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Vážení spoluobčané,
letošní říjen představuje pro naši
zemi významné období z pohledu tvorby nové vlády. Volební místnosti jsou již
uzavřeny, hlasy sečteny a nyní poběží
jednání. Můžeme jen doufat, že nová
vláda bude dělat rozumnou politiku
směrem k občanům a nebude vymýšlet přehršel nových zákonů, které nakonec nepřinesou nic jiného než větší
složitost. To vše ukáží ale až následující
týdny, ne-li měsíce. Vám všem, co jste
našli chvilku a přišli k volbám, děkuji.
Alespoň jste přišli touhle formou projevit svůj názor.
23. 10. 1967, tedy před 50 lety zemřel jeden z našich nejvýznamnějších
rodáků, hudební skladatel, klavírista,
sbormistr, etnograf a sběratel lidových
písní Jindřich Jindřich. Celý život zasvětil rodnému Chodsku. Byl sbormistrem studentského mužského sboru v
Soběslavi a domažlického sboru Čechovan. V Domažlicích vybudoval Chodské muzeum, které dnes shromažďuje
doklady chodského lidového umění. V
roce 1954 byl jmenován zasloužilým
umělcem a v roce 1957 národním umělcem za své hudební a etnografické dílo.
Byl také členem České akademie věd a
umění.
Říjen s sebou přináší státní svátek,
kterým si připomínáme vznik samostatného československého státu a konec 1.
světové války. I letos tomu nebude jinak a 28. říjen v 10.00 si připomeneme
při pietním aktu u pomníku obětem 1.
světové války. Příští rok nás čeká výročí
kulaté. Uplyne již 100 let, proto připravíme vzpomínkový program vázající se
k těmto událostem.
Rád bych vám popřál, abyste si ještě
užívali barevného podzimního počasí,
než znovu udeří zima, houbařům přeji,
aby jejich žně pokračovaly co nejdéle.
Doufejme, že říjen nepřinesl poslední
teplé dny a ještě nás pěkné počasí čeká.
Jan Bozděch, starosta městyse
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Starý Herštejn
Pro návštěvníky přístupnější a bezpečnější

Zříceninu středověkého hradu Starý
Herštejn jistě znají všichni milovníci přírody a krajiny Českého lesa. Je to totiž oblíbený cíl romantických vycházek a výprav
za poznáním historie našeho regionu. V
hlubokých lesích nad Vranovským sedlem
se mezi stromy krčí pozůstatky kdysi významného strážního hradu, později sídla
loupeživých band a v dobách tzv. studené
války zázemí pro odposlouchávací zařízení. Toto historicky strategické místo se již
brzy dočká „zkrášlovací kúry“, aby si ho
všimli i ti, kteří ho dosud bez zájmu míjeli.
Starý Herštejn je krásným výletním cílem, nicméně z hlediska bezpečnosti má
tato zřícenina velké rezervy. Dlouhé roky
hledání vhodného řešení, jak nebezpečné
rozvaliny zajistit, zpřístupnit a zabezpečit
pro návštěvníky proti pádu, konečně přinesly své ovoce. Po komplikovaných jednáních s příslušnými úřady a vlastníky dotčených pozemků se podařilo najít vhodný
kompromis, jak danou lokalitu atraktivně
upravit, zabezpečit a zviditelnit. A poslední problém – a sice, kde na to vzít peníze –
už se zdá být rovněž vyřešen. S financováním záměru pomohou z valné části dotační
prostředky z Evropské unie (Program

přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 20142020). Zajištění Starého Herštejna je totiž
součástí velkého přeshraničního projektu
zaměřeného na sanaci, zviditelnění a zpřístupnění důležitých krajinných dominant,
které současně vytváří a formují celá staletí společný kulturní a přírodní prostor
česko-bavorského příhraničí. Díky tomuto projektu budou zpřístupněny a zajištěny i další historické strážní a vyhlídkové
objekty, a sice na bavorské straně hranice
(např. Altenschneeberg, Bayernwarte,
Klammerfels, dále Drachenturm neboli
Dračí věž a Bleschenberg). V plánu jsou
i opatření zaměřená na propagaci těchto
krajinných dominant tvořících naše společné kulturní a přírodní dědictví. Neboť
Češi a Němci zde žili celá staletí v pospolitosti, 50 letá izolace během tzv. studené
války jako následek tragického konfliktu
je z tohoto pohledu pouze velmi krátkým
obdobím. Náš region je třeba vnímat jako
společný historický a kulturní prostor a „z
místa hranice“ bychom opět měli postupně budovat „místo setkávání“.
Dokončení na str. 2
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Bedna pro Klenčí
Klenečští žáci v Horšovském Týně stříbrní

