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Milí spoluobčané,
květen se nese nejen v naší zemi především ve znamení konce druhé světové války. Po letech nesmyslného boje
se konečně podařilo nastolit mírový
stav a válka skončila. Bombardováním
bylo poznamenáno i naše Klenčí. Dnes
už můžeme na vše vzpomínat pouze z
fotografií a vyprávění posledních pamětníků. Od konce války je to již 73 let,
což se může jevit jako poměrně dlouhá
doba na to, aby svět vzal rozum do hrsti
a konflikty mezi lidmi se spíše mírnily.
Možná je to ale velmi krátká doba na to,
aby to lidé na světě pochopili, protože
jak všichni víme, neustále se vyskytují místa, kde se válčí, lidé spolu bojují.
Posledním příkladem je útok jednotek
USA v Sýrii, která - ač nepochopitelně
- proti vlastním lidem použila chemické zbraně. USA však reagovalo raketovými útoky, které ale samy o sobě těžko
vyřeší současnou situaci. Můžeme být
rádi, že žijeme v klidné zemi a můžeme
být spokojeni s tím, co máme a jaký život žijeme.
V Klenčí si osvobození od II. světové
války znovu připomeneme 1. května v
10:00 u budovy úřadu městyse pietním
aktem a položením květin u pamětní
desky americké armádě. Hned poté budou položeny květiny také u pomníků
na Výhledech.
1. květen je zároveň Svátkem práce.
V loňském roce jsem uváděl aktuální
procento nezaměstnanosti, které se
rovnalo 4,8 %. Nyní se pohybujeme kolem 3,5 %, což je bezpochyby nejnižší
číslo od roku 1997. Situace na pracovním trhu je nyní mimořádně příznivá.
Tak to však nepochybně nebude vždy.
Proto si važme i těchto situací.
Květen je nazýván také měsícem lásky, příroda se po zimě probouzí k životu, přichází to pravé jaro, a proto si
přejme, abychom si krás přírody mohli
užívat co nevíce.
Jan Bozděch, starosta městyse
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Pocta rudoarmějcům
Odhalení pomníku na Výhledech

Dne 14. 4. 2018 hostilo Klenčí pod Čerchovem vzácnou návštěvu. Na odhalení
pomníku věnovanému památce zesnulým
rudoarmějcům na Výhledech přijali pozvání pan Valerij Vasiljevič Konnov – 1.
tajemník Velvyslanectví Ruské federace v
České republice a pan Michail Nikolajevič
Ledeňov – Generální konzul Ruské federace v Karlových Varech.
Na Výhledech byl tak společně při pietním aktu odhalen obnovený pomník, a
protože se o jeho historii mnoho nehovoří, informačních zdrojů také není mnoho,
a neznalí si historii tohoto pomníku často
pletou, tak si ji v pár slovech dovolím připomenout:
Zdroj: Vojenské střípky kraje pod Čerchovem, rok vydání 2012 a Památníky Domažlicka, rok vydání 1980.
Pomník je věnován tragicky zemřelým
ruským vojákům. Ještě před příchodem
fronty, někdy kolem 25. dubna 1945, se
nacházelo v prostoru mezi německou obcí
Höll a českou Lískovou téměř 1200 sovětských válečných zajatců, kteří se tam

dostali v rámci pochodu smrti z koncentračního tábora Flossenbürg. Záměrem
příslušníků zbraní SS bylo tyto zajatce popravit ještě před příchodem amerických
vojsk, avšak příslušníkům Volkssturmu z
nedalekého Waldmünchenu se tomu jako
zázrakem podařilo zabránit. Jakmile byly
vojenské operace po skončení druhé světové války ukončeny, američtí vojáci tyto
zajatce na nákladních autech převáželi
do Československa, směrem do Klenčí a
dále na východ. Řidiči jednoho nákladního automobilu se nepodařilo při jízdě 21.
května 1945 zvládnout ostrou levotočivou
zatáčku, která vede v místech kolem pomníku J. Š. Baara, a havaroval na svahu
pod ní. V řadách přepravovaných sovětských zajatců bylo pět mrtvých. Dva lidé
zemřeli přímo zde, v zatáčce na Výhledech
a byli pochováni v Klenčí na hřbitově. Další 3 zemřeli o několik dnů později a byli
pochováni přímo na Výhledech. V roce
1947 byl hrob otevřen a pozůstatky těchto
tří sovětských občanů byly převezeny také
na klenečský hřbitov. Dokončení na str. 5
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Brabanti v Klenčí
Po 31 letech navštíví belgický lidový orchestr opět Klenčí

