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Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Číslo 7 - 8
Milí spoluobčané,
v každé obci působí určitý okruh obyvatel, který se stará o společenský život
a formu osvěty. V Klenčí to jsou nepochybně fara a základní a mateřská škola. Letošní léto přináší obměnu u obou
institucí.
Posledních deset let působil na naší
faře pan Libor Buček. Možná i jeho
mládí přispělo k oživení zájmu občanů
o návštěvy kostela a např. společenské události, které přímo nesouvisely s
církevními obřady. Libor nám ukázal,
že i pan farář je obyčejný člověk, který
hraje rád fotbal, jezdí na motorce nebo
na kole. Z Klenčí v červenci odešel do
Dýšiny. Byť z toho nemáme žádnou radost, je třeba rozhodnutí pana biskupa
respektovat.
Základní a mateřská škola v Klenčí je
institucí, která naše nejmladší připravuje na společenský život a předává jim
potřebné znalosti. Na přelomu července a srpna skončilo funkční období ředitelky paní Jarmily Novákové. Po mnoha
letech velmi odpovědné práce pro školu
v Klenčí odchází do důchodu.
Paní ředitelce i panu faráři bych rád
poděkoval za jejich práci nejen pro
Klenčí a také za jejich úsilí věnované
rozvoji městyse. Jejich následovníkům
pak přeji, aby se jim v jejich nelehké
práci dařilo.
Závěrem se obracím na nás všechny.
Určitě společně vnímáme momentální
sucho. Déšť nepřichází a vody ubývá.
Přestože Klenčí má stále vody dostatek,
byli jsme nuceni vydat omezení na užívání pitné vody pouze pro osobní potřebu, které platí jak pro Klenčí, tak i pro
Černou Řeku. Chápu, že to pro někoho
není jednoduché, přesto prosím o dodržování tohoto omezení.
Jan Bozděch
starosta městyse

www.klenci.cz
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Den na Zlaté stezce
Dům přírody zve milovníky turistiky i dobré zábavy

V pátek 24. srpna se v Domě přírody v
Klenčí pod Čerchovem bude prezentovat
Zlatá stezka Plzeňského kraje. Návštěvníky čeká bohatý program, zahrají skupiny
Roháči a Plavci. Připraveny budou i soutěže o zajímavé ceny z projektu Zlatá stezka,
dále výtvarné a tvořivé dílny a hry pro děti.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet tradiční řemesla, jako je malování keramiky,
paličkování a tkalcovství. Program bude v
Domě přírody připraven od 15:00 hodin.
Od 17.00 se představí kapela Plavci s Janem Vančurou a po nich Roháči z Lokte.
Zlatá stezka se v regionu bude prezentovat také během soboty 25. srpna. Od
10 hodin proběhne v místě zaniklé sklárny Křížová Huť nedaleko Nemanic Den
Českého lesa na Zlaté stezce. Zde budou
ukázky sklářského řemesla, sklářské dílny,
uvidíte tavení skla v mobilní sklářské peci,
výrobu vinutých perel, ukázku sokolnictví. I tady bude hrát živá kapela.

Zlatá stezka se stala mezinárodní trasou, patří mezi 15 nejlepších turistických
tras Německa. Na české straně vznikla
její paralela, vytyčeno bylo celkem 203 km
v Plzeňském kraji a 86 km v jižních Čechách. Zlatá stezka vede z Chodové Plané
přes Český les (Tachov, Přimdu, Bělou
nad Radbuzou, Poběžovice, Klenčí pod
Čerchovem, Domažlice, Kdyni) až na Šumavu. Stezka na české straně končí až na
hranicích v Jihočeském kraji ve Strážném.
Vytyčeny jsou i propojovací stezky do
Německa. Z Domažlic se můžete po propojovací Zlaté
stezce dostat
do Furth im
Waldu, z Bělé
nad Radbuzou
pak například
do Schönsee.
Martina
Hradecká
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Varhanní festival 2018

Buďte
V Obraze

Program varhanních koncertů září - říjen 2018
8. září
(sobota)
od 18.00 hod.

Michal novenko - varhany

16. září
(neděle)
od 18.00 hod.

Martina Morysková - varhany
Josef Stočes - klarinet
Kamil jindřich - zpěv

23. září
(sobota)
od 18.00 hod.

Markéta Schley Reindlová

7. října
(neděle)
od 18.00 hod.