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili sportovního klání v Horšovském Týně.
Soutěžilo se v atletických disciplínách:
v běhu na 60 m, běhu na 400 m, skoku
dalekém a hodu míčkem. Z kolektivních
her pak druháci a třeťáci hráli vybíjenou,
na starší kamarády ze 4. a 5. třídy čekala
přehazovaná. Žáci obou kategorií ještě sehráli turnaj v kopané, kde družstvo tvořilo
8 hráčů, z nichž 3 musely být dívky.
Vyvrcholením soutěže byl štafetový běh
na 10 x 400 m pro mladší i starší děti.
Naše škola obsadila celkově vynikající
druhé místo za pořádající školou z Horšovského Týna a nechala za sebou soupeře
z větších škol jako jsou Holýšov, Staňkov,
Bělá nad Radbuzou a Mrákov.
Nejlepších výsledků dosáhli:
Vojtěch Mifek 1. místo v běhu na 400 m a
zvítězil i v hodu míčkem

Lukáš Váchal 2. místo v běhu na 60 m a
3. místo ve skoku dalekém
Zuzana Kubecová 1. místo ve skoku dalekém a 2. místo v běhu na 400 m
Martin Kovářík 2. místo v běhu na 400 m
Eva Kubecová 3. místo v běhu na 60 m
Petr Horna 3. místo v hodu míčkem
Nikola Phan Cam Tu 3. místo v běhu na 60
m mezi žákyněmi 4. a 5. tříd
Mladší fotbalisté bojovali o vítězství, ale
nakonec prohráli na penalty a vybojovali stříbrnou medaili. Velmi pěkný souboj
předvedli čtvrťáci a páťáci v přehazované a
odvezli si z Horšovského Týna bronz. Vyvrcholením her byla vytrvalostní štafeta,
kde mladší děti doběhly druhé ve složení:
A. Zelenková, E. Kubecová, L. Šindelářová, D. Dontová, N. Kanátová, D. Tuška,
M. Kovářík, V. Mifek, M. Jero a P. Horna.
Starší žactvo dokončilo štafetu na třetím místě ve složení: T. Konopíková, Z.
Kubecová, A. Skalová, N. Zelenková, M.
Kobanová, L. Váchal, P. Navrátil, O. Sýkora, D. Jeřábek a F. Škultéty.
Chtěla bych poděkovat p. Jaroslavu
Řezníčkovi za dopravu a zapůjčení fotbalových dresů a udělování cenných rad v
průběhu zápasů svým svěřencům.
Všem závodnicím a závodníkům děkuji
za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů při dalším sportování.
H. Váchalová, uč. ZŠ

Dokončení ze str. 1
Za realizaci projektových opatření na
české straně je jako partner projektu odpovědný Svazek Domažlicko sdružující
na padesát obcí bývalého domažlického
okresu (www.svazekdomazlicko.cz), který s bavorskými partnery v našem příhraničí dlouhodobě spolupracuje. Hotovo
by mělo být do konce srpna roku 2020.
Vedoucím partnerem projektu je správa
přírodního parku Horní Bavorský les a
projekt byl oficiálně zahájen 18. září 2017
tiskovou konferencí na úřadu okresního
rady v Chamu.
Zuzana Uhrová

NABÍDKA PRÁCE
PRODAVAČKA
ZNAČKOVÉHO ZBOŽÍ
Pracovní náplň:
Aktivní prodej značkových produktů
v prodejně TRAVEL FREE SHOPS
LÍSKOVÁ
Práce na pokladně
Kontrola, úprava a doplňování zboží
Požadujeme:
Spolehlivost, aktivní přístup a komunikativnost
Německý jazyk výhodou
Nabízíme:
Zajímavou práci v příjemném prostředí
s rodinnou atmosférou
Odpovídající ohodnocení
Pravidelné plánování 12 hodinových
směn s možností úpravy rozpisu v
případě potřeby
Beneﬁty:
Mimořádné odměny
Stravenky
Placené zdravotní volno (sick days)
Příspěvek na dopravu
Příspěvek na penzijní připojištění
Firemní slevy na nákup sortimentu
KONTAKT: 739 233 720

