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Milí přátelé,
tématem posledních dnů jsou jistě
události na jižní Moravě. Tragédie zanechala stopu v každém z nás. Chtěl
bych poděkovat všem, kdo jste projevili
zájem pomoci jak finančně či materiálně. Sbírku oblečení a potravin jsme se
rozhodli po dohodě s ORP Domažlice
neuspořádat, protože daná pomoc byla
již z nejbližších obcí na Moravě dostačující. Zastupitelstvo městyse 23. 7. na
svém mimořádném zasedání schválilo
pomoc směřovanou do Zoo Hodonín a
konkrétně pak na obnovu psího útulku,
který Zoo zřizuje. Samozřejmě prioritou je obnova bydlení rodinných domů a
infrastruktury obcí. Nesmíme ale zapomínat na to, že velmi utrpěli též podnikatelé, zejména vinaři a zemědělci a již
zmíněná Zoo, která byla řadu měsíců
zcela uzavřena z důvodu Covidu. I tam
je třeba směřovat pomoc.
Informace o otevřených účtech obcí a
dostupných podnikatelů, zejména vinařů, jsou uvedeny na webových stránkách
městyse: www.klenci.cz, příp. informace získáte v budově úřadu městyse.
Podpora městyse je úměrná naší velikosti a je ve výši 75 000 Kč a směřována
bude ke konkrétnímu subjektu na daný
účel. Vyšší částka by nebyla rozumná s
ohledem na současné rozmary počasí a
hrozící přírodní katastrofy. I když bych
byl moc rád, kdyby se živelné pohromy
vůbec neobjevily.
30. 6. jsme společně s paní ředitelkou
a učiteli v areálu Staré pošty předali vysvědčení žákům devátého ročníku naší
základní školy. Letošní školní rok strávili žáci i učitelé převážně u on-line výuky. Doufám, že se jako studenti dokáží
vyrovnat s absencí prezenční výuky při
pokračování na středních školách.
Protože již probíhají prázdniny, je čas
dovolených, přeji vám, abyste si léto co
nejvíce užili.
Jan Bozděch

www.klenci.cz
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Varhanní festival
Podzimní varhanní svátek již po jedenácté

Přijměte pozvání na 11. ročník varhanního festivalu, kdy vynikající interpreti a
profesionální varhaníci rozezvučí píšťaly
klenečských varhan. A těšit se můžete i na
jedinečné koncertní programy.
Sérii koncertů zahájí v pátek 3. září varhaník, cembalista, hráč na klavichord a
kladívkový klavír Jaroslav Tůma. Bohatá
koncertní činnost jej zavedla do většiny
zemí Evropy včetně Islandu, do USA, Japonska, Singapuru a Mongolska. Pravidelně účinkuje např. na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův
máj v Ostravě a dalších domácích prestižních pódiích. V Tůmově repertoáru se nacházejí stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od
renesance až po 21. století.
V klenečském kostele Jaroslav Tůma
nevystupuje poprvé a i nyní se můžete
těšit na bohatý program sestavený z děl
Johanna Ludwiga Krebse, Josefa Segera
a dalších mistrů 17. a 18. stol. Chybět rozhodně nebude ani improvizace.
V neděli 19. září vystoupí klenečská rodačka, kterou doprovodí tenorista Kamil

Jindřich a na klarinet Josef Stočes. Martina Morysková patří ke stálicím klenečského festivalu. Kromě varhan se věnuje
i folklóru a je členkou folkrockové kapely
Zrcadla. Společně se svými kolegy vyučuje
na ZUŠ v Domažlicích, účinkováním na
koncertech si tak všichni tři zpříjemňují
svou pedagogickou činnost. Ve svém programu uvedou díla Williama Byrda, Benedetta Marcella, Josefa Kuneše a další.
Festival uzavře v neděli 5. prosince jazzová formace Ivan Audes Trio v doprovodu se zpěvačkou Lucií Víškovou. Adventně laděný koncert uvede skladby Jaroslava
Ježka, Jiřího Suchého a další skladby předních jazzových hudebníků.
Všechny zmíněné koncerty se odehrají
v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem vždy od 18.00 hodin.
Vstup na koncerty je volný. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Marie Kobesová

Tento projekt je finančně podpořen Plzeňským krajem.
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A tak si tady žijeme...
Zašlá sláva městečka na Chodsku

