Zpravodaj městyse
Městyse Klenčí pod Čerchovem

Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Číslo 5
Vážení spoluobčané,
duben je měsícem bezpečnosti a v
Domažlicích se konala pravidelná soutěž mladých cyklistů od 10 do 16 let z
jedenácti škol našeho okresu. V druhé
kategorii se nejlépe vedlo čtyřčlennému
týmu ze ZŠ Klenčí pod Čerchovem. V
pořadí jednotlivců pak zvítězil Slávek
Mathauser též ze základní školy v Klenčí. V květnu se uskuteční krajské kolo v
Plzni.
9. května oslavila krásné životní jubileum paní Lída Nopová (roz. Žežulková), naše rodačka, zpěvačka a také
hudební pedagožka. K tomuto jubileu
bych jí rád poblahopřál a jsem moc rád,
že přijala jako čestný host pozvání na
letošní slavnosti Výhledy.
Český červený kříž uděluje řadu ocenění a také Klenčí má tu čest, že mezi
svými občany najde dárce krve, kteří
toto ocenění získali. Zlatý kříž ČČK 3.
třídy za 80 odběrů krve byl udělen pánům Janu Svatošovi a Petru Hojdovi. Je
to nepochybně činnost, která se dá jen
těžko docenit.
V oblasti kultury nás v následujících
týdnech čekají dva nevšední zážitky.
29. 5. vystoupí náš přední houslový
virtuóz pan Pavel Šporcl v doprovodu
skupiny Gipsy Way Ensemble v kostele sv. Martina. Věříme, že vystoupení
spojené s krásnými prostory bude pro
všechny uměleckým zážitkem. Páteční
večer folklorních slavností Výhledy se
můžeme těšit na vystoupení jednoho
z předních zpěváků populární hudby,
pana Marka Ztraceného.
25. května roku 1933 byl slavnostně
položen základní kámen pomníku na
Výhledech. Pomník byl 5. 7. 1933 poprvé odhalen. Dva roky po II. světové
válce, konkrétně 4. července 1947, byl
pomník J. Š. Baara znovu odhalen. Budeme rádi, když se připojíte a společně
29. 6. vpodvečer zavzpomínáme na Výhledech na našeho rodáka.
Jan Bozděch, starosta městyse

www.klenci.cz

KVĚTEN 2017

1947 – 2017
70 let od znovuodhalení Baarova pomníku
na Výhledech
obyvatelé i těch nejmenších
vesniček významné události,
které se tu odehrály, slaví občany jako hrdiny nebo oběti, i
oběti osvobozujících armád,
většinou malými pomníčky
nebo pamětními deskami.
OBNOVA POMNÍKU

Přibližně rok po skončení druhé světové války trvalo, než se i obyvatelé regionu Chodska vzpamatovávali z válečných
hrůz. Oplakali oběti rodinné i oběti osvobozujících armád, odklidili trosky domů
(zejména v Klenčí), a někteří svůj domov
i opouštěli a odcházeli hledat domov nový
do bývalých Sudet.
V té době si ti, kteří zůstali, začali uvědomovat, že je třeba se s obdobím německé
okupace a 2. světové války nějak vyrovnat.
Paměť lidská je krátká, přejdou dvě generace a už si nikdo nic nevybaví.
Samozřejmě od vynálezu knihtisku vychází řada publikací o významných událostech (nejenom válkách), ale i tam se o
lidech píše jenom v číslech.
A tak si už několik století připomínají

Tak to bylo i v Klenčí. 26.
června 1946 svolal MNV v
Klenčí zástupce všech chodských obcí, zástupce všech
okresních institucí a dalších
veřejných činitelů k jednání
o ustavení přípravného výboru pro obnovení Baarova pomníku na Výhledech. Stanovy
nového výboru na tomto shromáždění zvoleného výboru
však nevyhovovaly zákonu –
výbor byl proto rozpuštěn.
V únoru 1947 byla svolána valná hromada klenečských občanů a byl zvolen
nový výbor pro obnovu Baarova pomníku.
Výbor sídlil v Klenčí, jeho předsedou se
stal klenečský farář Bedřich Bohdal, pokladníkem František Hausner, jednatelem
Václav Hůrka z Dílů, později pak Jan Bílek
z Klenčí.
Pomník byl stavěn opět podle návrhu
ak. sochaře Ladislava Šalouna z Prahy v
původních rozměrech a hodnotě. Drobné změny (jména dárců) byly schváleny
Památkovým úřadem v Praze. Stavební
práce byly zadány firmě stavitele Kuželky
z Domažlic, kamenické práce Ondřeji Jindřichovi z Čelákov u Přeštic. Se stavbou se
začalo 24. dubna 1947, 5. července 1947
byl pomník znovu odhalen.
Dokončení na str. 5
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Program Výhledy 2017
Čtvrtek 29. 6.
Pohádkový les pro děti - Baarova stezka