Vojtěch Novák - varhany
Tomáš Bastl - trubka
Venuše Zaoralová Dvořáková - zpěv

Sledujete přírodu?
Zaměřte se na veverky

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky (dále jen AOPK ČR) odstartovala roční projekt, který si klade za
cíl přivést co největší počet lidí k zájmu o
sledování naší přírody.
Pomoci má sympatický a hojný druh:
veverka obecná. Pokud se projekt zaměřený na všeobecně známý druh osvědčí,
bude v něm AOPK ČR pokračovat i v dalších letech. Informace o výskytu veverky
obecné se sbírají prostřednictvím mobilní
aplikace BioLog, která je volně ke stažení
na Google Play. Tato aplikace se dá použít
i pro mapování ostatních živočišných a
rostlinných druhů ve vašem okolí.
„Chceme nejen získat data, ale také ukázat, že má smysl, aby lidé i běžné druhy
zaznamenávali. Když jsme si zanalyzovali

záznamy o výskytu veverky v nálezové databázi ochrany přírody, ukázalo se, že je
řada míst, kde žádná data nemáme,“ vysvětluje Karel Chobot z AOPK ČR, ředitel
odboru monitoringu biodiverzity.
„Věříme, že právě veverka je druhem,
který může k cílenému sledování přírody
přitáhnout větší počet lidí. Každý ji pozná,
má barevné varianty, žije i ve městech.
Chceme oslovit zejména školy a střediska
ekologické výchovy,“ dodává Tomáš Růžička, ředitel samostatného odboru vnějších vztahů.
Mobilní aplikace BioLog nejen umožňuje každému zaznamenávat přímo v terénu
pozorování rostlin, živočichů a hub, ale
zároveň ukazuje, jaké další druhy byly už v
okolí spatřeny. Data je možné prohlížet pomocí funkce Mé okolí. Jména druhů jsou v
aplikaci propojena s panely Google, které
shrnují základní informace a fotografie daného druhu. Pokud tedy nevíte, jaký druh
si pod jménem představit, stačí kliknout
na odkaz. Aplikace je propojena s nálezovou databází ochrany přírody, kde je v tuto
chvíli více než 22 milionů záznamů.
Zajímavosti ze života veverek si můžete
prohlédnout na: 1url.cz/@veverka
Své nálezy zadávejte na adrese http://
biolog.nature.cz/

V souvislosti s webovými stránkami
městyse Klenčí pod Čerchovem www.
klenci.cz se nabízí i služba V Obraze.
Jedná se o mobilní aplikaci, a jak již název napovídá, má uživatele informovat
o aktualitách a důležitých informacích z
webu městyse.
Aplikace přináší přehled aktualit,
upozorňuje na nové zprávy, včas se dozvíte o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co všechno tedy lze pomocí
aplikace sledovat?
-

Kulturní a sportovní akce
Fotogalerii
Aktuality
Úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?

- Mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
- Přístup na internet
- Místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Aplikaci je možné zdarma stáhnout
na Google Play nebo App Store.
TIC

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
O PRÁZDNINÁCH
OD 27. 8. DO 31. 8. 2018
bude knihovna z důvodu dovolené
uzavřena.
Ivana Krajčíková,
Místní knihovna Klenčí pod Čerchovem

Sledujte Klenčí na facebooku
klenčí pod čerchovem-chodsko
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USNESENÍ z 90. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 21. června 2018
Rada městyse:
A.
1.90

Schvaluje:
Izolování jižní stěny objektu MŠ Klenčí pod Čerchovem
dle cenové kalkulace nabídky spol. SBS group s.r.o., sídlem: Dělnická 48, 345 06 Kdyně, IČO: 02433656.

B.
2.90

Ukládá:
Starostovi uzavřít smlouvu o dílo se spol. SBS group
s.r.o., na izolování jižní stěny objektu MŠ Klenčí pod
Čerchovem.

