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Číslo 11
Milí spoluobčané,
sv. Martin v letošním roce nepřijel na
bílém koni, jak hovoří pranostika, nýbrž přinesl netradičně teplé počasí, pro
naši pouť je to však ideální.
Celý podzim si připomínáme 100 let
založení Československa. Trochu v pozadí je však pro nás určitě citlivější výročí. 24. 11. 1938, několik týdnů po mnichovské dohodě, mělo dojít na zábor
Chodska nacisty. Do poslední chvíle byl
tento záměr udržován našimi úřady v
tajnosti, teprve úřední zpráva ze dne 21.
11. 1938 hovořila o chystaném zabrání
obcí Klenčí, Starý Postřekov, Nový Postřekov, Trhanov, Chodov, Pec, Česká
Kubice, Babylon, osady Hamry, Pila
a Pelechy. Členem delimitační komise
vyměřující hranice budoucího Československa byl za českou stranu pplk. Josef Sucharda. Deklarované území bylo
Německem obsazeno o 3 dny později.
V zabrané oblasti Chodska žilo přes 5
000 Čechů a jen okolo 360 obyvatel německé národnosti. Odtržení zmiňovaných chodských vesnic velmi ovlivnilo i
některé obce mimo zábor, např. město
Domažlice přišlo o 90 % svého lesního
majetku. Je to již 80 let.
V listopadu uplynulo 25 let od úmrtí
Karla Žežulky, malíře, hudebního skladatele a zpěváka, otce známé zpěvačky
Lídy Nopové.
Protože komunální volby jsou již minulostí, nové zastupitelstvo je již plně
funkční, rád bych vám všem poděkoval
jménem svým i jménem všech členů
zastupitelstva za hlasy, které jste ve volbách rozdělili, a také za důvěru, kterou
jste svěřili do rukou zvolených zástupců. Zastupitelům přeji mnoho úspěchů
při nelehké práci a budeme si držet palce, aby se pro Klenčí podařilo co nejvíce
užitečných projektů.
Jan Bozděch
starosta městyse
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Dubnička a Lahoda
Písničky, které jste ještě neslyšeli

Jsme zkušenostmi ostřílená autorská
dvojice, která si zakládá na kreativitě, hravosti, legraci, melodické muzice a hravých
textech. Píšeme a hrajeme písničky jak pro
dospělé, tak i pro děti, jak veselé, tak i romantické, jak pro nás, tak i pro jiné interprety. Zdeněk strávil léta v opeře a Vilém je
činoherní herec a režisér, a tak máme rádi
komunikaci s diváky a při vystoupeních
vždy panuje příjemná atmosféra.
Jsme baviči a příjemní společníci spíš
než popové hvězdy. Vytváříme dobrou
náladu a chytrou zábavu spíš než zvukovou kulisu a jevištní show. Veselé a vtipné
písničky střídají ty romantické a nostalgické. Povídáme si s lidmi, vyprávíme veselé
historky, lakonické básničky nebo prostě
co nás napadne. Dva největší problémy
našich vystoupení jsou:
1) dostat lidi do sálu
2) dostat lidi ze sálu
Vilém Dubnička - autor textů. Pochází
z Hustopeč nad Bečvou, takže je vlastně
tak trochu Valach! Vystudoval Obchodní
akademii ve Valašském Meziříčí, ale to byl

omyl. Absolvoval činoherní herectví na
DAMU a deset let hrál v činohře Divadla
J. K. Tyla v Plzni. Pak se stal režisérem a
založil festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Moderuje pořad Cyklotoulky/Běžkotoulky na ČT Sport, je na volné
noze, hraje, zpívá, píše písničky a je to veselý muž.
Zdeněk Lahoda - autor hudby. Žil odmala v Horšovském Týně, takže je vlastně
tak trochu Chod! Vyučil se výrobě a opravě hudebních nástrojů v Kraslicích, ale
jeho nejlepším nástrojem je hlas. Deset let
zpíval v opeře Divadla J. K. Tyla v Plzni,
založil mužské vokální kvinteto Hlasoplet,
Sdružení Ty a Já a dětský sbor Lahoda.
Nyní je na volné noze, hraje, zpívá, píše
písničky a je to veselý muž.
Duo Dubnička + Lahoda se v Klenčí pod
Čerchovem v sále U Nádraží představí ve
středu 19. prosince od 19 hodin. Vstupné
dobrovolné.
TIC
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Přelomové osmičky
80 let od záboru Chodska
Dalo by se říci, že roky zakončené „osmičkou“ představují ve vývoji českého
státu osudové mezníky. V letošním roce
2018 si připomínáme významná výročí
těchto let, ne vždy to byly roky plné nadšení a euforie z něčeho nového, jako třeba
u roku 1918, kdy vznikla Československá
republika. Právě podzimní události roku
1938 uvrhly na tehdejší Československo
těžký stín smutku a zmaru a odstartovaly
nekončící řetězec tragických událostí.
ROK 1938
Hospodářská krize roku 1929 rozmetala všechny relativní jistoty a perspektivy
západního světa.
Československa se krize dotkla citlivě v
první polovině třicátých let. Sudety – důležité pohraniční území osídlené převážně
německým etnikem – byly jakožto průmyslová oblast zasaženy nejvíce. Postupem času se sudetští Němci začali – i pod
vlivem podmanivé rozhlasové propagandy z Německa – odklánět od československé demokracie a svoji budoucnost začali
spojovat s německou Třetí říší.

