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Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsme přivítali slavnostmi Výhledy. Po čtvrtečním podvečeru k 70. výročí znovuodhalení pomníku
J. Š. Baara Stará pošta znovu ožila hudbou různých žánrů. Těší nás, že letošní
ročník patřil bezesporu k těm nejvíce
navštíveným. Pozvání na nedělní program přijal mimo jiné také místostarosta našeho partnerského města Herent
v Belgii, pan Luc Draye. Při dopolední
prohlídce Klenčí a okolí jsme se snažili
najít prostor pro obnovení naší aktivní
spolupráce. Nyní by měla následovat
návštěva Herentu s obnovením partnerské smlouvy. Prostor pro spolupráci je
určitě v oblastech školy, kultury, sportu
a toho, co je pro naše Chodsko typické,
tedy lidových tradic a řemesel.
24. ročník soutěže O největší alobalovou kouli přinesl úspěch také naší základní škole. Ta zvítězila mezi kolektivy,
když se žákům podařilo nasbírat celkem
144 kg různých hliníkových obalů. K
tomuto úspěchu bych chtěl žákům pogratulovat.
Letní období je provázeno poslední roky až hrozivým suchem. Bohužel
to znamená jediné, ubývá zdroje pitné
vody. V Klenčí máme hlavní zdroj v oblasti u kaple sv. Vojtěcha. Na konci června a začátku července však tento zdroj
již pro potřeby Klenčí nedostačoval.
Přítok do vodojemu byl nižší než odtok
vody z vodojemu. Proto jsme museli
požádat o vydání zákazu užívání pitné
vody k zalévání zahrádek, mytí aut a
napouštění bazénů. Legislativní proces
k tomuto zákazu však trvá min. 25 dní,
proto není možné vydání dříve než 10.
srpna. Z tohoto důvodu bych Vás chtěl
všechny požádat o omezení užívání vody
jen na skutečně nutné činnosti. Budeme
doufat, že nás sucha čekat nebudou.
Přeji vám pěkné letní dny.
Jan Bozděch
starosta městyse

www.klenci.cz
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Potkali se u Klenčí
Umělečtí řezbáři se představí na sympoziu v Klenčí

První víkend v září byste se v Klenčí rozhodně nudit neměli, nabídka akcí je poměrně široká a pestrá. Vypravit se můžete
do kostela na koncerty, v sobotu 2. září
začíná sedmý ročník Varhanního festivalu
nebo v neděli 3. září koncert k poctě Petra Nováka. V sobotu 2. září bude centrum
obce patřit místnímu sboru dobrovolných
hasičů, který slaví 140. výročí od svého založení, a na celý den je připravený bohatý
program. Poslední pozvánka je směřována na řezbářské sympozium, které se
uskuteční od pátku 1. září do soboty 2.
září ve dvoře na Staré poště v Klenčí.
V rámci sympozia představí pět uměleckých řezbářů – sochařů své dovednosti při práci se dřevem a během dvou dnů
zde postupně přetvoří dubové špalky na
umělecké sochy. Jmenovitě z nich např.
pan Ondřej Drábek se v Klenčí již prezentoval při Dni Českého lesa. Inspirací bude
řezbářům Český les, který je zvolen jako
nosné téma sympozia. Vytvořené sochy se

potom stanou součástí venkovní expozice
Domu přírody. Návštěvníci po dobu trvání
sympozia mohou sledovat řezbáře při práci. Zároveň připravujeme i doprovodný
program k této akci.
V pátek 1. září si v odpoledních hodinách zahrají Dolejšácí - country kapela z
Postřekova.
V sobotu 2. září doplní sympozium řemeslný jarmark, kde se představí drobní
umělci a řemeslníci a zároveň si budete
moci jejich výrobky i zakoupit.
Určitě je na co se těšit a z čeho vybírat a
nebo postupně navštívit všechny zmíněné
akce po celý víkend.
TIC

Turistické informační centrum
Dům přírody Českého lesa
provoz v sezoně
duben - září:
ÚT - NE
9:00 - 17:00
Tel.: 379 175 325
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Varhanní festival 2017
Nejlepší hudebníci se v Klenčí představí již posedmé

S postupujícím létem a přibližujícím se
podzimem se nám blíží i letošní várka podzimních varhanních koncertů.
Letošní klenečský varhanní festival
bude již sedmý od roku 2011, kdy bylo re-

staurování varhan dokončeno
a na slavnostním posvěcení
je
rozezněla
prof. Jitka Chaloupková.
V roce 2011
jsme také měli
možnost slyšet
některé interprety, kteří se
nám zde opět
představí i v
letošním roce.
Mezi ně se řadí i
trumpetista Miroslav Laštovka
a sopranistka Štěpánka Heřmánková, kteří tentokrát vystoupí společně s varhanicí
Jiřinou Marešovou. Tento jedinečný kon-

Program varhanních koncertů září - říjen 2017
2. září
(sobota)
od 15.00 hod.

