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Milí přátelé,
nejprve bych vás rád požádal, abychom všichni omezili pohyb v oblasti
Baarovy stezky. Tamní les devastuje kůrovcová kalamita a probíhá zde
masivní těžba. Přestože jsme měli vytěžené veškeré napadené kůrovcové
dřevo, dostalo se do našich lesů opět
ze sousedních lesů těch, kteří netěží a
tím šíření kůrovce napomáhají. Těžba
probíhá za pomocí těžké techniky a rozhodně není žádnou senzací, jak si bohužel myslí novináři. Při těžbě hrozí fatální zranění a z tohoto důvodu vás žádám
o minimální pohyb do doby, než bude
doporučení zrušeno. Les je postupně
znovu osazován, bude však trvat desítky
let, než se podaří znovu zalesnit. I když
je to smutný obrázek, doufejme, že se
podaří šíření kůrovce zastavit. Skutečně na doporučení, prosím, dbejte.
Dne 9. 9. 2021 se v Měšťanské besedě v Plzni uskutečnil slavnostní večer
Stavby roku Plzeňského kraje za rok
2020. Chtěl bych vám poděkovat za hlasy zaslané v soutěži o cenu veřejnosti.
Sice jsme v tomto roce žádnou velkou
cenu nezískali, ale i nominace na cenu v
kategorii rekonstrukce objektů je úspěchem. Městys soutěžil s rekonstrukcí
objektu stájí v areálu Staré pošty. Konkurence byla v tomto roce značná. Zmíním např. prodloužení tramvajové trati
v Plzni na Bory, komplexy bytových
domů v Plzni, rekonstrukce Pivovaru
Domažlice, Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu a mnoho dalších.
Tato prezentace dostane Klenčí nejlépe
do povědomí mezi odbornou veřejností,
která následně může pomoci při získávání dotací na jiné projekty.
1. září jsme přivítali v základní škole
nové prvňáčky a nově také přípravnou
třídu. Doufejme, že tento školní rok už
bude probíhat v normálních kolejích a
děti budou moci chodit do školy.
Jan Bozděch

www.klenci.cz
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Sázej lesy
Den za obnovu lesa v Caparticích

Lesy České republiky, s. p. vás zvou na
Den za obnovu lesa. Je to den, který nás
opět spojí. Přijďte si vyzkoušet zalesňování i jiné lesnické činnosti, prohlédnout si
lesnickou techniku či práci s koňmi, přijďte se dozvědět zajímavé informace o lese a
lesnickém hospodaření. Přijďte i se svými
blízkými strávit den v přírodě a podpořte
nás tak v boji s kalamitou, která nemá v
dějinách českého lesnictví obdoby. Ukažte, že vám není obnova krajiny lhostejná.
Akce se uskuteční v sobotu v Caparticích na loukách 16. října 2021 od 10:00 do
16:00
Program:
• sázení
• měření kmenů a měření stojících stromů
• aktivní ukázka práce s koňmi v lese
• vracíme vodu lesu, Vracíme sovy lesu,
ochrana lesa (ruční odkorňování dříví) a
ochrana proti zvěři (instalace oplocenek
a oplůtků)
• občerstvení, opékání buřtů
Doprovodný program:
• odznak malého lesníka - děti si hravou

formou prověří dovednosti a znalosti o
lese
• ukázky lesní techniky
• prezentace dřevorubeckého muzea Pec
(ukázky historických pil a historického
nářadí)
Capartice leží ve vyšších polohách a stávající lesní porosty tvoří ze 100% smrk ztepilý s vtroušeným modřínem opadavým.
Nový les bude směs buku lesního, javoru klenu, třešně ptačí, jilmu horského a
smrku ztepilého.
V předloňském roce jsme vás pozvali
na první ročník Dne za obnovu lesa. Akce
měla u veřejnosti ohromný ohlas.
Na 14 místech po celé republice přišlo
za námi do lesa neuvěřitelných 32 000 lidí!
Na Kornatickém potoce 2800 lidí vysázelo
9 000 sazenic.
Vaše práce měla smysl!
Nelhali jsme, když jsme slíbili, že pro
ochranu sazenic uděláme vše, co je v našich silách. Vaše pomoc bude mít smysl i
letos!
Lesy ČR
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Investiční akce v Klenčí
Plánované projekty a jejich postupná realizace
nabídek získáme více. To platí napříč obory ve stavebnictví.
Abychom tedy napravili výše uvedenou
neznalost nebo nevědomost, zmíním nyní
projekty městyse tak, jak jsou připraveny:

Tento článek může být chápán jako reakce na příspěvek v minulém zpravodaji, příp.
osvětou pro ty, kteří nechodíte pravidelně
na zasedání zastupitelstva, nezajímáte se
o dění v Klenčí nebo vám prostě jen chybí
informace, možná podobně jako autorce a
možná i redakční radě, jinak by totiž článek
v minulém čísle těžko mohl vyjít.
Ano, nelze než souhlasit, že komunikace
tzv. mezi bytovkami a kamiony zajíždějící
do míst ke hřbitovu jsou problémové k řešení městyse. Jsou to však jen zrnka mezi
dalšími věcmi, které potřebujeme v Klenčí
řešit a které bychom rádi vyřešili a měli v
tzv. bezvadném stavu. Ovšem v tu chvilku
přichází faktory, které nelze opomenout –
rozpočet městyse, dotační možnosti a konečně neustále rostoucí ceny.
Kdo z vás alespoň jednou pořizoval
např. nový automobil, pak dobře víte, že se
jedná o investici, kterou těžko budete realizovat každý rok, protože na takovou akci
prostě nemáte domácí rozpočet. Dotaci
si můžeme promítnout jako např. hypoteční úvěr. Financujeme jím značný výdaj
jako je stavba domu či koupě nemovitosti.
Těžko si člověk může dovolit takový výdaj několikrát za život. Konečně poslední
faktor – neustále rostoucí ceny. Říkejme
si, co uznáme za vhodné, ale teprve nyní
prožíváme složité období, protože uměle
vyvolaný růst cen teprve problémy způsobí. Ovšem už dnes, pokud městys soutěží
veřejné zakázky, je velký úspěch, pokud
získáme 1 nabídku a téměř zázrak, pokud

• Silnice mezi bytovkami – dokončení
projektu 10/2021, získání stavebního povolení 03/2022 – v případě, že se nikdo z
dotčených orgánů neodvolá nebo nebude
požadovat úpravy projektu, očekávaný
rozpočet 12 mil. Kč
• Oddělená kanalizace a výměna vodovodu v lokalitě mezi bytovkami – cca 7
mil. Kč. – dokončení projektu 10/2021 a
stavební povolení 03/2022.
• Následující projekty v oblasti místních
komunikací – komunikace 1c od bytových
domů až po křižovatku komunikací 1c a
II/189 a paralelně s touto také MK ke hřbitovu (doufám, že včetně plynofikace).
• Rekonstrukce centra městyse – projektová dokumentace včetně stavebního
povolení je dokončena. Rekonstrukce
proběhne etapově po vypsání vhodného
dotačního titulu.
• Místní komunikace podél trati a garáží
– byli jsme 3x neúspěšní s žádostí o dotaci na MMR. V tomto roce zkusíme znovu,
pokud bude dotační podpora vypsána.
• Ostatní komunikace budou opravovány provizorně, dokud nebudou dokončeny
příslušné projekty.
• Kanalizace – horní část Klenčí – máme
požádáno na MZe o dotaci, nyní jsme ve
II. kole hodnocení - investice cca 8,5 mil.
Kč. V případě úspěšnosti budeme realizovat v roce 2022.
• Kanalizace ke hřbitovu – nyní soutěžíme dodavatele – bude realizováno na
přelomu roku 2021 a 2022 – investice 1,5
mil. Kč.
• Vodovod Černá Řeka – podél komunikace II/189 hledáme vhodný dotační titul
pro realizaci.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení –
není vypsán vhodný dotační titul – investice je cca 2,5 mil. Kč.
• Parkoviště v ulici od sálu mezi bytovkami – projekt dokončen, řešíme stavební
povolení – realizace 2022 – 2023.
• Cyklostezka od křížku do Klenčí –

VZPOMÍNÁME
Dne 2. září
uplynuly
dva
roky, kdy nás
navždy opustila
naše maminka
a babička Ludmila Benešová.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku.
S láskou syn Bohumír a dcera Jaroslava
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji firmě Pila Maštálka Klenčí pod
Čerchovem za dar prken na zhotovenívývěsky, která bude obnovena v dolní
části Klenčí nad hospodou.
Františka Tichá - zastupitelka

HLEDÁ DOMOV
Našla se kočička, je mladá a velmi
milá a přítulná.
Kontakt pro majitele nebo případné
zájemce je: 607178100.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme firmě H&H výškové
práce za perfektní spolupráci a ochotu
při údržbě mateřské školy.
Kolektiv MŠ
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jakmile se podaří vypořádat majetkové
vztahy a pokud vůbec k tomuto dojde,
potom se pohybujeme kolem 2 mil. Kč.
Máme dokončenou studii.