cca 19.30

Nokturno k 70. výročí znovuodhalení pomníku J. Š. Baara - Výhledy

20.30

Pátek 30. 6.
Jazzový koncert – Ivan Audes trio

17.00

Plzeňská skupina POPS - popové hity

19.00

Marek Ztracený

21.00

Mastnej flek

22.30

Sobota 1. 7.
Dechová hudba Domažličanka

14.00

Gin in Jam - pražská funková kapela

16.00

Georg & Beatovens - Karel Kahovec a Viktor Sodoma

19.00

Septic People

21.00

Kabát revival

22.30

Aplikace V OBRAZE
Vážení spoluobčané,
od poloviny května jsme pro vás zřídili další komunikační kanál pro odběr
informací směrem od městyse. Jedná se
o aplikaci V OBRAZE, kterou dodává
jako doplněk webových stránek společnost Galileo Corporation s.r.o.
Členění informací je provedeno do
čtyř oblastí: Zprávy (aktuality), Akce,
Úřední deska a Galerie.
Aplikaci si můžete nainstalovat do
svých telefonů a tabletů pomocí odkazu, který naleznete na stránkách Městyse Klenčí pod Čerchovem. Následně
zvolíte Klenčí jako obec, od které chcete
odebírat novinky, a již nic nebrání odebírání novinek, a nemusíte proto navštěvovat stránky Klenčí
Jan Bozděch

Zasedání zastupitelstva
Termíny zasedání zastupitelstva
městyse v roce 2017:
28. 6. 2017 – 18:00
6. 9. 2017 – 18:00
25. 10. 2017 – 18:00
20. 12. 2017 – 18:00
v Domě přírody Českého lesa.

Neděle 2. 7.
Kocour v botách – pohádka pro děti

10.00

Přehlídka folkloru

15.00

Doprovodný program:
- ukázky řemesel, prodej koláčů, výstava k výročí odhalení pomníku J. Š. Baara na
Výhledech, výstava grafik Josefa Madra z Waldmünchenu, výstava děl Střední umělecké školy v Oselcích, výstava klenečského fotokroužku
- občerstvení zajištěno
Vstupné: Marek Ztracený - 90,- Kč; ostatní akce - dobrovolné vstupné

Setkání s vedením městyse
se uskuteční 12. 6. 2017
v 10:00 – 11:30 a 15:30 – 17:00
v obřadní síni úřadu městyse.

Svoz komunálního odpadu:
Červen - 6., 20.; Červenec - 4., 18.;
Srpen - 1., 15., 29.  

Sportovní den pro děti a mládež
TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem
ve spolupráci s SDH
Klenčí pod Čerchovem a Výborem pro
kulturu a sport městyse Klenčí pod Čerchovem pořádají v sobotu
3. 6. 2017 od 13:00
hod. ve sportovním
areálu TJ SPARTAK
sportovní den pro děti
a mládež. Pro děti, mládež i dospělé bude

připravena spousta zábavy, sportovních a
dovednostních disciplín. Účastníci se mohou těšit na skákací
hrad, houpačky, kolotoč, střílení ze vzduchovek, chození na
chůdách, dovednostní
jízdu na terénních kolech, opičí dráhu, skákání v pytli, fotbalové
dráhy obratnosti a spoustu další sportov-

ní zábavy. Každý účastník obdrží diplom
a drobné ceny. Občerstvení je zajištěno v
klubovně TJ SPARTAK. Akci budou doprovázet stánky s pouťovým zbožím, cukrovinkami a cukrovou vatou. Organizátoři
se těší na Vaši účast.
Jan Sokol,
TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem –
předseda výboru
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USNESENÍ z 55. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 11. dubna 2017
Rada městyse:
A.
1.55