Návštěvy K. Henleina v Hostouni

Německé demokratické strany nedokázaly adekvátně čelit řvavé a lživé kampani
Henleinovy SdP a tak se stalo, že většina
sudetských Němců svými hlasy v parlamentních volbách roku 1935 vyzvedla
Henleina do pozice vítěze voleb.
Rokem 1935 začal osudový soumrak
evropské demokracie. Hitler vyhlásil
brannou povinnost, o rok později napochodoval do Porýní. V obou případech v
rozporu s Versailleskou mírovou smlouvou. Ve Španělsku se rozhořela občanská
válka s takovou intenzitou a brutalitou,
že můžeme hovořit o jakési „předmluvě“
k hrůzám druhé světové války. V září toku
1937 zemřel T. G. M. a symbolicky vyměřil

posledních dvanáct měsíců v životě Československé republiky.
DNE 3. ČERVENCE 1938
se uskutečnila v Domažlicích a na Hrádku u Újezda významná slavnost, nazvaná
„Hold Chodska armádě a státu“, která se
spontánně proměnila v manifestaci proti
hrozícímu fašistickému nebezpečí. Několikatisícové shromáždění svou velikostí předčilo i dosud největší shromáždění
lidu Chodska při odhalování Baarova pomníku na Výhledech. Vyhlášení všeobecné mobilizace 23. září 1938 bylo přijato
s vírou, že se za republiku bude bojovat.
Avšak 30. září hlásil rozhlas zprávu o tom,
že Syrového vláda přijala mnichovský diktát. O půlnoci z 30. září na 1. října 1938
začala německá vojska obsazovat pohraničí, mimo jiné i Čerchov a v průběhu následujících dnů měla být demarkační čára
ještě více posunuta směrem k Domažlicím. Hranice vedla necelé dva kilometry
od Domažlic, přes tzv. „Tejnské háje“.
Události následující po Mnichovu se
pochopitelně dotkly drtivé většiny obyvatel Domažlicka. Obyvatelstvo německé
národnosti na zabraném území většinou
nadšeně vítalo nastalé politické změny,
kdežto obyvatelé české národnosti, kteří
se nedobrovolně ocitli na obsazeném území, toužili po navrácení jimi obývaného
území zpět k československému státu.
Němečtí Židé, komunisté a další odpůrci
okupace německé národnosti prchající
do vnitrozemí byli v obsazeném pohraničí
nenáviděni a nebylo jim říšskoněmeckými
orgány dovoleno odvézt si svůj majetek.
Češi byli pochopitelně velmi negativně
naladěni vůči německému obyvatelstvu,
ale rovněž se objevovaly případy nevraživosti vůči Židům s odůvodněním, že beztoho jsou všichni Němci. Zejména v Domažlicích se objevily letáky s výzvami, aby
lidé nepodporovali židovské obchodníky.
Sociální a hospodářská situace na
Chodsku se začala zhoršovat. V Domažlicích stouply ceny potravin a jako palčivý
se ukázal nedostatek volných bytů. Situaci
velmi ztěžovalo přerušené železniční spojení. Pohraniční říšskoněmecké orgány
na mnoha místech zabraňovaly českému
obyvatelstvu z okupovaného území v přechodu demarkační čáry (např. na návštěvu bohoslužeb ve vnitrozemí).

ZÁBOR CHODSKA
Československo-německá dohoda o
definitivním určení hranic ze dne 20. listopadu 1938 rozhodla o konečném rozsahu území zabraného československému
státu. Mezi oblasti, které byly podle znění
uvedené dohody odstoupeny dne 24. listopadu 1938, byla zahrnuta i část Chodska.
Situační zprávy odesílané četnickými
stanicemi na okresní úřad v polovině listopadu 1938 informovaly o poměrně smířené
náladě panující mezi českým obyvatelstvem
na okrese Domažlice. Výjimkou byly obce v
okolí Domažlic, kde po obou stranách demarkační linie kolovaly zprávy hovořící o
zabrání ryze českých vsí v okolí Domažlic a
panovala obava z jejich naplnění.
Problematičnost železničního spojení po Mnichovu byla logickým důvodem
pro to, aby byly za věrohodné považovány
zprávy o odstoupení obcí, kterými železniční tratě procházejí: Česká Kubice, Babylon, Havlovice, Klenčí pod Čerchovem a
Postřekov.
Šíření dalších informací o zabrání území
za spojnicí Stráž, Veselá hora (Vavřinec),
Dmout, Draženov a Hrádek bylo impulsem k výpravě Chodů do Prahy 14. listopadu 1938. Tomu předcházely protesty domažlické městské rady na předsednictvu
vlády a intervence starosty Matěje Rádla
u československých zástupců delimitační
komise v Praze: nepočetné delegaci byla
povolena návštěva u generála Syrového,
ovšem bez jakéhokoliv výsledku. O dva dny
později manifestovalo „Chodsko“ na domažlickém náměstí. Byl schválen Manifest
Chodského lidu, jehož tištěnou podobu se
však nepodařilo rozšířit. Také intervence
významných osobností Chodska – Jindřicha Jindřicha, Jana Vrby, dr. Jaroslava
Štěpánka (jednatele Baarovy společnosti), architekta Aloise Procházky i historika
Františka Roubíka vyzněly na prázdno.
Již před začátkem záboru se Chodsko ponořilo do smutku, ale ne do nečinnosti. Domažlické kino Sokol připravilo již ve dnech
22. a 23. října 1938 představení filmu Bílá
nemoc a 19. a 20. listopadu zfilmovaný román J. Š. Baara Cestou křížovou.
Před záborem byly odstraněny a ukryty
pamětní desky slavných rodáků: spisovatele a národopisce Jana Františka Hrušky
v Peci a internisty Josefa Thomayera v Trhanově.
Pokračování na str. 5
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USNESENÍ z 98. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 8. října 2018
Rada městyse:
A.
1.98
2.98
3.98
4.98