BUDOVY
• Úřad městyse – zpracovaná studie,
projektová dokumentace v roce 2023, mezitím nebo potom koupě majetku v centru
městyse (pod kostelem), očekávaná investice v budově úřadu cca 20 mil. Kč.
• Hasičská zbrojnice – nyní zpracování
projektové dokumentace – stavební povolení 10/2022
• Bytový dům čp. 330 – výměna zdroje
tepla – investice cca 1 mil. Kč, výměna
střešní krytiny – investice cca 2 mil. Kč
• MŠ – rozšíření o řádné sociální zázemí (kuchyně, jídelna a šatny) – investice
cca 17 mil. Kč – projektová dokumentace
v roce 2022 a v tomtéž stavební povolení.
• ZŠ – izolace suterénu a rekonstrukce
elektřiny – cca 16 mil. Kč – realizace v případě úspěšné žádosti o dotaci v roce 2022
• ZŠ – fasáda, střecha a rozšíření o specializované učebny – cca 30 mil. Kč
(velmi hrubý odhad) – projektová příprava postupně od
roku 2022 v dalších letech.
Realizace dle dotačních
možností.
• Skate park a sportovní
víceúčelové hřiště – skate
park ve sportovním areálu
– pokud budeme úspěšní s žádostí o dotaci na MMR, pak rok
2022 (na otázku proč opět sportovní
areál – máme vypořádány pozemky a obě
akce nyní velmi dobře podporuje MMR).
• DPS – výměna topení – cca 1 mil. Kč
• Zdravotní středisko – výměna střešní
krytiny – cca 1,25 mil. Kč
• Hřbitov – zde nás čeká řada investic –
zmíním opravu smuteční síně, kterou provedeme, jakmile vypořádáme majetkové
poměry pod touto síní (do té doby nelze
čerpat dotační prostředky).
• Muzeum J. Š. Baara – předpokládám,
že v roce 2023 proběhne zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci objektu a zpracování expozice.
• Výhledy – na rok 2022 plánujeme dokončení vyhlídek před pomníkem J. Š. Baara – připravena je projektová dokumentace, nyní se zpracovává rozpočet akce.
• Sál KD U Nádraží – v roce 2024 bude
zpracován projekt na kompletní rekonstrukci a vazbu na restauraci U Nádraží –
do té doby není nutné investovat rozsáhlé
prostředky.
• Bar K – převzali jsme jej v naprosto nevyhovujícím stavu. Nyní čekáme na vydá-
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ní stavebního povolení a budeme soutěžit
dodavatele pro rekonstrukci. Očekávané
otevření je jaro 2022. Investice bude cca
700 000 Kč.
• Hospoda U Nádraží – bohužel i tento
objekt bude vyžadovat, byť jednoduchou,
ale projekční přípravu a rozsáhlou rekonstrukci.
• Rybník u Šimanuc mlýna – čekáme na
schválení Státního pozemkového úřadu
pro financování v rámci dokončené pozemkové úpravy. Pokud schválení získáme, bude realizace v roce 2022 resp. 2023.
• Chodovia – 2022 proběhne projekce pro využití staré Chodovie a rozdělení
prostor pro pronájem v nové části.
• Dům čp. 127 (kulturní památka) – do
konce tohoto roku budeme mít dokončený
projekt a budeme hledat financování pro
realizaci po získání stavebního povolení –
náklady cca 14 mil. Kč.
• Baarova stezka – na této krásné stezce nás čekají značné investice. Bohužel
kůrovec postupně ničí veškeré stromy v
lesích městyse a způsobuje tak zkázu nebývalého rozměru. Je to o to smutnější, že městys měl veškeré své
kůrovcové dřevo vytěžené
a přesto se k nám kůrovec
opět dostal ze sousedních
porostů. Na tuto těžbu budeme v tomto roce uvolňovat částky řádově až v
milionech korun. Těžba se
nám samozřejmě vrátí zpět,
ale z výtěžku pokryjeme novou
výsadbu.
• Technika městyse – i přes kritiku některých občanů není možné čekat s pořízením a obnovou techniky. Vše postupně
stárne, a proto byl v tomto roce pořízen
kolový traktor – proč traktor? Protože se
jedná o stroj, kterým dokážeme jak v zimě,
tak v létě udržovat vše na území našeho
katastru (včetně cest do lesa). Taktéž se investovalo do nákupu traktorové sekačky.
Budeme dále vybavovat i kolový traktor.
• Dopravní značení – městys má připravený projekt zákazu vjezdu všem vozidlům
nad 3,5 t do části městyse ke hřbitovu. Nemáme zatím souhlasné stanovisko PČR.
Jen pro upřesnění, znamená to osazení
zákazu na všechny vjezdy k hřbitovu od
přejezdu po horní část náměstí. Předpokládám, že toto je také přání občanů, jak
uvedla autorka v původním článku. Ovšem
jak asi každý pochopí, toto řešení znamená,
že do lokality se nedostane nejen kamion,
ale také zásobování, stavební firmy a např.
zemědělci. Doplním, že dopravní značka
není bohužel zeď, proto nevěřím, že toto
zahraniční řidiče zastaví, aby do lokality