USNESENÍ z 91. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 26. června 2018
Rada městyse:
A.
1.91

2.91
3.91
4.91

5.91
6.91
7.91
8.91
9.91
10.91

Schvaluje:
Pronájem části pozemku p.č. 310/1, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 50 m2 KÚ Jindřichova Hora za
účelem udržování rybníčku na tomto pozemku dle žádosti a vyhlášeného záměru.
Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností
MultiSport Benefit, s.r.o., sídlem Zelený Pruh 95/97,
140 00 Praha 4 – Braník.
Nabídku na doplnění projektové dokumentace pro
místní komunikaci a inženýrské sítě na pozemcích p.č.
636/55 a 636/57 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Přijetí dotace Plzeňského kraje v rámci programu „2018
Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“ na pořízení CAS pro JSDH Klenčí pod Čerchovem.
Ukončení nájemních smluv k 30. 6. 2018 v bytových
prostorách čp. 330 z důvodů nově vzniklých dlužných
částek.
Žádost o ukončení nájemní smlouvy v objektu DPS k 31.
7. 2018.
Žádost o ukončení nájmu v objektu čp. 330 k 30. 6. 2018.
Výměnu bytu č. 11 dle žádosti.
Přidělení bytu č. 20 dle žádosti.
Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v
rejstříku škol a školských zařízení pro základní školy,
jejichž činnost vykonává Masarykova základní škola a
mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažli-

11.91
12.91
B.
13.91
14.91
C.
15.91
16.91
17.91
18.91
19.91
20.91

ce, příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o
nové ředitelce příspěvkové organizace, která je současně
statutárním orgánem příspěvkové organizace.
Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za
účelem konání rodinné oslavy.
Delegaci starosty jako zástupce městyse na XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky.
Ukládá:
Starostovi podat žádost o změnu údajů v rejstříku škol a
školských zařízení Krajskému úřadu Plzeňského kraje,
odbor školství.
Starostovi připravit cenovou nabídku včetně provozních
nákladů na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru pro jednotku SDH Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí:
Žádost o výměnu oken v bytě v objektu čp. 330.
Žádost SBD Domažlice o úpravu ceny za správcovství v
objektu č.p. 330.
Žádost SBD Domažlice o úpravu platby záloh za ZUŠ v
objektu č.p. 330.
Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za
účelem konání rodinné oslavy.
Usnesení Okresního soudu č. 1T 73/2015-162 v Domažlicích ve věci OPP ve prospěch městyse Klenčí pod
Čerchovem.
Nový ceník společnosti Rumpold-R Rokycany s.r.o. na
tříděný odpad platný od 1. 7. 2018.

Usnesení zastupitelstva městyse z 29. veřejného zasedání konaného dne 27. června 2018
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.29
2.29

3.29

4.29

5.29

Schvaluje:
Koupi pozemků p.č. st. 314/2, st. 593, st. 314/3, st. 591,
st. 590, 1771/1, 1769/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem, jejichž součástí jsou i stavby.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD.2014.006.8.229.
Klenci.UP na zpracování Územního plánu městyse Klenčí pod Čerchovem se společností SLADKÝ &
PARTNERS s.r.o.
Celoroční hospodaření ÚSC DSO Svazek Domažlicko
a závěrečný účet ÚSC DSO Svazek Domažlicko za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
Celoroční hospodaření DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce a závěrečný účet DSO spolek pro
odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2017 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 bez výhrad.
Žádost VRMKO, z.s. o příspěvek na činnost v roce 2018

6.29
7.29
8.29
9.29
10.29
B.
11.29

12.29

a příspěvek ve výši 1.500,- Kč.
Pronájem prostor v budově úřadu městyse s platností od
1. 9. 2018 dle žádosti.
Rozpočtové opatření č. 5/2018 k 30. 6. 2018.
Kroniku městyse za roky 2012 a 2013 a její uzavření za
tyto roky.
Žádost Rodinného a mateřského centra Klenčátka, z.s.
Klenčí pod Čerchovem o sponzorský dar na činnost v
roce 2018 a příspěvek ve výši 7.000,- Kč.
Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým příspěvkům s
VRMKO, z.s. a RMC Klenčátka, z.s.
Ukládá:
Starostovi jednat o podmínkách prodeje pozemků p.č.
st. 314/2, st. 593, st. 314/3, st. 591, st. 590, 1771/1,
1769/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem, jejichž součástí jsou
i stavby se spol. Lintech solar, s.r.o.
Starostovi připravit návrh na financování koupě pozemků p.č. st. 314/2, st. 593, st. 314/3, st. 591, st. 590,
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13.29
14.29
15.29
16.29
17.29
18.29
19.29
C.
20.29
21.29
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1771/1, 1769/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem, jejichž součástí jsou i stavby.
Starostovi připravit finanční analýzu provozních nákladů objektů stojících na pozemcích p.č. st. 314/2, st. 593,
st. 314/3, st. 591 a st. 590.
Starostovi zajistit znalecký posudek na pozemek p.č. st.
425/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem vč. objektu na tomto
pozemku.
Starostovi zajistit znalecký posudek na pozemek a objekt p.č. st. 425/16 v Klenčí pod Čerchovem.
Starostovi projednat navrhovanou směnu pozemků p.č.
737/5 část ideální poloviny p.č. 113 a stavební 112, vše
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Starostovi ve spolupráci s výborem pro výstavbu a územní plánování projednat žádost o odkoupení části pozemku p.č. 121/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Starostovi jednat s vedoucími pracovníky Masarykovy
ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o. o možném rozdělení na dvě samostatné právnické osoby.
Starostovi zajistit firmu pro opravu pomníku obětem 1.
světové války a Lomikarových božích muk.
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Návrh ÚP pro společné jednání.