Jiřina Marešová - varhany
Miroslav Laštovka - trumpeta
Štěpánka heřmánková - zpěv

24. září
(neděle)
od 18.00 hod.

Martina Morysková - varhany
Josef Stočes - klarinet
Kamil jindřich - zpěv
Johann Pachelbel, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín
Dvořák, Carl Maria von Weber, Bohuslav Matěj Černohorský, Johann Sebastian Bach

30. září
(sobota)
od 18.00 hod.

Marie pochopová

7. října
(sobota)
od 18.00 hod.

Vladimír Roubal - varhany

21. října
(sobota)
od 18.00 hod.

Jan Doležel - varhany

Ferdinand Joseph Seger, Jean Francois d‘ Andrieu,
Jeremiah Clarke, Jan Zach, Jakub Jan Ryba, Varhanní
improvizace

Georg muffat, Girolamo Frescobaldi, Johann Pachelbel,
Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johann
Ulrich Steigleder

cert si budete moci vyslechnout hned 2.
září, bude to totiž první z řady letošních
koncertů. Upozorňujeme, že začátek koncertu bude poněkud netradičně již v 15.00
hod.
V neděli 24. září nás pak bude čekat druhý koncert, kde vystoupí varhanice, která
z Klenčí pod Čerchovem pochází, Martina
Morysková. Na klarinet ji bude doprovázet Josef Stočes, jako již v několika předešlých ročnících, letos je ale svým zpěvem
doprovodí Kamil Jindřich.
Varhanici Marii Pochopovou už jsme v
Klenčí také několikrát slyšeli a pokaždé se
jednalo o skvělé vystoupení. V minulých
ročnících zahrála například za doprovodu
trumpetistky Yasuko Tanaka nebo Veroniky Štainerové, kdy je svým zpěvem doplňovala Karolína Janů. V minulém roce
jsme zase měli možnost slyšet její koncert
s houslistou Vojtěchem Jaklem. Letos ji
budete moci slyšet 30. září.
Jako další nám na varhany v kostele sv.
Martina zahraje Vladimír Roubal, varhaník, který působí jako ředitel chrámové
hudby Královské kanonie premonstrátů v
Praze na Strahově. Během jeho koncertu,
který se bude konat 7. října, si budete moci
poslechnout jak hudbu zahraničních autorů, tak i skladatelů českých, celý koncert
uzavře improvizace k poctě sv. Martina.
Jako „Ten se zajímavým programem“
je označován Jan Doležel, jehož koncert
je naplánován na sobotu 21. října. Varhaník, který nyní vyučuje hru na varhany na
Vysoké hudební škole ve Würzburgu, se
nám už v Klenčí také představil a my ho
zde opět rádi přivítáme.
Vypadá to tedy, že je určitě na co se těšit. Budeme moc rádi, když si na nějaký z
koncertů uděláte čas a přijdete si vyslechnout krásnou hudbu v podání předních
českých interpretů. Pokud se chcete dozvědět více, kompletní informace, data a
časy koncertů společně s programy budou
postupně zveřejňovány na našich webových stránkách www.varhannikoncerty.
com a na facebookové stránce Varhanní
koncerty Klenčí pod Čerchovem.
Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.
Martina Kokaislová
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USNESENÍ z 60. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 14. června 2017
Rada městyse:
A.
1.60
2.60
3.60