2.55

3.55
B.
4.55
5.55
C.
6.55

7.55

Schvaluje:
Smlouvu o provádění kontrol, servisu a pozáručních
oprav dýchacích přístrojů „SATURN“, „PLUTO“,
„DRÄGER“, „FENZY 5500“ a jejich součástí s ČR –
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.
Cenovou nabídku pana Luďka Kadlece (Autorizovaný
inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby a městské inženýrství) na statický výpočet a projekt na opravu
opěrné zdi u bytového domu č.p. 331.
Žádost pana Pavla Zimáka o schválení projektové dokumentace a souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na plynofikaci RD Klenčí 136.
Ukládá:
Starostovi zjistit možnosti pro technické řešení vážení
odpadu při vývozu do sběrného dvora.
Starostovi vstoupit v jednání s nájemníky č. 131, 421 a
633 v bytovém domě čp. 330 k uhrazení jejich dlužných
částek.
Bere na vědomí:
Cenovou nabídku projektanta pana Jana Beneše (projekční a poradenská činnost v oboru dopravní stavby)
na realizaci projektu komunikace na pozemcích p.č.
636/55 a 636/57.
Smlouvu s projektantem panem Ing. Arch. Petrem Slad-

8.55

9.55
10.55
11.55
12.55
13.55
D.
14.55
15.55

kým na revitalizaci zahrady k budově MŠ Klenčí.
Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu
ze strany MMR v programu IROP k žádosti: Vybavení
JSDH Klenčí pod Čerchovem dopravním hasičským automobilem.
Vyjádření společnosti PORSL s.r.o. a domova Rakovice
k žádosti o umístění pana Ladislava Holce do tohoto zařízení.
Žádost paní Miroslavy Němečkové o zodpovězení dotazů týkajících se parkoviště v Caparticích a odpadového
hospodářství.
Seznam dlužníků na nájemném a energiích v bytovém
domě čp. 330.
Předvolání k Okresnímu soudu v Domažlicích na základě žaloby na paní Radku Kabourkovou za neuhrazené
nájemné.
Vyjádření VZP ČR k prominutí dlužné částky pana Ladislava Holce na zdravotním pojištění.
Neschvaluje:
Žádost pana Jana Blahuta o finanční příspěvek na cyklistickou akci Středokros 2017 konanou na území Českého lesa.
Žádost společnosti For Help s.r.o. o finanční příspěvek
For Help – pomoc autistickým dětem.

USNESENÍ z 56. zasedání Rady Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 24. dubna 2017
Rada městyse:
A.
1.56
2.56
3.56
4.56
5.56

Schvaluje:
Rozšíření stávajících webových stránek o rozklikávací
rozpočet od společnosti Galileo Corporation s.r.o.
Pořízení Aplikace „V OBRAZE“ od společnosti Galileo
Corporation s.r.o.
Licenční smlouvu se spolkem Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzeň, z.s. o licenčních
právech k filmu „Cesta Českým lesem“.
Pronájem garážového stání č. 9 v nebytových prostorách bytového domu čp. 292 dle vyhlášeného záměru
panu Miloši Komendovi.
Delegování starosty městyse do Rumunska - oblast

6.56
B.
C.
7.56
8.56
D.
9.56

Banat v rámci partnerské návštěvy.
Opravu kabelu elektrického vedení v pozemku 2417/1,
která bude provedena společností STEMONT JS s.r.o.
Ukládá:
Bere na vědomí:
Výzvu Městského úřadu Domažlice k vypouštění odpadních vod z areálu Steatit s.r.o., Klenčí pod Čerchovem.
Roční výkaz o knihovně městyse za rok 2016.
Neschvaluje:
Žádost o příspěvek pro ČČK formou nákupu omalovánek pro děti.

Usnesení zastupitelstva městyse z 20. veřejného zasedání konaného dne 26. dubna 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.20

2.20

3.20
4.20

Schvaluje:
Účetní závěrku Masarykovy základní školy a mateřské
školy Klenčí pod Čerchovem za rok 2016 a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a převod výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 4 894,58
Kč do rezervního fondu.
Závěrečný účet Městyse Klenčí pod Čerchovem za rok
2016 současně se zprávou o výsledku hospodaření ÚSC
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Účetní závěrku Městyse Klenčí pod Čerchovem za rok
2016.
Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dota-