10. května 2018 navštíví Klenčí Brabantský lidový orchestr, který si u nás
naposledy zahrál v roce 1987.Vzniklo tak
přátelství zejména mezi zpěváky Haltravanu, zástupců obce, osvětové besedy a
brabantskými muzikanty. Od té doby se
vzájemně navštěvujeme a v Klenčí jsme
měli možnost zhlédnout a hlavně si poslechnout dvě skvělá belgická hudební
tělesa - dívčí flétnovou skupinu Pamina a
čtyřicetičlenný dechový United Brass.
Letos v květnu nás tedy po 31 letech opět
navštíví kompletní Brabantský hudební

orchestr. 11. května dopoledne se představí dětem v naší základní škole a od 19
hodin si budou moci zájemci o tyto velmi
melodické skladby Brabanty poslechnout
v sále U Nádraží. Jejich vystoupení doplní
mužský pěvecký sbor Haltravan, Jana Hojdová a Marie Freiová a Konrádyho dudácká muzika. V sobotu 12. května v odpoledních hodinách si Brabanti zahrají v atriu
Chodského hradu v Domažlicích.
Brabantský lidový orchestr vznikl v
roce 1978 jako skupina hudebníků, kteří
si dali za cíl oživit typický regionální taneční repertoár belgického Brabantska.
Pod vedením Huberta Boone, jehož vášní
bylo pátrání ve starých knihách, notách a
autentických záznamech hudebních skladeb, se sešli představitelé nejrůznějších
hudebních žánrů (irská a anglosaská lidová hudba, klasika, bluegrass, ...). Vyvinuli
svou vlastní hudbu s doprovodem houslí,
akordeonu, citery, basy, flétny a klarinetu

a mnohdy i s dudami, cimbálem a malými
bicími nástroji. A jedno je jisté: Publikum
miluje jejich strhující muziku! Orchestr
hraje polky, skotské tance, mazurky, valčíky a čtverylky doma i v zahraničí.
V průběhu let došlo k několika změnám
v obsazení, ale základ hudby, její srdce a
chytlavá melodie zůstaly stejné.
Hudba Brabantského lidového orchestru zazněla již v mnoha zemích: Arménie,
Bulharsko, Brazílie, Burkina Faso, Kanada, Kuba, Dánsko, Německo, Francie,
Velká Británie, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Keňa, Mali, Moldávie, Nizozemsko, Severení Korea, Uganda, Ukrajina, Rusko,
Španělsko, Saudská Arábie, Česko.
Orchestr si vytvořil kontakty na hudebníky ze všech těchto zemí. Členové orchestru si ze svých cest přivezli také mnohé
hudební suvenýry, kterými občas obohatí
svůj hudební program.
Marta Vojtíková

Dům u dvou vražd
Komedyjanti z Tachova zahrají v Klenčí detektivku

Divadelní představení s tímto názvem
sehrají tachovští ochotníci „Komedyjanti“ v klenečském sále U Nádraží v
sobotu 28. 4. 2018 od 19 hodin. Vstupné
je dobrovolné.
Představte si situaci. Znáte jméno oběti.
Přesné datum, čas i místo její smrti. Dokonce znáte i všechny podezřelé. A přesto
dojde k vraždě. A to dokonce k vraždě
uvnitř zamčeného pokoje. Jak? Kdo? A
proč? Na všechny tyto otázky musí odpovědět jeden jediný muž. Ne, není to
inspektor Scotland Yardu, ani soukromý
detektiv. Je to vážený psychiatr...
Arthur Watkyn (pravým jménem Arthur
Watkins) se narodil v roce 1907 v Abery-

thwithu ve Walesu. Studoval v Oxfordu a
hned po absolutoriu se začíná intenzivně
věnovat psaní, i když byl zaměstnám jako
úředník. Jeho první hrou byla společenská komedie „Dobré a zlé“, jejíž premiéra
se už v roce 1932 setkala v Anglii s úspěchem. Dále píše Watkyn životopisné hry
a romantické historické komedie z anglických dějin, ale skutečně se proslavil až
detektivními hrami a komediemi.
Za války pracoval v civilní protiletecké
obraně ministerstva vnitra a od roku 1948
byl tajemníkem Britské rady filmových
pracovníků. Po dlouhé roky se věnoval
divadlu nejen jako autor, ale i jako herec
Theatre Repertoary. Světový úspěch mu
přinesla zejména komedie „Co v detektivce nebylo“, ale ani jeho další díla rozhodně
nezapadla.
Divadlu a jeho potřebám rozuměl už
proto, že v mládí působil jako herec. Jeho
nejmilejší rolí byl Algernon z Wildeovy komedie „Jak je důležité míti Filipa“.
Arthur Watkyn přijížděl rád do Československa na premiéry svých her. Bohužel
tragická smrt v roce 1965 při automobilové havárii v jižní Anglii ukončila plodný ži-

vot umělce, který tak osobitým způsobem
osvěžil detektivní žánr o nadhled a vtip (i
když o sobě napsal, že po Shakespearovi
dělá už dost zbytečnou práci).
Doktor Morelle je fiktivní postava, kterou pro tehdejší rozhlasovou stanici BBC
vytvořil anglický herec, dramatik, spisovatel, novinář a scénárista Ernest Dudley
(23. 6. 1908 – 1. 2. 2006).
Vážený psychiatr a detektiv amatér doktor Morelle, se velmi rychle přestěhoval z
původně rádiového vysílání do nově vznikající televize a zejména ve 40. a 50. letech
učaroval britským divákům v pořadech:
Dr. Morelle, The Armchair Detective
(Doktor Morelle, detektiv z lenošky) a The
Dr. Morelle — the man you love to hate!
(Doktor Morelle - muž, jehož milujete nenávidět).
V průběhu dalších let se dr. Morelle objevil jako románová postava na pokračování na stránkách řady britských deníků.
Jeho jméno lze spolehlivě vysledovat i v
mnoha dalších narážkách nebo kulturních
odkazech zejména britské literatury a šoubyznysu a cizí mu samozřejmě nezůstalo
ani divadelní prostředí.
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USNESENÍ z 81. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 26. března 2018
Rada městyse:
A.
1.81