4.60

5.60
6.60
7.60
8.60
9.60
10.60
11.60
B.
12.60
13.60
14.60

Schvaluje:
Ukončení pronájmu parkoviště v Caparticích dle žádosti
společnosti Vittoria Šumava s.r.o. na ukončení nájemní
smlouvy k 31. 7. 2017.
Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 1589/1
v KÚ Chodov (parkoviště v Caparticích).
Darovací smlouvu se společností Lesy České republiky,
s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
IČO: 421 96 451 na příspěvek pro Dům přírody Č. lesa
a přijetí tohoto příspěvku za účelem podpory projektů
environmentální osvěty, vzdělávání, výchovy a poradenství na projekt „Vzdělávací a výchovné programy v Domě
přírody Českého lesa“.
Provedení revitalizace stromů v městysi Klenčí pod Čerchovem v rámci projektu „Údržba významných stromů
v městysi Klenčí pod Čerchovem“ společností Ing. Karel
Kuneš – GAN, sídlem Klenčí pod Čerchovem 59, 345 34
Klenčí pod Čerchovem, IČO: 61786136.
Projekt na stavební úpravy v budově hasičské zbrojnice
v městysi Klenčí pod Čerchovem – propojení místností
14 – 15 dvěma otvory.
Přijetí delegace z české vesnice Gernik z Rumunska v
Klenčí pod Čerchovem ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2017.
Pořízení stuhy pro sbor SDH k 140. výročí založení sboru SDH Klenčí pod Čerchovem.
Zajištění potřebných oprav v bytě č. 2 v budově DPS.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku č. 2417/1
a 2417/17.
Nákup nové sekačky na údržbu zeleně.
Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Domažlice připravený MAS Český les.
Ukládá:
Starostovi projednat se spol. Vittoria Šumava s.r.o. odstranění dřevěného kiosku na pozemku p.č. 1589/1 v
KÚ Chodov (parkoviště v Caparticích).
Starostovi projednat s Úsekem památkové péče Domažlice, Odboru kanceláře starosty MěÚ Domažlice
opravu střechy na objektu DPS.
Starostovi uzavřít smlouvu o dílo na akci „Údržba významných stromů v městysi Klenčí pod Čerchovem se
společností Ing. Karel Kuneš – GAN dle předloženého
rozpočtu.

15.60
16.60

17.60
18.60
19.60
20.60
C.
21.60
22.60
23.60
24.60
25.60
D.
26.60
27.60
28.60
29.60
E.
30.60

Starostovi zajistit nabídky na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod v horní části Klenčí
pod Čerchovem, kde ještě není položen nový řad.
Starostovi zajistit nabídky na výměny vodovodu v místních komunikacích v městysi dle žádosti o dotaci na
opravu místních komunikací v rámci titulu PSOV Plz.
kraje.
Starostovi zajistit cenovou nabídku na výměnu topného
systému v sále KD U Nádraží dle předloženého projektu
Ing. Pavla Zimáka.
Starostovi zajistit aktualizaci GP na směnu pozemků v
osadě Jindřichova Hora.
Starostovi připravit cenové nabídky nové techniky na
údržbu zeleně.
Místostarostovi připravit návrh vyhlášky pro spádovost
MŠ a ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí:
Žádost společnosti Vittoria Šumava s.r.o. na ukončení
nájemní smlouvy na parkoviště v Caparticích.
Projekt na výměnu topného systému v sále KD U Nádraží dle předloženého projektu Ing. Pavla Zimáka.
Žádost paní Dagmar Machtové o pronájem části pozemku p.č. 2417/1 a 2417/17.
Usnesení o zastavení řízení ve věci vypouštění odpadních vod z areálu společnosti Steatit, s.r.o.
Oznámení MMR o dotaci na ÚP pro městys Klenčí pod
Čerchovem.
Neschvaluje:
Smlouvu o dodávce tepla pro MŠ a ZŠ Klenčí (Rada
městyse nedoporučuje ředitelce MŠ a ZŠ Klenčí podepsání této smlouvy).
Zapojení se do sdružení pro odpadové hospodářství společnosti ARCH Consulting s.r.o.
Registraci historického heraldického znaku do národní
databáze REKOS.
Žádost pana Jiřího Cukry o příspěvek na vydání knihy
Kroiherův životopis.
Doporučuje:
Výboru pro výstavbu a územní plánování připravit návrh
na možné úpravy obrubníku u komunikace u domu č.p.
247.

Usnesení zastupitelstva městyse z 22. veřejného zasedání konaného dne 27. června 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.22
2.22
3.22
4.22

5.22

Schvaluje:
Veřejnou volbu předsedy finančního výboru.
Paní Annu Kobesovou jako předsedu finančního výboru.
Rozpočtové opatření č. 6/2017 k 30. 6. 2017.
Celoroční hospodaření ÚSC DSO Svazek Domažlicko
a závěrečný účet ÚSC DSO Svazek Domažlicko za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 s výhradou.
Celoroční hospodaření DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce a závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2016 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez

6.22

7.22
8.22
9.22

výhrad.
Zprávu z kontroly svazového inspektora BOZP vykonané
ve smyslu § 322 Zákoníku práce v budově úřadu městyse
v Klenčí pod Čerchovem dne 19. 6. 2017 provedenou Odborovým svazem státních orgánů a organizací.
Pasport místních komunikací dle předloženého návrhu,
který vypracovala společnost PasProRea s.r.o.
Veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací v
KÚ Jindřichova Hora a Klenčí pod Čerchovem do kategorie místních komunikací.
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s panem Michalem
Novákem na převod pozemků p.č. 636/55 a 636/57 KÚ
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10.22
11.22
12.22
13.22
14.22
B.
15.22
16.22
17.22
18.22
19.22
20.22
21.22