5.98

6.98
7.98
8.98

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 13/2018 platnou k 31. 10. 2018.
Komisi pro otevírání obálek na zakázku „Pořízení CAS
pro JSDH Klenčí pod Čerchovem“.
Komisi pro otevírání obálek na zakázku „Rozšíření
DPČL o multifunkční sál a parkoviště“.
Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor na
pozemcích p.č. st. 314/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 2 460 m2, p.č. st. 314/3,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 119 m2, p.č. st. 590 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 43 m2, p.č. st. 591, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře
127 m2, p.č. st. 593 druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, o celkové výměře 1 014 m2, p.č. 1769/9 druh
pozemku zahrada, o celkové výměře 457 m2, p.č. 1771/1
druh pozemku orná půda, o celkové výměře 1 024 m2 a
p.č. 2845 druh pozemku ostatní plocha, o celkové výměře 61 m2 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem pronájmu pro výrobu.
Opravu tenisových kurtů ve sportovním areálu městyse
Klenčí pod Čerchovem dle nabídky společnosti SIBERA
SYSTEM, s.r.o., sídlem Obránců míru 1168, 250 02
Stará Boleslav, IČO: 28528735.
Výměnu kotle na tuhá paliva v domě čp. 206.
Přidělení bytu v objektu DPS č. 22.
Servisní smlouvu na IT správu PC techniky v majetku
městyse Klenčí se společností KT plus, sídlem Pelnářova

9.98

B.
10.98
11.98
C.
12.98
13.98
D.
14.98
15.98
16.98

493, 344 01 Domažlice, IČO: 72195541.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-0004645/VB/001 k pozemkům p.č. 2044/2, 2538/8
a 2538/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností ČEZ
Distribuce, a.s. v zastoupení OMEXOM GA Energo,
s.r.o., sídlem Na Střílně.
Ukládá:
Starostovi připravit smlouvu o dílo se spol. SIBERA
SYSTEM s.r.o.
Starostovi prověřit možnosti na prověření připojení
soukromých objektů v městysu na dešťovou popř. na
splaškovou vodu.
Bere na vědomí:
Vyrozumění o zahájení exekuce v dlužné částce č.j. 067
EX 10424/18-7 a srážky ze mzdy v tomto dluhu č.j. 067
EX 10424/18-10.
Stížnost na postup řešení ve věci škody způsobené při
manipulaci s náhrobní deskou.
Neschvaluje:
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2876/1 a 734/5
oba KÚ Klenčí pod Čerchovem o celkové výměře 30 m2
za účelem parkování přívěsného vozíku.
Pořízení bankomatu společnosti ATM Business Development Executive.
Námitku ke zpracovávanému projektu DUR „Místní
komunikace za zdravotním střediskem v Klenčí pod Čerchovem“ z července 2018.

USNESENÍ z 99. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 18. října 2018
Rada městyse:
A.
1.99
2.99
3.99
4.99
5.99
B.
6.99

Schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 14/2018 platnou k 31. 10. 2018.
Zpracování návrhu ochranného pásma pro vodní zdroje
v místní části Černá Řeka dle předložené nabídky.
Havarijní pojištění vozidla DA pro JSDH Klenčí pod Čerchovem u společnosti Generali pojišťovna a.s., sídlem
Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČO: 61859869.
Výměnu vstupních vrat na místním hřbitově dle předložené nabídky.
Žádost Výrobní společnosti Čerchov, a.s. o pronájem
kulturního sálu a přilehlých místností dne 21. 12. 2018
za účelem konání vánočního večírku.
Ukládá:
Starostovi připravit rozpočet na sanaci a opravu omítky
v prostorách pošty v budově úřadu městyse.

7.99
C.
8.99

9.99
10.99

Starostovi vstoupit v jednání s AK Faltýnová, Faltýn &
partneři ohledně pozemků v soukromém vlastnictví na
hřbitově v Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí:
Návrh na sjednání změny nájemní smlouvy s panem Jiřím Bozděchem, v zastoupení AK Faltýnová, Faltýn &
partneři na pozemky v soukromém vlastnictví na hřbitově v Klenčí pod Čerchovem.
Žádost společnosti Česká pošta, s.p. o sanaci a opravu
omítky v prostorách pošty v budově úřadu městyse.
Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje o udělení souhlasu
společnosti Rumpold – R Rokycany, s.r.o. k provozování
zařízení ke sběru a výkupu odpadů a souhlas s provozním řádem zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

USNESENÍ ze 100. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 24. října 2018
Rada městyse:
A.
1.100

2.100

Schvaluje:
Přidělení zakázky „Rozšíření Domu přírody Českého
lesa o multifunkční sál a parkoviště“ společnosti Ing.
Oldřich Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov,
IČO: 128 66 971.
Dodatek č. 4 k licenční smlouvě 1478_2007 na převod

3.100

práv k užívání počítačového programového vybavení
a dat se společností GEPRO spol. s.r.o., Štefánikova
52,150 00 Praha 5, IČO: 44851529.
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV, uzavřené na základě žádosti
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4.100

5.100

6.100

o připojení č. 4121176741 se společností ČEZ Distribuce, a.s. , sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín, IČO:
24729035 k objektu na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava – Čerchov.
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě číslo: 18_VN_1008810957 se společností ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČO: 24729035 k objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 1.
Smlouvu o dílo na opravu tenisových dvorců ve sportovním areálu se společností Sibera systém s.r.o., sídlem Obránců míru 1168, 250 02 Stará Boleslav, IČO:
28528735 na základě cenové nabídky.
Rozpočtovou změnu č. 15/2018 k 31. 10. 2018.

