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Milí přátelé,
máme za sebou letní měsíce a 1. 9. děti
po půlroční přestávce opět nastoupily do
školy. Se začátkem školního roku vláda
znovu zavedla povinné nošení roušek ve
vnitřních prostorách. Koronavirus bohužel neslábne a je stále mezi námi. Proto se vláda rozhodla znovu zavést roušky. Nezbývá než nařízení respektovat
a roušky nosit. Byť v řadě věcí s vládou
nemusíme souhlasit, tak rouška příp.
respirátor je jedinou ochranou, kterou
můžeme používat. Dle odborníků je však
tento vir jen jeden z mnoha dalších, které mezi námi prostě budou nadále. Proto
doufejme, že vedení naší země nebude
dále vymýšlet opatření, která se dotknou
zejména obcí. Veškeré daňové úlevy se
promítnou do hospodaření obcí. Již nyní
dochází k výraznému utlumení investic.
Prázdniny jsme zakončili koncertem
nejprve na Staré poště, kde se prezentovaly místní kapely Mastnej flek, Zrcadla
a částečně místní Nora. Jsme rádi, že do
kulturního areálu zavítala početná skupina lidí a užili jsme si tak pěkný podvečer. Druhou akcí byly dva Koncerty
Svobody v kostele sv. Martina. Jednalo
se bezpochyby o koncerty roku. Touto
cestou bych chtěl poděkovat zastupitelstvu, které akci dalo zelenou a mohli
jsme tak už v únoru pracovat na přípravě
této akce. Z původních šesti koncertů,
které se měly v kraji konat, se uskutečnil
pouze ten náš. Je to dobře i vůči umělcům, protože jejich příprava začala již v
prosinci roku 2019. Atmosféra v kostele
sv. Martina byla jedinečná a vše podtrhlo
i osvětlení presbytáře. Václav Noid Bárta, Michell Katrak a Pavel Helan ve spolupráci s Cimbálovou muzikou Milana
Broučka a dětským pěveckým souborem
Andílci tak zanechali v posluchačích velmi příjemné pocity radosti z hudby. Děkuji také panu faráři, protože nebýt jeho
přívětivosti, tento koncert by se jen těžko
mohl uskutečnit.
Jan Bozděch

www.klenci.cz
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Boss Babiš
Kniha novináře Jaroslava Kmenty na divadle

Satirické divadlo RePublika uvede v
Klenčí svou hru Boss Babiš.
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších knih českého investigativního novináře Jaroslava Kmenty.
Je Andrej mafián, nebo oběť? Je Babiš
největším polistopadovým podvodníkem,
který zdecimoval tuto zemi, nebo jsme
všichni letadlo?
Na tyto otázky se s nadhledem a humorem snaží najít odpověď herci a herečky
divadla RePublika v inscenaci kabaretního provedení.
Kniha Boss Babiš, ze které inscenace
vychází, odhaluje okolí současného premiéra. Vyniká spletitostí, kauzami a řadou postav, přesto se ji dvojice režisérů ze
satirického divadla RePublika rozhodla
převést na divadelní prkna a přiblížit historii Andreje Babiše divácky přijatelnou
formou, přes humor.
Vznikla inscenace, která je koláží Babišova života. Je zde zpodobněné i Andrejovo dětství, kdy má jako malý chlapec
rozhovor se svým tatínkem o tom, jak svůj

život povede. Nechybí Show Jana Krause,
kde Andrej Babiš otevíral svou politickou
kariéru. A samozřejmě je tu linka Unipetrolu, Chemapolu a Petrimexu, spolupráce
s Františkem Mrázkem, Milošem Zemanem a další nejklíčovější kauzy zpracované s nadsázkou do satiry.
Divadlo RePublika vzniklo v roce 2018
v prostorách Rock Café na Národní třídě
v Praze, kde se sešlo několik skupin divadelníků, kteří tvoří satirická divadelní
představení, v nichž hodlají, zásadně s
humorem, nahlížet na současnou situaci
ve společnosti. Tímto setkáváním vzniká
prostor pro divadlo satiry, které mělo v
českých zemích významnou tradici a v poslední době se mu moc nedaří.
Představení Boss Babiš v podání divadla RePublika uvedeme v Klenčí 23. října
2020 v 19 hodin v sále U Nádraží.
Předprodej vstupenek v hodnotě 180,
- Kč bude zahájen v úterý 29. září 2020 v
informačním středisku v Klenčí p. Č.
TIC
(Zdroj: irozhlas.cz; divadlorepublika.cz)
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Čištění komínů
Připravte se na topnou sezónu
Do středy 30. září je možnost objednat
si čištění komínů. Objednávkové formuláře jsou k dispozici v budově Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem nebo v turistickém informačním centru.
Čištění komínů provádí:
Kominictví Jiří Suchý, Stráž 41, tel.: 722
506 178
• Čištění komínů 200,-