Klenčí pod Čerchovem.
Vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. 1969/16a a
1969/16b o celkové výměře 458 m2, které budou zapsány
do KN dle GP č. 811-1078/2017.
Žádost a příspěvek pro VRMKO ve výši 1.500,- Kč.
Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutý příspěvek pro
VRMKO Klenčí p/Č.
Pořízení potřebné techniky pro fotografický kroužek dle
žádosti pana Jaroslava Ševčíka pouze v bodech B, C a D.
Revokaci usnesení č. 12.18 z 22. 2. 2017.
Bere na vědomí:
Rezignaci pana Karla Heindla na funkci zastupitele a
člena finančního výboru, pana Jana Kuželky a paní Aleny
Poulové na funkci zastupitele.
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Dokumenty k zamýšlené stavbě horkovodu pro vytápění
základní a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem a aktuální stav stavebního řízení k tomuto horkovodu.
Aktuální stav projektů realizovaných v rámci dotačního
titulu přeshraniční spolupráce Cíl 3.
Zprávu starosty o průběhu XV. Sněmu SMO ČR v Plzni.
Výroční zprávu Sdružení Euroregion Šumava za rok
2016.
Zprávu starosty o návštěvě v rumunské oblasti Banát a

22.22
23.22
C.
24.22

25.22
D.
26.22
27.22
28.22

možných oblastech spolupráce.
Zprávu starosty o návštěvě z partnerské obce Kleneč pod
Řípem a poděkování starosty Klenče za přijetí.
Zprávy výboru kontrolního, osadního, pro kulturu a
sport, pro výstavbu a územní plánování a pro životní prostředí.
Ukládá:
Starostovi vstoupit v jednání se společností BEZPO,
spol. s.r.o. ve věci Zprávu z kontroly svazového inspektora BOZP vykonané ve smyslu § 322 Zákoníku práce v
budově úřadu městyse v Klenčí pod Čerchovem dne 19. 6.
2017 provedenou Odborovým svazem státních orgánů a
organizací.
Starostovi uzavřít s panem Michalem Novákem smlouvu
o smlouvě budoucí dle schváleného návrhu smlouvy.
Neschvaluje:
Smlouvu o dodávce tepelné energie se spol. První chodská BPS spol. s.r.o. pro ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s.
Přípravu dohody o narovnání mezi městysem, paní Budkovou a manžely Kecovými.

USNESENÍ z 61. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 27. června 2017
Rada městyse:
A.
1.61

2.61

3.61
4.61
5.61
6.61
7.61
8.61
B.
9.61

Schvaluje:
Opravu zdi a vlhkosti u garážového stání u bytového domu
čp. 292 dle žádosti pana Libora Nozara, kterou provede
Zemědělská společnost Čerchov a.s., IČO: 25236601 se
sídlem Klenčí pod Čerchovem 55, 345 34 Klenčí pod Čerchovem.
Projektovou přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Horní Klenčí“ včetně pasportizace a zaměření stávajícího stavu společností Praves spol. s.r.o., IČO:
18230547, Petrovická 286, 344 01 Domažlice.
Žádost pana Ladislava Ježíka o podnájem v bytovém
domě čp. 331.
Žádost paní Evy Šindelářové o pronájem Staré pošty a
přilehlých prostor za účelem konání soukromé oslavy.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č.
1969/7 v KÚ Postřekov pro provozování občerstvení.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemků p. č.
2529/18 a 2529/19 v KÚ Klenčí pod Čerchovem pro provozování občerstvení.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě se ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice, p.o.
Sazebník na úhradu nákladů za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím na rok 2017.
Ukládá:
Starostovi projednat se zástupcem sdružení VAS kalkulaci na projekt na rozšíření kapacity MŠ Klenčí pod Čerchovem.

10.61
11.61
12.61
13.61
C.
14.61
15.61
16.61
17.61
18.61
19.61
20.61
21.61
D.

Starostovi zajistit označení významných hrobů na místním hřbitově.
Starostovi vytvořit na webových stránkách městyse podmodul ve věci přihlašování komunikace s úřadem.
Starostovi projednat s právním zástupcem městyse nedoplatky a exekuční příkaz pana Holce za dlužnou částku u
VZP, a.s.
Starostovi zajistit úpravu provozního řádu na pronájem
prostor na Staré poště.
Bere na vědomí:
Nabídku spol. Sani-Top-Centrum s.r.o. na výměnu topného systému v sále KD U Nádraží v Klenčí pod Čerchovem.
Návrhy na projektovou přípravu na zateplení budovy MŠ
v Klenčí pod Čerchovem.
Cenovou nabídku na pořízení satelitního systému pro bytový dům čp. 330.
Žádost pana Němečka na pronájem pozemků 1589/1,
646, 647, 2529/18 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Usnesení Okresního soudu v Domažlicích ve věci OPP
pana Štěpána Holoubka.
Výkaz nedoplatků a exekučního příkazu pana Holce za
dlužnou částku u VZP, a.s.
Aktuální stav vymáhání pohledávek od dlužníků v rámci
bytového hospodářství.
Dotazník k dopravní situaci týkající se městyse Klenčí pro
Plzeňský kraj.
Neschvaluje:

USNESENÍ z 62. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 3. července 2017
Rada městyse:
A.
1.62
2.62

Schvaluje:
Zpracování projektu na zateplení budovy MŠ Klenčí pod
Čerchovem dle nabídky MSP, projektové kanceláře s.r.o.
Zpracování studie na rozšíření kapacity MŠ Klenčí pod

3.62

Čerchovem dle nabídky MSP, projektové kanceláře s.r.o.
Paní Veroniku Černou jako vedoucí odboru kulturního a
informačního centra dle návrhu a doporučení výběrové
komise.
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4.62
5.62
B.
6.62
7.62
C.
8.62
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Výměnu havarijního stavu vodovodu v dolní části Klenčí
p/Č od čp. 282 k 260 a od 260 k 256 spol. Praves s.r.o.
Rekonstrukci rozvaděče v objektu Zdravotního střediska v Klenčí pod Čerchovem, kterou provede společnost
Elektromontáže, revize, školení a služby Elektro Kubal.
Ukládá:
Starostovi zajištění přípravy směnné smlouvy ke směně
pozemků v KÚ Jindřichova Hora.
Starostovi zajistit cenovou kalkulaci na pořízení GP pro
bytový dům čp. 330.
Bere na vědomí:
Zápisy ze zasedání výběrové komise na vedoucího odboru kulturního a informačního centra.

9.62
10.62
11.62
12.62
13.62
D.

Cenové nabídky na pořízení prvků pro workoutové hřiště v městysi Klenčí pod Čerchovem.
Žádost paní Martiny Jenčové o pronájem pozemku p.č.
1589/1 v KÚ Chodov u Domažlic (parkoviště Capartice).
Nabídku společnosti Mikeš – zahradní a komunální
technika na sekačku pro městys Klenčí pod Čerchovem.
Nabídku společnosti Bártek rozhlasy na pořízení kamerového systému pro městys.
Usnesení vyšší soudní úřednice okresního soudu Domažlice ze dne 28. 6. 2017 evidováno pod č. 1T110/2015238 o změně místa výkonu obecně prospěšných prací.
Neschvaluje:

USNESENÍ z 63. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 12. července 2017
Rada městyse:
A.
1.63

2.63
3.63

Schvaluje:
Přidělení veřejné zakázky na akci „PC síť – Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem“ společnosti Jafa H & S spol.
s.r.o., sídlem Branská 55, 344 01 Domažlice, IČO:
26374803.
Přidělené veřejné zakázky na akci „Oprava povrchu
místních komunikací“ společnosti FINAL KOM s.r.o.,
sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín.
Žádost paní Petry Kohoutové o udělení souhlasu s podnájmem v bytovém domě čp. 333.

B.
4.63
5.63
C.
D.
6.63

Ukládá:
Starostovi uzavřít smlouvu o dílo se společností Jafa
H&S spol. s.r.o., na akci: „PS síť – Úřad městyse Klenčí
pod Čerchovem“.
Starostovi uzavřít smlouvu se společností FINAL KOM
s.r.o. na akci: „Oprava povrchu místních komunikací“.
Bere na vědomí:
Neschvaluje:
Žádost paní Šleisové o realizaci parkovacího stání u č.p.
178.

Pasport místních komunikací a dopravního
značení KÚ Klenčí a Jindřichovy Hory
Vážení spoluobčané,
po schválení zastupitelstvem městyse
na jeho červnovém zasedání bude vydán
nový pasport místních komunikací. Jedná
se o dokument, který zahrnuje veškeré informace k místním a účelovým komunikacím v KÚ obce Klenčí. Tento pasport bude
vyvěšen na webových stránkách městyse v
části Městys – Pasporty k nahlédnutí. Určitě je možné k tomuto pasportu vznášet
dotazy a připomínky. Komunikace jsou v
něm děleny na místní a účelové. Účelové
jsou ty, kde nevlastní pozemky městys.
Pasport bude určitě s přibývajícím časem
doplňován a aktualizován.
Druhým dokumentem je pasport do-

pravního značení. Ten bude upravovat
dopravní situaci ve všech částech městyse. Téměř na všechny křižovatky v Klenčí
chceme vrátit pravidlo pravé ruky, aby
se nestalo, že na křižovatce, kde uvidím
značku - hlavní silnice – „pojedu, co to dá,
protože jedu po hlavní a mám přednost.“
Také návrh tohoto pasportu zveřejníme
na webových stránkách městyse v oddílu Městys – Pasporty a budeme očekávat
vaše návrhy. Ještě před vydáním budeme
upozorňovat na různé oblasti, kde se bude
měnit dopravní značení, příp. i přednost.
Oba pasporty budou k nahlédnutí také v
budově úřadu městyse v tištěné formě.
Jan Bozděch