Klenčí pod Čerchovem, krásné městečko, schováno v úpatí Českého lesa s
náměstíčkem, na které dohlíží už několik
staletí kostel svatého Martina. Kolem dokola čistá příroda a lesy, co během roku
několikrát změní svou tvář - v zimě kouzelně zasněžené, v létě klidné a tiché, dokud
se od Haltravy nepřižene temná bouřka a
nepohltí postupně celé Klenčí. Lepší místo pro život byste jen těžko hledali. Dokud
si tedy nezlomíte nohu nebo nezničíte
auto cestou kolem bytovek. Najednou je
sentimentální nálada tatam. Kolik volebních období asi bude trvat, než budeme
mít vlastní chodský Grand Canyon? Nebo

než se někdo zmrzačí na schodech pod kostelem?
Kromě přírodních krás bychom ale neměli zapomenout
ani na úžasná místa pro procházky. Ti zdatnější rádi vyrazí směrem na Výhledy, já jako
nenáročný pejskař raději volím cestu rovně na Chodov. I
tady můžete vidět spoustu zajímavostí, několikrát do týdne
se tu dokonce objeví zbloudilý kamion,
který, nedbaje zákazu vjezdu, přejíždí do
Trhanova řízen vševědoucí GPS navigací.
Jak by se dala tato situace vyřešit? To ví téměř všichni. Kromě vedení obce.
Na řešení našich banálních problémů
jednoduše nezbývá kapacita. Tím si tedy
můžeme vysvětlovat, proč se v Klenčí,
předvolebním slibům navzdory, za posledních pár let nic, snad kromě tenisových
kurtů, nezměnilo. Naštěstí zbývá čas na
to, aby jedna paní zastupitelka proseděla
dva dny v redakci Čakanu a kontrolovala
pravopis velkých a malých písmenek.
Děkujeme za to, co pro nás děláte.
Martina Kokaislová

Stavba roku 2020
Svými hlasy můžete podpořit Starou poštu

Dokončený objekt stájí v areálu Staré
pošty jsme přihlásili do soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje. Naše přihláška byla
hodnotící skupinou architektů vybrána
mezi nominované stavby. Jedna z udělovaných cen je i cena veřejnosti. Chtěl bych vás
proto požádat, zda byste mohli Multifunkčnímu sálu pro Dům přírody Českého lesa

dát svůj hlas. Je to možné
na webu:
https://www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/
hlasovani-verejnosti/
Hlasování veřejnosti
končí 31. 8. 2021 a 9. 9.
budou vyhlášeny v Plzni
ceny. Vzpomenu na zahradu ve školce v minulém ročníku, kde jsme
byli asi o 5 hlasů veřejnosti druzí a budu moc
Foto: A. Malár
rád, když se neztratíme
ani letos.
I kdybychom neuspěli v žádné z hlavních cen, tak už nominace v konkurenci
mnohem rozsáhlejších staveb představuje
pro Klenčí velký úspěch a prezentaci minimálně v rámci našeho kraje.
Děkuji vám za podporu.
Jan Bozděch

Výroční schůze zahrádkářů
ZO ČZS v Klenčí pod Čerchovem zve
své členy na výroční členskou schůzi
v sobotu 4. 9. 2021 od 14 hodin
do hasičské zbrojnice.

Hledám byt
Hledáme byt k pronájmu
v Klenčí pod Čerchovem a okolí.
Tel: 608 343 796

Dovolená v knihovně
pátek 24. září 2021
středa 29. září 2021
pátek 8. října 2021

Termíny zasedání
zastupitelstva:
25. 8. 2021 (středa)
22. 9. 2021 (středa)
Zasedání se uskuteční vždy od 17:30
v prostorách Staré pošty.

Svoz komunálního odpadu:
Srpen – 11., 25.
Září - 8., 22.