2.81

3.81

4.81

5.81

Schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Klenčí
pod Čerchovem, DO, 615/2 – kNN, IP-12-0003921/1/
VB k pozemku p.č. 2666/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem
se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení spolčeností STEMONT JS s.r.o., IČO: 27971589, sídlem Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn.
Smlouvu o implementaci (uskutečnění) pronájmu a
podpoře informačního systému Mestskyrozhlas.cz se
společností Mestskyrozhlas.cz, IČO: 75376148, sídlem
Americká 398, 345 62 Holýšov.
Smlouvu o dílo č. X/2018 na přípravu a realizaci zadávacího řízení na zakázku: „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Klenčí pod Čerchovem“ se společností Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.,
IČO: 25154711, sídlem Stachy 422, 384 73 Stachy.
Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace stavby:
„Klenčí pod Čerchovem – Místní komunikace za zdravotním střediskem, mezi bytovkami s projektovou kanceláří IK Plzeň, s.r.o., IČO: 49789066, sídlem Lesní 594,
345 06 Kdyně.
Nabídku pana Jana Beneše na zpracování projektu na
akci: „Prodloužení parkoviště na parcele 2419/11 v KÚ
Klenčí pod Čerchovem“.

6.81
7.81
8.81
B.
9.81
10.81
11.81
C.
12.81
13.81
D.
14.81

Nájemní smlouvu v č.p. 330 s nájemníkem č. 670 s platností do 30. 6. 2018.
Výměnu oken a dveří na objektu čp. 38, budova zahrádkářů, dle nabídky společnosti DAK cz s.r.o., IČO:
25221507, sídlem: Křimická 115, 318 00 Plzeň.
Žádost SDH Klenčí na pronájem kulturního sálu a přilehlých místností za účelem konání hasičského bálu v
roce 2019.
Ukládá:
Starostovi provést zadávací řízení na akci zateplení objektu MŠ v Klenčí pod Čerchovem v režimu zakázky malého rozsahu.
Starostovi projednat s dopravní policií vyjádření k
pasportu dopravního značení, zejména značky 4a a 4b.
Starostovi připravit nabídky na varianty provedení
vchodových vrat na hřbitově v Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí:
Vyjádření dopravní policie k návrhu pasportu dopravního značení.
Benchmarking knihoven vč. knihovny městyse.
Neschvaluje:
Žádost IV-Nakladatelství s.r.o. o poskytnutí příspěvku
na publikaci Českého červeného kříže: „Podivuhodná
dobrodružství rodiny Vojtíškovy“.

USNESENÍ z 82. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 29. března 2018
Rada městyse:
A.
1.82

Schvaluje:
Pronájem prostor kanceláře úřadu městyse na adrese
Klenčí pod Čerchovem 118.

USNESENÍ z 83. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 11. dubna 2018
Rada městyse:
A.
1.83
2.83
3.83
4.83
5.83

Schvaluje:
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č.
1742/36, druh pozemku ostatní plocha, KÚ Klenčí pod
Čerchovem o velikosti 20 m2 za účelem skladování dřeva.
Žádost TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem, z.s. o pronájem kulturního sálu a přilehlých místností za účelem konání Pouťové zábavy 2018.
Žádost TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem, z.s. o pronájem kulturního sálu a přilehlých místností za účelem konání Sportovního bálu v roce 2019.
Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za
účelem konání svatební oslavy v termínu 1. 9. 2018.
Žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých prostor za
účelem konání svatební oslavy v termínu 8. 9. 2018.

Poplatky za odpady a psy
Žádáme všechny spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazené poplatky za komunální odpad a za psa, ať tak učiní bez zbytečného
odkladu. Termín na uhrazení těchto poplatků byl 31. 3. 2018.
V případě neuhrazení bude rada příp. zastupitelstvo městyse
rozhodovat o dalším postupu.
Jan Bozděch

6.83
B.
C.
7.83
8.83
9.83
10.83
D.
E.
11.83

Revokaci usnesení rady městyse č. 8.65 ze dne 15. 8. 2017.
Ukládá:
Bere na vědomí:
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1742/36 o velikosti 20 m2 za účelem skladování dřeva.
Cenové nabídky na výměnu topení v sále KD u nádraží.
Žádost o vyřešení hluku ze sousedních bytů v objektu čp. 330.
Protokol o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení Domažlice č. 124/18/440 u úřadu městyse.
Neschvaluje:
Doporučuje:
Výboru pro výstavbu a územní plánování projednat žádost
o vyřešení hluku ze sousedních bytů v objektu čp. 330.

Svoz komunálního odpadu:
Duben - 24.; Květen – 8., 22.; Červen – 5., 19.