5.20
6.20
7.20

8.20
9.20

ce na zajištění dopravní obslužnosti.
Žádost o příspěvek na sportovní činnost TJ Spartak
Klenčí pro rok 2017 ve výši 120 000,- Kč.
Žádost o příspěvek na konání oslav 140. výročí založení
sboru pro SDH Klenčí pod Čerchovem ve výši 49.000,Kč.
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté příspěvky s TJ
Spartak Klenčí na sportovní činnost a s SDH Klenčí pod
Čerchovem na konání oslav 140. výročí založení sboru
SDH.
Rozpočtové opatření č. 4/2017 k 30. 4. 2017.
Směnu pozemků p.č. 2474/53 KÚ Klenčí pod Čerchovem a p.č. 734/78 KÚ Klenčí pod Čerchovem oba v ma-
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10.20
B.
11.20
12.20

jetku Městyse Klenčí za pozemky p.č. 734/77 KÚ Klenčí
pod Čerchovem a p.č. 734/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem v majetku pana Vladimíra Čecha a paní Věry Čechové dle vyhlášeného záměru ze dne 25. 1. 2017 a GP č.
828-1219/2016 ze dne 21.10.2016 jako úplatnou.
Restaurování Mlynářovic betlému, které zajistí Muzeum
Chodska v Domažlicích, p.o.
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem o
schválení účetní závěrky za rok 2016 a převod výsledku

13.20
14.20
15.20
C.
D.

hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu.
Rozpočtové opatření č. 3/2017 k 31. 3. 2017 schválené
radou městyse dne 21. 3. 2017.
Vyznačení plomby na návrhu na vklad vlastnictví bytových domů čp. 331 – 333.
Zprávy o činnosti výborů: finančního, kontrolního,
osadního, pro životní prostředí, pro kulturu a sport, pro
výstavbu a územní plánování.
Ukládá:
Neschvaluje:

Poděkování
za pomoc s přípravou a realizací akce masopust
Rád bych poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při uspořádání letošní akce masopust - akce na pomoc koňskému útulku.
Jsou to: Sbor dobrovolných hasičů Klenčí; Karel Houdek; Karel Buršík; Policie ČR – okresní ředitelství Domažlice, obvodní
oddělení a dopravní inspektorát; Ochranný svaz autorů – OSA;
starosta městysu Jan Bozděch; rada městysu, pracovníci ÚM a
IS; Petr Jančařík; Jiří Baar; Miroslav Holar; Markéta Poláková;
Jaroslav Ševčík a děti z fotokroužku; Ladislav Jeřábek; Petr Kopča; Ivan Kobes; Věra Wiesner; Jitka Unverdorben; Martina Vaňková; Roman Muhr; Ivana Dolejší; Ladislav Kulhánek; Jaromír
Kalíšek; Jana Psutková; Roman Krchňák; Pavel Ševčík; Pavla
Hanzová; SOU Domažlice; Helena Stašová; Vendy Singerová a
mnoho dalších.
Poděkování patří i firmám, které pomohly při pořádání masopustu 2017:

rodinný pivovar Chodovar; Steatit v. o. s.; První chodská develop a.s.; hotel Výhledy; Praves spol. s. r. o.; Baar Jindřich s. r. o.;
Vinička s. r. o. - restaurace U sv. Jána; Výrobní společnost 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.; kosmetický salon Renata; kadeřnictví Zuzana.
Poděkování zaslouží i všichni účastníci průvodu, zejména ti
s maskami, studenti kulturologie z Prahy, 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, Miroslavu Vařekovi, Natálii Votavové, Blance Kopčové,
Anežce Kunešové za pomoc při organizaci celé akce.
Jiří Anderle, předseda VRMKO a VKS

Kraj mého srdce
Výsledky turistické ankety o nejhezčí kraj
Zdroj: Kam po Česku

Jihočeský kraj se stal absolutním vítězem 5. ročníku ankety
Kraj mého srdce. Výsledky byly vyhlášeny v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Anketu vyhlašuje každoročně redakce magazínu Kam po Česku s cílem zmapovat preference obyvatel ČR v oblasti volnočasových aktivit. Účastníci přidělují své preferenční hlasy krajům
v deseti kategoriích. Jedná se o letní dovolenou, pěší turistiku,
cykloturistiku, folklór a tradice, lázeňství a wellness, památky a
historická místa, zimní dovolenou, výlety s dětmi, koně a koňské
stezky, zážitky a adrenalin. V posledním ročníku ankety, který
probíhal od 1. října do 31. ledna, své hlasy přidělilo 9 873 osob.
Jihočeský kraj získal nejvíce hlasů ve 4 kategoriích a druhý byl
v 5 kategoriích.
Z mého pohledu je pouze škoda, že tak krásný kraj, jakým Plzeňský nepochybně je, dostává málo hlasů prakticky ve všech kategoriích.
Jan Bozděch

Pořadí krajů podle celkově získaných hlasů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jihočeský
Jihomoravský
Vysočina
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Středočeský
Pardubický
Hl. město Praha
Olomoucký
Karlovarský
Zlínský
Plzeňský
Ústecký
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SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU

Slavnostní odhalení obnoveného Baarova pomníku se stalo součástí programu Baarových slavností, pořádaných ve
dnech 4. – 6. července na Chodsku. (Byly
pořádány pod záštitou vlády Československé republiky.)