22.29
23.29

24.29
25.29
26.29
27.29
28.29
29.29
30.29
D.
31.29

Žádost o prodej pozemku p.č. st. 425/18 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Žádost o směnu pozemků p.č. 737/5 část ideální poloviny
p.č. 113 a stavební 112 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem za
ideální polovinu pozemku p.č. 113 KÚ Klenčí pod Čerchovem ve vlastnictví městyse Klenčí pod Čerchovem.
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 121/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Zprávu starosty o návštěvě partnerského města Herent v
Klenčí pod Čerchovem.
Zápis společnosti Praves, s.r.o. z projednání vyúčtování
provozování vodovodu a kanalizace v obci Klenčí pod
Čerchovem za rok 2017.
Výstupy z jednání starosty a zástupce dopravního inspektorátu.
Aktuální stav projektů v rámci dotačního titulu Cíl 3 –
přeshraniční spolupráce.
Osvědčení o úspoře emisí od společnosti EKO-KOM a.s.
Zprávy o činnosti výborů: kontrolního, finančního, pro
životní prostředí, osadního, pro kulturu a sport, pro výstavbu a územní plánování.
Neschvaluje
Žádost o příspěvek na pořízení automobilu pro dětský
domov Robinson v Klenčí pod Čerchovem.

USNESENÍ z 92. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 17. července 2018
Rada městyse:
A.
1.92

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 6/2018 k 31. 7. 2018.

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu a sport Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne 11. 6. 2018
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: uskutečněny všechny 3 akce (brigáda na
křížcích, výlet na Bosch Fresh festival, dětský den)
3. Zhodnocení uplynulých akcí: 14. 5. brigáda na křížcích; 19. 5.
výlet na Bosch Fresh festival do Plzně – autobus se nenaplnil,
tak se jelo osobními auty; 3. 6. dětský den
4. Příprava aktuálních akcí: brigáda na Výhledech v okolí Baarova pomníku (červen); slavnosti Výhledy 7. 7. organizace +
pořadatelská služba koncertu kapely Vítkovo kvarteto alias Veteráni studené války; zájezd do Spáleného Poříčí do působiště
J. Š. Baara spojený s návštěvou fary a pamětní síně J. Š. Baara
(22. 7.)
5. Příprava výhledových akcí: beseda s Jiřím Kajínkem (srpen);
výstava modelů leteckomodelářského klubu (srpen); zájezd do
Plané, Boněnova a Mariánských Lázní (září); výstava obrazů a
historických fotografií Klenčí (září)
6. Různé: 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; pomník obětem 1. světové
války, Lomikarova Boží muka z roku 1680); zařízení místnosti
na Staré poště (DP) 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
7. Diskuse: Anderle: Zamluvení kapely Titanic na Výhledy 2019
(sobota 6. 7.) - schváleno.
Zapsal: Jiří Anderle

Oznámení o odstávkách elektrické energie
Vážení spoluobčané,
na webových stránkách www.klenci.
cz v modulu Městys / ČEZ – přerušení el.
energie budou nově uvedeny všechny ak-

tuální odstávky elektrické energie v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem a
Jindřichova Hora, které jsou úřadu městyse oznámeny.
ÚM