PRÁCE DOMA

sobota 11. listopadu 2017
20.00 hod.
restaurace U Nádraží
TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem pořádá v sobotu 11. 11. 2017 od 20:00 hod. tradiční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu zahrají skupiny VIZIR a Mastnej flek. Vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém
informačním centru Klenčí pod Čerchovem (Dům přírody).
Jan Sokol

dohoda o provedení práce- brigáda
POŽADUJEME MANUÁLNÍ
ZRUČNOST,
lehká kompletace drobných výrobků
NÁSTUP OKAMŽITÝ.
INFORMACE:
MICHEL BLUMEN s.r.o.,
Prokopa Velikého 572, Domažlice
tel.379 724 251 nebo
605 294 737 paní Konopíková

Svoz komunálního odpadu:
Listopad – 7., 21.; Prosinec – 5., 19.
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USNESENÍ z 67. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 25. září 2017
Rada městyse:
A.
1.67
2.67
3.67
4.67
5.67

6.67

7.67

8.67
9.67
10.67
11.67

Schvaluje:
Přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje
Vodohospodářské infrastruktury 2017 na akci „Klenčí
pod Čerchovem – prodloužení kanalizace“.
Návrh rozpočtového výhledu městyse Klenčí na roky
2019 – 2023 k vyvěšení na úřední desce.
Schválení rozpočtové změny č. 9/2017 k 30. 9. 2017.
Žádost paní Bernardové o výměnu lina v bytě v bytovém
domě čp. 330.
Smlouvu o dílo na zpracování žádosti a administraci
dotace v programu IROP a MAS Český les pro podporu
jednotek IZS na pořízení zásahového vozidla DA se společností ÚKEP Plzeň, p.o., sídlem Divadelní 105/3, 301
21 Plzeň, IČO: 71249877.
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
skutečného provedení dostavby Staré pošty – Objekt
stáje se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., sídlem Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČO: 27439500.
Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru v rámci Projektu zahrady k objektu mateřské školy se společností
SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., sídlem Nad Šárkou 60,
160 00 Praha 6, IČO: 27439500.
Souhlas s posunutím realizace připojení objektu p.č. st.
233 KÚ Dolní Folmava k elektrické síti ČEZ dle podmínek ministerstva obrany.
Nabídku společnosti GALILEO Corporation s.r.o. na
školení zpracování čestných prohlášení v Registru čestných prohlášení.
Zajištění pověřence na ochranu osobních údajů dle
směrnice Evropské rady GDPR v rámci Svazku Domažlicko.
Žádost pana Jiřího Anderleho o ukončení nájemní

12.67
13.67
14.67
15.67
16.67
B.
17.67
18.67
19.67
C.
20.67
21.67
22.67
23.67

smlouvy v bytě č. 22 v bytovém domě čp. 330 k 30. 9.
2017.
Přidělení bytu č. 22 v bytovém domě č. p. 330 panu Tomáši Čiperovi.
Dodatky smluv k nájemním smlouvám na byty v bytovém domě čp. 331 – 333.
Podmínky pro ukončování nájemních smluv v bytovém
domě čp. 330 a vypořádání investic provedených nájemníky.
Směrnici č. 7 – 6 2017 - DPH v územně samosprávném
celku Klenčí pod Čerchovem s platností od 1. 10. 2017.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FINAL
KOM s.r.o. na akci „Oprava povrchu místních komunikací“.
Ukládá:
Starostovi prověřit výdajové stránky rozpočtových změn
– vyúčtování elektřiny v objektu kočárovna, vyúčtování
elektřiny v DPČL, provedené revize v č.p. 53.
Starostovi zajistit a připravit podklady pro výběrové řízení na opravu opěrné zdi u bytového domu č.p. 331.
Starostovi projednat dohodu s p. Schleisem ve věci opatrovnictví paní Formánkové v rámci pozemkových úprav.
Bere na vědomí:
Závazné stanovisko MěÚ Domažlice k použité krytině
na objekt DPS.
Vyjádření k vypouštění průmyslových odpadních vod ze
společnosti STEATIT s.r.o.
Nabídku spolupráce se společností Galileo Corporation
s.r.o. ve věci Směrnice Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/680.
Usnesení o veřejném opatrovnictví pana Martina Beera
v rámci projednávání pozemkových úprav.