Územní plán a změna
Vážení spoluobčané,
i v tomto vydání uvedeme, že je stále
možné podávat žádosti o změnu územního plánu č. 1. Žádosti je možné zasílat na
adresu městyse poštou, e-mailem: urad.
mestyse@klenci.cz (pouze se všemi náležitostmi), prostřednictvím e-podatelny: www.klenci.cz nebo datovou schránkou: tkvbdnm.
Pro žadatele ještě doplním, že územní
plán řeší využití ploch jako např. plocha
pro výstavbu bydlení, plochy pro průmysl, plochy pro zeleň, obchvat městyse
apod. Územní plán nevyřeší to, jak bude
váš dům vypadat.
Jan Bozděch
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Usnesení zastupitelstva městyse z 36. veřejného zasedání konaného dne 23. června 2021
Zastupitelstvo městyse:
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
36.10

36.11
36.12
36.13
36.14

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Přemysla Lamače a pana Františka Čiperu.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a zápis
z porady s místostarosty.
Bere na vědomí zprávu o hospodaření DSO Svazek Domažlicko za rok 2020.
Schvaluje účetní závěrku DSO Svazek Domažlicko za rok
2020 a vyslovuje souhlas s hospodařením bez výhrad.
Bere na vědomí zprávu o hospodaření DSO Lazce za rok
2020.
Schvaluje účetní závěrku DSO Lazce za rok 2020 a vyslovuje souhlas s hospodařením bez výhrad.
Schvaluje pronájem nebytových prostor pro sklad materiálu v průmyslovém areálu městyse na adrese čp. 1 v I.
NP o výměře 41 m2 dle žádosti a vyhlášeného záměru.
Schvaluje pronájem nebytových prostor za účelem garážového stání v objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 285 –
zdravotní středisko - dle žádosti a vyhlášeného záměru.
Neschvaluje žádost obyvatel horní části Klenčí pod Čerchovem o změnu dopravního značení na místní komunikaci č. 25c dle pasportu místních komunikací Klenčí pod
Čerchovem.
Schvaluje zápis o vyúčtování za provozování vodovodu a
kanalizace v Klenčí pod Čerchovem za rok 2020 od společnosti Praves s. r. o.
Ukládá starostovi připravit pro další zasedání zastupitelstva informaci o výši prostředků na obnovu vodovodu
a kanalizace městyse Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi zajistit zpracování výkazu výměr k dokončení projektu cyklotrasa Lísková – Luženice – Úsek
U4 Výhledy – etapa okolí pomníku J. Š. Baara.
Schvaluje přijetí dotačních prostředků z programů PK:
PSOV – Program obnovy venkova - 300 000 Kč na akci:
Vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního
střediska a parkovacího stání pro sanitu,
Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí PK - 250 000 Kč na
akci: Stavební úpravy části přízemí zdravotního střediska,
Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 - 94 000 Kč
na akci: Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 v
k.ú. Klenčí pod Čerchovem,
2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční pova-

36.15
36.16

36.17

36.18

36.19
36.20
36.21
36.22
36.23
36.24
36.25
36.26
36.27

36.28

hy – 20 000 Kč na akci: Městys Klenčí pod Čerchovem:
JSDHO Klenčí pod Čerchovem, kat. II.
Schvaluje zadání veřejné zakázky: Adaptační opatření v
ochraně přírody 2021 v k.ú. Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi zajistit průzkum trhu na akci: Doplnění kanalizačního řadu - STOKA D v komunikaci ke hřbitovu – příprava pro napojení kanalizace v lokalitě určené
k výstavbě RD u školky.
Bere na vědomí informaci starosty o neúspěšných žádostech o dotaci v programech MMR – rekonstrukce místní
komunikace u trati a garáží, rozšíření dětského hřiště o
woroutové prvky a venkovní posilovnu – důvodem byl
nadměrný převis žádostí oproti finančním možnostem.
Bere na vědomí žádost České pošty, s. p. o sanaci a opravu omítky a o pravidelné čištění kanalizace v objektu
Klenčí pod Čerchovem čp. 118 a informaci starosty o
nápravném opatření.
Bere na vědomí žádosti o úpravu ÚP v rámci změny č. 1.
Neschvaluje stížnost k vlastní dopravní nehodě v křižovatce komunikací II/189 a místní komunikace č. 13c.
Neschvaluje nabídku společnosti REMA Systém, a.s. na
zpětný odběr elektrozařízení v městysi Klenčí z důvodu
duplikování stávajícího systému zpětného odběru.
Bere na vědomí certifikát společnosti EKO-KOM a.s. k
zpětnému odběru a recyklace odpadů.
Bere na vědomí informaci starosty o výsledku voleb do
školské rady Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.
Bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na vydání
knihy „CHODSKO paměť kraje“.
Ukládá starostovi předložit do nejbližšího řádného zasedání zastupitelstva městyse podklady ke knize „CHODSKO paměť kraje“.
Bere na vědomí informaci starosty o výsledku jednání u
Okresního soudu v Domažlicích se společností Vinička
s. r. o. ve věci vyklizení zařízení restaurace U Nádraží.
Schvaluje předání sporu se spol. Vinička s. r. o. ve věci
vyklizení zařízení restaurace U Nádraží exekutorovi k
vymáhání povinnosti předat zařízení restaurace U Nádraží a to okamžitě po vydání a nabytí právní moci rozsudku OS Domažlice dle usnesení 36.26.
Bere na vědomí zprávy z KV, FV, VŽPVUP a VKSO o činnosti.