B.
7.100

Ukládá:
Starostovi uzavřít smlouvu o dílo se společností Ing. Oldřich Kovařík na veřejnou zakázku: „Rozšíření Domu
přírody Českého lesa o multifunkční sál a parkoviště“.
C.
Bere na vědomí:
8.100 Zprávu komise pro otevírání obálek o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Rozšíření Domu přírody Českého lesa o multifunkční sál a parkoviště“ a doporučení pro přidělení této zakázky.
9.100 Rozhodnutí Katastrálního úřadu o schválení změny katastrální hranice KÚ městyse Klenčí a obce Postřekov.
10.100 Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve věci schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy KÚ Klenčí
pod Čerchovem.

Usnesení zastupitelstva městyse z 1. veřejného zasedání konaného dne 27. října 2018
Zastupitelstvo městyse:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Určuje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Jiřího
Anderleho a Karla Beneše.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin
Frei, Petr Záhoř.
Schvaluje mandátovou a volební komisi ve složení: Anna
Kobesová, František Čipera.
Bere na vědomí výsledek voleb do zastupitelstva městyse
a zprávu mandátní a volební komise.
Bere na vědomí rezignaci pana Jana Drbala na funkci
člena zastupitelstva.
Schvaluje funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou.
Schvaluje veřejnou volbu funkce starosty.
Zvolilo Jana Bozděcha starostou městyse.
Schvaluje funkci 1. místostarosty jako dlouhodobě neuvolněnou.
Schvaluje veřejnou volbu funkce 1. místostarosty.
Zvolilo pana Přemysla Lamače 1. místostarostou městyse.
Schvaluje zřízení funkce 2. místostarosty.
Schvaluje funkci 2. místostarosty jako dlouhodobě neuvolněnou.
Schvaluje veřejnou volbu funkce 2. místostarosty.
Zvolilo pana Františka Čiperu 2. místostarostou městyse.

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

Schvaluje veřejnou volbu předsedů výborů finančního a
kontrolního.
Zvolilo předsedou FV paní Annu Kobesovou.
Zvolilo předsedou KV pana Martina Freie.
Schvaluje zřízení výboru pro životní prostředí, výstavbu
a územní plánování.
Zvolilo předsedou výboru pro životní prostředí, výstavbu a územní plánování pana Karla Beneše.
Schvaluje zřízení výboru pro kulturu, sport a osady.
Zvolilo předsedou výboru pro kulturu, sport a osady
pana Jiřího Anderleho.
Ukládá zvoleným předsedům všech výborů navrhnout
do příštího zasedání ZM členy výborů.
Schvaluje a vydává jednací řád zastupitelstva městyse v
předloženém znění.
Bere na vědomí rozpočtové změny č. 13/2018, 14/2018
a 15/2018 platné k 31. 10. 2018.
Schvaluje směrnici č. 1 – 1_2018 k rozpisu rozpočtu
a jeho změnám, která plně nahrazuje směrnici č. 8 –
7_2017.
Neschvaluje převod elektrické přípojky č. DO_0648
Klenčí-ELPO do majetku městyse.

PODĚKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

ADVENTNÍ TIP

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím, kteří se spolupodíleli na realizaci oslav ke 100. výročí vzniku Československé republiky.
Děkujeme mužskému pěveckému sboru Haltravan, pracovnici domažlického muzea Kristýně Pinkrové,
sestrám Kuželkovým a rodině Martiny
Moryskové, dívčímu pěveckému triu
Sine nomine ve složení Martina Kokaislová, Remzie Bejtová a Klára Kaiserová a „legionářům“ Radku Koukolovi s Jiřím Ledvinou.
městys Klenčí pod Čerchovem

Rekonstrukce stájí na
Staré poště

J. J. Ryba
Česká mše vánoční

Upozorňujeme občany, že v roce 2019
od ledna do června bude v objektu stájí
na Staré poště probíhat rekonstrukce.
Po dobu stavebních úprav nebude
možné ve stájích na Staré poště pořádat soukromé ani veřejné akce.

neděle 9. prosince

Svoz komunálního odpadu:
Prosinec – 4., 18.

od 16.00 hod.

kostel sv. Martina

Klenčí pod Čerchovem
Vystoupí sólisté a sbor Státní
opery Praha a divadla J. K. Tyla
Vstupné dobrovolné

Čakan · listopad 2018
Dokončení ze str. 2
Z Klenčí pod Čerchovem byl odvezen
inventář Baarova muzea do zámku v Lužanech u Přeštic, který byl majetkem České akademie věd a umění. Rovněž socha
Jindřicha Šimona Baara opustila 22. listopadu 1938 Výhledy a za účasti velkého
počtu lidí byla odvezena do domažlického
muzea. „Odpoledne, kdy již socha sňata,
promluvil k shromážděným u pomníku
podplukovník zdejší posádky Josef Sucharda. Snad každý z účastníků si odnesl z
Výhledů buď kamínek, nebo hrudku země.
Na památku i jako závazek.“
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Babylon, Českou Kubici, Chodov, Díly,
Klenčí pod Čerchovem, Pec, Postřekov a
Trhanov, osady Filipovu Horu a Pelechy.
Záborem Chodska ztratila republika obce
s 6 000 českými obyvateli. Město Domažlice přišlo v zabraném pohraničí o část
svého majetku: lázně na Babyloně, lesy,
statky na Fuchsově Huti a Filipově Hoře,
rekreační středisko na Čerchově a další.
„Pláč Chodska“ – tak nazval svůj úvodník týdeníku Posel od Čerchova ze dne 26.
listopadu 1938 redaktor Karel Prach. A
značně emotivně působily všechny články
věnované ztrátě Chodska.
Dne 24. listopadu 1938 byla k Československé republice navrácena zabraná část
Chotiměře. Ustanovení definitivní linie
znamenalo navrácení osady Mlýneček a
ztrátu osady Pelechy. V Mlýnečku byly za
dobu okupace odstraněny všechny tabule
s českými nápisy i orientační nápisy, obyvatelstvo u sebe nesmělo uchovávat žádnou finanční hotovost v československé
měně a podávalo se svědectví, že jim bylo
často za banality vyhrožováno koncentračními tábory. Naopak v osadě Pelechy
byly k uvítání německých vojáků domy
většiny německých obyvatel vyzdobeny
chvojím, praporky v říšskoněmeckých
barvách a hákovými kříži.
SILNOU VLNU EMOCÍ