USNESENÍ z 68. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 9. října 2017
Rada městyse:
A.
1.68

2.68

3.68
4.68
B.
5.68

Schvaluje:
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo na vývoz a zpracování
komunálního odpadu se společností Západočeské komunální služby a.s., IČO: 25217348, sídlem Koterovská
522, 326 00 Plzeň.
Pronájem části objektu na p.č. st. 233 KÚ Dolní Folmava dle vyhlášeného záměru a žádosti pana Pavola Hálka
od 1. 11. 2017 na dobu neurčitou za účelem provozování
radioamatérské činnosti.
Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem za školní rok 2016/2017.
Soupis nároků k uveřejnění v rámci pozemkových úprav
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá:
Starostovi vstoupit v jednání se společnosti Vinička

C.
6.68
7.68
8.68
9.68
10.68
11.68

s.r.o. ohledně pronájmu části domu č.p. 53 - restaurace
U Nádraží.
Bere na vědomí:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nadační podpoře na grantový
projekt zahrada MŠ Klenčí pod Čerchovem.
Exekuční příkaz ve věci dlužné částky nájemníka R. K. č.
EX 1725617-14 a EX 1725617-20.
Rozsudek č. 7 C 113/2017 - 43 ve věci vyklizení bytu a
dlužné částky nájemníka I. S..
Vyjádření Právní sekce min. obrany k projektu: „Oprava
pomníku obětem 1. světové války“.
Závěrečné vyhodnocení akce: „Už víš kam příště? No
přece na hřiště“.
Rozhodnutí k vypouštění průmyslových odpadních vod
ze společnosti STEATIT s.r.o.

OZNÁMENÍ

Pronájem pozemku na Výhledech

Od 16. 10. 2017 nabízí ČS Čerchovka funkci Cashback. Zákazníci, kteří nakoupí na ČS Čerchovka alespoň za 300,- Kč, si mohou při platbě kartou vybrat hotovost až 1 500,- Kč.
Ing. Simona Smazalová, účetní

Majitel pozemku p. č. 2407 nacházejícím se přímo pod komunikací II/189 naproti pomníku J. Š. Baara nabízí tento pozemek k pronájmu. V případě zájmu kontaktujte prosím úřad
městyse, kde vám kontakt na majitele pozemku bude předán.
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Zpráva kontrolního výboru
V měsíci září proběhly následující kontroly:
• Kontrola dodržování právních předpisů ostatních výborů dle
zákona o obcích.
Byla provedena namátková kontrola zápisů z jednání výborů
za období říjen 2016 – srpen 2017 a nebylo shledáno porušení
zákona o obcích. Všichni členové výborů byli řádně schváleni
ZM, jejich aktuální seznam je uveden na stránkách městyse.
• Kontrola vydaných směrnic, jejich dodržování a aktualizace.
Kontrola byla provedena ve spolupráci se starostou, místostarostou a účetní. Ve stádiu přípravy jsou níže uvedené
předpisy, které budou v nejbližší době schváleny:
Skartační řád, Archivační rád, Spisový řád, Směrnice na vydávání časopisu Čakan, Havarijní řád, Zadávání veřejných
zakázek, Směrnice na DPH
Od poslední kontroly byly vydány:
1. Směrnice upravující oběh účetních dokladů v územně sa-

•

mosprávném celku Klenčí pod Čerchovem; 2. Směrnice k
finanční kontrole v územně samosprávném celku Klenčí pod
Čerchovem; 3. Směrnice k inventarizaci majetku a závazků
v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem; 4.
Směrnice k evidenci, účtování a odepisování majetku v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem; 5. Směrnice
k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem; 6. Směrnice
k aplikaci ošatného.
Směrnice č. 1 – 5 byly prověřeny ve spolupráci s účetní městyse Klenčí p/Č. paní Kohoutovou - nebyly zjištěny žádné nedostatky. Uvedené směrnice jsou uloženy na úřadě.
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady
městyse – průběžně se řeší úkoly dlouhodobého charakteru,
ostatní uložené úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Prezentace Domu přírody
Ve dnech 17. a 18. října hostil Dům přírody v rámci své prezentace dvě významné návštěvy. V úterý 17. října se jednalo
o ukázky realizace projektu z dotačního
programu operačního programu životního prostředí (OPŽP). V rámci tohoto
setkání, které bylo cíleno především na
starosty obcí, ale přítomni byli i zástupci
krajského úřadu, CHKO a Regionální rozvojové agentury, byla představena realizace návštěvnického centra Domu přírody
Českého lesa.
Ve středu 18. října navštívila Dům přírody v rámci svých pravidelných schůzek
pracovní skupina EVVO (enviromentální
vzdělávání, výchova a osvěta) Plzeňského