Zpráva kontrolního výboru
Výbor dne 10.06.2021 zkontroloval vyúčtování dotací a darů
poskytnutých městysem v roce 2020. ZM bylo schváleno 15 dotací v celkové částce 250 000 Kč. Tři žadatelé nepožádali o proplacení dotace. Výbor zkontroloval 12 veřejnoprávních smluv na
dotace poskytnuté městysem v roce 2020 a jejich vyúčtování. Z
dotační částky bylo vyplaceno celkem 225 000 Kč. V roce 2020
nebyl městysem poskytnut žádný dar. Výbor pro kulturu, sport a
osady při ZM ze schválené částky 50 000 Kč vyčerpal 22 021 Kč.

Výbor dále zkontroloval správu a údržbu hřbitova. V současné
době je na hřbitově 1129 hrobů a 347 urnových schránek v kolumbáriu. V kolumbáriu již nejsou žádné volné urnové schránky.
Celkové příjmy za rok 2020 byly 123 832,00 Kč, celkové výdaje
60 116,84 Kč, z nichž 36 245,00 Kč činí nájemné za pozemek pod
hřbitovem.
Martin Frei, předseda KV

Čakan, červenec - srpen 2021. Datum vydání 30. července 2021. Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČ
00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: M. Kobesová, M. Vojtíková, J. Mlezivová. Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz,
tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v neděli 12. září 2021.
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Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem
ze dne 19. 6. 2021
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení: příprava návrhu na výrobu kachličkové
mozaiky hřbitovní brány s fi. Chodská keramika Jana Psutková;
jednání o dodávce materiálu a o zednických a obkladačských pracích s fi. Dlažby a obklady U Keramičky z Chlumčan a ZS Čerchov, a.s. Doplněna nabídka od firem s podpisem a razítkem.
Levá brána: předběžná cena za návrh, malbu, očíslování a vypálení 380 ks kachliček vychází na 44 200 Kč. Cena kachliček od fi. Dlažby a obklady U Keramičky z Chlumčan vychází na 3 000 Kč. Zednické a obkladačské práce od fi. ZS Čerchov a.s. vychází předběžně na
7 000 Kč (5 000 Kč práce; 1 000 Kč materiál - penetrace, flexibilní
lepidlo, spárovka; 1 000 Kč vedlejší práce - lešení, cestovné, apod.).
Dohromady je předběžná cena za levou bránu: 54 200 Kč.
Pravá brána: předběžná cena za návrh, malbu, očíslování a vypálení cca 720 kachliček vychází na 83 800 Kč. Cena kachliček od
fi. Dlažby a obklady U Keramičky z Chlumčan vychází na 5 500
Kč. Zednické a obkladačské práce od fi. ZS Čerchov a.s. vychází
předběžně na 13 300 Kč (9 500 Kč práce; 1 900 Kč materiál - penetrace, flexibilní lepidlo, spárovka; 1 900 Kč vedlejší práce - lešení, cestovné, apod.). Dohromady je předběžná cena za pravou
bránu: 102 600 Kč.
3. Příprava aktuálních akcí: brigáda na hřbitově, brigáda na
křížcích, brigáda na Výhledech, dětský den, masopust.