• Kontrola spalinových cest (LTO, plyn,
tuhá paliva) 400,• Stavby, vložkování, opravy, plechování,
frézování komínů
• Kontrola kotlů atmos, vulkán, kotle,
které se už nevyrábí, samovýroby – cena
1300,Jirka.suchy902@seznam.cz
ÚM

Informace o provozní době
Změna provozní doby pošty Klenčí pod Čerchovem
Vážení klienti, od 1. 10. 2020 je změněna provozní doba pošty Klenčí pod Č.
Pondělí: od 11:00 do 12:00 hod.
a od 13.00 do 18.00 hod.
Úterý: od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod.
Středa: od 11.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 18.00 hod.
Čtvrtek: od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod.
Pátek: od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod.

Stavba roku 2019
Zahrada MŠ bojovala o titul Stavba roku 2019

Přes veškeré dění se i v letošním roce konala soutěž o titul Stavba roku 2019. Do tohoto ročníku jsem přihlásil stavbu Přírodní
zahrady a budovy mateřské školy v Klenčí
pod Čerchovem. Konkurence je vždy veliká
a soutěžíme proti stavbám mnohem většího rozsahu, jako je např. železniční koridor
Plzeň – Rokycany, nebo originální výměna
části mostu na trati Bezdružice – Pňovany.
Přesto všechno se naše školka a zahrada díky svojí originalitě dostala mezi nominované stavby. Už to je velký úspěch.
Porota nakonec naši stavbu neocenila
hlavními cenami, přesto jsme si odvezli

Čestné uznání poroty a do příštího vydání Čakanu nám slíbil Ing. arch. p. Klíma
zaslat svoje vyjádření a názor na tento
projekt. Čestné uznání není sice nikterak
významné, přesto jsme díky tomu vidět,
náš městys může stát po boku mnohem
významnějších staveb a svým rozsahem
jen těžko srovnatelných.
Závěrem bych vám chtěl všem poděkovat, pokud jste dali naší školce hlasy
v hlasování veřejnosti. Podle informace
moderátora jsme skončili těsně druzí za
budovou firmy Konplan v Plzni. I to je pro
nás velký úspěch.
Závěrem mi dovolte poděkovat autorkám libreta k tomuto projektu paní Věře
Čechové a Ludmile Benešové, autorům
projektů panu Petrovi Sladkému a Václavu Masopustovi, všem zhotovitelům, kterých byla dlouhá řada a nakonec také radě
městyse, která projekt ještě v roce 2018
zahajovala a pak zastupitelstvu, které se
nebálo tento projekt také podpořit.
Ještě jednou děkujeme za podporu.
Jan Bozděch

Informace pro účastníky
zájezdu na Karlovarsko
Informujeme účastníky zájezdu na
Karlovarsko konaného dne 19. září
2020.
Na základě faktury za dopravu sdělujeme, že částka za 1 osobu činí 275,- Kč.
Obnos laskavě uhraďte v informačním
středisku v Klenčí p. Č., kde je faktura k
dispozici k nahlédnutí.

INZERÁT - hledám
Hledám pronájem garáží přes zimu
2020 – 2021. (Osoba se ZTP z pečovatelského domu).
Tel.: 731 015 259

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola děkuje SDH Klenčí
za dlouhodobou spolupráci.
Poděkování patří i panu Zdeňku Řezníčkovi za výrobu a darování dětské sedací soupravy.
Kolektiv mateřské školy

Svoz komunálního odpadu
bude probíhat
v následujících termínech:
Září – 30.
Říjen - 14., 28.