Svoz komunálního odpadu:
Srpen – 14., 28.
Září – 11., 25.
Říjen – 9., 23.
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Omezení užívání pitné vody
Městys Klenčí pod Čerchovem ve spolupráci s MěÚ Domažlice vydal omezení na
užívání pitné vody z veřejného vodovodu.
Toto omezení platí také pro Černou Řeku.
K opatření jsme museli přistoupit, protože léto, na které jsme se tolik těšili, nám
bohužel dělá vrásky na čele. Dlouhodobě
vysoké teploty občas doplněné větrem vy-

soušejí půdu. Při bouřce spadne jen několik kapek, místy přívalové deště či kroupy,
které napáchají škody, ale nezalejí. Vše po
vyprahlém povrchu steče. Vody skutečně
značně ubývá, aniž bychom si to možná
uvědomovali. Jak se říká, dokud vodu
máme, nevnímáme to tak a používáme ji.
Šetřeme proto vodou nejen z veřejného

vodovodu, ale i ostatních zdrojů.
V Klenčí nyní platí zákaz užívání na jakoukoliv činnost mimo osobní potřebu,
tedy např. zákaz mytí aut, napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Zákaz platí až
do konce měsíce září 2018.
Jan Bozděch

Služby pomáhající lidem v tíživých situacích
Pozvánka na veřejná setkání
Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci
a potřebujete pomoc? Máte pocit, že na
Domažlicku chybí služba, která by pomáhala lidem v tíživých životních situacích,
ať již seniorům, rodinám či samoživitelům
s dětmi nebo lidem na okraji společnosti?
Máte nápady či podněty pro zlepšení těchto služeb?
Přijďte na setkání „u kulatého stolu“,
které se koná 26. 9. 2018 v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory,
Prokopa Velikého 689, Domažlice! Na
setkání budeme společně diskutovat nad
chybějícími službami a nad tím, jaké služby bychom si pro občany Domažlicka v
budoucnu přáli. Setkání je určeno zástup-

cům obcí a pracovníkům obecních úřadů,
poskytovatelům a uživatelům sociálních
služeb, spolkům a dalším institucím a občanům z řad široké veřejnosti. Od 13.00
hodin bude řešena problematika seniorů a
osob se zdravotním postižením, od 15.00
hodin bude pozornost zaměřena na osoby
ohrožené sociálním vyloučením a na děti,
mládež a rodiny s dětmi.
Zářijová setkání budou první z řady
setkání, která budou pořádána až do léta
roku 2019. Na dalších setkáních budeme
společně hledat možnosti, jak chybějící
služby v regionu zajistit. Účast na setkání
není nijak závazná, zájemci mohou přijít
na libovolné setkání dle jejich času a zájmu. Bližší informace o jednotlivých se-

tkáních je možné získat na webové stránce
města Domažlice, v sekci Městský úřad,
Sociální služby, Komunitní plánování
sociálních služeb, Aktuálně, kde budou
uveřejněny pozvánky na setkání, nebo
také u Mgr. Ondřeje Raffela z Centra pro
komunitní práci západní Čechy, e-mail:
ondrej.raffel@cpkp.cz, tel. č.: 775 764
418. Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání vám jakákoliv překážka či
bariéra, neváhejte a obraťte se na uvedené
kontakty.
Mgr. Ondřej Raffel

Farníci v Klenčí mají nového faráře
Uvedení P. Ivana Pavlíčka do farnosti Klenčí pod Čerchovem

V neděli 5. srpna se klenečským farníkům představil v kostele sv. Martina nový
farář Ivan Pavlíček pro farnost Klenčí pod
Čerchovem, nahradil faráře Libora Bučka, který byl uveden do farnosti v Dýšině
u Plzně.
Kněžské svěcení přijal Ivan Pavlíček v
roce 2013 v plzeňské katedrále z rukou

biskupa Františka Radkovského. Před tím
absolvoval střední zemědělskou školu a
odešel k benediktinům do Prahy. Během
noviciátu strávil jeden rok u benediktinů
v Bavorsku, po složení věčných slibů setrvával opět u pražských benediktinů v
Emauzích. Teologické vzdělání získal na
Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, kde studoval společně s
Petrem Konopíkem (klenečským rodákem). Po přijetí kněžského svěcení působil až do letošního léta ve farnosti Klatovy
jako kaplan.
V Klenčí by velmi rád pokračoval ve
výuce náboženství ve škole a přál by si zachovat i průvody při oslavách Božího těla.
Jinak je plný očekávání, co přinese nové
prostředí a místní lidé.
Pořad nedělních bohoslužeb zůstane
zachovaný, jak jsou farníci zvyklí. Ke změ-

