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Milí přátelé,
začátkem dnešního úvodníku bych
se rád zamyslel nad současnou ekonomickou situací naší země. Opatření
v boji s výskytem viru jsme přečkali.
Přesto to nejhorší zřejmě teprve přijde
a tím bude razantní pokles ekonomiky.
Nynější stav udržovaný vládou bohužel nemůže být trvalý a následující roky
teprve ukážou, jak se dokážeme opět
odrazit ode dna. Z pozice obce je nutno
dodat, a budu hovořit i za řadu dalších
kolegů, že současné daňové příjmy do
rozpočtu jsou minimalizovány takovým
způsobem, že bude úspěchem, pokud
se podaří dokončit již probíhající akce.
Bohužel některá opatření vedoucí k nastartování ekonomiky působí problémy
na straně jiné. Doufejme, že se podaří
vše zvládnout a brzy se vše otočí k lepšímu.
Každý rok městys omezuje užívání
pitné vody. Letošní rok není výjimkou.
I když díky srážkově příznivému počasí
máme pitné vody dostatek a to i pro případ, že přijde sušší období. Neznamená
to, abychom vodou začali plýtvat. Stále
je a zůstane velmi vzácná.
Po kulturním půstu jsme pro vás připravili dvě akce. První je koncert 14. 8.
na Staré poště. Zahrají místní kapely
Nora, Zrcadla a Mastnej flek. Tato akce
je pojata spíše jako setkání občanů, tím
bychom si do jisté míry mohli nahradit
např. stavění májky a slavnosti Výhledy.
31. 8. nás čeká velkolepý koncert v
kostele sv. Martina. Na koncertu svobody k 75. výročí ukončení II. světové války vystoupí Václav Noid Bárta s
Cimbálovou muzikou Milana Broučka.
Vstupenky jsou stále v prodeji. Po ukázkách, které jsem měl možnost si poslechnout, bude tento koncert v prostředí našeho kostela skutečným zážitkem.
Těším se, že se na některé z akcí setkáme.
Jan Bozděch

www.klenci.cz
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Varhanní koncerty
10. jubilejní ročník

Letos tomu bude již deset let, co se renovovaly varhany v kostele sv. Martina v
Klenčí pod Čerchovem a zároveň tím započala i tradice podzimních varhanních
koncertů.
S neskrývanou hrdostí si dovolujeme tvrdit, že letošní jubilejní ročník vskutku uspokojí nejednoho náročného posluchače.
Oproti předchozím ročníkům jsou letos
naplánovány tři koncerty.
Festival zahájí v neděli 6. září varhanní mistr Pavel Černý, který kromě účasti
na tuzemských hudebních slavnostech
(Pražské jaro, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Janáčkův Máj a další), účinkoval i v různých zemích Evropy, v USA,
Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Pavel
Černý je tvůrcem rozhlasových seriálů o
varhanách. Pracuje v odborných komisích
při stavbách, restaurování a dokumentaci
varhan, aktuálně např. pro stavbu nových
varhan v katedrále sv. Víta.
Na druhém koncertu v neděli 20. září
nemůže vystoupit nikdo jiný než klenečská rodačka Martina Morysková, která vystudovala hru na klavír a cembalo na Kon-

zervatoři v Plzni. Ve studiu hry na cembalo
pokračovala na Akademii múzických
umění v Praze. Nyní vyučuje hru na klavír
na ZUŠ Jindřicha Jindřicha a hudební výchovu na GJŠB v Domažlicích, je členkou
folkrockové kapely Zrcadla. Na koncertě
ji doprovodí její kolegové ze ZUŠ Kamil
Jindřich a Josef Stočes. Společně rádi hrají a zpříjemňují si tak svoji pedagogickou
činnost.
V sobotu 3. října ukončí festival slavnostním zpěvem Te Deum domažlický
pěvecký sbor Čerchovan pod vedením
Marka Vorlíčka, za doprovodu varhanní
hry Přemysla Kšici, který se klenečskému
publiku neuvádí poprvé, přednesou i další
skvosty duchovní hudby.
Všechny uvedené koncerty se odehrají v
kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem od 18.00 hod. Vstupné na koncerty je
dobrovolné .
Koncerty jsou realizovány za finanční
podpory Plzeňského kraje.
Marie Kobesová
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Ro(c)k 2020 na Staré poště
Festival klenečských kapel