Pplk. Sucharda předává Klenčí,
24. 11. 1938 v 10:05

VELKÉ ÚSILÍ
stálo i zachování dalšího chodského
symbolu na československém území. Původně měla být nová státní hranice vedena
tak, aby do záboru spadl i Hrádek s Kozinovou sochou. Obyvatelé ji chtěli raději
odvézt, ale vládní komisař Otakar Kalandra byl proti odvezení sochy, údajně pro
„starobylost díla“. Nakonec se podařilo
členům delimitační komise pplk. Suchardovi a JUDr. Kalandrovi dojednat vytýčení
státní hranice až za sochou Jana Sladkého
Koziny. Otakar Kalandra byl také jedním
z iniciátorů tajného nočního posunutí hraničních sloupů u známého poutního místa
Dobré vody u Draženova tak, aby Dobrá
voda zůstala v Čechách. Této noční akce se
pak osobně účastnil.
Ve čtvrtek 24. listopadu se po jedenácté hodině objevil na věži Chodského
hradu černý prapor, z věže děkanského
kostela zazněl hlas umíráčku, stejně jako
na jiných místech Chodska: hitlerovské
Německo obsadilo území českých obcí:

Vzbuzovaly případy zřejmě svévolného
posouvání demarkační linie. Četnické stanice se zabývaly například případem, kdy
říšskoněmečtí finančníci posunuli kolíky
na katastru obce Tlumačov asi 150 m od
obce Pelechy směrem k obci Tlumačov.
Spory o majetkové záležitosti v souvislosti
s vedením demarkační linie pokračovaly
až do března 1939.
Zprávy zasílané na prezidium zemského
úřadu informovaly o velmi stísněné náladě panující mezi českým obyvatelstvem
po obsazení Chodska: Potupné pro české
obyvatelstvo bylo podřadné zacházení,
stěžování nákupu potravin, vyskytly se
případy házení bláta do oken a jiné šikanování především ze strany ordnerů, kteří
využívali různých provokací a osnování
drobných incidentů k destabilizaci poměrů. Obecními úřady v zabraném území
bylo nařízeno majitelům domů, aby si na
vlastní náklad pořídili vlajky s hákovým
křížem. Obyvatelé české národnosti byli
denně nuceni k vystěhování.
U německého obyvatelstva v okupovaném území převládalo většinou nadšení.
Projevy nespokojenosti se objevily za demarkační čarou mezi zemědělci, kteří si
stěžovali především na množství vyhlášek

a nařízení, na povinný odprodej dobytka
a obilí za stanovenou cenu a platbu daní.
Dále se hlasy nespokojenosti ozývaly z řad
německé inteligence, která byla dosazována na bezvýznamná místa listonošů a vězeňských dozorců.
V listopadu probíhala výměna českých
korun za marky, do 26. listopadu byly ještě otevřené hranice a lidé mohli nakoupit
v Domažlicích, po tomto datu tam směli
pouze na propustku. Přes hranici nebylo
dovoleno s sebou vzít více než 3 marky.
Podhodnocení kurzu koruny vůči marce
se projevilo hromadným vykupováním
zboží v obchodech nacistickým vojskem.
POČÁTKEM PROSINCE 1938
Stoupl v Domažlicích počet nezaměstnaných. V okrese se značnou měrou začal
projevovat nedostatek paliva a zvýšení cen
potravin způsobené především přerušením železničního spojení. Osobní doprava
na trati Plzeň – Furth im Wald byla obnovena ve zvláštním režimu až 10. prosince
1938. Vlaky byly složeny ze tří částí: část
pro cestující po německém, českém a německo-českém území a naopak. Dopravní problém představovalo i zabrání státní
silnice Plzeň – Domažlice, takže byly přetíženy okresní silnice. Také v zabraném
území se projevil nedostatek uhlí, textilií
a obuvi. Obchody zely prázdnotou a ceny
stoupaly.
Poměry ve školství v zabraném území
byly neutěšené. České školy v Blížejově,
Caparticích, Mlýnci a Nahošicích byly
uzavřeny. Na Chodsku ještě nějaký čas
pokračovalo české vyučování, přesto i
tamním dětem byly přidávány hodiny výuky německého jazyka. Až počátkem roku
1939 byly založeny německé školy v České
Kubici a Klenčí pod Čerchovem. Rovněž
situace duchovních byla tíživá. Vyplácení
platu jim bylo čtyři měsíce po záboru pozastaveno a teprve o Vánocích 1939 jednorázově vyplacena záloha 700 marek, tehdy
byli nově podřízeni biskupskému finančnímu úřadu v Řezně. Koncem roku 1938
se ceny životních potřeb na zabraném
území zvýšily v průměru o 30 %. Zvýšení
cen proběhlo v souvislosti se zhoršením
zásobování.
Jakkoli se tyto události jevily jako beznadějné a zoufalné byly jen předzvestí jednoho nejrozsáhlejšího vojenského konfliktu,
který postihl většinu států světa a změnil
osudy milionu lidí.
Mgr. Kristýna Pinkrová
historička, Muzeum Chodska
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Bílý kruh bezpečí
Pomáháme v Plzeňském kraji již 20 let
Plzeňská pobočka Bílého kruhu bezpečí, který funguje také ve většině dalších
krajů, byla založena v roce 1998. Cílem
celé organizace bylo již od samého začátku podpořit oběti kriminality ve zvládání
nelehké situace způsobené trestnou činností a jejich provázení v rámci trestního řízení. Pomoc organizace se vztahuje
nejen na oběti, ale také na pozůstalé po
obětech a svědky, kteří mohou být stejně
tak silně traumatizováni.
Za dvacet let se mnohé změnilo – v Bílém
kruhu bezpečí i v zákoně. Pomoc obětem
se profesionalizovala. Kromě dobrovolníků z řad psychologů, sociálních pracovní-