INZERÁT

Prodám dům v Klenčí, č.p. 65, tel. 737 207 921.
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Zpráva kontrolního výboru za měsíc březen 2018
V měsíci březnu proběhla kontrola plnění nájmů a služeb za bytové prostory, placení nájmů za nebytové prostory a pozemky ke
dni 28. 2. 2018.
Bytové prostory v č. p. 206, č. p. 90, DPS, č. p. 331, 332, 333
jsou bez závad. V č. p. 330 (kasárna) byly zjištěny nedoplatky ve
výši 9 138,00 Kč. Veškeré nedoplatky jsou řešeny právním zástupcem městyse. Kontrolou placení nájmu nebytových prostor
byly zjištěny nedoplatky ve výši 33 686,50 Kč (spláceno), garáž u
bývalé kotelny 8 644,- Kč (řeší právní zástupce městyse – soudní
rozhodnutí). Na pozemku pod bývalým psincem je stále evidován
nedoplatek ve výši 12 056,- Kč. Ostatní nájmy za nebytové pro-

story a pozemky jsou řádně plněny.
Dále byla provedena kontrola výše úvěrů přijatých městysem
Klenčí pod Čerchovem a jejich splácení.
Předloženy byly: úvěr 21 000 000,- Kč (bytovky č. p. 331 - 333)
– splatnost do roku 2023 a úvěr 15 000 000,- Kč (silnice, chodníky) – splatnost do roku 2024 jsou bez závad.
Dále byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva
městyse a rady městyse. Některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru a řeší se, ostatní úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Slavnosti svobody Plzeň
3. - 6. května 2018
výcviku nových pilotů USAAF v
Texasu. Čelo konvoje včetně džípů
s válečnými veterány bude pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na
náměstí Republiky, kde budou mít
návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a
setkat se s americkým a belgickými veterány.

Dobové kempy
Události odehrávající se na začátku
května roku 1945 si jako každý rok Plzeň
připomene Slavnostmi svobody, tradiční
akcí s bohatým vojensko-historickým a
kulturním programem. Oslavy osvobození americkou armádou se uskuteční od
čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy vyvrcholí vzpomínkovým setkáním u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou
letech vrací jeho původní podoba. Hlavnímu programu bude předcházet 1. května
v lochotínském amfiteátru koncert slavné
kapely The Australian Pink Floyd Show s
nesmrtelnou hudbou legendární kapely
Pink Floyd v doprovodu nejmodernějších
světelných efektů a animací.

Convoy of Liberty
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka
vojenských historických vozidel s 200
kusy techniky, projede zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků letos
mimořádně v sobotu 5. května. Ve vzduchu ji přeletem doprovodí nejen současné
vojenské letouny, ale i nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo britského královského
letectva za druhé světové války Spitfire
a Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k

K atmosféře Slavností svobody
patří dobové vojenské kempy. V parku za
obchodním centrem Plzeň Plaza se rozloží
vojenské tábory 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády.
K vidění tady bude i polní letiště s dvoumístným průzkumným letadlem Piper
L4H a tábor RAF, britského královského
letectva, jehož 100. výročí založení si letos
připomínáme a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků.
Královské letectvo a navíc ženské pomocné letecké sbory (WAAF) připomene také
kemp v prostoru U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde je pravidelně
při oslavách v rámci projektu Plzeň 1945
představován život v táboře 2. pěší divize
a taky civilistů. Camp Raiders s expozicí
americké pěchoty bude mít své stanoviště
před kulturním domem Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého muzea

Patton Memorial Pilsen se svými více než
tisíci exponáty a fotografiemi vztahujícími
se k americké armádě a událostem 2. světové války.

Bohatý kulturní program
Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který Plzeň přenese zpět do
radosti z konce války a osvobození. Hlavní program na náměstí Republiky zahájí
v pátek 4. května nejlepší big band všech
dob s více než 80letou historií, legendární americký The Count Basie Orchestra,
o jehož kvalitách vypovídá celkem 18 cen
Grammy. Folkové sobotní odpoledne bude
hostit Nezmary a Big Band Klatovy, Cop,
Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední době
oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude patřit Hrádeckému Big Bandu, kapele St.
Johnny Blues a Mydy Rabycad. V Křižíkových sadech oživí vojenské ležení folklor,
swing, scénky s komentářem či ukázky
módy a na pódiu amfiteátru za obchodním
centrem Plzeň Plaza se představí folkoví a
country muzikanti.