5
armády, delegáti zastupitelských úřadů
USA, SSSR, Francie a krajských a okresních úřadů, jmenovitě za českou vládu
Dr. Jaroslav Stránský, za Hl. Město Praha
Msgre Alois Tylínek, dále arm. generál B.
Boček, náčelník hl. štábu čs. branné moci,
za zastupitelský úřad USA v Praze Laurenc A. Steinhardt.
5. ČERVENCE ODPOLEDNE
VÝHLEDY

Hudebnímu skladateli Jindřichu Jindřichovi
byl svěřen čestný úkol odhalit pomník J. Š. Baara

4. ČERVENCE VEČER V KLENČÍ
20 hod. – koncert dechové hudby J. Kuželky na náměstí
21 hod. – „Hu nás za starodávna“ – národopisné pásmo postřekovského
souboru
22.15 hod. – „staré chodské tance“ – soubor z Postřekova
22.30 hod. – „Hu muziky“ (volná zábava)
4. ČERVENCE V DOMAŽLICÍCH
„Chodský večer“ v sále Sokolského
domu.
5. ČERVENCE DOPOLEDNE
V KLENČÍ
8.30 hod. - slavnostní polní mše
9.45 hod. - odhalení pamětní desky generalissimu Svobodovi
10.30 hod. - odhalení pamětní desky Američanům – osvoboditelům Klenčí
11.30 hod. – odhalení pamětní desky Mistru Jindřichu Jindřichovi
Všech malých dopoledních slavností se
zúčastnili členové vládní delegace, velení

15 hod. – průvod Klenčím na Výhledy k
obnovenému pomníku
16 hod. – po hudebním úvodu slavnost
zahájil klenečský farář Bedřich
Bohdal, Baarův pomník po 13 letech znovu odhalil Mistr Jindřich
Jindřich. Proslovy přednesli Prof.
Dr. Oldřich Blažek, Univ. Doc. Dr.
František Roubík, chodský historiograf a ministr školství a osvěty
Dr. Jaroslav Stránský.
Program doplnily sborové skladby Jindřicha Jindřicha na slova J. Š. Baara. Na
závěr poděkoval všem předseda MNV v
Klenčí Jakub Frei.
18.30 hod. – k uctění všech vzácných hostů předvedl postřekovský soubor
ukázky ze staré chodské muziky.

školství a osvěty. Národopisný program
na přírodním jevišti připravila pro diváky
mládež ze všech tří vesnic.
6. ČERVENCE - SLAVNOSTI
V POCINOVICÍCH
V Pocinovicích – největší obci dolního
Chodska – odhalili dopoledne pamětní
desku americké armádě za účasti amerického vojenského atašé. Odpoledne
na pouť „U dobré vody“ byl národopisný
program za doprovodu dudácké muziky
ze Kdyně.

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE
5. července večer pořádala TJ Sokol Domažlice v Domažlicích pro hosty na sokolišti chodský večer.
6. července dopoledne bylo svěcení nové
kaple v Dílech k uctění památky J. Š. Baara.
Součástí této slavnosti bylo odhalení
pamětní desky Američanům – osvoboditelům a pamětní desky dílským obětem nacismu. I této slavnosti se zúčastnila vládní
delegace a zahraniční hosté.
6. ČERVENCE ODPOLEDNE
POSTŘEKOV
Pro vládní a zahraniční hosty: „Chodská
svatba“ – folklorní pásmo Postřekovského
souboru se 300 účinkujícími postřekovskými občany. Večer pak chodská lidová
veselice v Postřekově a v Dílech.
6. ČERVENCE - SLAVNOSTI
V MRÁKOVĚ
Vesnice dolního Chodska Mrákov, Klíčov a Tlumačov odhalily v Mrákově pamětní desku spisovatelce Boženě Němcové. Hostem této slavnosti byl člen vládní
delegace Dr. Jaroslav Stránský, ministr