nám dojde akorát u bohoslužeb v Postřekově a to z důvodu rekonstrukce tamní kaple.
Pro rodáka z jižních Čech není Chodsko neznámou oblastí, na Putim, odkud
pochází jeho rodina měl úzké vazby i Jindřich Šimon Baar. Jak sám p. Ivan prohlásil: „Chodsko je mi velice blízké kulturou
i tradicí.“
I páter Ivan si přiveze na faru své domácí
mazlíčky, nebude to však zavalitý chlupatý
pejsek, ale několik úlů se včelami, kterým
se věnuje již tři roky.
Kontakty:
P. Ivan Pavlíček
Klenčí pod Čerchovem 98, 345 34
Tel.: 379 794 572
Mobil: 723 918 726
Mail: jakubivanp@seznam.cz
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V hlavních rolích Trenck a Fanny
Výpravné letní hry u německých sousedů

O nedostatek kulturního vyžití si nemohou stýskat ani naši bavorští sousedé.
Každoročně s sebou léto přináší dvě velkolepá představení pod otevřeným nebem. Jedná se o divadelní hry Trenck der
Pandur a Drachenstich.
Waldmünchen se několikrát vrací do
roku 1742. Vzpomíná na Franze von der

Trenck, plukovníka pandurů, který táhl se
svou družinou Bavorskem a 15. září stanul před branami města. Přinesl tak strach
a hrůzu. Hru můžeme navštívit ještě 14. 8.
2018.
Dalo by se říci, že v duchu Trenckovy
doby se nese ve Waldmünchenu celé léto,
kromě hry můžete navštívit tábor pandurů, či zhlédnout představení soubojů a ohňovou show.
Bližší informace o celém programu naleznete na níže uvedených stránkách, které jsou i v češtině.
Ve městě Furth im Wald můžeme zhlédnout hru Drachenstich. V roce 1431 se
shromáždilo početné vojsko ke křížové
výpravě proti vzbouřeným Čechům, kteří byli stoupenci reformátora Jana Husa.
Rozpoutaná krutá válka nečekaně probudila k životu zakletého draka, jeho nesmírnou sílu, která zanechává za sebou
obrovskou zkázu. Poslední představení se

uskuteční 19. 8. 2018.
Bezpochyby největší atrakcí této hry je
robotický drak, poněkud familiárně nazývaný Fanny, který díky svým gigantickým
rozměrům je zapsán v Guinnesově knize
rekordů.
Bližší informace najdete na stránkách:
https://www.trenckfestspiele.de/
http://www.drachenstich.de/
Jan Bozděch

Bavte se ITEPem 2018!
Přijďte se inspirovat na veletrh cestovního ruchu do Plzně
Přijďte si užít zábavu, načerpat nové
turistické informace, informace z oblasti
dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety
a to na 14. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v halách
TJ Lokomotiva v Plzni, který se koná ve
dnech od 20. – 22. září. Přijďte soutěžit
a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci i
trochu adrenalinu, pohodu, odreagovat
se, pro nové možnosti, kam vyrazit, kde
jste ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí,
o čem jste neměli tušení, co vás dostane

a budete chtít být u toho. Nechte se opět
inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů
světa, od infocenter, měst a obcí, muzeí,
turistických cílů a dalších. Nenechte si ujít
vyprávění z cest a autogramiády známých
osobností a sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, vyzkoušejte
jízdu na kole s 3D brýlemi, usaďte se u divadelních představení, žasněte pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu,
nahlédněte do přírody v expozici Národ-