POZVÁNKA
Dovolujeme si vás pozvat na workshop

„Co nás trápí při vzdělávání dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami“.
Workshop se koná dne 29. 9. 2020 od
15.00 v MAS Český les,
Chodské náměstí 75, Domažlice.
Lektoři:
Petra Mašinová, DiS.
Rodinné a mateřské centrum Klenčátka z.s.
DiS, Mgr. Pavla Foster Skalová, speciální pedagog, Raná péče Diakonie,
Horažďovice
Prosíme o potvrzení účasti na mail:
map.masceskyles@email.cz
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Usnesení zastupitelstva městyse z 22. veřejného zasedání konaného dne 27. května 2020
Zastupitelstvo městyse:
22.1

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Václava Karáska a Přemysla Lamače.
22.2
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení František
Čipera a Martin Frei.
22.3
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty a zápis z porady s místostarosty.
22.4
Schvaluje vypořádání námitek k ÚP podané v rámci II.
veřejného projednání:
• Námitka ze dne 4. 3. 2020, č.j. ÚM/302/20 – zamítnout
– v souladu s nadřazenou projektovou dokumentací Plzeňského kraje.
• Námitka ze dne 1. 3. 2020, č.j. ÚM/298/20 – zamítnout
– zastupitelstvo nesouhlasí s opakováním veřejného
projednání.
• Námitka ze dne 9. 3. 2020, č.j. ÚM/321/20 – vyhovět v
případě lokality parkoviště u školky, v případě lokality
pod Klenčím upravit dle doporučení zpracovatele.
• Námitka ze dne 12. 3. 2020, č.j. ÚM/330/20 – vyhovět v
případě lokality parkoviště u školky.
22.5
Schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku městyse
Klenčí pod Čerchovem č. 01/2020, kterou se stanoví
školské obvody základní školy a mateřské školy zřízené
městysem Klenčí pod Čerchovem.
22.6
Schvaluje a vydává veřejný řád pohřebiště městyse Klenčí s účinností od 1. 7. 2020 a ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného
pohřebiště v Klenčí pod Čerchovem.
22.7
Schvaluje závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko spolu
se zprávou o výsledku hospodaření DSO za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
22.8
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 platné
k 31. 3. 2020, opatření č. 4/2020 platné k 30. 4. 2020 a
opatření č. 5/2020 platné k 31. 5. 2020.
22.9
Schvaluje prodej pozemku p.č. 2876/5 KÚ Klenčí pod
Čerchovem o výměře 567 m2 druh pozemku ostatní plocha, který vznikl ze stávajících pozemků jako díly následovně:
Díl A) o výměře 15 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 715/21
o celkové výměře 66 m2 druh pozemku ostatní plocha,
Díl B) o výměře 102 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 2529/3
o celkové výměře 319 m2 druh pozemku ostatní plocha,
Díl C) o výměře 451 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 2876/1
o celkové výměře 27 266 m2 druh pozemku ostatní
plocha, vše KÚ Klenčí pod Čerchovem dle GP 8941018/2020 dle vyhlášeného záměru, znaleckého posudku (300 Kč á m2) a žádosti.
22.10 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 22.09.
22.11 Schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 1679/27, druh pozemku orná půda o výměře 184 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 1679/3 druh pozemku orná půda o
celkové výměře 4 644 m2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem
a dle GP č. 869-2/2019 ze dne 7. 2. 2019 od společnosti Chodská obchodní společnost s.r.o., zřízení věcného
břemene ve prospěch společnosti Chodská obchodní
společnost s.r.o. ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,