Po celou dobu trvání Baarových oslav
od 4. do 6. července bylo město Domažlice
slavnostně osvětleno. Byly to tehdy před
70 léty oslavy opravdu velkolepé. Všechno
konání bylo umocněno radostí ze skončení okupace a především skončení války.
Také chodský folklor byl tehdy ještě živý a
obdivovaný, Baarovy knihy se hodně četly
– zvláště na venkově.
Slavnostní řečníci se často předháněli
ve slibech „nikdy nezapomeneme“, ale
přešly dvě generace, pamětníci odešli navždy a mladá generace už kolem pomníčků a pamětních desek prochází většinou
bez povšimnutí. Je proto třeba občas (a
k tomu nám slouží výročí) tyto události a
osoby, které je prožívaly, připomenout.
Letošní připomenutí tehdejších událostí bude jistě mnohem skromnější jak v
programu tak v návštěvnosti. Snad ale pro
obyvatele Klenčí i ostatních obcí regionu,
které se před sedmdesáti lety spojily ve
vzpomínkách na „své“ významné osobnosti a oběti osvoboditelů, bude i taková
připomínka přínosem. 		
Eva Buršíková
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Zájezd Pálava
Další, již poslední informace před odjezdem do oblasti Pavlovských vrchů
2. června 2017 v 6 hodin od Staré pošty
Vzhledem k nepředvídaným událostem se uvolnilo 5 míst v autobusu, takže
pokud máte zájem, je možné se přihlásit
v informačním středisku osobně nebo
telefonicky: 379795325, 607178100.
PROGRAM ZÁJEZDU
V pátek 2. června, po ubytování ve Velkých Pavlovicích, ještě než se vydáme na
procházku Pavlovskými vrchy, navštívíme
Archeopark v Pavlově.
V sobotu 3. června v dopoledních hodinách navštívíme zámek ve Valticích, park
v Lednici a odpoledne bude patřit Mikulovu.
V neděli 4. června kromě Znojma navštívíme ještě Telč.
Podrobný program bude v písemné formě rozdán v autobusu.
Ubytování, stravování a posezení ve
sklípku si hradí každý sám v průběhu
zájezdu. Doprava bude uhrazena po obdržení faktury po návratu.
ARCHEOPARK PAVLOV
Místo světového dědictví. Pravěké naleziště s uchovanými půdorysy sídlišť,
ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z paleolitické
domácnosti. Mezi nejcennější objevy
tohoto naleziště patří kostry samotných
lidí, doklady technologií, které podle dosavadních znalostí zde lidé použili vůbec
poprvé, a konečně i umělecké předměty
dokládající jejich estetické cítění.

Archeologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy představují
v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké moderní Homo sapiens v období před 30 000 lety
v Evropě vytvořil.

VALTICE
Valtice byly až do konce 1. světové války
součástí Dolního Rakouska. K připojení k
Československé republice došlo mírovou
smlouvou uzavřenou v Saint-Germain-en-Laye nedaleko Paříže 10. září 1919.
První známá písemná zmínka o Valticích (tehdy psaných jako Veldesperch)
pochází z 10. ledna 1193. Již před tímto
datem ve Valticích stál opevněný objekt,
pravděpodobně s hliněnými a dřevěnými
valy a možná i zděným obytným jádrem.
Mezi roky 1387 až 1391 se podařilo rozdělené panství majetkově scelit Liechtensteinům, v jejichž držení Valtice zůstaly až do
konfiskace v roce 1945.
Lednicko-valtický areál, jak se zachoval
do dnešních dnů, vznikl za vlády knížete
Jana I. Josefa (1760-1836), který se proslavil nejen jako valtický investor, ale také
jako polní maršál a velitel jezdectva za napoleonských válek.
Celý zámecký areál včetně krajiny a staveb v okolí je natolik významnou památkou, že byl v roce 1996 zapsán do seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.
Součástí valtického areálu je: Dianin
chrám, kolonáda na Raketně, letohrádek
Belveder, kaple sv. Huberta a bylinková
zahrada.
LEDNICE
Lednice by se mohla stejně příznačně
jmenovat „Mraznička“. Je tu skutečně větší zima než v okolí; to proto, že většina jejího katastru leží v prohlubině, kde se díky
inverzi drží studený vzduch. Chladnému
počasí nahrává i voda – Dyje a okolní
rybníky. Český název městečka je možná
odvozen od německého „Eisgrub“, používaného do konce druhé světové války.
Existuje ale i obrácená teorie, která tvrdí,
že německý název vznikl z českého „Lednycze“.
Lednický zámek, tak jak vypadá
dneska a jak byl v roce 1996 zapsán na
Seznam světového kulturního bohatství
UNESCO, sloužil Lichtenštejnům jako
„rekreační chata“. Jezdili sem na léto,
avšak to jim nebránilo vybudovat v interiérech topení, luxusní umývárny, ložnice,
jídelny a taneční sály. Přízemní prostory

sloužily jako reprezentační sály, kam zvali
hosty a přátele (dnes I. prohlídkový okruh
– reprezentační sály). První poschodí bylo
zařízeno k obývání (dnes II. prohlídkový
okruh – knížecí apartmány), ve druhém
měly své království děti (dnes III. prohlídkový okruh – obrazová galerie).