Vzpomínkové akty
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých památníků, speciální akce, mezi nimi 3. května Plzeňské
rozhovory II na téma 100 let česko-amerických vztahů s podtitulem Co nás spojuje, a výstavy. Například venkovní expozice
ve Smetanových sadech s názvem Muži
generála Pierce připomene 75. výročí
založení 16. obrněné divize, která v roce
1945 vstoupila do Plzně jako první jednotka americké armády.
Více informací o programu najdete na
www.slavnostisvobody.cz
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Dokončení ze str. 1
V roce 1977 byl na místě původního pochování postaven pomníček.
Byli to nepochybně hrdinové, kteří
přežili válku a bohužel neměli možnost
s ostatními oslavit její konec. To však nebyl jediný kontakt s Rusy v Klenčí a okolí. Nejen z vyprávění našeho strýce Karla
Bendy víme, že Klenčím projížděl vlak
smrti z koncentračního tábora Buchenwald a na zdejším nádraží stál 2 dny
(bylo to snad 16. 4. 1944). Místní, včetně
Karla, jim nosili jídlo. A právě Karel, podobně jako několik dalších, přivedl z tohoto vlaku čtyři ruské vězně. Ti pak v našem
domě přečkali do konce války. Vyráběli
takové malé šperkovničky a zdobili je slámou. Když byl v dubnu 1945 na Klenčí
nálet, přijeli k našemu domu Němči s vozem s municí. Ze stodoly se musel vyvézt
žebřiňák a oni s vozem zajeli dovnitř, aby
se zde ukryli. Nad nimi, „na odru“, byli
ukryti čtyři ruští zajatci. Ti měli obrovské
štěstí, že neprohledávali dům ani stodolu
„s odrem“. Po náletu se Němci s municí
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vypakovali a odjeli. S koncem války odešli i ruští zajatci. Jestli se všichni vrátili v
pořádku domů, nevíme. Naše rodina je
zkoušela kontaktovat, ale nikdy se to již
nepodařilo.
Tento článek byl jakousi vzpomínkou
nejen na události války, ale také na pamětníky, kteří už bohužel nejsou mezi námi. A
jediné dokumenty jsou vlastně vzpomínky
na jejich vyprávění.
Jen si můžeme opět postesknout, že
nebýt občanů z jiných obcí Domažlicka,
tak bychom se v sobotu na Výhledech při
vzpomínce nesešli ani v 10ti lidech, což by
byla s ohledem na vážnost celé akce naše
ostuda.
Závěrem bych rád poděkoval našemu
europoslanci panu Jiřímu Maštálkovi, který obnovený pomník financoval. Zástupci
Ruské federace v České republice se ještě
zmínili, že v Plzeňském kraji budou připravovat publikaci o válečných hrobech,
protože taková publikace v celém regionu
momentálně není zpracována.
Jan Bozděch

Milujeme dobré jídlo!
Zájezd na Fresh Festival Plzeň 2018
Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva
městyse Klenčí pod Čerchovem pořádá
v sobotu 19. 5. 2018 autobusový zájezd
na FRESH FESTIVAL Plzeň 2018. Největší český gurmánský festival dobrého
jídla a pití Beko Fresh festival, který má
již osmiletou tradici, zavítá třetí květnový
víkend do západních Čech a představí to
nejlepší ze současné gastronomie. V rámci programu bude i letos připraveno hned
několik pódií, kde se vystřídají při svých
živých cooking show taková esa, jakými
jsou Zdeněk Pohlreich, Marcel Ihnačák,
Petr Stupka nebo Roman Vaněk. Z občerstvení nebude chybět rozmanitá nabídka produkce rodinných minipivovarů,
koktejlových a fresh barů. Více informací
o festivalu na: www.freshfestival.cz

Vstupné na festival: Na místě: 150 Kč
jednodenní vstup, předprodej s bonusem:
100 Kč vstup + škola čepování piva Pilsner Urquell, ZTP a děti do 130 cm vstup
zdarma.
Odjezd autobusu z Klenčí v 9:00 a návrat v cca 19:00. Předpokládaná cena zájezdu cca 150 Kč.
Přihlásit se můžete v Turistickém informačním centru Klenčí, u p. Dušana Kopči
nebo p. Pavla Smazala, popřípadě na tel:
774 509 848. Můžeme zajistit vstupenky
za předprodejní cenu 100 Kč, při přihlášení a složení ceny vstupenky do 10. 5. 2018.
Srdečně zveme všechny občany na nevšední kulinářský zážitek.
VKS

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při uspořádání
letošní akce Masopust - akce na pomoc
koňskému útulku.
Jsou to: SDH Klenčí, Karel Houdek, Karel Buršík, Policie ČR – okresní ředitelství
Domažlice, obvodní oddělení a dopravní
inspektorát, OSA, starosta městysu Jan
Bozděch, rada městysu, pracovníci ÚM a
IS, Petr Jančařík, Jiří Baar, Miroslav Holar, Ladislav Jeřábek, Ivan Kobes, Roman
Muhr, Pavel Soukup, Milan Toman, Ivana
Dolejší, Ladislav Kulhánek, Jaromír Kalíšek, Jana Psutková, Jan Teplík, Jan Havel,
Pavel Ševčík, Pavla Hanzová, Miloslav
Císler, Helena Stašová, Vendy Singerová a
mnoho dalších.
Poděkování patří i firmám, které pomohly při pořádání Masopustu 2017:
rodinný pivovar Chodovar, Steatit v.o.s.,
Baar Jindřich s.r.o., První chodská develop
a.s., restaurace U Nádraží - Jan Hota, Hotel Výhledy, Praves spol. s.r.o., VS Čerchov
a.s., Zemědělská společnost Čerchov a.s.,
Autodoprava Tomáš Šimek, Artes natur
s.r.o., hospoda U Psůtků, Mijava spol. s.r.o.
- Kozinova ulice, Dům barev – PPG Deco
Czech a.s. - Lenka Kašová, Akva ZOO - Josef Holešovský, Kosmetický salon Renata,
Manikúra - Martina Hrušková, Kadeřnictví
Zuzana.
Poděkování zaslouží i všichni účastníci
průvodu - zejména ti s maskami a dechová
kapela Sedmihorka. Za koňský doprovod pak miřkovský útulek pro týrané koně
„S.O.S. - Život pro koně“ s vedoucí Blankou Schöpferovou. Hlavní poděkování pak
patří členům přípravného výboru pánům
Josefu Ondráčkovi, Karlu Peštovi, Václavu
Sedlákovi, Dušanu Kopčovi, Blance Kopčové, Petru Kopčovi, Miroslavu Vařekovi,
Anežce Kunešové za pomoc při organizaci
celé akce.
Jiří Anderle, předseda VRMKO a VKS