Srdečně vás zveme na koncert skupin s
klenečskou stopou – skromnější náhrada
za Výhledy 2020 – v pátek 14. srpna 2020
v 19 hodin do přírodního areálu Staré
pošty v Klenčí pod Čerchovem. Představí
se rocková skupina Nora, folkrocková formace Zrcadla (více na www.zrcadla.info)
a beatová skupina Mastnej flek. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Věříme, že absence hudebních akcí v minulém období přivede na Starou poštu více
milovníků dobré hudby, než je obvyklé.
NORA
Jedná se o rockovou kapelu z Domažlicka, která se na hudební scéně pohybuje od
srpna loňského roku. České písňové texty
vznikají převážně úpravou básní autora
Miroslava Anderleho z České Kubice, jehož tvorba se zaměřuje na život a přírodu.
Kapelu tvoří Radek Fořt z Domažlic – kytara a doprovodný zpěv, Pavel Skotnica z
Domažlic – basa, Míra Kaas z Trhanova –
zpěv, Jan Morysek z Klenčí - bicí a Jiří Havrusevič z Trhanova – sólová kytara. Hudebníci plánují v příštím roce vydání CD.
ZRCADLA
Hudební folkrocková formace Zrcadla
byla založena 1. dubna 1988 v době působení členů skupiny v Praze:
Pavlem Moryskem (Klenčí pod Čerchovem) – zpěv, kytary,
Karlem Dvořákem (Bechyně) – zpěv,
housle, foukací harmoniky, banja, irské
flétny.
Martinou Moryskovou (Klenčí pod
Čerchovem) – zpěv, varhany Hammond,
dudy,
Ivanou Melicharovou (Praha)– zpěv,
kontrabas
Irenou Honzíkovou (Klatovy) – zpěv,
akordeon.
V dnešní době sestavu tvoří ještě Fanda

Vrobel (Milavče) – bicí, cajon a Karel Dvořák ukončil svou spolupráci v
8/2019.
Zrcadla vydala čtyři samostatná
alba a podílela se na dalších společných. V loňském roce vydala klasické
vinylové LP Večírek Hitachi s bonusem CD u vydavatelství Avik.
Svou autorskou hudbu, která jde
napříč hudebními žánry, nabídla posluchačům na většině tuzemských
festivalů, při samostatných koncertech, ale i v rádiových a televizních pořadech.
Díky tomu, že Zrcadla využívají trvale,
od počátku, ve své vlastní muzice chodské dudy v různém ladění a spojení s jinými nástroji, měla formace možnost v létě
2014 koncertovat v Bulharsku u příležitosti dudáckého festivalu. Ten se koná v
Rhodopech ve výšce 1800 m n. m. u vesničky Gela.
V předešlých letech měli někteří členové
Zrcadel možnost koncertovat v dalších zemích světa. USA, JAR, Polsko, Německo,
Rakousko, Turecko.
Přesto, že Zrcadla prošla za dobu své
existence bouřlivým hudebním vývojem,
používají stále ve své hudbě trvale vícehlasý vokál s charakteristickým trojhlasem
sester Martiny, Ireny a Ivany.
V současné době je repertoár postaven
spíše v elektroakustických aranžích, které
také prezentuje při čistě akustických koncertech z kůrů kostelů v kombinaci s klasickými varhanami.