PŘIJMEME KUCHAŘKU PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
Požadavek: vyučena v oboru
Informace:
telefon 379794406 ředitelka školy Mgr. Jarmila Nováková,
telefon 379794336 vedoucí stravování Helena Nohavcová

INZERÁT

Hledáme ke koupi byt nebo dům
v Klenčí pod Čerchovem
k trvalému bydlení.
Tel.: 775 440 481; 728 815 572
Děkujeme
Pajmová, Čipera

V průběhu července byla vydána moje
kniha „V zajetí Diany hor Krušných".
Připravena bude po prázdninách i další
kniha s názvem „V zajetí Diany hradu
Herštejna".
V prodeji je již přímo u mne doma a v
prodejně Artes natur s.r.o. v Domažlicích. Cena je 259,- Kč
Miroslav Ryšavý st.
607074837
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Vandalismus nezná hranic
Uhynulé stromy u Šimanuc potoka byly poškozeny záměrně

Tento článek píši na základě podnětu od
několika občanů a také trochu se zamyšlením, proč člověk neustále musí zasahovat
do přírodních procesů, které fungují už od
pradávna a ruku člověka nepotřebovaly.

Myslím tím snad stoleté jasany rostoucí u Šimanuc potoka. Stromy najednou
začaly usychat, a když se podíváme na
důvod, je prostý. Každý z kořenů usychajících stromů má navrtaný pravidelný otvor
naplněný jakousi látkou. Fotografie jsou
přiloženy u článku.
My tento případ budeme nuceni předat
Policii ČR k prošetření, protože se zřejmě
jedná o zasahování do cizího majetku.
Stromy i potok se nachází na pozemcích
Státního pozemkového úřadu.
Nejsmutnější je na celé věci však to, že
touto „pomocí“ přicházíme o další kousek
naší krásné přírody.
Jan Bozděch

Zájezd na Karlštejnsko
Další ze zájezdů pro zájemce se uskuteční v sobotu 16. září 2017. Tentokrát
navštívíme Karlštejnsko.
AMERIKA
Kromě samotného hradu Karlštejn navštívíme oblast s názvem Amerika. Amerika se říká skupině vápencových lomů
poblíž obce Mořina. Ale pokud jste čekali
výlet do USA, nemusíte být ještě zklamáni. Lomu Velká Amerika se kvůli podobnosti s americkými kaňony říká český
Grand Canyon a určitě ho znáte třeba z
filmu Limonádový Joe. Velká Amerika je
největší ze všech lomů, je asi 750 m dlouhá, 150 m široká a 67 m hluboká. Těžba tu
byla zastavena v roce 1963 a na dně lomu
se nachází asi 10 metrů hluboké jezero s
křišťálově čistou vodou.

Od Velké Ameriky směrem k vápence
uvidíte lom Mexiko. Můžete se podívat i
na Malou Ameriku a spoustu dalších men-

ších lomů. Pověstné jsou na Americe i štoly, kterých je obrovské množství. Čeká nás
prohlídka mořinského podzemí. Je třeba
pevnou obuv a dostatečný oděv, teplota
se zde pohybuje kolem 9° C. Nutná je také
vlastní svítilna. Přílby nám budou zapůjčeny u vstupu do podzemí.
PAMĚTNÍ SÍŇ OTY PAVLA
Expozice Pamětní síně Oty Pavla nám
nabídne tři části. První je věnována fotografiím z rodinného života Popperů a novinářské a spisovatelské dráze Oty Pavla a
je doplněna osobní korespondencí. Druhá část se týká fotografií z natáčení filmu
Smrt krásných srnců podle povídek Oty
Pavla. Třetí část tvoří černobílé i barevné
fotografie řeky Berounky z okolí Luhu pořízené Luďkem Proškem. Symbolický závěr expozice přináší velký portrét Oty Pavla a jeho parte. Výstavu doplňuje rybářské
vybavení, torzo staré pramice, starý vysavač značky Lux a mucholapka – obojí
prodávané Otovým otcem Leem – a Otův
nepostradatelný batoh z jelena. Výraznou
dominantou je busta Oty Pavla věnovaná akademickým sochařem Stanislavem
Hanzlíkem.
Na pravém břehu Berounky využijeme
nabídku převozu přes řeku Berounku.
Oslovíme převoznici či převozníka – pohybuje se u převoznické lavičky, na lodi, v
pamětní síni či v převoznickém domku za
dveřmi označenými Převozník.