ků, advokátů, soudců, státních zástupců
a studentů coby asistentů je zvlášť zranitelným obětem k dispozici také případová
manažerka. Ta dlouhodoběji poskytuje
psychosociální podporu a seznamuje klienta s jeho právy v rámci trestního řízení,
jakožto například s nárokem na peněžitou
pomoc státu a čerpání finanční pomoci z
různých fondů. Z hlediska legislativy byl
zásadní rok 2013, kdy vstoupil do praxe
Zákon o obětech trestných činů, jenž výrazně zlepšil postavení oběti v trestním řízení – do této doby byla totiž brána pouze
jako svědek. Navíc zákon přináší kategorii
zvlášť zranitelné oběti (dětské oběti, oběti

znásilnění a obchodování s lidmi atd.).
Dnešní podoba pomoci obětem v Plzeňském kraji vypadá následovně. Ambulantně funguje poradna pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech každé úterý a čtvrtek od
16.00 do 18.00. Od pondělí do pátku je k
dispozici případová manažerka na telefonu 773 551 311, která poskytuje individuální konzultace a krizovou pomoc, ale také
vyjíždí do terénu. Celorepublikově je provozována nonstop bezplatná linka pomoci
obětem kriminality a domácího násilí na
čísle 116 006. Další službou je bezplatná
psychoterapie pro zvlášť zranitelné oběti.
Mgr. Simona Vlčková

Nejlepší běžce ocenili v Klenčí
Slavnostní vyhlášení seriálu Hrbáček Běžec Chodska

Kulturní dům U Nádraží v Klenčí pod
Čerchovem byl 17. listopadu dějištěm letošního slavnostního vyhlášení běžeckého seriálu Hrbáček Běžec Chodska. Letos se premiérově vyhlašoval i nový seriál Dětský Běžec
Chodska, kde výrazně zabodovala klenečská
mládež. V kategorii mladších žáků zvítězil
Albert Skala, druhé místo v mladších žákyních vybojovala Lucie Kubecová a přípravku
mladších dívek ovládla Eva Kubecová.
Letošní běžecký seriál měl v termínovce
předepsáno 17 běžeckých klání, realizovalo se 16.
Vyhlašovat se začalo s muži nad 70 let,
kde zvítězil Václav Šůcha ze Stříbra před
Františkem Mãrzem ze Sokola Kout na
Šumavě a Bohumilem Valtrem z Domu
seniorů Kdyně.
U žen ve věku nad 35 let se vyhlašovala
elitní pětice Anna Fronková z Mílařů Domažlice, před druhou Veronikou Polákovou z Postřekova a bronzovou Stanislavou
Forsterovou z SC Marathon Plzeň, pod

stupni vítězů skončila čtvrtá Libuše Tichá
a pátá Kristýna Pinkrová.
Mezi mladšími ženami se stala letošní Běžkyní Chodska Natálie Bartošová z
Horšovského Týna. Druhá skončila Barbora Beroušková ze Sport Clubu Plzeň,
o pouhé 2 body před Alexandrou Ruskou
z Holýšova. Čtvrtou pozici obsadila Jana
Hinterholzingerová z Mílařů Domažlice a
elitní pětici uzavřela Kateřina Razýmová
ze Sport Clubu Plzeň.
U mužů nad 60 let zvítězil Alois Šatr z
Velkých Hydčic, druhý Petr Hojda z Klenčí
pod Čerchovem. Třetí místo bral Karel Fait
z AGP Domažlice, o tři bodíky předčil Václava Dufka z Velosportu Domažlice.Páté
místo obsadil Jaroslav Vlasák ze Stříbra.
Kategorii mužů nad 50 let ovládl Ivan
David ze Stříbra, druhý Pavel Beroušek.
Stylové hranice stovky dosáhl třetí Karel
Voráček z Dolan a na čtvrtém místě skončil Martin Váchal z líhně chodovských lyžařů. Páté místo v dresu LTC Domažlice
vybojoval Michal Havlovic.
V kategorii mužů nad 40 let zvítězil Norbert Švarc, následoval Pavel Majer. Třetí
pozici obsadil Vítězslav Fronk. Za ním se
seřadili běžci v následujícím pořadí: Petr
Hammerle (HSC Capartice), Petr Kolář
(Gerresheimer), Martin Bandžuch (Kdyně), Petr Dvorský (Holýšov) a Josef Štefek
(Wolfs Domažlice).
V kategorii mužů do 40 let kraloval Jiří
Voják z Mílařů Domažlice se ziskem 198