nový člen Jirka Mastný ml. (bg). V tomto
složení už začali vystupovat povětšinou
v hospůdkách a příležitostných oslavách
všeho druhu. Na konci roku posílili o další
akvizici - bubeníka. Historické prvenství
je nutno přiznat Vencovi Sedlákovi, byť je
pravdou, že odehrál pouze jediné vystoupení a asi už v polovině ho zastoupil dodnes
působící Zoli Cisár (dr).
Do roku 1997 jsme tedy vstoupili v
sestavě: M. Zahoř (g), P. Karban (g), J.
Mastný st. (mandolina), J. Mastný ml.
(bg) a Z. Cisár (dr). Další změna přichází
počátkem roku 1998, přichází nová posila
na pětistrunné banjo - Petr Jurica a jemu
v patách už definitivně poslední a nejhezčí
akvizice zpěvačka - Monika Paikrtová. S
tímto početným souborem několik let obráželi povětšinou okresní sály a hospůdky,
ale několikrát potěšili také publikum v
sousedním Německu a taková třešinka na
jejich hudebním dortu bylo týdenní vystupování v Belgii. Tam už bohužel hráli bez
kytaristy Martina Zahoře, který pro nedostatek času ukončil v kapele svoji činnost.
Nahradil ho poslední z rodu Mastných,
Zbyněk Mastný (g). Znovu uplynulo pár
let a odchází další veterán - Jirka Mastný
st. Zároveň s ním končí i syn Jirka Mastný
ml., který celou tu dobu ještě stíhal hrát u
dechové muziky Domažličanka na tubu, u
které zakotvil natrvalo.Tady někde dochází ke změně stylu. Obecenstvo tuto změnu
přijalo bez větších potíží. Pravda, někde
hraní ubylo, ale zase našli jiné štace a nové
kamarády, muzikanty.

MASTNEJ FLEK
Úplné počátky kapely spadají do roku
1995, kdy Jirka Mathauser dal dohromady partu nadšenců. Repertoár byl čistě countryový a složení následující: Jiří
Mathauser (g), Martin Zahoř (g) , Petr
Karban (bg), Jiří Mastný (mandolina). V
tomhle složení nazkoušeli zhruba dvouhodinový blok a v létě téhož roku mělo být
i první vystoupení u Jirky Mathausera v
jeho baru v Klenčí p/Č. Bohužel se stalo
to, co asi nikdo nečekal. Týden před prvním hraním Jirka Mathauser umírá. Tím
kapela skončila aniž vlastně začala.
Počátkem roku 1996 se dali znovu dohromady s tím, že už kvůli Jirkovi je škoda
s tím nic neudělat a začali znovu zkoušet,
tentokrát ve složení Martin Zahoř (g), Petr
Karban (g), Jirka Mastný (mandolina) a

Basy se tedy chopila Monika Paikrtová
a zároveň se začal budovat nový, už zcela
bigbítový repertoár. V tomto složení také
kapela oslavila výročí 10 let trvání, které
oslavili v nádherném prostředí venkovního amfiteátru v Klenčí, kam pozvali
všechny bývalé členy a kamarády se jejich
kapelami.
mv
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Usnesení zastupitelstva městyse z 23. veřejného zasedání konaného dne 24. června 2020
Zastupitelstvo městyse:
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13

•
•
•
•

23.14

23.15
23.16

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Milana Tomana a Jiřího Anderleho.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty a zápis z porady s místostarosty.
Bere na vědomí zprávu zastupitele Martina Freie o osazení kamer na veřejných prostranstvích.
Schvaluje účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem, p.o., vyslovuje souhlas s hospodařením
bez výhrad a schvaluje převod výsledku hospodaření za
rok 2019 do rezervního fondu.
Bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření ÚSC
Městys Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet městyse za rok
2019 a vyslovuje souhlas s hospodařením bez výhrad.
Schvaluje závěrečný účet sdružení Lazce a vyslovuje
souhlas s hospodařením bez výhrad.
Bere na vědomí vyúčtování rozpočtu Euroregionu Šumava za rok 2019.
Bere na vědomí návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností První chodská develop, a.s..
Bere na vědomí žádost SÚS Plzeňského kraje, p.o. o
bezúplatný převod pozemku p.č. 2419/53 KÚ Klenčí
pod Čerchovem do majetku Plzeňského kraje.
Schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného pozemku p.č.
2419/53, druh pozemku ostatní komunikace, o výměře
32 m2 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje přijetí dotací z programů PK:
PSOV PK 2020 – Projekty obcí na akci: Výměna oken v bytovém domě v Klenčí pod Čerchovem ve výši 480 000 Kč.
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2020 na akci: Oprava opěrné zdi v
Klenčí pod Čerchovem ve výši 400 000 Kč.
Podpora činnosti informačních center v Plzeňském kraji
na akci: Dotisk letáku „Kam po Českém lese“ - česká a
německá verze ve výši 20 000,- Kč.
Podpora kultury v Plzeňském kraji na akci: Varhanní
koncerty 2020 ve výši 20 000,- Kč.
Schvaluje zadání zakázky Oprava opěrné zdi v Klenčí
pod Čerchovem společnosti Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO:
12866971.
Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo k akci
Oprava opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem se společností Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav na akci