nevjížděli – stačí se podívat na ukázněnost řidičů u zdravotního střediska a jejich
respekt k dopravnímu značení. I kritici si
ještě nestačili všimnout, že již není možné
vjíždět z parkoviště na komunikaci II/189.
K řešení je toho celá řada. Dotační programy už dnes neumí řešit stavby jako celek, avšak je nutné si na jednu akci požádat
na více místech, což ovšem neznamená, že
dotaci získáme. Pro názornost uvedu, že
na rekonstrukci škol bylo v celé ČR podáno v tomto roce 660 žádostí do jediného
dotačního titulu a uspělo jich pouze 60.
Do toho všeho musíme však zmínit tzv.
dluhovou sazbu, která každou obec omezuje před neřízeným množstvím úvěrů. Po
překročení této sazby městys automaticky
ztrácí daňové příjmy. Úvěr si městys může
vzít např. na dofinancování velkých projektů nebo na výstavbu bytových domů,
nikoliv však na rekonstrukci jedné z dvaceti místních komunikací, protože dalších
deset let si již žádný další podobný úvěr
vzít nebude moci.
A tenisové kurty? Získali jsme na ně téměř 90% dotaci a proč? Protože si skupinka lidí dala tu práci a připravila žádost o
dotaci, která světe div se, byla vyhodnocena v rámci Plzeňského kraje jako úspěšná.
Měli jsme dva měsíce na to, abychom se
rozhodli, zda projekt zrealizujeme. Pokud
bychom dotaci odmítli, znovu bychom ji
nezískali.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JSOU
VEŘEJNÁ A PRO OBČANY
Samozřejmě v tomto článku nehovořím
za celé zastupitelstvo, ale za sebe. Myslím
si, že si včetně většiny členů v zastupitelstvu postesknu tím, že pokud by se kritici
alespoň několikrát do roka zúčastnili zasedání zastupitelstva, pak by dobře věděli, v
jakém stavu jsou naše projekty. Není však
potřeba sedět na zasedání celou dobu,
protože, jak jsem již slyšel, řešíme tam
samé nesmysly. V prvních cca 15 minutách probíhá informační blok, kde právě
stavební připravenost můžeme projednat
a posluchači se dozví, v jakém stavu přípravy se vše nachází.
Budu rád, pokud se kritici přesunou z
ulice a hospod a jiných zařízení a začnou
místo lamentování aktivně pracovat s nápady ve prospěch městyse, protože kritizovat umí každý, ale s řešením za 7 let, co
jsem v zastupitelstvu, přišli pouze 3 občané a jejich nápady se buď již zrealizovali,
nebo na nich pracujeme.
Jan Bozděch
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Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 20. 8. 2021
Program jednání:
Kontrola usnesení: asisitence při demontáži Lomikarových Božích muk u čističky a kachličkové mozaiky u druhé hřbitovní brány
restaurátorskou fi. SUPŠ Zámeček - Negebu s. r. o. (21. 7.); brigáda na Výhledech (kamenný nápis VÝHLEDY, kámen s nadmořskou výškou, začátek a konec Baarovy stezky - 18., 19., 20. 8.)
Příprava aktuálních akcí:
Dětský víkend (28. a 29. 8.) - sobota - maškarní průvod pro
děti a masopust 2021, neděle - dětský den na náměstí (horní část
náměstí: pouťové atrakce a stánky, dolní část náměstí: soutěže a
hry); soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu; brigáda na hřbitově;
brigáda na křížcích
Příprava výhledových akcí: trhy, besedy
Další plánované aktivity VKSO: Oprava křížů, soch a památníků (Mlynářuc kříž pod Klenčím z roku 1842, kříž nad Klenčím z

roku 1841, kříž k upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885,
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 s obnovení do původní
podoby z let 1715 -1842 se středověkým dříkem); 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 kolumbária a osazení nových urnových
skříněk; obnovení tradice pátečního zvonění kostelních zvonů.
Jiří Anderle, předseda VKSO