bodů a 15 starty. Běžec Chodska pro rok
2018 tuto prestižní soutěž vyhrál již podeváté. Druhou pozici si vyběhal Ondřej
Teska z Lesů ČR Domažlice. Stejně jako
loni si bronzovou příčku vysloužil Radek
Veselý z Mílařů Domažlice. Čtvrtý skončil
Veselého oddílový kolega Ondřej Váchal.
Pátý se umístil Luboš Reif z Domažlic. O
šesté místo se podělili Tomáš Peteřík (AT
Dian) a Martin Sokol z Axon Sport Team.
Oba ke stejnému výsledku – 54 bodů, 12
startů – došli různým způsobem. Elitní
osmičku pak uzavřel Josef Klufa z Gerresheimeru, který stejně jako Sokol v příští
sezóně přechází o věkovou kategorii výše.
Za celoroční martyrium běžcům organizátoři připravili krásné čepice či čelenky s
logem seriálu, fotoknížky, fotku pro každého a lahvinku kvalitního vína.
Dle konečných výsledků je zřejmé, že
nové bodování přineslo do seriálu atraktivitu a mnohde se o nejvyšších příčkách
rozhodovalo až v závěrečných listopadových kláních. Potěšitelné je i to, že se
prosadili i mimoregionální běžci, tradiční
účastníci z Tachovska, Klatovska či jiných
koutů. Po oficiální části sobotního programu se v Klenčí pod Čerchovem ještě dlouho debatovalo, diskutovalo o možných
nových závodech do příštího již 36. ročníku. Ten odstartuje tradičně Novoročním
během v Draženově, do té doby má regionální běžecký kolotoč pauzu.
Ondřej Váchal
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KAlendÁŘ AKcÍ
Listopad
do 28. 11. Výstava obrazů Františka Líbala v budově úřadu městyse.
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu,
17.00 h, před budovou úřadu městyse, vystoupení žáků MŠ a ZŠ Klenčí,
výstava prací žáků ZŠ Klenčí ve vestibulu úřadu městyse na téma 100
let republiky. Na Staré poště bude
připraveno svařené víno a perníčky.
Prosinec
1. 12. Lidové Vánoce v českých a moravských vesnicích, 16.00 hod., kostel sv. Martina v Klenčí, adventní
koncert v podání M. Černého, M.
Horsáka a E. Šašinkové. Vstupné
dobrovolné.
2. 12. Předvánoční posezení, 14.00
hod., čerpací stanice Čerchovka,
výstava vánočních dekorací, zdobení perníčků.
4.12.-2.1. Výstava betlémů a perníkových chaloupek, Stará pošta
4. 12. „…úcta k životu.“ Albert Schweitzer, 18.00 hod., Dům přírody,
přednáška Ludmily Rejhové.
9. 12. Hvězda dobra, 10.00 hod., sál U
Nádraží, Mikulášská pohádka.
9. 12. J. J. Ryba, Česká mše vánoční,
16.00 hod., kostel sv. Martina, vystoupí sólisté a sbor Státní opery
Praha a divadla J. K. Tyla. Vstupné dobrovolné.
11. 12. Zdobení perníků, 17.00 hod.,
Dům přírody. Cena kurzu 50 Kč.
15. 12. Vánoční koncert, kostel sv.
Martina, vystoupí zpěváci z Klenčí a Postřekovský soubor.
16.12. Ivan Audes Trio, 18.00 hod,
hotel Haltrava, předvánoční jazz.
Vstupné dobrovolné.
19. 12. Dubnička + Lahoda, 19.00 h, sál
U Nádraží. Vstupné dobrovolné.
21. 12. Vánoční koncert Pěvecké sdružení Jany Lengálové, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina Klenčí, vystoupení dětského pěveckého sboru z
Horšovského Týna.

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA
V neděli 9. 12. zveme naše nejmenší
v 10 hodin do sálu U Nádraží na tradiční Mikulášskou pohádku v podání
divadelního spolku Histrio z Plzně. Na
představení s názvem Hvězda dobra je
vstupné dobrovolné.
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POZVÁNKY
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Městys Klenčí pod Čerchovem spolu s Masarykovou základní a mateřskou školou
pořádají tradiční rozsvícení stromu
v pátek 30. listopadu od 17.00 před budovou úřadu městyse.
Přijďte si poslechnout koledy v podání dětí nejmenších i větších a nasát předvánoční atmosféru na výstavě výtvarných prací našich školáků ve vestibulu klenečské
radnice. Po slavnostním rozsvícení stromu na vás v objektu Staré pošty čekají
vánoční perníčky a horké víno.