Jižní Morava podruhé
S konečnou platností sdělujeme, že zájezd po jižní Moravě se uskuteční ve dnech
8. – 10. června 2018. Ubytování je zajištěno v Mutěnicích, odkud budeme vyjíždět
po přírodních a historických krásách, které jsme v loňském roce nestačili navštívit..
Podrobný program uvedeme v květnovém

vydání Čakanu.
Protože máme ještě volná místa, mohou
se zájemci stále hlásit v informačním středisku v Klenčí p. Č. osobně nebo telefonicky: 379795325, 607178100.
M.V.

Druhé rozšířené vydání v prodeji v
Turistickém informačním centru Klenčí
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Srdcař Richard Kubec
Nejlepší zaměstnanci převzali „Srdce nemocnic
Plzeňského kraje“
dlouhodobý přínos krajskému
zdravotnictví a příkladnou péči o
dětské pacienty oceněna in memoriam i Vladimíra Speierlová z
Domažlické nemocnice.

Krajem vlastněné rodinné nemocnice
ocenily ve středu 4. dubna své nejlepší zaměstnance. Cena Srdce nemocnic Plzeňského kraje se předávala při slavnostním
večeru na Nové scéně Divadla J. K. Tyla
v Plzni. Za obětavou, odbornou a zodpovědnou práci a pomoc rozvíjet a zlepšovat
péči v krajem vlastněných zdravotnických
zařízeních bylo předáno zdravotníkům i
nezdravotníkům celkem 25 skleněných
sošek se symbolem srdce.
„Práci zdravotníků náleží velký respekt.
Zpravidla první ho vyjádří spokojený pacient a nejbližší kolegové. Předání této ceny
je vyjádřením velkého uznání i všech nás
ostatních," uvedl k oceňování předseda
představenstva společnosti Nemocnice
Plzeňského kraje Marek Kýhos s tím, že
dobrou medicínu, jaká se dělá v rodinných
nemocnicích kraje, lze trvale dělat jen s
erudovaným, motivovaným a spokojeným
personálem. „Je proto naší velkou ambicí
se v tomto směru dále posouvat," doplnil.
V každé z nemocnic v Domažlicích,
Horažďovicích, Klatovech, Rokycanech,
Stodu a Svaté Anně v Plané se vybírali
nejlepší pracovníci ve čtyřech kategoriích.
Volili je přímo zaměstnanci jednotlivých
nemocnic. Kromě nich byla hejtmanem
Plzeňského kraje Josefem Bernardem za

Držitelé ceny Srdce nemocnic Plzeňského kraje
Domažlická nemocnice
Vladimíra Speierlová – vrchní
sestra dětského oddělení
Oceněna in memoriam za dlouhodobý přínos krajskému zdravotnictví a
příkladnou péči o dětské pacienty.
Richard Kubec (Klenčí pod Čerchovem)
– sanitář na interním oddělení
Pracovitý, trpělivý, obětavý - doslova dýchá za své oddělení. Už 20 let takto vnímají svého kolegu zdravotníci v Domažlicích.
Růžena Krippnerová – staniční sestra
na chirurgickém oddělení
I přes zdravotní problémy ve svém blízkém osobním okolí zůstává trvale spolehlivá, zodpovědná a opěrným bodem celého oddělení.
Barbora Hrušková – vedoucí lékařka
gynekologicko-porodnického oddělení
Díky vysoké profesionalitě a ochotě je
oblíbená u pacientek a rodiček. Díky pracovnímu nasazení a odbornosti je pilířem
svého pracoviště.
Miroslava Frčková – dokumentační
pracovnice interního oddělení
Pro své znalosti, dovednosti a svědomitost je nepostradatelná nejen na svém
úseku, ale pomáhá s dokumentací v celé
nemocnici.

Výstup na domažlickou věž
7. dubna pořádal SDH Domažlice již
15. ročník extrémního závodu ve Výstupu
na domažlickou věž. Zúčastnila se jej necelá stovka závodníků ze 48 různých sborů
SDH celé republiky.
V kategorii do třiceti let mělo Klenčí
mezi 52 soutěžícími také dva zástupce
pány Přemka Lamače a Jiřího Hnyka. První jmenovaný obsadil krásné 13. místo.