Reakce na článek (Čakan 7-8)
„A tak si tady žijeme...“ Zašlá sláva městečka na Chodsku
Milá občanko, čtenářko a autorko článku,
Váš článek mě natolik zaujal, že alespoň
z části na něj musím reagovat.
Ano, je pravda, že některé předvolební
sliby stran se v minulosti, ale i v současnosti nepodařilo a nepodaří splnit. Například ČSSD, za kterou jsem kandidovala, si
do svého programu dala opravu chodníku
u prodejny Pramen. Chodník je opravdu v
žalostném stavu. Ale není to chyba starosty nebo zastupitelů obce, ale jen a pouze
majitele této nemovitosti, kterým je firma
AHC Holding. Majiteli firmy je úplně jedno, v jakém stavu je chodník před jeho obchodem. Kdyby tomu tak nebylo, dávno by
již sám chodník opravil, anebo by souhlasil s některým z návrhů, které mu městys
nabídl. Tyto věci se také projednávají na
veřejných zasedáních městysu. Termíny a
časy konání jsou pravidelně uveřejňovány
ve zpravodaji Čakan a i na stránkách obce.
Bohužel, musím konstatovat, že o tato
jednání je z řad občanů minimální zájem
a účast je mizivá.
Jak píšete o řešení problému s navigací
u hřbitova: „Několikrát do týdne se tu objeví zbloudilý kamion“ a „Jak by se dala
tato situace řešit? To ví téměř všichni. Kro-

mě vedení obce.“ Proč Vy a všichni, kteří
ví, jak situaci řešit, nepřijdete s návrhy za
starostou nebo na veřejné zasedání zastupitelstva a nezapojíte se do řešení tohoto
problému? Myslím si, že je snazší kritizovat a nic nedělat než přiložit ruku k dílu.
Dále píšete: „Naštěstí zbývá čas na to,
aby jedna paní zastupitelka proseděla dva
dny v redakci Čakanu a kontrolovala pravopis velkých a malých písmenek.“
K tomu bych chtěla uvést, že na 35.
veřejném zasedání ZM jsem byla schválena jako pověřený zástupce vydavatele zpravodaje Čakan, kterým je městys.
Tuto funkci dělám ve svém volném čase
a bez finančního ohodnocení. Není to jen
o kontrole pravopisu velkých a malých
písmenek, ale také o tom, aby zpravodaj
Čakan byl vydávám v souladu s tiskovým
zákonem. Práce redaktora spočívá především v obsahové, jazykové a technické
přípravě, nikoliv v tom, aby příspěvky do
zpravodaje byly bezdůvodně zkracovány
a upravovány s odůvodněním, že to stejně
nikdo nečte.
Přeji všem občanům a čtenářům zpravodaje Čakan pevné zdraví.
Františka Tichá, zastupitelka

PODĚKOVÁNÍ ZA DĚTSKÝ DEN A MASOPUST
VKSO děkuje RMC Klenčátka, SDH a mladým hasičům, rodinnému pivovaru
Chodovar spol. s.r.o. za limonády Il sano a firmě Steatit s.r.o. za koláčky.
Za pomoc s realizací masopustu děkujeme panu Karlu Houdkovi, fi. Praves spol
s.r.o., První Chodská develop a.s., rodinný pivovar Chodovar spol s.r.o., OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Termíny zasedání
zastupitelstva:

20. 10. 2021 (středa)
24. 11. 2021 (středa)
15. 12. 2021 (středa)

Zasedání se uskuteční vždy od 17:30 v
prostorách Staré pošty.

Kompostéry do zahrad
Stále je možnost žádat o kompostéry u
úřadu městyse k umístění na své zahrady.
Formulář k této žádosti bude k dispozici
od tohoto dne u pracovníků úřadu městyse, ve vestibulu budovy úřadu městyse,
u pracovníků v Domě přírody Českého
lesa. Odevzdávat je možné vyplněné v
budově úřadu městyse osobně, poštou, či
do schránky umístěné na budově objektu
a konečně také elektronicky jako prostý
sken na e-mail: urad.mestyse@klenci.cz.
Prosím Vás o doručení kompletní žádosti, tzn. včetně čísla pozemku, kam
bude kompostér umístěn, příp. souhlas
majitele pozemku, protože na každý
kompostér bude uzavřena smlouva o
zápůjčce, kde bude uveden i pozemek, a
proti vůli vlastníka bychom jít ani v takové
menší věci neměli.
Výdej kompostérů bude probíhat už
jen po předchozí dohodě.
Jan Bozděch

Svoz komunálního odpadu:
Říjen – 6., 20.
Listopad – 3., 17.
Prosinec – 1., 15., 29.
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Dráčata trénují na Plamen
První závod požárnické všestrannosti se uskuteční v Klenčí