kraje, která sdružuje zástupce veřejných
institucí (např. Krajský úřad Plzeňského
kraje, Magistrát města Plzně, CHKO Český les, ZOO Plzeň) a zainteresovaných
občanských sdružení (např. Envic, Ametyst, OPS Úhlava, ČSOP Spálené Poříčí,
apod.). Cílem této návštěvy bylo především představení návštěvnického centra
Domu přírody Českého lesa – expozice
a návazné projekty - především práce se
školami v rámci prohlídek Domu přírody.
Poté byly představeny školní vzdělávací
programy, jejichž zahájení plánujeme v
domě přírody na jaro 2018.
Tyto návštěvy jako jiné schůzky pomáhají
hlavně v propagaci a ukotvení Domu pří-

Zájezd na muzikál IAGO
Informační středisko v Klenčí pod Čerchovem stále ještě přijímá přihlášky na
muzikál IAGO. Zájezd do divadla Hybernia v Praze na slavný muzikál se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017. Odjezd
autobusu je v 10 hodin od Domu přírody

Českého lesa v Klenčí. Přihlásit se můžete
osobně v informačním středisku nebo telefonicky na čísle 607178100. Cena jedné
vstupenky je 295,- Kč. Cena za dopravu se
pohybuje kolem 300,- Kč.
mv

rody v povědomí veřejnosti, ale i odborných skupin z řad pedagogů a jiných vzdělávacích středisek. Díky těmto setkáním
se nám otevírají dveře pro další spolupráci, získávání nových kontaktů, upevňování již vzniklých vazeb a snadnější cestu při
hledání zdrojů finanční podpory nových
projektů.
mk

Přednáška
Duchovní kantáty 18. a 19. stol.
Hlavním obsahem pořadu Duchovní
kantáty 18. a 19. století budou přehrávky
vybraných částí Requiem W. A. Mozarta,
Giuseppe Verdiho a Antonína Dvořáka v
interpretaci světových pěvců a orchestrů.
Před uvedením skladeb budete seznámeni s historií jejich vzniku a provedení.
Requiem v sobě nemá nic hrozivého, nýbrž mnoho uklidňujícího a utěšujícího.
Ano, především v Mozartově Requiem
platí krásná slova Romaina Rollanda:
„Všechno zde je světlo. Zde je již jen světlo.“
Přednáška se uskuteční v úterý 7. listopadu od 18.00 hod. v Domě přírody.
Ludmila Rejhová
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Swingový podzim
9. koncert bez hranic s účastí českých interpretů
Městys Klenčí pod Čerchovem srdečně
zve na 9. koncert bez hranic, který se koná
v neděli 5. listopadu od 17 hodin v koncertní hale ve Waldmünchenu.
V programu
j a k o
h o s t é
vystoupí
Markéta
Smejkalová
a
Jan
Smigmator.
Markéta Smejkalová v

sobě měla hudbu zakořeněnou odjakživa.
Potřebovala ovšem potkat toho správného člověka, aby si to uvědomila. Poté se
stal její vášní i pracovním
nástrojem saxofon. Že si
vybrala správně, potvrzuje
mimo jiné i fakt, že přípravu na přijímací zkoušky na
konzervatoř, na které se
mnozí chystají léta, zvládla
za jeden rok. V současnosti
na saxofony už jen nehraje,
ale také je sbírá a občas si s
nimi i povídá.
Jan Smigmator od útlého dětství silně inklinoval k
hudbě, jako čtyřletý zpíval
sóla ve folklórním souboru