23.17
23.18
23.19

23.20
23.21
23.22
23.23

23.24
23.25
23.26
23.27
23.28
23.29
23.30
23.31
23.32

Oprava opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje pořízení GP pro oddělení části pozemku p.č.
1742/54 KÚ Klenčí pod Čerchovem a dělení toho pozemku dle skutečnosti.
Bere na vědomí výsledek kontrolního zjištění FÚ ve věci
projektu Dům přírody Českého lesa.
Schvaluje nabídku společnosti Arch consulting s.r.o.
na zpracování analýzy odpadového hospodářství a následné strategické návrhy odpadového hospodářství pro
městys Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi se společností Arch consulting s.r.o.
připravit analýzu na odpadové hospodářství městyse.
Schvaluje pronájem bytu 2+1 v bytovém domě čp. 330.
Schvaluje pronájem bytu v DPS čp. 285.
Bere na vědomí návrhy OZV č. 02/2020 pro vydání požárního řádu, č. 03/2020, k zajištění udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
obecně závazné vyhlášky městyse č. 04/2020, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu Klenčí pod Čerchovem a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů, obecně závazné vyhlášky
městyse č. 05/2020, o nočním klidu, obecně závazné vyhlášky městyse č. 06/2020, o regulaci hlučných činností,
obecně závazné vyhlášky městyse č. 07/2020, o užívání
plakátovacích ploch v majetku městyse a obecně závazné vyhlášky městyse č. 08/2020, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních, kulturních akcí, včetně tanečních zábav a
diskoték, jiných kulturních akcí v rozsahu nezbytném k
zajištění veřejného pořádku.
Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi zapracovat změny a
doporučení do návrhu OZV pro následné zasedání ZM.
Bere na vědomí zápis z jednání s KÚ pro Plzeňský kraj k
obnově hranic katastrálního území Dolní Folmava.
Pověřuje starostu k jednání za městys ve věci obnovy KÚ
Dolní Folmava.
Bere na vědomí stížnost a vyjádření ředitelky ZŠ Klenčí ke stravování ve školní jídelně Masarykovy ZŠ a MŠ
Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi vypořádat stížnost dle bodu 23.27.
Bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM a.s. o
úspoře za třídění odpadu v rámci městyse za rok 2019.
Neschvaluje žádost IV-Nakladatelství s.r.o. o finanční
podporu akce k vydání publikace: „Anetka potřebuje pomoc…“.
Schvaluje termíny zasedání ZM v II. pololetí roku 2020.
Bere na vědomí zprávu z KV, FV, VZPVUP a VKSO o
činnosti.

Zpráva kontrolního výboru
Výbor 16. 6. 2020 provedl kontrolu lesního hospodaření
městyse za rok 2019 za přítomnosti lesního hospodáře pana Bendy. Celková výměra lesů městyse je 46,92 ha. V roce 2019 bylo
vytěženo 425 m3 kůrovcového dřeva. Ohniska kůrovce v lesích
městyse jsou pod kontrolou a napadené stromy jsou rychle odstraňovány. Za rok 2019 byly tržby ve výši 323 400 Kč, nákla-