22.12
22.13

22.14
22.15

22.16
22.17

22.18
22.19
22.20
22.21
22.22
22.23

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení a zároveň schvaluje podstatné náležitosti darovací smlouvy.
Pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy se společností Chodská obchodní společnost s.r.o. ve věci přijetí daru pozemku p.č. 1679/27.
Schvaluje směnu pozemku p.č. 3867/4, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 428 m2, který vznikl oddělením
z pozemku p.č. 3867, druh pozemku ostatní plocha o
celkové výměře 2 729 m2 za pozemek p.č. 3967/2, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 428 m2, který vznikl
oddělením z pozemku p.č. 3967, druh pozemku ostatní
plocha o celkové výměře 4 975 m2 vše KÚ Klenčí pod
Čerchovem a dle GP č. 893-1017/2020 ze dne 27. 1.
2020 dle žádosti a vyhlášeného záměru jako bezúplatnou a zároveň schvaluje scelení pozemku p.č. 3969 a
dílu „a“, který je oddělen z pozemku p.č. 3867 o výměře 21 m2 – pozemky budou sceleny tak, že pozemek p.č.
3969 se zvětší o uvedený díl „a“.
Pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy ve věci
směny pozemků p.č. 3867/4 za pozemek p.č. 3967/2.
Schvaluje směnu pozemku p.č. 4258/2, druh pozemku
trvalý travní porost o výměře 65 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 4258, druh pozemku trvalý travní porost o celkové výměře 7 637 m2 za pozemek p.č.
4264/2, druh pozemku zahrada o výměře 65 m2, který
vznikl oddělením z pozemku p.č. 4264, druh pozemku
zahrada o celkové výměře 534 m2 vše KÚ Klenčí pod
Čerchovem dle GP 896-49/2020 ze dne 27. 1. 2020 dle
vyhlášeného záměru jako úplatnou.
Pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy ve věci
směny pozemku p.č. 4258/2 za pozemek p.č. 4264/2.
Schvaluje koupi pozemku 1750/11, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemku p.č. 1750/12,
druh pozemku ostatní plocha o výměře 138 m2, pozemku p.č. 1750/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře
55 m2, pozemku p.č. 1750/3 druh pozemku ostatní plocha o výměře 227 m2, pozemku p.č. 1751/25, druh pozemku ostatní plocha o výměře 147 m2 a pozemku p.č.
2633/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře 92 m2
vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 1750/11, 1750/12, 1750/13, 1750/3,
1751/25 a 2633/13 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje žádost o prodej části pozemku p.č. 1771/1
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí návrh kupní smlouvy s ÚZSVM na prodej objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 164.
Ukládá starostovi ve spolupráci s právní zástupkyní
městyse připravit podklady pro možný budoucí prodej
objektu čp. 164.
Neschvaluje žádost o kácení vzrostlého smrku na pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje komisi pro otevírání obálek k zakázce Výměna
oken v objektu čp. 330 ve složení František Čipera (náhradníkem bude člen zastupitelstva), Přemysl Lamač
(náhradníkem bude člen zastupitelstva), Martin Frei (náhradníkem bude člen KV), Karel Hula (náhradníkem bude
člen FV), Karel Beneš (náhradníkem bude VŽPVÚP).
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22.24
22.25
22.26

22.27

22.28
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22.30

Pověřuje starostu přípravou zadávacího řízení k akci Výměna oken v objektu čp. 330.
Ukládá starostovi a místostarostům připravit žádost o
dotaci v rámci programů ČRA na rok 2021 na spolupráci
se Zakarpatskou Ukrajinou.
Schvaluje přijetí dotace v rámci MV – GŘ HZS z programu JSDH DOT V1 2020 zabezpečení akceschopnosti
na akci: Zabezpečení akceschopnosti - JSDH Klenčí pod
Čerchovem a v rámci Plzeňského kraje a Ministerstva
zemědělství z programu Finanční příspěvek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity na akci: Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.
Bere na vědomí informace o projektu „Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les“ a dodatek č. 1 partnerské smlouvy mezi smluvními stranami.
Ukládá Františku Čiperovi a Martinu Freiovi připravit
návrh na umístění a řešení pumptrackového hřiště v
rámci městyse.
Schvaluje spolufinancování studie pro posouzení stavu
a parametrů komunikace Klenčí – Díly pro případnou
možnost zařazení mezi komunikace III. třídy do maximální výše 10 000 Kč.
Bere na vědomí návrhy dopravních opatření v rámci
městyse:

• Omezení doby parkování – u zdravotního střediska, u
Staré pošty a u firmy Steatit, s.r.o.
• Draženov - umístění směrové tabule Klenčí pod Čerchovem.
• Osazení dopravního zrcadla na pozemku p.č. 2419/87
KÚ Klenčí pod Čerchovem a studii na parkovací místa
na pozemku p.č. 2419/81 pro projednání s odborem dopravy Policie ČR.
• Capartice – využití parkoviště jako točny pro kamiony
jedoucí od hraničního přechodu.
• Dopravní řešení autobusových zastávek v lokalitě Černá
Řeka.
22.31 Schvaluje ukončení prominutí nájemného u vybraných
provozoven k 31. 5. 2020 dle usnesení č. 20.6 ze dne 25.
3. 2020.
22.32 Bere na vědomí zápis z jednání se společností Vinička
s.r.o. a žádosti o pronájem restaurace U Nádraží.
22.33 Bere na vědomí stížnosti na rušení nočního klidu v objektu čp. 330.
22.34 Ukládá starostovi vyzvat nájemníka k vyjádření ke stížnostem v objektu čp. 330.
22.35 Neschvaluje žádost Linky bezpečí z.s. o finanční příspěvek.
22.36 Neschvaluje zapojení do programu spol. REMA s.r.o. v
rámci odpadového hospodářství.
22.37 Ukládá starostovi zajistit nezbytnou opravu poškozené
dlažby v prostoru zázemí nové tělocvičny ZŠ dle zjištění KV.
22.38 Bere na vědomí zprávu o činnosti výboru kontrolního.

Zpráva finančního výboru
Finanční výbor zasedal během prázdnin dvakrát, a to 27. 7.
2020 a 23. 8. 2020. Na svých zasedáních projednával rozpočtová
opatření č. 6 k 31. 7. 2020 a č. 7 k 31. 8. 2020, ke kterým neměl
žádné připomínky a doporučil tato opatření ke schválení zastupitelstvu městyse. Dalším projednávaným bodem bylo zvýšení

nájemného v bytových prostorách městyse, FV navrhl zastupitelstvu zvýšení o 20%. Dále byl projednáván aktuální stav dlužníků
a další postup ve vymáhání pohledávek. Jako poslední byla naplánována kontrola pokladny na úřadě městyse na 31. 8. 2020.
Za finanční výbor, předseda Mgr. Bc. Karel Hula

Zpráva kontrolního výboru
Dne 29. 6. 2020 účetní městyse předložila výboru ke kontrole
9x veřejnoprávní smlouvu na dotace poskytnuté městysem v roce
2019 a jejich vyúčtování. Byla vyčerpána celá částka schválená
na dotace ve výši 220 000 Kč, všechny smlouvy byly schváleny
ZM. V roce 2019 nebyl městysem poskytnut žádný dar. Výbor
pro kulturu, sport a osady ze schválené částky 50 000 Kč vyčerpal
29 454 Kč. Přehled příspěvků dostali zastupitelé v podkladech,
výbor nezjistil žádné nedostatky. Matrikářka městyse předložila
výboru zprávu o správě a údržbě hřbitova za rok 2019. V současné době je na hřbitově 1127 hrobů a 347 urnových schránek v

kolumbáriu. V kolumbáriu jsou volné pouze 2 urnové schránky,
kde chybí dvířka. Celkové příjmy za rok 2019 dosáhly 72 615 Kč,
celkové výdaje 154 338,08 Kč (z toho 56 393 Kč za opravy). Vyúčtování hřbitova dostali zastupitelé v podkladech. Výbor navrhl
vytypovat osobu, která bude udržovat pořádek na hřbitově (sekání trávy apod.).
Dne 24. 8. 2020 starosta městyse předložil ke kontrole 3 x kupní smlouvu a 3 x SoD, které si výbor vyžádal ke kontrole. Předložené smlouvy byly uzavřeny dle usnesení schváleného ZM.
Martin Frei, předseda KV

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
24. 8. 2020
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zhodnocení uplynulých akcí: kontrola funkčnosti osvícení
kostela (14. 8.); brigáda na křížcích (17. 8.); brigáda na Výhledech: nátěr kamenného nápisu VÝHLEDY, nápisu na balvanu
s nadmořskou výškou, nápisy „Baarova stezka“ na začátku a
konci stezky (24. 8.); kontrola hřbitova a příprava na osazení
120 urnových skříněk a na opravy již stávajících (24. 8.)
4. Příprava aktuálních akcí: dětský den (30. 8.); beseda s K. Bene-