Se začátkem školního roku jsme opět
v plné síle zahájili činnost hasičského
kroužku a rovnou odjeli, respektive odešli na dvoudenní soustředění do Capartic.
Program nabitý pohybem a ověřováním
získaných vědomostí byl náročný nejen
pro děti, ale i pro dospělé. Výlet v okolí i
samotná pěší cesta do Capartic a zpět byla
plná dojmů nejen z okolní přírody, která se díky potřebnému kácení lesa mění
před očima. Velké poděkování patří panu
Lukáši Venclíkovi ze společnosti Steatit
s.r.o. za dar v podobě čerstvého pečiva,

protože taková vánočka s kakaem k nedělní snídani, to je teda
něco.
Od září také kromě kroužku pro děti
školou povinné začal
ve zkušebním režimu
kroužek pro nejmenší děti od tří do šesti
let, tzv. přípravka.
Hodnocení po prvním
setkání je určitě předčasné, každopádně
sešlo se celkem šestnáct nadšených a hravých čiperků, které se pokusíme týden co
týden krotit a rozvíjet. Věřím, že společnými silami vzbudíme v dětech zájem o
požární sport a hasičské ideje, ony nás na
oplátku nabijí svým elánem.
Poslední soutěžní zkušenost měli naši
mladí reprezentanti v červnu při zapojení
do smíšeného družstva v krajské soutěži
Plamen. Podzim počítá s několika závody,
kterých se zúčastníme. V sobotu 25. září
nás čeká Memoriál Jindřicha Zavadila v

Horská mše na Čerchově
Závěr prázdnin náleží již tradiční pouti

V neděli 29. srpna se na Čerchově uskutečnila tradiční horská bohoslužba. Počasí vypadalo na déšť, během odpoledne se
však obloha vyjasnila. Účast z obou stran
hranice byla hojná, někteří poutníci dorazili na vrchol pěšky, jiní využili pro tento
účel poskytnutý autobus. Přítomní byli
faráři z Waldmünchenu, Furth im Waldu,
Chamu, Domažlic, Klenčí, ale i jeden z
Indie. Mši celebroval oboujazyčně Msgre.

Adolf Pintíř z českobudějovické diecéze, člen
řádu Maltézkých rytířů,
rodák ze Žihobec nedaleko od Sušice. Páter
v úvodu zavzpomínal
na svá dětská léta a výlety sem na Chodsko,
konkrétně na Výhledy,
na Čerchov se tehdy
nesmělo. Během mše
Foto: K. Reitmeier se zpívalo jak česky,
tak německy. Hlavní
celebrant nezdržoval
dlouhým kázáním, naopak akcentoval Ježíšovo lidství v tom, jak se choval k apoštolům. Nakonec jsme mohli všichni obdržet požehnání od novokněze. Mnozí se
zastavili ještě na kávu a pohoštění v Klenčí
na faře, kam srdečně zval klenečský pan
farář.
Markéta Kubecová

Holýšově, kde se s konkurencí utkáme v požárním útoku. O pár dní později na svátek
svatého Václava budou někteří mladí hasiči bojovat v Chodské Lhotě na tradičním
branném závodě jednotlivců. Jejich fyzičku
i vědomosti prověří náročný běh terénem s
několika disciplínami na 2,5 km trase. Záleží jen na našich závodnících, jestli si do
klubovny na čestné místo opět přivezeme
putovní pohár obecního úřadu Chodská
Lhota pro kolektiv, který bude mít na stupni vítězů nejčetnější zastoupení.
V sobotu 9. října by měl v okolí Klenčí v
lokalitě u Šimanuc mlýna proběhnout první závod celoroční soutěže Plamen – závod
požárnické všestrannosti pro kolektivy
mladých hasičů z celého okresu. Loni jeho
přípravy těsně před finále utnula přijatá
vládní opatření. Pětičlenná družstva budou
v co nejlepším čase zdolávat cca tříkilometrový úsek lesem a loukami a plnit na trati
několik disciplín jako střelbu ze vzduchovky, uzlování, určování azimutu, první pomoc a podobně. Budeme připraveni.
Jana Fišerová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Varhanní koncerty pro
návštěvníky
muzea J. Š. Baara
Návštěvníci muzeí zpravidla mají v oblibě i sakrální stavby. I hosté našeho muzea
obdivují monumentální kostel sv. Martina
a většina jich pak – pokud je kostel otevřený – jej ráda navštíví. Obdivují pak jeho
bohatou výzdobu i udržovanost. A pokud
pan farář Ivan Pavlíček zahraje na varhany, pějí chválu, obdařeni neplánovaným
neobvyklým zážitkem.
Zájezd cestovní kanceláře BON TOUR
BRNO ve středu 4. srpna nešetřil chválou
na varhanní koncert pana faráře a pan starosta Lysé nad Labem, který byl s manželkou v našem muzeu, se rozhodl uspořádat
pro své současné i bývalé zaměstnance autobusový zájezd na Chodsko na více dní a
s panem farářem byl předem dohodnut na
návštěvě kostela spojené s hudební produkcí pana faráře. I v tomto případě byli
hosté z Lysé nad Labem naprosto nadšeni.
Tímto článkem chci vznést dík našemu
panu faráři Ivanu Pavlíčkovi.
Hana Kapicová
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Kutná Hora a Kladruby