Jirka Hnyk podobně jako v loňském roce
zvítězil a v čase 73,844 sekund zdolal v
plné výstroji jako první 196 dřevěných
schodů.
Myslím si, že nejen za místní sbor SDH
a městys Klenčí pod Čerchovem patří oběma pánům velké poděkování za výbornou
reprezentaci městyse a gratulace ke skvělému výsledku.
Jan Bozděch

PROSBA
Obracím se na vás s žádostí o spolupráci. V současnosti provádím výzkum
věnovaný historii poštovnictví na Domažlicku. Výstupem bude publikace
a výstava, mapující historii pošty i v
Klenčí pod Čerchovem. Zdroje informací pro tuto oblast jsou velmi omezené (kroniky, dobový tisk) a velice bych
ocenila jakoukoliv spolupráci z vaší
strany, týkající se informací o POŠTĚ:
• Kde pošta v historii sídlila
• Otevírací doba
• Zaměstnanci pošty
• Osobní vzpomínky pamětníků
• Dobové dokumenty. Zejména fotografie, otisky razítek, pohledy, dopisnice…
Mgr. Kristýna Pinkrová
Muzeum Chodska v Domažlicích
Chodsko žije! spolek pro kulturu a
rozvoj
kristyna.pinkr@gmail.com
tel.: 778 493 101

Pamětníci železné opony
„Paměť národa“ chystá na podzim putovní výstavu „Když spadla železná opona“ věnovanou fenoménu
železné opony. Tato výstava má přiblížit život v pohraničí ve druhé polovině
20. století prostřednictvím příběhů
převaděčů, agentů, kopečkářů, emigrantů, ale i lidí, kteří sem přišli za vidinou lepšího života nebo na pracovní
umístěnku, vojáků pohraniční stráže či
těch, kteří zde žili po generace a dokáží
popsat proměnu kraje, když spadla železná opona. Vzpomínky několika tisíc
lidí již jsou zachyceny v databázi. Přesto
je spousta pamětníků, jejichž vzpomínky na zaznamenání teprve čekají.
Pokud je v Klenčí či okolí někdo, jehož život doba železné opony poznamenala a vztahuje se k naznačeným tématům, může poskytnout kontakt na
tel.: 724 317 539 nebo na
e-mail:
marketa.cekanova@postbellum.cz.
Vzpomínky pamětníků budou natočeny
na audio či videozáznam v plzeňském
studiu.
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Kalendář Akcí
Duben
do 27. 4. Ochrana přírody a krajiny v
České republice, výstava, Dům
přírody Českého lesa, vstup volný.
21. 4. Pouť na Výhledech, 13.00 hod.,
kaple sv. Vojtěcha.
25. 4. Zasedání zastupitelstva, 18.00
hod., Dům přírody Českého lesa.
28. 4. Poutní mše na Lučině, 15.00
hod., česko-německá poutní mše.
28. 4. Dům u dvou vražd, 19.00 hod.,
sál U Nádraží, divadelní představení v podání ochotnického
souboru Komedyjanti. Vstupné
dobrovolné.
29. 4. Homo ve stínu apokalypsy, 15.00
hod., knihovna Domu přírody
Českého lesa, beseda s Karlem Jachanem.
30. 4. Průvod čarodějnic, Mateřská škola, 17.00 hod.
30. 4. Stavění májky, od 18.30 hod.,
Mastnej flek.
Květen
1. 5. Oslava osvobození, 10.00 hod.,
úřad městyse.
4. 5. Pietní akt obětem II. svět. války,
18.00 hod., hřbitov.
5. 5. Život stromů, 15.00 hod., tělocvična ZŠ, animovaná pohádka
promítaná v kopuli mobilního
planetária, vstupné 50 Kč.
11. 5. Brabanti, 19.00 hod., sál U Nádraží, koncert belgického lidového orchestru. Vstupné dobrovolné.
16. 5. Besídka mladých tanečníků a hudebníků pod vedením Markéty
Kubecové, 17.00 hod., Stará pošta.
19. 5. Zájezd na Fresh Festival, 9.00
hod. od Staré pošty, zájezd do Plzně na největší český gurmánský
festival dobrého jídla a pití. Návrat v 19.00 hod. Cena za dopravu
cca 150 Kč + vstupné 150 Kč.
19. 5. Pouť v Caparticích, 13.00 hod.,
poutní mše u kaple v Caparticích.
25. 5. Koncert Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers, 19.00 hod., sál U
Nádraží.
25. 5. Noc kostelů, 20.00 hod., koncert kapely Spolek nadšených v
Meclově.
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Pozvánka na besedu s Karlem Jachanem
Výbor pro kulturu a sport srdečně zve na besedu s mytologickým archeologem, ufologem a odborníkem na mimozemské civilizace Karlem Jachanem alias Lerakem von
Nachajem s názvem „Homo ve stínu Apokalypsy“.
Beseda se uskuteční v neděli 29. dubna od 15 hodin v knihovně Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.
Karel Jachan (*1940) se zajímá o mytologickou archeologii, ufologii a problematiku
mimozemských civilizací již skoro šedesát let. Veřejnosti je znám spíše pod pseudonymem Lerak von Nachaj. Napsal knihu Kosmické evangelium, publikoval nespočet článků, vystupoval v rozhlase, televizi a zúčastnil se mnoha besed a přednášek.
V roce 2000 kandidoval do Senátu.
Akce navazuje na téma předešlých besed s názvem „Proroctví o budoucnosti“. Na
místě bude k dostání i autorova kniha „Kosmické evangelium“. Vstupné zdarma.
Jiří Anderle, předseda VKS

Mladí tanečníci a hudebníci
pod vedením
Markéty Kubecové
osvěží vaše jarní dny
ve středu 16. května 2018
od 17.00 hodin
Stará pošta
Klenčí pod Čerchovem.

