovi, jehož autorem
je Miloš Novotný,
který sepsal i stejnojmenou knihu.
CENA: 200 Kč.

Domažlicko z nebe. Kniha obsahuje
letecké fotografie z našeho regionu.
Vazba: pevná, lesklá
Rok vydání: 2019
CENA: 250 Kč, běžně k dostání za 464 Kč.
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Kalendář Akcí
Listopad
29. 11. Rozsvícení vánočního stromečku, 17.00 hod., před budovou
úřadu městyse
Prosinec
1.12. Ivan Audes Trio, 18.0 hod., muzikálové a swingové melodie
7.12. Kurz skleněných vitráží vedený
Štěpánkou Kašparovou
7. 12. Čertí škola, 10.00 hod., sál U Nádraží, divadelní pohádka pro děti
v podání divadla Histrio Plzeň
14. 12. Zájezd na vánoční trhy, 13.30
hod. autobusem od školy, zájezd
na vánoční trhy na zámku Guteneck v Německu
15. 12. Devět Marií, 14.00 hod., sál U
Nádraží, divadelní představení
22. 12. Adventní koncert, 16.00 hod.,
kostel sv. Martina, vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan a národopisný soubor z Postřekova
30. 12. Vánoční kufrování, 12:30 –
15.00 hod., proběhnutí nebo jen
procházka přírodou Českého lesa
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Městys Klenčí pod Čerchovem spolu s Masarykovou základní a mateřskou
školou pořádají tradiční rozsvícení stromu
v pátek 29. listopadu od 17.00 před budovou úřadu městyse.
Po slavnostním rozsvícení stromu na vás v objektu Staré pošty čekají
vánoční perníčky, horké víno a jarmark výrobků žáků ZŠMŠ.

Ivan Audes Trio
Koncert v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem
Přivítejte s námi první Advent slavnými
muzikálovými a swingovými melodiemi.
1. prosince 2019 v 18 hodin
se vám v klenečském kostele představí sólistka
orchestru Václava Hybše
Magda Vávrová
a trio Ivana Audese.
Vstupné dobrovolné.

Muzikál Billy Elliot
Přinášíme přesný termín zájezdu
Oznamujeme zájemcům o muzikál
Billy Elliot, že se mohou přihlásit v informačním středisku v Klenčí p. Č. Termín
představení je 31. ledna 2020 od 19 hodin.
Cena vstupenky je 490,- Kč.
Odjezd autobusu bude v 17 hodin od
Domu přírody Českého lesa.

DIVADELNÍ POZVÁNKY
V neděli 7. prosince 2019
zveme naše nejmenší
na Mikuláškou pohádku s názvem

Čertí škola

v podání divadla Histrio z Plzně.
Čertí škola se bude odehrávat
v sále U Nádraží v Klenčí p. Č. od 10 h

Vánoční trhy v Německu

O týden později
15. prosince zveme do sálu U Nádraží
dospělé ale i děti na vánoční hru

Zájezd na zámek Guteneck

Devět Marií,

se kterou se představí horšovskotýnský
divadelní soubor
ve 14 hodin.
Stará legenda z horšovskotýnské kroniky vypráví, že kdysi dávno, když zubatý
mráz okusoval tváře a sníh se sypal na
ztichlé město tak hustě, že každý jen
stěží hledal cestu, se devět Marií rozhodlo pro potěchu svého srdce i srdcí
ostatních vzkřísit dávný příběh.
Na obě divadla je vstup dobrovolný.

Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva
městyse pořádá zájezd na vánoční trhy v
Německu na zámek Guteneck.
Dne 14. 12. 2019. Odjezd busu 13,30 h
od školy.
Příjezd ve večerních hodinách. Pojištění

není v ceně. Předběžná cena je 120,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle
721356464, nebo na informačním středisku v Klenčí pod Čerchovem.
www.schloss-guteneck.de

Řemeslné dílny - kurz vitráží

Na sobotu 7. 12. je připraven kurz vitráží
se Štěpánkou Kašparovou, cena kurzu je
550 Kč, veškeré pomůcky na tento kurz
obdržíte na místě.
Stále jsou ještě volná místa na odpolední

kurz od 13.00 do 17.00 hod.
Na kurzy se hlaste osobně v turistickém
informačním centru nebo na tel: 379 795
325, popř. mobil 725 439 216.
TIC
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OBRAZEM

Celkem 58 běžců se vydalo v sobotu 19. října poměřit své síly na
15,5 km dlouhou trať v rámci Běhu přátelství z Klenčí do Waldmünchenu. Mezi muži dominoval Jiří Voják, který pokořil trať časem 00:53,07. Nejrychleji z žen doběhla Anna Fronková s časem
01:13,00.

Vzpomínkový rok na 150. výročí narození klenečského rodáka J.
Š. Baara jsme završili výstavou ilustrací k Baarovým pohádkám v
Domě přírody Českého lesa. Ilustrace studentů domažlického gymnázia vznikaly pod vedením učitelky výtvarné výchovy Aleny Poulové. Slavnostní zahájení výstavy Byla jednou jedna pohádka... se
konalo 12. listopadu a bude k vidění do 1. 1. 2020.

Přednášku Václavy Jandečkové o akci Kámen si v pátek 15. listopadu přišlo vyslechnout na padesát návštěvníků. Na přednášku
bude v měsících lednu a únoru navazovat výstava: Akce „Kámen“,
kterou svým vyprávěním zahájí novinář Karl Reitmeier. Tím završíme oslavy 17. listopadu 1989.

V sobotu 9. listopadu byla v Domě přírody Českého lesa slavnostně zahájena výstava fotografií z letošního ročníku fotografické soutěže a zároveň byli vyhlášeni její vítězové. Mládežnickou kategorii
ovládl Adam Volfík z Klenčí, který obsadil první tři místa. V kategorii dospělých zvítězila Libuše Kilarská, druhý se umístil Bartoloměj Kobes a třetí nejhezčí snímek je rovněž od Libuše Kilarské.
Výstava potrvá do 1. 1. 2020. Téma letošní fotosoutěže bylo: Odkaz
předků.

30. výročí od sametové revoluce si v Klenčí připomínáme několika akcemi, první z nich byl koncert komorního souboru Musica
Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka, 13. listopadu v sále U
Nádraží.

Na víkend 16. a 17. listopadu k nám přijela pouť, letos však Martin nedorazil na bílém koni.