Výstava všestranné malířky

Zájezd za krásami koní a architektury

Informace o zájezdu za krásami koní a
architektury
V sobotu 18. září se vydalo 44 zájemců
na výlet do Kladrub a posléze do Kutné
Hory. Vzhledem ke vzdálenosti obou našich cílů už nebylo možné během jednoho
dne navštívit další památky, kterých je v
okolí dost a dost. Průvodcovské služby byly

jak v Kladrubech, tak v Kutné Hoře
v kostnici i v chrámu sv. Barbory naprosto vyčerpávající – tím myslím
ve vztahu ke koním a památkám,
ne k nám výletníkům. Na zájezdu
se objevily i nové tváře, které nám
doufám zůstanou věrné. Pro pohodu a dobrou náladu „horejšáků“
připomínám, že příště
b u d e
autobus zajíždět
při
zpáteční cestě
až k továrně Steatit.
Omlouvám
se, že jsem na tuto
jednoduchou záležitost přišla až
po sedmnáctém
zájezdu.
mv

Ve dnech 19. – 28. října 2021 a 1. – 5.
listopadu 2021 se mohou zájemci potěšit
na výstavě kreseb, obrazů, výtvorů, prostě
všeho, co nabízí šikovné ruce paní Miloslavy Hassové. Tato barevná výstava se
uskuteční v objektu Staré pošty – ve stájích - vždy v provozní dobu informačního
střediska: úterý – pátek od 10 do 16 hodin.
V pondělí a o víkendu budou prostory
uzavřeny. Paní Hassová je známá především zdobením perníčků. Její perníkové
chaloupky v naší soutěži vždy získaly 1.
místo.
mv
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KALENDÁŘ AKCÍ
Září
23. 9. Setkání příznivců Českého lesa,
Stará pošta
Říjen
2. 10. Ztracená v čase, divadelní komedie, 18.00 hod., sál U Nádraží,
vstupné 50 Kč.
9. 10. Plamen, lokalita u Šimanuc mlýna, závod požárnické všestrannosti pro kolektivy mladých hasičů z
celého okresu.
9. 10. Zvěřinec, muzikálové představení
pro děti, 14.00 hod., sál U Nádraží, vstupné 50 Kč.
16. 10. Den za obnovu lesa v Caparticích, 10.00 - 16.00 hod.
16. 10. Běh Klenčí – Waldmünchen
17. 10. Výstava hub, přednáška na
téma „Zajímavé dřevní houby Českého lesa“ a mykologická poradna. Přednáší Mgr. Luboš Zelený.
19. 10. - 5. 11. Výstava Miloslavy Haasové, Stará pošta.
23. 10. Varhanní koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, Jakub David
Smešný - varhany, Kristýna Prančlová - housle.
Listopad
13. 11. Slavnostní zahájení výstavy fotografií z fotosoutěže amatérských
fotografů. Fotografie na téma čtyř
ročních období v Českém lese budou
k vidění do 3. 1. 2022 na Staré poště.
13. 11. Pouťová zábava, sál U Nádraží

Muzikálové představení pro děti

Zveme celé rodiny na dětský muzikál
Zvěřinec v podání pražské dámské vokální kapely Yellow Sisters. Interaktivní koncert pro děti s písničkami provázejí veselé
skladby o zvířátkách, dětech, které se nechtějí mýt nebo prarodičích, co jezdí na srazy naháčů, potěší nejen děti svou hravostí,
vtipem, vlídností a hlasovou kreativitou.
Představení se uskuteční v sobotu 9.
října 2021 od 14 hodin v sále U Nádraží v
Klenčí pod Čerchovem.
Vstupné je 50,- Kč.
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Setkání příznivců Českého lesa
Pozvánka pro každého, kdo se zajímá o přírodu v Českém lese
V první řadě se omlouváme čtenářům,
že jsme v posledním vydání zpravodaje
uvedli nepřesný termín dané akce a sice
21.10., tento termín je neplatný a akce se
uskuteční ve čtvrtek 23. září od 17.00 h
na Staré poště v Klenčí.
Níže představujeme program akce:
Ryby okresu Tachov - výsledky odchytů z let 2019 a 2020 - Martin Liška
Židovské
hřbitovy
v
Čes-

kém lese - Václav Fred Chvátal
Brouk páchník v Českém lese - Jiří Lahoda
Demolice na Čerchově - Zdeněk Myslík
Co se děje v Nemanické nivě a Na Požárech - Kateřina Marková
Vstup na akci je volný. Upozorňujeme,
že se účastníci akce budou řídit aktuálně
platnými epidemiologickými opatřeními.
mk