Okénko mateřské školy
Jak pokračuje projekt zahrady…
Krok za krokem pokračujeme po C-E-S-T-Ě projektu Zahrada hrou s Nadací Proměny Karla Komárka. Od podzimu probíhala mnohá pracovní setkání a schůzky k
finálním úpravám a konkretizaci kroků realizačních firem. Ladí se rozpočty, smlouvy, připravují pracovní stroje a materiál.
To vše, aby se během dubna, či května
mohlo začít pracovat a vše plynule navazovalo... K projektu zahrady v létě přibude
ještě zateplování budovy. Zároveň by měly
díky podpoře městyse pokračovat práce
na další části zahrady tak, abychom příští
rok na jaře 2019 mohli využívat krásnou,
funkční a upravenou celou pravou část
zahrady. A protože po zateplení bude potřeba ještě mnoha dalších úprav (záhony,
levá část zahrady...), zažádali jsme spolu s
panem starostou o penízky z Ministerstva
pro životní prostředí na podporu zahrad v
přírodním stylu u mateřských škol. Na vý-

sledek zatím čekáme.
Od našeho vstupu do projektu budování zahrady je s celým projektem spojeno
mnoho času, práce a potřebné koordinace.
Proto bych ráda touto cestou poděkovala
za výdrž především kolegyním ve školce,
pevnému jádru rodičů, panu starostovi a
dalším, kteří nás v myšlence podporují a
drží palce, abychom na cestě neklopýtali a
došli úspěšně do jejího konce.
MOC SI PODPORY VÁŽÍM :)
Věra Čechová
Průběžně můžete projekt sledovat na
webových stránkách mateřské školy
http://msklenci.webnode.cz/ pod záložkou Projekt zahrady s nadací Proměny,
případně na www.nadace-promeny.cz,
kde máme také svou záložku o probíhajícím projektu.
Plán zahrady je k nahlédnutí ve školce.
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Sportovec Domažlicka pro rok 2017
6. Ondřej Váchal (atletika)
7. Bedřich Řechka (silový trojboj,
atletika)
8. Jiří Baier (cyklistika)
9. Jaroslava Záhořová (judo)
10. Karel Rada (silový trojboj)

Horšovský Týn hostil 16. 3. 2018 v hotelu
Šumava vyhlášení ankety Sportovec roku
Domažlicka pro rok 2017. Bohatý program večera doplnilo několik vystoupení.
Ve svých kategoriích si ocenění převzali
tito sportovci a kolektivy:
Dospělí – jednotlivci
1. Kateřina Beroušková (běh na lyžích)
2. Pavel Kouřík (hasičský sport)
3. Jana Brantlová (triatlon)
4. Bohuslav Šála (extrémní běh, karate)
5. Karel Trněný (rallye)

Dospělí – kolektivy
1. AC Domažlice (atletika – muži)
2. TJ Jiskra Domažlice (fotbal –
muži A)
3. TJ Sokol Kdyně (kuželky – tým
A)
4. BK Jiskra Domažlice (basketbal – muži
A)
5. TJ Dynamo Horšovský Týn (tenis –
muži)
Mládež – jednotlivci
(bez určení pořadí)
Martin Fait (plavání)
Veronika Horková (kuželky)
Ivo Švígler (zápas)
Ondřej Květon (stolní tenis)
Alexandra Vrbová (vodní slalom)

19. 5. se koná v Caparticích tradiční pouť.
Od 13. hodin proběhne u kapličky mše.
Těšit se můžete také na jarmark, střelnici a malé občerstvení v
Šebkovně.

pátek 25. května 2018

NOC KOSTELŮ

kostel sv. Archanděla Michaela v Meclově

Vanessa Kocková (sportovní gymnastika)
Tereza Forstová (judo)
Štěpán Hirschau (karate)
Karel Rada (silový trojboj)
Vojtěch Švajner (atletika)
Mládež – kolektivy
1. HC Domažlice (hokej – mladší dorost)
2. Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn
(hlídky dorost)
3. TJ Jiskra Domažlice (fotbal – dorost)
4. TJ Dynamo Horšovský Týn (fotbal –
starší žáci)
5. SK Chodsko Chodov (kolová – žáci)
Krajánek roku
1. Filip Kupilík (volejbal – VK Jihostroj
České Budějovice)
2. Martin Sladký (fotbal – SK Sigma
Olomouc)
3. Tomáš Plojhar (triatlon, atletika –
Slavia VŠ Plzeň)
Trenér roku
Jaroslav Kubík (judo)