dy 214 800 Kč (28 000 Kč lapače a sazenice, 153 000 Kč těžba a
přibližování, 33 800 Kč mzdy lesního hospodáře a hajného), zisk
108 600 Kč. V letošním roce bylo již vytěženo 724 m3 kůrovcového dřeva, zbývá vytěžit ještě 125 m3. Lesní hospodářský plán na
10 let umožňuje celkovou těžbu 4 263 m3. Za 5 let (2014-2019)
bylo vytěženo pouze 1 252 m3.
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Výbor dále provedl kontrolu kroniky, kde zkontroloval zápisy
za rok 2018. Kronikářka městyse předložila návrh textu kroniky
za rok 2019. V současné době čeká na dodání podkladů od SDH,
Klenčátek a TJ Spartaku, aby mohla předat návrh kroniky ZM ke

schválení.
Starosta městyse předložil ke kontrole plnění sedmi usnesení,
které si výbor vyžádal. Všechna usnesení byla splněna bez závad.
Martin Frei, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
23. 6. 2020
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zhodnocení uplynulých akcí
4. Příprava aktuálních akcí - brigáda na křížcích (červen), brigáda na Výhledech - kamenný nápis (červenec), beseda s K. Benešem
5. Příprava výhledových akcí: beseda s K. Jachanem, výstava starých fotografií Klenčí, Dětský den, turnaj dvojic pro klenečské
hráče v tenise na místních dvorcích (konec srpna, popř. začátek září)
6. Zprávy z osad
7. 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 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;
8. Diskuse: přípravy oprav a úprav obecních hrobů, přípravy
opravy hřbitovních bran, resp. mozaiky, přípravy na dokončení
kolumbária a osazení zbylých 60 urnových skříněk
9. Návrhy: obnovení tradice pátečního zvonění kostelních zvonů
zapsal: Jiří Anderle, předseda VKSO

Rušení nočního klidu a porušování vyhlášek…
Vážení spoluobčané,
protože se množí různé nepříjemné situace v různých oblastech – ať je to rušení nočního klidu, mezisousedské vztahy apod.,
uvádím tento příspěvek. Úřadu městyse přísluší řešit pouze přestupky vzniklé v daných situacích, jako je např. používání pyrotechniky v rozporu s vyhláškou městyse, rušení nočního klidu,
porušování jiných právních předpisů, které se týkají občanského soužití. Jestli dochází ke spáchání přestupku, vyhodnocuje
obvykle Policie ČR, kterou je nutné přivolat. Ta přestupek předá
městysi, ten k vyřešení následně na přestupkovou komisi ORP

Domažlice a ta pak vše vypořádá. Starosta, místostarosta, ani
člen zastupitelstva nemá v takovém řízení žádné kompetence.
Může pouze vystupovat jako svědek nebo osoba ohlašující Policii
ČR spáchání přestupku.
V případě sousedských sporů je potřeba se obracet na právní
zástupce příp. občanský soud, kteří dané spory můžou rozhodovat. Ani v tomto případě úřad městyse (s výjimkou některých případů stavebního práva) nemůže rozhodnout.
Jan Bozděch

Vyhlášky
Zastupitelstvo městyse dává prostor občanům Klenčí vyjádřit
se k připravovaným obecně závažným vyhláškám. Jedná se o následující:
• OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a
ostatní veřejné zeleně,
• OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v městysu Klenčí pod Čerchovem a vymezují se
prostory pro volné pobíhání psů,
• OZV o nočním klidu,
• OZV o regulaci hlučných činností,
• OZV o užívání plakátovacích ploch v majetku městyse,
• OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení

INZERCE:

Daruji koťata, odběr koncem srpna. Tel.: 776 066 419
Dana Krausová
Prodáme nemovitost č. p. 231 ve spodní části Klenčí pod
Čerchovem. Tel.: 721 376 160

veřejnosti přístupných sportovních, kulturních akcí, včetně
tanečních zábav a diskoték, jiných kulturních akcí v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Vyjádření k těmto vyhláškám je možné dodat nejpozději do 15.
8. 2020 a to písemně na adresu úřadu městyse nebo e-mailem
na adresu: urad.mestyse@klenci.cz. Jiná forma vyjádření (ústní
nebo pomocí sociálních sítí) se nebude akceptovat. Zastupitelstvo bude vyhlášky vydávat na svém zasedání dne 26. 8. 2020.
Nahlédnout do textu vyhlášek je možné na webu městyse v sekci
úřední deska nebo v prostorách úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem či informačního centra.
Děkujeme za spolupráci alespoň těm, kteří se zapojí.
Za ZM Jan Bozděch a Martin Frei

Svoz komunálního odpadu bude probíhat
v následujících termínech:
Srpen – 5., 19.
Září – 2., 16., 30.
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Stavba roku Plzeňského kraje
Pomozte hlasovat pro zahradu a budovu mateřské školy
V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 soutěží i městys se stavbou MŠ
a její zahrady. Spojili jsme tedy dvě akce
dohromady a v květnu odeslali přihlášku.
Z celkem 37 přihlášených staveb jich porota vybrala 19. Tyto stavby jsou také nominovány na řadu cen. Vím, že mnohým
občanům jsou přihlášené stavby trnem v
oku, ale řekněme si otevřeně – opravovali
jsme něco, co užívá naše nejmladší generace – je to tedy zbytečné? Řada z nás určitě školku potřebovat nebude, přesto naši

nejmladší ano a právě pro tuto generaci
byla celá akce provedena.
Rád bych vás poprosil o spolupráci v
rámci soutěže veřejnosti. Každý má možnost hlasovat pro jednotlivé stavby a když
už se podařilo být mezi 19 stavbami v našem kraji, bylo by moc pěkné, kdybychom
se neztratili. Cena veřejnosti znamená určitou prestiž nejen v rámci kraje, ale i některých státních orgánů. Taková prestiž se
následně může projevit kladně při přidělování státních veřejných prostředků.

Hlasovat je možné na adrese:
https://www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/hlasovani-verejnosti/
Stavby si prohlédnete na webové stránce:
https://www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/nominovane-stavby/
Děkuji vám za spolupráci. Bylo by pěkné, kdybychom přípravnou fázi, která začala již v roce 2016, zakončili úspěchem v
této soutěži.
Jan Bozděch

Děkujeme společnosti Husky!
Děti z Robinsonu budou kempovat v nových stanech
V loňském roce
naše
zařízení
ZDVOP Robinson
Klenčí započalo novou tradici: stanování s dětmi. Bohužel
jsme měli pouze
stany, do kterých
nám nateklo, zmokly
nám všechny věci a
po nocích kapalo na
hlavu. Díky společ-

nosti HUSKY, můžeme naši tradici udržet
i letos. Dostali jsme 3 stany a karimatky
pro všechny děti. Nyní můžeme vyrazit
celé zařízení, které má kapacitu 20 dětí a
5 zaměstnanců, opět kempovat. Chystáme se na stanové výlety o prázdninách, a
dokonce i přespávání na zahradě. Jsme
velice vděčni společnosti HUSKY, že nám
umožnila dopřát dětem jedinečné zážitky
a dobrodružství.

Bc. V. Pavlíková, DiS. a Bc. J. Thomayerová, DiS.
sociální pracovnice

Setkání na Lískové
30. výročí otevření hranic
Höll. Toto setkání bylo symbolicky
plánováno jako výročí otevření hranic. U řečnického pultu se střídali
jak zástupci české, tak i německé
strany a s Markusem Ackermanem
jsme měli tu čest program moderovat. Po proslovech jsme zasadili lípu
jako symbol přátelství. Následoval
Moderátoři setkání - starostové Jan Bozděch a
výjezd na vrchol Čerchova a krátké
Markus Ackermann
posezení na Benda Hütte.
Toto setkání mělo ještě jeden
Dne 1. 7. 2020 se uskutečnilo setkání
velký
význam. Po dlouhé době jsme
představitelů městyse Klenčí pod Čerchose
opět
mohli setkat. Řada řečníků o tom
vem a města Waldmünchen, Krajského
sice
hovořila,
myslím si ale, že právě my
úřadu Plzeňského kraje, Okresního úřaz
příhraničí
jsme
pocítili omezení nejvíce
du Cham a zástupců dalších významných
a
bylo
přinejmenším
zvláštní, když jsme
institucí na hraničním přechodu Lísková/
se nemohli setkávat. Stalo se to pro nás