Capartice 2018

Městys Klenčí pod Čerchovem, TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem,
LKŽ, KV a OV KSČM Domažlice
zvou širokou veřejnost
dne 1.9.2018,
v době od 10:00 do 22:00 hod do Capartic k chatě TJ Spatak Klenčí
na rozloučení s létem.
Hudba, občerstvení, soutěže pro děti i dospělé, turistika.
Vstup zdarma

ního parku Šumava, do Chodska, Muzea
Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní
zákony s Techmanií. Ochutnejte výtečné
bavorské klobásy, regionální potraviny,
moravská, rakouská a italská vína, německá a česká piva. Přijďte na ITEP 2018!
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KALENDÁŘ AKCÍ
Srpen
16. 8. Svatojánský hudební festival
2018, 19.00 hod., kostel sv. Martina Klenčí pod Čerchovem, koncert kytaristy Lubomíra Brabce
a jeho hosta houslisty Jaroslava
Svěceného, předprodej v Turistickém informačním centru Klenčí,
cena 340 Kč a 240 Kč.
24. 8. Den Českého lesa na Zlaté stezce,
od 15.00 hod., Dům přírody Českého lesa, vstup volný.
25. 8. Den Českého lesa, od 10.00 hod.,
Křížová Huť, akce pro celou rodinu na téma sklářství v Českém
lese, přednáška, ukázka sklářského řemesla, tavení skla, výroba
vinutých perel, soutěž pro děti,
vstup zdarma.
29. 8. Vystoupení dětského sboru a
Canzonetty, kostel sv. Martina
Klenčí
Září
1. 9. Capartice 2018, 10.00 – 22.00
hod., Capartice – chata TJ Spartak Klenčí. Rozloučení s létem
pro širokou veřejnost. Hudba,
občerstvení, soutěže pro děti i dospělé, turistika. Vstup zdarma.
8. 9. Varhanní koncerty 2018; 18.00
hod., kostel sv. Martina v Klenčí, Michal Novenko – varhany,
vstupné dobrovolné.
8. 9. Paní Colombová v akci, 20.00
hod., sál U Nádraží; divadelní
představení v podání ochotnického divadelního spolku z Poběžovic, vstupné dobrovolné.
15. 9. Po zaniklých vsích v okolí Rybníku, 9.00 hod., rekreační středisko
Rybník, komentovaná vycházka
zaměřená na lesnické a historické
zajímavosti. Návštěva čtyř zaniklých vesnic (Bedřichov, Herštejnské Chalupy, Mladé Korytany a
Korytany. Průvodci budou Ing.
Soňa Semanová a Bc. Miroslav
Žižka, DiS. (Oba Správa CHKO
Český les). Nutné obuv a oblečení
do terénu, svačinu s sebou. Délka
trasy cca 12 km.

16. 9. Varhanní koncerty 2018, 18.00
hod., kostel sv. Martina v Klenčí,
společný koncert Martiny Moryskové (varhany), Josefa Stočese (klarinet) a Kamila Jindřicha
(zpěv), vstupné dobrovolné.
22. 9. Zájezd na Velkou Ameriku, 7.00
hod. od domu přírody, návrat kolem 19.00.
23. 9. Varhanní koncerty 2018, 18.00
hod., kostel sv. Martina v Klenčí,
Markéta Schley Reindlová – varhany, vstupné dobrovolné.
Říjen
7. 10. Varhanní koncerty 2018, 18.00
hod., kostel sv. Martina v Klenčí, vystoupení Vojtěcha Nováka
(varhany), Tomáše Bastla (trubka), Venuše Zaoralové Dvořákové
(zpěv).
13. 10. Na houby do Českého lesa,
9.00 Capartice. Mykologická procházka Českým lesem. Po skončení exkurze proběhne instalace
výstavy hub v Domě přírody Českého lesa v Klenčí. Průvodce Mgr.
Luboš Zelený (Povodí Vltavy).
Délka trasy cca 7 km.
14. 10. Výstava hub, Dům přírody
Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem
9.00
zahájení výstavy –
mykologická poradna (houby k
určení noste celé a neočištěné)
13.30
přednáška „Netradiční jedlé houby ČL“ – Mgr. Luboš
Zelený (Povodí Vltavy)
18. 10. Setkání příznivců Českého
lesa, 17.00 hod., Dům přírody
Českého lesa. Setkání amatérských a profesionálních přírodovědců působících v oblasti Českého lesa a všech zájemců o zdejší
přírodu a krajinu. Můžete se těšit
na populárně naučné přednášky napříč různými biologickými
tématy. Po ukončení (cca 20.00
hod.) diskuze.
21. 10. Češi na Lískové, 14.00 hod., Lísková, komentovaná procházka s
Kamilou Angelovovou.

Ve středu 29. srpna vystoupí v kostele sv. Martina v Klenčí
Plzeňský dětský sbor
pod vedením sbormistryně Bedřišky Koželuhové
a za klavírního doprovodu Daniely Pitelkové
jako host se představí ženský soubor CANZONETTA.