Kvíteček...už tehdy lehce swingoval! Jazzu se začal věnovat ale později...ve třinácti
letech vyhrál dětský jazzový festival „Baby
sing jazz“ v Litvě, na který
se po dvou letech vrátil a
kde získal bronz a zvláštní
cenu poroty za profesionální výkon.
Vstupenky na koncert
můžete zakoupit v informačním středisku za cenu
100,- Kč. Upozorňujeme,
že máme v této hodnotě k
dispozici jen velmi omezený počet vstupenek.
Marta Vojtíková

Vyrobeno v Czechii - v České republice!
Zájezd do Prahy na prodejní výstavu českých hraček
Dne 17. a 18. 11. proběhne již 5. ročník
českého fortelu!
Česká hračka srdečně zve všechny milovníky české hračkářské, designové a
řemeslné tradice na prodejní výstavu VYROBENO V CZECHII - V ČESKÉ REPUBLICE. Pro malé i velké návštěvníky
je také připraven doprovodný program
a nabídka kvalitního občerstvení z lokálních surovin.
Městys Klenčí pod Čerchovem pořádá dne 18. listopadu 2017 zájezd pro
rodiče s dětmi na výše uvedenou prodejní výstavu. Odjezd autobusu bude 18.
listopadu v 8 hodin od Domu přírody.
Součástí akce jsou tvořivé dílny a herny, ve kterých si děti mohou výrobky vyzkoušet. Kdo ví, třeba tato akce přispěje k
tomu, že některý z malých návštěvníků se
rozhodne pro studium technického oboru
a stane se kapacitou ve svém oboru - jako
výrobce konstrukčních stavebnic nebo
projektant a architekt... Samozřejmostí
je i nabídka lahodného občerstvení a zajímavý doprovodný program.
Pokud se přihlásí dostatečný počet
účastníků do 10. listopadu, zajistíme
vstupné v předprodeji.
Cena za dopravu bude hrazena po obdržení faktury.
mv
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Filmový festival Juniorfest
Program X. ročníku MFF JUNIORFEST v Domažlicích
Návštěvníky ovšem čeká ještě jedna světová premiéra. Ta se odehraje naopak v
úplném závěru festivalu a představí český
snímek Přání k mání režiséra Víta Karase. Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika
podob lásky: o trampotách náctiletého
Alberta, který je až po uši zamilován do
sestry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči a také o lásce
rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích
srdcí Bosák junior snaží získat pozornost
svého otce, mocného hoteliéra. Vánoční
příběh o lásce, rodině a cestě ke štěstí se
v české distribuci objeví až počátkem prosince.
Výkonný ředitel festivalu Michal Šašek
však doporučuje i další filmové projekce:
„Návštěvníci by si neměli nechat ujít kanadský snímek Před koncem světa, který
bude promítán v neděli a je určen mládeži
od 12 let. Doporučuji také čtvrteční projekci nizozemského filmu Agenti jak se
patří, jež mohou navštívit i nejmenší diváci od 7 let. K oběma projekcím jsou přizvány filmové delegace v zastoupení jejich
tvůrců.“

MFF Juniorfest v letošním roce slaví své
desáté jubileum a Domažlice se stanou
jeho hlavním festivalovým centrem. Organizátoři festivalu zde přichystali jedinečnou nabídku filmových projekcí vč. několika významných světových premiér, dále
pak vzdělávací workshopy, pracovní dílny
a mnohá setkání s českými a zahraničními
osobnostmi filmového světa. Festival se
ve městě uskuteční od 4. do 9. listopadu.
Bohatý festivalový program však nabízí až
do 11. listopadu i Plzeň, Horšovský Týn,
Dobřany a Přeštice.
Slavnostní zahájení festivalu se usku-

teční v sobotu 4. listopadu v domažlickém
Městském kulturním centru a pokračovat
bude v Kině Čakan. Letošní ročník zde
odstartuje premiéra dlouho očekávaného finskopolského animovaného snímku
Vánoce s Mumínky. „Pro festival je to velký úspěch, tento dětský film dosud nebyl
nikde prezentován, tudíž se bude jednat
o jeho světovou premiéru. Film navíc přijedou uvést samotní tvůrci,“ sděluje Barbora Černá, nová programová ředitelka
festivalu. Slavnostním zahájením bude
provázet Vladimír Polívka, český divadelní, televizní a filmový herec, syn Chantal
Poullain a Boleslava Polívky.