DOBŘÍŠ
Na zpáteční cestě si ještě zajedeme na
zámek Dobříš. Silně přestavěné pozůstatky hradu a rokokový zámek ze 17. století
byl inspirován francouzským stylem doby
Ludvíka XVI. K zámku přiléhá cenný architektonicky řešený francouzský park.
Bohatá sochařská výzdoba je od I. Platzera. Stálá expozice - 11 pokojů ve stylu
rokoka a klasicismu.
Francouzská zahrada: vzácná ukázka

rokokové zahradní architektury, která
svými květinovými ornamenty a stříhanými ploty navozuje atmosféru vídeňského
Schönbrunu. Perla mezi zahradami v ČR.
PŘIHLÁŠKY
Zájemci se mohou přihlásit osobně v
Turistickém informačním centru v Klenčí nebo telefonicky: 607178100. Odjezd
bude v 7 hodin od Domu přírody v Klenčí
p. Č. Předpokládaný návrat do 19 hodin.
Marta Vojtíková

Čakan · červenec - srpen 2017

KALENDÁŘ AKCÍ
Srpen
26. 8. Svatojánský hudební festival
2017, Lubomír Brabec, Pavel
Svoboda, Martina Kociánová,
kostel sv. Martina Klenčí, 19.00
hod.
27. 8. Horská poutní mše na Čerchově,
15.00 hod., vrchol Čerchova, celebruje Mons. František Radkovský.
Září
1. – 2. 9. Řezbářské sympozium
2. 9. Výročí SDH Klenčí pod Čerchovem
2. 9. Varhanní koncerty 2017, Jiřina Marešová, Přemysl Kšica, Štěpánka
Heřmánková, kostel sv. Martina,
15.00 hod., vstupné dobrovolné.
3. 9. Petr Novák Forever, Tour 20 let
poté, koncert k výročí úmrtí Petra Nováka, 17.00 hod., kostel sv.
Martina, vstupné 100 Kč.
9. 9. Drakiáda 2017, letiště LMK u cyklostezky, 13.00 hod.
16. 9. Pěší pouť Klenčí pod Čerchovem –
Furth im Wald, 13.30 hod.
16. 9. Zájezd na Karlštejnsko, odjezd
7.00 hod. od Domu přírody, návrat do 19.00 hod.
16. 9. Vzpomínkový koncert na Jiřího
Kapice, kostel sv. Martina v Klenčí, od 18.00 hod., vystoupí: Anna
Zoubková, Jiřina Holoubková,
Jana Drábková – housle, Petr Novák – klavír, Štěpán Holoubek –
vibrafon, koncert klasické hudby,
vstupné dobrovolné.
17. 9. Memoriál Matěje Mauera, běžecký závod, Capartice
23. 9. Postel pro anděla, divadelní představení, sál U Nádraží, od 20.00
hod., vystoupí ochotnický divadelní soubor z Poběžovic.
24. 9. Varhanní koncerty 2017, Martina Morysková, Josef Stočes, Kamil Jindřich, kostel sv. Martina,
18.00 hod., vstupné dobrovolné.
30. 9. Varhanní koncerty 2017, Marie
Pochopová, kostel sv. Martina,
18.00 hod., vstupné dobrovolné.
Říjen
7. 10. Varhanní koncerty 2017, Vladimír
Roubal, kostel sv. Martina, 18.00
hod., vstupné dobrovolné.
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Muzikál IAGO
Zájezd do divadla Hybernia v Praze

Městys Klenčí pod Čerchovem pořádá v sobotu 2. prosince 2017 zájezd
do divadla Hybernia v Praze na slavný
muzikál IAGO. Odjezd autobusu je v 10
hodin od Domu přírody Českého lesa v
Klenčí. Přihlásit se můžete osobně v informačním středisku nebo telefonicky
na čísle 607178100.
Účinkují: Lukáš Adamec, Tomáš Novotný, Anna Julie Slováčková, Janek Ledecký, Petr Vondráček, Dita Hořínková,
David Gránský, Milan Peroutka, Ladislav
Korbel, Dasha, Markéta Poulíčková, Monika Sommerová, Michal Novotný, Pavel
Rudolf Plasche, Bořek Slezáček, Jaromír
Adamec, Oldřich Kříž, Martin Pošta, Martin Šemík, Zbyněk Fric
Autor: Janek Ledecký, Robert Johanson
Geniální klasické milostné drama, moderně zpracované a přenesené hudbou
do žhavé současnosti. Vyprávěné tak, jak
ho prožívá Shakespearův nejslavnější zloduch IAGO. Budete ho milovat. Janek Ledecký a jeden z nejslavnějších světových
muzikálových režisérů Američan Robert
Johanson přicházejí s nečekaným a velmi
atraktivním uchopením klasiky. Othello, Desdemona, Iago a jejich nejbližší se
přesouvají ze Ženevy do pevnosti Citadel