Ztracená v čase
Komedie v podání ochotnického divadla Zornice

Městys Klenčí p. Č. srdečně zve po dlouhé odmlce opět na divadelní představení.
Tentokrát se nám představí ochotnické
divadlo Zornice působící v Maršovicích u
Benešova s komedií Ztracená v čase. Pro
ilustraci uvádíme krátkou informaci, o co

v představení jde.
„Martu (podobnost čistě náhodná) vyhodí z práce a ona po návratu domů odhalí
manželovu nevěru. Hořko sladká komedie
o tom, že budoucí přítomnost nemusí být
vždycky lepší než minulá budoucnost. A i
když na svůj věk pořád vypadáte skvěle, na
světě, bohužel, nejsou jenom lidé vašeho
věku“.
Divadelní představení uvádíme v sobotu
2. října 2021 od 18 hodin v sále U Nádraží
v Klenčí p. Č. Vstupné je 50,- Kč
Marta Vojtíková

ŘEMESLNÉ KURZY

Paličkování – Helena Tomášková – pondělí - 11.; 18., 25.10 a 1. a 8.11.; 17.30 – 19.30
hod.
Tkalcovství – Marta Volfíková – úterý - 12.; 19.; nové - 26.10; 2.;9.;16. a 23.11;
17.00 – 19.00 hod.
Drátování – Hana Štefﬂová – středa – 24.11. a 1.12.; 17.00 – 19.00 hod.
Malování perníčků – pí. Miloslava Haasová - pondělí – 29. 11. a 6.12.; 17.30 –
19.30 hod.
Skleněné vitráže – Štěpánka Kašparová – středa 17. 11.; 9.00 hod.
Připravuje se:
Od poloviny ledna kurzy šití s Veronikou v Domě přírody – proběhne 5 lekcí po 2,5
- 3 hod (celková cena 2000,- Kč) buď v úterý nebo ve středu, podle domluvy. Šicí
stroj lze zapůjčit, vlastní je výhodou. Kapacita je omezená, maximálně 5 účastníků.

Termíny moštování jablek v Klenčí pod Čerchovem
Vždy sobota od 7.00 do 11.00
25. 9.; 2. 10.; 16. 10.; 23. 10.
V sobotu 9. 10. se nemoštuje z důvodu probíhající dětské hasičské soutěže.

OBRAZEM

Úpravy v mateřské škole v Klenčí pod Čerchovem.

Ve dnech 18. - 20. srpna proběhla brigáda VKSO na obnově nápisu VÝHLEDY nacházejícím se pod Baarovým pomníkem.
Při brigádě členové VKSO vytrhali trávu a nálety, vykopali křoviny, upravili okolí, složili kameny, které byly sesunuté mimo písmena a očistili je od nánosů a mechu a nakonec nastříkali speciální
bílou barvou. Zároveň obnovili nápis na velikém balvanu s nápisem Výhledy s nadmořskou výškou 703 m a očistili kameny s nápisy
„Baarova stezka“ na začátku i konci stezky a upravili jejich okolí.
Brigády výbor pořádá každoročně již po dobu 13 let.
Jiří Anderle, předseda VKSO a VRMKO

Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse připravil ve spolupráci s SDH, mladými hasiči a RMC Klenčátka na
neděli 29. srpna Dětský den. Děti si mohly užít zdarma pouťové
atrakce, prohlédnout hasičskou techniku, zasoutěžit s mladými
hasiči a vytvořit si výrobek pro radost v kreativní dílničce.
V sobotu 28. srpna se uskutečnil náhradní masopust za zrušený
únorový termín. I letos byl tedy v Klenčí Masopust, za své špatné
činy z minulého roku, popraven!
Jiří Anderle, předseda VKSO

Varhanici Martinu Moryskovou doprovodili na druhém varhanním koncertu v neděli 19. září kolegové a přátelé Josef Stočes
na klarinet a zpěvem Kamil Jindřich. Návštěvníci (mimo jiné i ze
sousedního Německa) si mohli vyslechnout skladby Antonína Dvořáka, Williama Byrda, Samuela Scheidta a Benedetta Marcella.
mk

Slavnostním vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE za rok 2020, které se konalo dne 9. září
2021 v plzeňské Měšťanské besedě.

Nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov získává Multifunkční sál pro Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod Čerchovem přihlášený městysem
Klenčí pod Čerchovem.
Hodnocení odborné poroty :
Nominaci získává za zdařilou rekonstrukci zejména vnitřních
prostor budovy, v moderně pojatém interiéru byly citlivě zachovány a respektovány tradiční prvky, vše ve vyvážené symbióze.
Objem budovy byl beze zbytku využit a dokáže nabídnout zvenku
nečekaně komfortní dvouúrovňový prostor.
Důležitým aspektem je nalezení nové a potřebné
náplně, teprve ta dokáže vdechnout opravenému objektu nový
život.

Foto: K. Reitmeier