Den
Českého lesa
Tradiční akce tentokrát
v zaniklé obci
Křížová Huť
V sobotu 25. srpna 2018 pořádá CHKO
Český les ve spolupráci se svými partnery
Den Českého lesa u objektu zaniklé sklárny v Křížové Huti. Program bude zahájen
v 10 hodin přednáškou Zdeňka Procházky
o historii sklářství. Dále bude pokračovat
ukázkou sklářského řemesla, sklářské dílny, tavením skla v mobilní sklářské peci,
výrobou vinutých perel a ukázkou formování skla nad kahanem. Prostor k prezentaci bude mít i Dům přírody Českého lesa.
Celou akci budou doprovázet soutěže pro
děti, ukázka sokolnictví a kulturní program, který hudebně podpoří country kapela Dolejšáci z Postřekova.
Vstup je volný. Doporučujeme si vzít oblečení a obuv do terénu. Parkování je zajištěno v místě konání akce.
Sobotnímu dni na Křížové Huti bude
předcházet již v pátek 24. srpna od 15.00
hodin program v areálu Domu přírody
pod názvem Den Českého lesa na Zlaté
stezce.
TIC

Poběžovičtí
opět v Klenčí
V sobotu 8. září
si po delší době zahraje ochotnický divadelní spolek z Poběžovic představení
komedie s detektivní zápletkou
v klenečském sále U Nádraží.
Od 20 hodin se nám představí

„Paní Colombová v akci“.
Vstupné je dobrovolné.
Jaká je asi paní Colombová? Je stejně
bystrá jako její muž? Jak se jí žije ve stínu
slavného manžela? Co ji trápí a co naopak
hází za hlavu? Pokud i vás napadají takové
či podobné otázky, vězte, že představení je
právě pro vás!

Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje

Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Čt–Pá: 10.00–18.00
So: 10.00–17.00
Vstup zdarma

Interaktivní zábava
Hudba
Ochutnávky
Hry pro děti
Kompletní turistické informace

20–22/09/2018
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Ohlédnutí za úspěšnou sezonou mladších přípravek TJ Spartaku
Klenčí:
V sezoně 2017/2018 nasadil TJ Spartak do okresního přeboru
přípravek jedno mužstvo do mladších pod vedením trenéra Jaroslava Řezníčka a druhé mužstvo starší přípravky pod vedením trenérů Karla Huly a Martina Kovaříka. Mladší přípravka se utkala
s mužstvy Postřekova, Mrákova, Kouta, Tlumačova, Kdyně a B
mužstvem Domažlic. Přípravka celou soutěž suverénně ovládla
s bilancí dvanácti výher a žádné prohry při skóre 152:26. Starší
přípravka se utkala s mužstvy Hostouně, Postřekova, Mrákova,
Milavčí, Kdyně a B mužstvem Domažlic. Starší přípravka obsadila rovněž 1. místo s celkovou bilancí jedenácti výher a jedné prohry
při skóre 108:60.
Za výbor TJ Spartak Klenčí Karel Hula

11.07.2018 13:45:06

Zástupci z Klenčí p. Č. se zúčastnili 28. ročníku dálkového pochodu Barunka v České Skalici u Náchoda. Pochod probíhal krajem
spisovatelky Boženy Němcové a konal se v rámci oslav 100. výročí
vzniku Československé republiky. Zástupci pořadatelů, z KČT a TJ
Sokola, předali v cíli klenečským diplom, resp. pamětní list od Klubu českých turistů v České Skalici pro nejvzdálenějšího účastníka
pochodu - z Klenčí do místa startu najeto přes 320 km. Trasa vedla
přes Ratibořice, po Cestě Boženy Němcové, přes zámek Ratibořice
a zámecký park, přes Národní přírodní památkou Babiččino údolí, po Národní stezce Babiččino údolí, Národní stezce Po stopách
erbu zlatého třmene, kolem pomníku Babičky s vnoučaty, Panského hostince, Hereckého muzea, přes Staré Bělidlo, kolem Viktorčina splavu, Rudrova mlýna, přes Vilémův most, vojenský hřbitov z
prusko-rakouské války z r. 1866, okolo vodní nádrže Rozkoš až do
cíle k sokolovně v České Skalici.
Jiří Anderle