šem (září); účast na soutěži o nejtěžší dýni (září)
5. Příprava výhledových akcí: beseda s K. Jachanem (říjen); výstava starých snímků Klenčí (říjen); výstava fotografií (listopad); Martinská pouť (14. a 15. 11.); zájezd do SRN na vánoční
trhy (prosinec)
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
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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
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(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; obnovení
tradice pátečního zvonění kostelních zvonů
8. Diskuse
zapsal: Jiří Anderle, předseda VKSO

Krajské volby 2020
Termíny, časy, místo
2. a 3. října 2020 nás čekají další volby. Ano, znovu můžeme
volit. Stalo se to už takovou tradicí, že každý rok se volí zástupci
do různých stupňů politiky. Proč jsou ale krajské volby důležité?
Plzeňský kraj ovlivňuje naše každodenní životy, aniž bychom
si toho často všimli. Kraj pro nás zajišťuje hromadnou dopravu,
kterou jezdíme do zaměstnání a třeba na výlety. Kraj pro nás zajišťuje nemocnice, kde můžeme využít lékařskou péči. Kraj ale
také ovlivňuje rozvoj obcí a měst. Někdy i negativně.
Rád bych Vás požádal, abyste volili s rozmyslem, tzn. nevolili
strany jen proto, že ji vede silný celostátní lídr, ale skutečně podle
toho, jestli pro náš kraj mohou kandidáti něco udělat.
Volební systém je nastavený stále stejně: Volí se jedna strana a

na ní je možné vybrat maximálně 4 kandidáty.
V Klenčí pod Čerchovem budeme volit v následujících termínech, časech a prostorách:
2. 10. 2020
14:00 – 22:00
3. 10. 2020
8:00 – 14:00
Volební místnost:
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem – obřadní síň
Klenčí pod Čerchovem 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem
Za ÚM Jan Bozděch
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Rozpis fotbalových zápasů
Podzim 2020
Datum:
28.08.2020
02.09.2020
04.09.2020
09.09.2020
11.09.2020
18.09.2020
23.09.2020
27.09.2020
02.10.2020
10.10.2020
16.10.2020
23.10.2020
30.10.2020

Den:
Pátek
Středa
Pátek
Středa
Pátek
Pátek
Středa
Neděle
Pátek
Sobota
Pátek
Pátek
Pátek

Začátek zápasu:
17:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
12:00 hod.
16:00 hod.
10:00 hod.
16.00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.

OPMŽ
Zápas:
Staňkov - Klenčí
Klenčí - Chodov
Klenčí - Mrákov
Kdyně - Klenčí
Horšovský Týn - Klenčí
Klenčí - Tlumačov
Klenčí - Blížejov
Postřekov - Klenčí
Klenčí - Meclov
Újezd - Klenčí
Klenčí - Bělá
Holýšov - Klenčí
Klenčí - Domažlice B

Datum:
31.08.2020
10.09.2020
20.09.2020
24.09.2020
01.10.2020
18.10.2020

Den:
Pondělí
Čtvrtek
Neděle
Čtvrtek
Čtvrtek
Neděle

Začátek zápasu:
17:30 hod.
17:00 hod.
11:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
13:00 hod.

OPSŽ
Zápas:
Domažlice B - Klenčí
Klenčí - Postřekov
Pocinovice - Klenčí
Klenčí – Bělá nad Radbuzou
Klenčí – Domažlice B
Postřekov - Klenčí

Sraz na hřišti:
16:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
15:45 hod.
15:45 hod.
16:00 hod.
15:00 hod.
10:45 hod.
15:00 hod.
08:45 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
15:45 hod.

Výsledek zápasu:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sraz na hřišti:
16:00 hod.
16:00 hod.
09:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
11:45 hod.