I stromy v Lednici mají svou barvitou
historii. Některé v zámeckém parku mají
snad tisíc let. Před okupací 1968 tu stály
dva stromy (lípa a dub) jako symbol česko-sovětského přátelství. Pařez, který
dodnes zůstal po dubu, může být na svého
odvážného kata pyšný. Dřevorubec, kterého nevypátrala ani KGB, totiž strom seřízl
noc předtím, než ho měla přijet obdivovat
ruská delegace, prý v čele s L. I. Brežněvem.
TELČ
Rozsáhlý zámecký areál v Telči je dnes
oprávněně nazýván perlou moravské renesanční architektury. Na místě původního gotického hradu bylo v druhé polovině
16. století vystavěno reprezentativní sídlo,
velmi silně ovlivněné italskou renesancí.
Překrásné interiéry doplňují unikátně zachované původní exteriéry. Nejvýznamnější je výzdoba Zlatého sálu s kazetovým,
bohatě vyřezávaným dřevěným stropem.
V severní části paláce se nachází autenticky dochované obytné místnosti posledních majitelů - Podstastzkých z Lichtensteina. Součástí areálu je i francouzská
zahrada a rozsáhlý anglický park s oranžerií. Na telčském zámku se natáčely slavné
české pohádky jako Pyšná princezna, Jak
se budí princezny, Z pekla štěstí a další.
Komplex zámku a historického centra
města byl roku 1992 zapsán na Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Marta Vojtíková
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Kalendář Akcí
Květen
28. 5. Za lučními biotopy mezi Klenčím
a Chodovem, Dům přírody, 11.00
hod., komentovaná přírodovědná
vycházka, cestou kolem hřbitova
do Chodova a pak dále loukami
a pastvinami zpět do Klenčí, průvodce Jiří Sladký.
28. 5. Běh na Čerchov, hřiště TJ Spartak, start 10.00 hod.
29. 5. Koncert Pavel Šporcl s Gipsy Way
Ensemble, kostel sv. Martina,
18.00 hod.
Červen - červenec
2. - 4. 6. Zájezd Pálava
3. 6. Z Domu přírody za hlasy opeřenců,
Dům přírody v Klenčí, 8.00 hod.,
komentovaná procházka cca 4
km s rozeznáváním ptáků podle
hlasu a jejich pozorování. Za příznivého počasí ukázka odchytu
ptáků a jejich kroužkování. Průvodci Mgr. Martin Jiran a RNDr.
Milena Prokopová, Ph. D.
3. 6. Dětský den, hřiště TJ Spartak,
14.00 – 18.00 hod.
4. 6. Chodsko Grand Prix, areál společnosti Hrbáček s. r. o. v Klenčí,
start 11.00 hod., běžecký závod,
více na www.bezecchodska.cz.
5. 6. Komentovaná procházka po zaniklé vsi Lučina, hraniční přechod
Untergrafenried, 14.00 hod., provází F. Reimer, pouze v němčině.
7. 6. Jarní besídka malých tanečnic a tanečníků DTVH Domažlice, Stará
pošta, 16.00 hod.
9. 6. Noc kostelů, kostel sv. Martina v
Klenčí, 19.00 hod.
10. 6. Zájezd na muzikál Sibyla – Královna ze Sáby, odjezd od Staré
pošty v 10.00 hod.
29. 6. – 2. 7. Výhledy 2017
29. 6. Pohádkový les pro děti na Baarově
stezce, 19.15 hod.
29. 6. Nokturno k 70. výročí znovuodhalení pomníku J. Š. Baara na Výhledech, 20.30 hod.
30. 6. 16.00 Audes Trio; Pops; Marek
Ztracený; Mastnej Flek
1. 7. 14.00 Domažličanka; Gin in Jam;
K. Kahovec a V. Sodoma se skupinou George & Beatovens; Septic
People; Kabát revival
2. 7. 10.00 Kocour v botách, divadelní
představení pro děti
15.00 Přehlídka folkloru