na Středním východě. Tam, kde se nevěra
trestá ukamenováním.Ve světové muzikálové historii existuje jenom jeden úspěšný pokus o převyprávění Shakespearova
Hamleta hudbou. Za projektem Hamlet
The Rock Opera stojí právě tato dvojice:
český skladatel a textař Janek Ledecký a
americký režisér a dramatik Robert Johanson. Hamlet vyrazil na svou vítěznou
dráhu v roce 1999 v Praze a kromě USA
sbírá trofeje v Evropě i Asii. Počet jeho
repríz už se blíží dvěma tisícům. A počet
diváků už překročil jeden milion. I to je
důvodem, proč Robertovi Johansonovi
nedalo tolik práce přesvědčit Janka, aby se
společně pustili do muzikálového přepisu
dalšího Shakespearova dramatu, které
se stalo symbolem lásky zničené ďábelskými intrikami a chorobnou žárlivostí
současně. William Shakespeare napsal
drama Othello, mouřenín benátský pro
divadlo Globe v roce 1603. Od té doby
spatřil Othello světla ramp ve stovkách
nastudování a v tisících repríz po celém
světě. Dočkal se také šesti slavných filmových přepisů. Jediným zdařilým pokusem
interpretovat Othella hudbou byla zatím
Verdiho klasická opera z roku 1887.
mv

Svoz komunálního odpadu:

Sledujte Klenčí na facebooku

srpen – 1., 15., 29.
září – 12., 26.
říjen – 10., 24.

klenčí pod čerchovemchodsko
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Martina Kociánová, Pavel Svoboda a Lubomír Brabec v Klenčí
Lidský hlas, varhany a kytara!

Po zcela vyprodaném a úspěšném koncertě Lubomíra Brabce a Daniela Hůlky
v Klenčí v loňském roce se Svatojánský
festival opět vrací do Klenčí. Tentokrát
s pěvkyní Martinou Kociánovou, kterou
posluchači znají nejen jako skvělou mezzosopranistku, ale také jako oblíbenou
moderátorku a redaktorku Českého rozhlasu. Spolu s ní vystoupí jeden z našich
nejlepších mladých varhaníků, vítěz interpretační soutěže Pražského jara Pavel
Svoboda, který rozezní naše renovované
barokní varhany v kostele sv. Martina v
Klenčí. Spojení lidského hlasu, varhan

a mistrovské virtuózní kytary Lubomíra
Brabce dává tušit nevšední zážitek.
V jejich podání na koncertě zazní kromě
skladeb starých mistrů i virtuózní skladby
španělských a latinsko amerických skladatelů například Brazilce Heitora Villi-Lobose.
Festival, probíhající v celém Pošumaví,
si klade za cíl navázat na tradici české národní identity a kult sv. Jana Nepomuckého v souvislosti s ostatními zemskými
patrony. Proto je termínově situován mezi
svátky dvou zemských patronů: mezi 16.
květnem svátkem sv. Jan Nepomuckého a
28. zářím svátkem sv. Václava.
Klenečský koncert Lubomíra Brabce
s Martinou Kociánovou a Pavlem Svobodou se uskuteční v sobotu 26. 8. 2017
v kostele sv. Martina a začíná od 19 hodin.
Vstupenky si zájemci mohou zakoupit v
Turistickém informačním centru v Klenčí
pod Čerchovem nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Ceny vstupenek: 1. - 3. řada
– 300,- Kč/1 vstupenka, od 4. řady – 200,Kč/1 vstupenka.
mv

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Osvětová beseda
v Klenčí pod Čerchovem
srdečně zve
na divadelní představení

Postel pro anděla,

které v Klenčí v sále U Nádraží
sehraje
ochotnický divadelní soubor
z Poběžovic.
Představení se koná

v sobotu 23. září 2017
od 20.00 hod.
Vstupné je dobrovolné.

HORSKÁ MŠE
NA ČERCHOVĚ
v neděli 27. srpna
od 15.00 hod.
na vrcholu Čerchova
hlavní celebrant
Mons. František Radkovský