již běžnou součástí života a stejně jako
na Lískové i nyní uvedu, že je potřeba si
toto neustále uvědomovat, protože stačí
maličkost a najednou to všechno můžeme
ztratit.
Jan Bozděch
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Podpora vzdělávání
Semináře nejen pro pedagogy
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II), který je zaměřen zejména na podporu vzdělávání pedagogů,
pokračuje v tvorbě strategických dokumentů. Tým sestavený Místní akční skupinou Český les, z. s. spolu se školami z
území zaktualizoval Strategický rámec
MAP II do roku 2023 a Akční plán – oba
s platností od 1. 7. 2020. Jejich cílem je
identifikovat a popsat aktivity, kterými se
školy či zájmové a neformální organizace
plánují v nejbližší době zabývat.
Zajímavé ale nejsou pouze písemné výstupy. Navštívit lze i semináře a workshopy určené nejen pedagogům, ale i rodičům
či laické veřejnosti. 22. 9. 2020 se můžete
těšit na seminář „Asistent pedagoga, jeho

role ve třídě, spolupráce s učitelem“ pod
vedením Odboru sociálního začleňování
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pozvat
si Vás dovolujeme rovněž na posezení u
kulatého stolu určené všem, kteří se chtějí
o projektu MAP II dozvědět více, zapojit
se do tvorby strategických dokumentů a
ovlivnit tak kvalitu vzdělávání v území.
Posezení se koná 24. 9. 2020 od 16 hodin
na adrese Chodské náměstí 75, Domažlice. Přihlásit se můžete emailem na map.
masceskyles@email.cz. Více informací
naleznete také na našem webu www.map.
masceskyles.cz nebo facebooku www.facebook.com/mapdoht.
Za spolupráci děkuje realizační tým
MAP II.

Žádost o spolupráci
Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse připravuje velkou
výstavu starých snímků, fotografií a pohlednic Klenčí.
VKSO proto prosí občany, kteří mají
doma staré fotografie Klenčí, aby je naskenované poslali emailem na: anderlecht@centrum.cz nebo je zapůjčili k
oskenování.
Jiří Anderle, předseda VKSO ZM

Beseda s Karlem Benešem
VKS připravil na srpen do prostor
knihovny na Staré poště besedu s Karlem Benešem o zajímavostech, záhadách a tajích, se kterými se můžeme setkat v našem kraji.
Beseda bude doprovázena promítáním.
Přesný datum bude ještě upřesněn
začátkem srpna a vyhlášen místním
rozhlasem a pozvánky budou vyvěšeny
na obvyklých místech.
Jiří Anderle, předseda VKSO
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Kalendář Akcí
Srpen
14. 8. Ro(c)k 2020 na Staré poště, od
19.00 hod. festival klenečských
kapel.
15. 8. Setkání rodáků a mše na Lískové,
14.00 hod., Lísková u křížku –
místo zaniklé kaple.
29. 8. Sexem ke štěstí, 19.00 hod., divadelní představení, sál U Nádraží.
30. 8. Dětský den, 14.00 – 17.00 hod.,
náměstí Klenčí.
31. 8. Koncert pro svobodu, Václav
Noid Bárta a hosté, kostel sv.
Martina Klenčí.
Září
6. 9. X. varhanní festival, 18.00 hod.,
Pavel Černý, kostel sv. Martina
Klenčí.
18. 9. Divadelní pohádka pro školy, sál
U Nádraží.
19. 9. Zájezd na Karlovarsko, 7.00 od
Domu přírody Českého lesa.
19. 9. Memoriál Matěje Mauera, běžecký závod ze seriálu Běžec Chodska, Capartice.
20. 9. Capartická osma, běžecký závod ze
seriálu Běžec Chodska, Capartice.
20. 9. X. varhanní festival, 18.00 hod.
M. Morysková, K. Jindřich, J.
Stočes, kostel sv. Martina Klenčí.