Albert Schweitzer „…úcta k životu.“
Albert Schweitzer (1875-1965)
byl německý protestantský teolog,
misionář, filozof,
etik,
varhanní
virtuóz a lékař
na misijní stanici
Lambaréné.
„Hledání
pravdy v oblasti dějin filozofie se odehrává ve stále se znovu opakujících, nikdy
nekončících střetáváních mezi smyslem

pro realitu jedněch a vynalézavou představivostí druhých. Nikdy nedosáhne věcný
argument definitivního vítězství nad obratně formulovaným míněním. Jak často
záleží „pokrok“ jen v tom že nějaký virtuózně argumentovaný názor vyloučí skutečné poznání na dlouho z diskuze!“
Přednáška Ludmily Rejhové o Albertu
Schweitzerovi konaná v úterý 4. prosince od 18.00 hod. v Domě přírody bude
doplněna reprodukcí varhanních děl J. S.
Bacha.
Ludmila Rejhová

Čerchovka Klenčí p. Č. vás srdečně zve na
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ,
které se koná v neděli 2. prosince od 14.00 do 18.00 h na ČS Čerchovka
Výstava vánočních dekorací
Zdobení vánočních perníčků, které si děti budou moci odnést domů
Prodej vánočních dekorací
Přijďte si pochutnat na vánočním štrůdlu, cukroví, svařeném víně či dobré kávě.
Těšíme se na vás - váš tým Čerchovka

České vánoční písně a koledy v jazzrockovém hávu
16. prosince 2018 od 18 hodin si přijďte
poslechnout do salonku hotelu Haltrava
v Klenčí několik nejznámějších českých
vánočních písní a koled, aranžované Milanem Svobodou v jazzrockově laděné
atmosféře. Koledy byly nahrány na CD ve
větším big bandovém obsazení pod názvem: Kontraband Milana Svobody hraje
vánoční písně a koledy. Celý projekt byl
následně natočen Českou televizí LIVE v
pražském Lucerna music baru.

Na koncertě budou uvedeny v komorním obsazení všechny známé české koledy
jako např. Narodil se Kristus Pán, Dej bůh
štěstí, Jak jsi krásné neviňátko, Nesem
vám noviny, Půjdem spolu do Betléma,
Veselé vánoční hody apod.
V pořadu účinkuje:
Ivan Audes piano, Pavel Hrubý saxofony,
Tonny Zimmel bicí, Roman Hasnédl bass,
sólistka divadla J. K. Tyla v Plzni Soňa
Hanzlíčková Borková zpěv.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍKŮ
V úterý 11. prosince od 17.00 do 19.00 h se uskuteční kurz zdobení vánočních
perníků pod vedením malířky Miloslavy Haasové z Chodova.
S sebou si vezměte: moučkový cukr, citron, vejce, nádobu na přípravu bílků,
metličku, perníky, přezuvky.
Cena kurzu je 50 Kč.

OBRAZEM

Zveme vás...
do Chodského hradu v Domažlicích, kde probíhá od začátku
prosince 2018 zajímavá autorská výstava Příběhy pošt. Výstava
dokumentuje vývoj poštovnictví na Domažlicku od poloviny 16.
století, kdy byl zahájen poštovní provoz mezi bavorským Řeznem
a Prahou a na trase od hraničního Klenčí postupně začaly vznikat nové poštovní stanice, kterých bylo do poloviny 20. století na
Domažlicku na čtyřicet. Na vernisáži výstavy v pátek 30. listopadu bude zároveň pokřtěna stejnojmenná kniha autorské dvojice
Kristýna Pinkrová a Marta Zemanová.
Výstava Příběhy pošt bude v muzeu na Chodském hradě přístupná do 23. března 2019, stejnojmennou knihu si můžete koupit buď přímo v muzeu, nebo ji nabízejí místní infocentra, CK
Campana ve Kdyni a knihkupectví.
Více informací podá Mgr. Kristýna Pinkrová,
kristyna.pinkr@gmail.com, tel.: 778 49 101

V neděli 4. listopadu byla zahájena výstava obrazů Františka Líbala v prostorách vestibulu Úřadu městyse v Klenčí pod Čerchovem. Ke zhlédnutí je v prozní době úřadu. Výstava potrvá do 28.
listopadu. František Líbal současně vystavuje část svých obrazů
ve Kdyni v cukrárně-kavárně Kdyně na náměstí. Přístupná je tam
každý den od 8 do 16 hodin.
Jiří Anderle

Městys Klenčí pod Cerchovem srdečně zve na výstavu

& BETLÉMY

4. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Stará pošta Klenčí

Každý, kdo by měl zájem se na výstavě podílet a přispět
svým dílem v podobě vlastnoručně zhotovené perníkové
chaloupky, je velmi vítán. Soutěž není limitována věkem ani
pohlavím, podmínkou je zhotovit perníkovou chaloupku libovolného tvaru i velikosti. Po celou dobu trvání výstavy budete moci hlasovat o nejhezčí výrobek. Vítěz bude vyhlášen po
ukončení výstavy. Své exempláře můžete odevzdat na Starou
poštu do pondělí 3. prosince.

Dne 17. 11. 2018 byli v Domě přírody Českého lesa vyhlášeni vítězové prvního ročníku fotograﬁcké soutěže, kterou pořádal
městys Klenčí pod Čerchovem, Dům přírody Českého lesa, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR- regionální pracoviště CHKO
Český les - Přimda a dětský foto-kroužek FOTO-TUR-CERCH.
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 amatérských fotografů s 55 fotograﬁemi. Všechny fotograﬁe do soutěže musely být pořízeny na
území CHKO Český les a byly rozděleny do dvou kategorií. V kategorii „živá příroda“ získal 1. místo P. Lang - Čáp bílý, 2. místo
M. Mareš - Miminko a třetí místo P. Lang - Sýček, letošní mládě.
V kategorii „neživá příroda“ obsadil 1. místo B. Kobes - Cesta, 2.
místo M. Mareš - Podzimní a 3. místo J. Košař - Perly.
Výstavu vítězných fotograﬁí v Domě přírody Českého lesa v
Klenčí pod Čerchovem můžete zhlédnout do 31. prosince 2018 v
provozní době DPČL.
Jaroslav Ševčík

Čakan, listopad 2018. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Č., IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: M. Kobesová, M. Vojtíková, Jaroslava Mlezivová.
Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je ve středu 12. prosince 2018.