7

JARNÍ BESÍDKA
malých tanečnic a tanečníků
DTVH Domažlice
ve středu 7. června 2017 od 16.00 hodin
Dům přírody – Stará pošta v Klenčí pod Čerchovem

Noc kostelů

Farnost Klenčí pod Čerchovem se letos
opět zapojí do tradičního projektu Noci
kostelů. V pátek 9. června se klenečský
kostel sv. Martina v podvečerních hodinách otevře návštěvníkům.
Noc kostelů je určena pro co nejširší
veřejnost, nabízí setkání i pro lidi, kteří
obvykle do kostela nechodí. Na pozadí

kulturního programu (zpřístupnění běžně
nepřístupných míst, hudební vystoupení,
společná četba, meditace,…) se snaží nevnucujícím způsobem o přiblížení křesťanství.
Vstup je volný a není závazné být přítomný na celém programu.
lb

Program Noci kostelů 2017
v Klenčí pod Čerchovem
19.00 – 21.00
19.30 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00		

Možnost výstupu na věž
Varhany a staletí - varhanní vystoupení Martiny Moryskové
Muži na oltáři – představení soch na hlavním oltáři
Čtení legendy o sv. Martinovi
Meditace před spaním - prostor pro soukromou modlitbu

Drachenstich a Trenck der Pandur
Velkolepé slavnosti u našich německých sousedů
Waldmünchen se vrátí v čase do roku
1742. Bude tak vzpomínat na Franze von
der Trenck, plukovníka pandurů, který
táhl se svou družinou Bavorskem a 15.
září stanul před branami města. Přinesl
tak strach a hrůzu.
Ve městě Furth im Wald můžeme zhlédnout hru Drachenstich, která je inspirována hrůzou husitských válek, konkrétně
bitvou u Domažlic v roce 1431.

V obou představeních účinkuje přes 300
ochotníků, jezdců na koních, koňských
povozů a další. Divák je vtažen do děje tak,
že není třeba mít strach z jazykové bariéry.
Bližší informace najdete na stránkách:
https://www.trenckfestspiele.de/
http://www.drachenstich.de/
Jan Bozděch

Žáci Masarykovy základní školy Klenčí postupují
do krajského kola
Ve čtvrtek 27. 4. se družstvo mladších a
starších žáků naší školy zúčastnilo okresního finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstvo mladších žáků ve složení
Vít Svoboda, Petr Volfík, Karolína Hálová
a Lucie Maršíková obsadilo 7. místo.
Soutěžící prokazovali znalosti z pravidel silničního provozu, zdravovědy, jízdy
zručnosti a jízdy dle pravidel na dětském
dopravním hřišti. Vít Svoboda ze 6. třídy
byl vyhodnocen nejlepším účastníkem v

kategorii.
Naši starší žáci ve složení Slávek Mathauser, Michal Kapic, Eliška Johánková
a Alžběta Krumlová si z Domažlic odvážejí vítězný titul a postup do krajského kola,
které se koná 23. a 24. května v Plzni a
Melchiorově Huti.
Rovněž Slávek Mathauser se stal nejlepším cyklistou v kategorii starších žáků.
Blahopřejeme!
H. Váchalová

POZVÁNKA NA KONCERT

Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble
pondělí 29. května 2017, kostel sv. Martina v Klenčí, od 18.00

Městys Klenčí pod Čerchovem pořádá

v sobotu 10. června 2017
zájezd na historický muzikál
Sibyla – královna ze Sáby
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do divadla Hybernia v Praze.
Odjezd od Staré pošty v Klenčí v 10.00 hod.
V představení vystoupí mimo jiné Daniel Hůlka,
Ilona Czáková, Hana Křížková.
Přihlášky v Informačním středisku v Klenčí osobně
nebo telefonicky: 379 795 325, 607 178 100

OBRAZEM

Koncem dubna proběhl zájezd do Chodové Plané a pivovaru
Chodovar na 19. ročník Chodovar Cup 2017. Výbor pro rozvoj
městyse Klenčí pod Čerchovem z. s. v této souvislosti děkuje spolumajiteli a obchodnímu řediteli rodinného pivovaru Chodovar panu
Jiřímu Plevkovi za pozvání, pohoštění a vše ostatní.
Jiří Anderle, předseda VRMKO

Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí z. s. uspořádal v neděli 23. dubna výlet na řípskou pouť, kterého se zúčastnilo devět zájemců. Po výstupu na hrad Hazmburk, návštěvě řípské
pouti a hory Říp následovala návštěva partnerské obce Klenče p. Ř.
Jiří Anderle, předseda VRMKO