Výsledek zápasu:
:
:
:
:
:
:

Sraz na hřišti:

Výsledek zápasu:

31.8.2020 – hřiště Tlumačov - přeloženo na 28.9.2020
KLENČÍ A
Datum:
23.08.2020
29.08.2020
05.09.2020
13.09.2020
19.09.2020
27.09.2020
04.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
25.10.2020
31.10.2020
08.11.2020
14.11.2020

Sobota Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

Začátek zápasu:
15:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod
15:00 hod.
14:30 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

Zápas:
Klenčí A – TJ Sokol Mrákov
Klenčí A – TJ Tatran Chodov
TJ Slavoj Ch. Planá - Klenčí A
Klenčí A – FK Planá
SK Krchleby 1921 - Klenčí A
Klenčí A – TJ Nečtiny
TJ Sokol Postřekov - Klenčí A
Klenčí A – TJ Slavia Úněšov
SK Kdyně 1920 - Klenčí A
Klenčí A – TJ Sparta Dl. Újezd
TJ Chodský Újezd - Klenčí A *
Klenčí A – TJ Dynamo Studánka
FC Dynamo H. Týn. - Klenčí A

13:45 hod.
13:45 hod.
12:45 hod.
13:45 hod.
14:15 hod.
13:45 hod.
13:45 hod.
13:45 hod.
13:15 hod.
13:15 hod.
11:45 hod.
12:45 hod.
12:00 hod.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

hřiště Horní Jadruž
Čakan, září 2020. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Č., IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: M. Kobesová, M. Vojtíková, J. Mlezivová. Zdarma. Č
j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v neděli 11. října 2020.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Říjen
3. 10. X. varhanní festival, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, vystoupí sbor
Čerchovan, varhany Přemysl Kšica, trubka Miroslav Smrčka.
17. 10. - 18. 10. Mykologická akce, v
sobotu 9.00 sběr hub v Peci pod
Čerchovem.
23. 10. Boss Babiš, 19.00 hod., sál U
Nádraží, divadelní představení,
vstupné 180 Kč.
24. 10. Den infocenter
Listopad
14. 11. Zahájení výstavy z fotosoutěže,
14.00 hod. Dům přírody Českého
lesa, výstava do 8. 1. 2021
20. 11. Bach Meets Jazz, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina v Klenčí, koncert barokní hudby v jazzovém
aranžmá
27. 11. Rozsvícení vánočního stromečku

Mykologická akce
Na houby do Českého lesa a výstava
hub v Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem to je víkendová mykologická
akce pro všechny milovníky hub.
V sobotu 17. října se vydáme Na
houby do Českého lesa. Sraz je v 9.00
v Peci pod Čerchovem (u studánky
nad Pecí 49°23‘49‘‘N, 12°49‘31,5‘‘E).
Půjdeme po modré turistické trase směr
Čerchov.
Cestou budeme sbírat a určovat podzimní houby. Nasbírané houby budou
sloužit pro potřeby výstavy hub v Domu
přírody Českého lesa. Exkurzi povede
Mgr. Luboš Zelený (NP Šumava). Procházka potrvá asi 3 hodiny.
Hlavně si nezapomeňte košíky na
houby!
Výstava hub v Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem
V neděli 18. října si nasbírané houby
můžete prohlédnout na výstavě v Domě
přírody. A od 14.00 hod. vyslechnout
přednášku na téma „Zajímavé dřevní
houby Českého lesa“.
Během výstavy od 9 do 15 hodin bude
k dispozici mykologická poradna. Houby k určení noste celé a neočištěné
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Řemeslné kurzy
Podzimní tvoření v Domě přírody Českého lesa
Dny se pomalu zkracují, a tím i pobyt
na zahrádkách. Postupně se uchylujeme
do svých příbytků a věnujeme se jiným
aktivitám. Můžeme si třeba vyrobit dárky
k Vánocům a nebo nazdobit perníčky. A s
tím vám může pomoct naše nabídka řemeslných dílen.
Jako již tradičně bude probíhat kurz
paličkování pod vedením paní Heleny Tomáškové z Postřekova. Bude to 5 pondělků vždy od 17,00 do 19,00 hod. Kurzy budou ve dnech 12.10.; 19.10.; 26.10.; 2.11.
a 9.11. Kurzovné 300,- Kč,
Další kurz bude tkalcovství, pod vedením Marty Volfíkové. Tento kurz bude
dobíhat, jelikož nám koronavir v předjaří
tkaní přerušil. Sejdeme se v úterý 13. 10.
v čase 17,00 – 19,00 hod. a následně úterý