Domažlický program nabídne i netradiční workshopy a pracovní dílny. V
zahajovací den festivalu bude od 10:00
hodin dopoledne přístupný v Loutkovém
sále workshop filmových triků s využitím
greenscreen stěny. Za odborné asistence
Olgy Walló si také mohou děti ve středu
8. listopadu vyzkoušet, jak vzniká filmový dabing. Legenda českého dabingu, jež
spolupracovala zhruba na stovce celovečerních filmů, nastuduje a předabuje s
dětmi scénu z filmu Asterix a Obelix.
Kompletní program včetně doprovodných událostí je uveřejněn na webových
stránkách festivalu www.juniorfest.cz a
dále na Facebooku MFF Juniorfest. Zde se
také návštěvníci dozví informace o předprodeji vstupenek a akcích v dalších festivalových městech. Přijďte oslavit desáté
jubileum MFF Juniorfest!
Radka Šámalová,
Public relations & Press service
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KALENDÁŘ AKCÍ
Říjen
27. 10. Za krajany do Banátu, 18.00
hod., Dům přírody, přednáška
starosty Jana Bozděcha o cestě do
rumunského Banátu.
28. 10. Oslava výročí vzniku samostatného Československa, 10.00 hod.
pietní akt u pomníku obětem 1.
svět. války.
Listopad
7. 11. Duchovní kantáty 18. a 19. století
(Mozart, Verdi, Dvořák), 18.00
hod. Dům přírody, přednáška
Ludmily Rejhové.
11. 11. Capartická osma, běžecký závod,
Capartice.
11. 11. Pouťová zábava, 20.00 hod. sál
restaurace U Nádraží.
12. 11. Martinská pouť
18. 11. Zájezd pro rodiče s dětmi, 8.00
hod. od Domu přírody, zájezd do
Prahy na prodejní výstavu českých hraček.
Prosinec
1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku.
5. 12. – 5. 1. 2018 Výstava perníkových
chaloupek a soutěž o nejhezčí perníkovou chaloupku, Stará pošta.
22. 12. Gospel, Leona Gyongyosi, kostel
sv. Martina.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
perníkových chaloupek
Na adventní čas chystáme v Klenčí
na Staré poště soutěžní výstavu perníkových chaloupek. První tři nejkrásnější výtvory budou oceněny. Tímto
se obracíme na každého, kdo by měl
zájem se na výstavě podílet a přispět
svým dílem v podobě vlastnoručně
zhotovené perníkové chaloupky. Soutěž není limitována věkem ani pohlavím, podmínkou je zhotovit perníkovou chaloupku libovolného tvaru
i velikosti. Výstava bude zahájena 5.
prosince a potrvá do 5. ledna 2018. Po
celou dobu trvání výstavy budete moci
hlasovat o nejhezčí výtvor. Vítěz bude
vyhlášen po ukončení výstavy. Své
exempláře můžete odevzdat na Starou
poštu do pátku 1. prosince.
TIC

ZA KRAJANY DO BANÁTU

přednáška o návštěvě rumunského Banátu
pátek 27. října 2017 od 18.00 hod.
Dům přírody Českého lesa v Klenčí p. Č.
Ing. et Ing. Jan Bozděch, PhD.
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OBRAZEM

16. 9. se vydalo kolem 150 poutníků na 18 km dlouhou vycházku z
klenečského hřbitova do německého městečka Furth im Wald.
12. 10. se sešli pracovníci informačních center domažlického okresu a partnerských měst na německé straně ke společnému výjezdu
za poznáním turistických zajímavostí na německé straně hranice.
Tento výjezd navazoval na jarní část setkání, kdy účastníci navštívili turistické cíle na české straně hranice.

14. 10. uspořádala správa CHKO komentovanou procházku k Postřekovským rybníkům Z domu přírody na pátrání po bobrech.
21. 10. odstartoval v Klenčí 12. ročník Běhu přátelství Klenčí pod
Čerchovem - Waldmünchen. Na prvním místě doběhl Jiří Voják za
Mílaře Domažlice.

21. 10. završil svým vystoupením VII. ročník varhanních koncertů
Jan Doležel. Po ukončení koncertu pozval umělec návštěvníky na
kůr, kde je neformálním způsobem seznámil s varhany, varhanním
strojem a hrou na varhany.

V podzimních měsících probíhají v domě přírody řemeslné kurzy
paličkování a tkalcovství, které se u účastnic setkaly s velkou oblibou.