Dětský den

Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse připravil ve spolupráci s SDH, mladými hasiči a RMC
Klenčátka na neděli 30. srpna Dětský
den, který se uskuteční na náměstí od
14 do 17 hodin. VKSO se rozhodl vynahradit dětem Dětský den, který se
pravidelně koná začátkem června a
letos musel být zrušen kvůli pandemii
chřipky.
Pro děti tam mj. budou připraveny
houpačky a kolotoč - pro všechny děti
zdarma. Dále pak střelnice a stánky, kde
bude k prodeji pouťové zboží, cukrovinky, cukrová vata a další pamlsky. Sbor
dobrovolných hasičů připraví ukázku
hasičské techniky a mladí hasiči zajímavé soutěže. RMC Klenčátka o. s. bude
mít připravené soutěže v areálu Staré
pošty, zajistí koutek pro nejmenší a promítání pro děti na Staré poště.
Jiří Anderle, předseda VKSO
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Premiéra sálu v novém hávu
Divadelní představení kdyňského souboru Máj
V sobotu 29. 8. 2020 od 18 hodin zveme
zájemce na divadelní představení ochotnického spolku Máj ze Kdyně, který se
představí s komedií Jakuba Zindulky Sexem ke štěstí. Ač je hlavním tématem sex,
hra není vulgární, avšak vzhledem k určitým výrazům není zcela vhodná pro malé

děti. Vstupné je dobrovolné. Představení
se odehraje v našem sále U Nádraží a vy
budete první, kteří vstoupí na zcela čisté a
novotou zářící parkety, což platí i o jevišti,
které navíc lemuje nový horizont.
Marta Vojtíková

Zájezd bude!
V září navštívíme Karlovarsko

19. září 2020 v 7 hodin se od Domu přírody Českého lesa v Klenčí p. Č. vypraví
autobus s 50 účastníky do Karlovarského
kraje. V západní části České republiky, nedaleko světoznámých lázní Karlovy Vary,
leží na pravém břehu řeky Teplá uprostřed
romantické krajiny Slavkovského lesa
malebné městečko Bečov nad Teplou. Ačkoliv toto sídlo oplývá bohatými dějinami
a kulturními či přírodními památkami,
hlavním turistickým lákadlem, kam zamíříme i my, je výjimečný historický areál s
gotickým hradem, renesančním palácem
a barokním zámkem.
Druhá naše zastávka bude v Karlových
Varech. Průvodce nás seznámí s hlavními

Galakoncert

Koncert pro svobodu je název hudební
záležitosti, která se bude konat v pondělí
31. srpna 2020 v 19.30 v kostele sv. Martina v Klenčí. V galakoncertu se představí
Václav Noid Bárta, Cimbálová muzika

turistickými lákadly tohoto lázeňského
města. Tady bude prostor i pro oběd.
V odpoledních hodinách zavítáme na
středověký hrad, jenž se nachází na výrazném skalním ostrohu, ze tří stran obklopený řekou Ohří. Je srdcem malebného městečka. Hrad Loket leží v chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les.
Pokud nám čas dovolí, po cestě k domovu se zastavíme v Královském Poříčí u povrchového lomu na hnědé uhlí, který produkuje 8 mil. tun ročně. V současnosti se
těží na území bývalých hlubinných dolů.
Těžba se pomalu blíží k limitům a po jejím
ukončení se plánuje rekultivace a vznik
nového jezera.

Předpokládaný návrat bude kolem 19.
hodiny. Pro případné další zájemce uvádíme, že kapacita autobusu je zcela naplněna.
mv

Milana Broučka a jejich hosté Michell
Katrak, Pavel Helan a dětský pěvecký sbor
Andílci. Předprodej vstupenek hodnotě 290,- Kč je v informačním středisku v
Klenčí p. Č.
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