20. 10. a 27. 10.
V listopadu připravujeme jednodenní
kurz výroby skleněných vitráží pod vedením Štěpánky Kašparové 7.11. od 9,00
hod. Kurzovné 650,- Kč.
Budeme drátovat s Hankou Štefflovou
18. a 25. 11. vždy v čase od 17,00 do 19,00
hod – vyrobíme si např. krásné plašiče
snů. Kurzovné 120,- Kč.
S Miluškou Haasovou si namalujeme
perníčky ve dnech 30.11. a 7. 12., také v
čase 17,00 – 19,00 hod. Kurzovné 120,- Kč.
S Janou Frankovou se budeme 21. listopadu od 9,00 do 12,00 hod učit frivolitkovou krajku. Kurzovné 180,- Kč.
Těšíme se na vás
jm

Sobota 24. října 2020
Den turistických informačních center
V rámci Světového dne
pro rozvoj informací je
sobota 24. října vyhlášena za Den turistických informačních center České
republiky pod patronací
A. T. I. C. ČR. Již 146 TIC z celé ČR se chystá do akce zapojit.
Informační centra, která se do Dne infocenter zapojí, obdarují v sobotu 24. října
2020 své návštěvníky nějakou drobností,
nebo je pozvou na znalostní kvíz, někde

uvaří kávu nebo čaj, jinde uskuteční výjimečnou prohlídku apod.
Do akce se zapojilo i klenečské íčko a v
sobotu od 10.00 do 16.00 svým návštěvníkům budeme nabízet kávu a čaj, turistickou vizitku domu přírody, zájemci se
budou moci zapojit i do tvořivých aktivit,
které připravíme ve stájích na Staré poště.
Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se
v sobotu 24. října 2020 přišla do infocenter na jejich činnost podívat, navázat bližší
vztahy a případně si i popovídat.
TIC

V rámci Plzeňského kraje provádíme…
•
•
•
•
•
•
•

výškové práce pomocí lezecké techniky
rizikové kácení stromů
nátěry střech a konstrukcí
instalace reklamy, mytí oken
opravy a čištění střech
odstraňování sněhu a ledu
oprava dilatačních spár

www.hh-vyskoveprace.cz
+420 606 032 471
+420 721 946 417

OBRAZEM

V pondělí 24. srpna zorganizoval Výbor pro kulturu, sport a osady brigádu na údržbu kamenného nápisu na Výhledech. V rámci
akce byl nápis očištěn a natřen, zároveň byly natřeny i nápisy na
kamenech označujících Baarovu stezku.
Jiří Anderle

Koncerty roku, tak by se mohly označit dva Koncerty pro svobodu, které se uskutečnily v kostele sv. Martina v pondělí 31. srpna k
výročí 75 let od ukončení 2. svět. války. Vystoupení Václava Noida
Bárty s Cimbálovou muzikou Milana Broučka a jejich hostů byl
bezpochyby výjimečný zážitek.

19. září byla slavnostně otevřena a předána veřejnosti zrekonstruovaná věž na Starém Herštejně. Během několikaměsíčních prací se
kromě věže, která nyní slouží jako vyhlídka, upravil i přístup ke zřícenině pomocí schodů. Upravené bylo i parkovací stání s odpočívkou na Vranovském sedle.

Ani letos nebyly děti ochuzeny o svůj Dětský den a v neděli 30.
srpna se mohly radovat na kolotoči a dalších atrakcích. Do akce se
zapojili i hasiči se soutěžemi a ukázkou techniky a zástupci rodinného a mateřského centra Klenčátka připravili ve stájích na Staré
poště výtvarné dílničky. Celou akci zorganizoval Výbor pro kulturu,
sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí.
Jiří Anderle

Své ano si 12. září na Staré poště řekli starosta městyse Jan Bozděch a slečna Monika Vidláková.

Jak jinak si zpestřit prosluněný sobotní den než výletem! A když
je to výlet do lázeňských měst, tak je to teprve ta pravá pohoda! V
sobotu 19. září se vypravil zájezd z Klenčí na Karlovarsko, kde
jsme kromě prohlídky Karlových Varů navštívili i zámek v Bečově,
abychom obdivovali skvostný relikviář sv. Maura a na závěr ještě
nasáli lázeňskou atmosféru v Mariánských Lázních.