4. Příprava výhledových akcí: trhy, besedy.
5. Další plánované aktivity VKSO: Oprava křížů, soch a památníků (Mlynářuc kříž pod Klenčím z roku 1842; kříž nad Klenčím
z roku 1841; kříž k upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885;
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 s obnovení do původní podoby z let 1715-1842 se středověkým dříkem; Lomikarova
Boží muka z roku 1680; zařízení místnosti na Staré poště s uměleckými výrobky místních občanů – obrazy, keramika apod. (dle
návrhu paní Evy Buršíkové); patronát (opravy, kontroly, údržba,
nastavení) nad osvětlením ve věžičce kostela sv. Martina – osvětlení věžičky po celý rok v nočních hodinách a nad osvětlením
halogeny - osvětlení přes vánoční období spolu s rozsvíceným
vánočním stromkem; navrácení soch sv. Pavla a sv. Petra na kostel; oprava erbu nad vchodem do kostela a instalace chybějících
andělíčků a putti; oprava kolumbária a osazení nových urnových
skříněk; obnovení tradice pátečního zvonění kostelních zvonů.
6. Diskuse: návrh na uspořádání 1. ročníku soutěže o nejhezčí
květinovou výzdobu rodinného domu nebo bytu v bytové jednotce, která je viditelná z veřejného prostranství. Soutěž by měla dvě
kategorie: 1. okna, balkony, lodžie; 2. předzahrádky a zahrádky.
Návrh na uspořádání i v prosinci soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu.
Jiří Anderle, předseda VKSO

Kompostéry do zahrad
Informace k žádostem a výdejům zahradních kompostérů
Stále
je
možnost žádat o kompostéry u úřadu městyse k
umístění na
své zahrady.
Formulář k
této žádosti
bude k dispozici od tohoto dne u pracovníků úřadu městyse, ve vestibulu budovy
úřadu městyse, u pracovníků v Domě pří-

rody Českého lesa. Odevzdávat je možné
vyplněné v budově úřadu městyse osobně,
poštou, či do schránky umístěné na budově objektu a konečně také elektronicky
jako prostý sken na e-mail: urad.mestyse@klenci.cz.
Prosím vás o doručení kompletní žádosti, tzn. včetně čísla pozemku, kam bude
kompostér umístěn a souhlasu majitele
pozemku. Na každý kompostér bude uzavřena smlouva o zápůjčce s údaji o pozemku a není možné ani v takové menší věci jít

proti vůli vlastníka pozemku.
Výdej kompostérů bude probíhat v areálu bývalé společnosti Chodovia a to v těchto dnech a časech:
18. 8. 8.00 - 10.00
24. 8. 8:00 – 10:00; 14:00 – 17:00
Pokud by někomu žádný z uvedených
časů nevyhovoval, po vzájemné dohodě
zkusíme najít jiný.
Jan Bozděch

Buďme v klidu ve dny pracovního klidu Pomoc postiženým vinařům
Vážení občané, kteří máte potřebu v nejnevhodnější dobu sekat
trávu či řezat dříví, respektujte prosím vyhlášku městyse Klenčí
pod Čerchovem č. 05/2020 o regulaci hlučných činností:
„Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin
veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.“ Dopřejte proto sobě i pracovním nástrojům nedělní klid a odpočinek.
Ukáznění spoluobčané vám budou vděčni. Děkujeme.
Marta Vojtíková

Vážení spoluobčané, na webových stránkách městyse Klenčí
naleznete seznam vinařů a vinařství z jižní Moravy, kteří byli postiženi tornádem. Uvedení vinaři budou vděčni za jakoukoliv pomoc
a to zejména v pravidelném odběru vína, jakýmkoliv finančním příspěvkem na uvedený účet, kde nezapomeňte do poznámky uvést
DAR (jinak by obdarovaný musel zaplatit daň z daru, můžete připojit místo, odkud byl dar zaslán, např. DAR – KLENČÍ).
Dále tito vinaři uvítají po delší dobu brigádníky na likvidaci sutin a výstavbu nového zázemí, ale také na výpomoc ve vinohradu.
Také budou potřebovat stavební materiál a stavební nástroje, řemeslníky – zedníky, elektrikáře, instalatéry, tesaře a další.
Za uvedené vinaře děkujeme za sebemenší pomoc.
Vinaři a vinařství - Rodinné stříbro České republiky, z. s.
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Běh Haltravou
Hardcore běžecká výzva po hřebenu Českého lesa

Absolutní vítěz závodu Ondřej Teska
foto: M. Benda

4. července se uskutečnil 38. ročník
Běhu Haltravou. Tento trailový závod již
potřetí startoval v Šidlákově. Běželo se
přes Liščí domky, Starý Herštejn a celý
haltravský hřeben až do Capartic. Ani letos nechyběl i ikonický výběh sjezdovky na
Sádku. Celá trasa měřila necelých 17 km
a závodníci během ní nastoupali cca 500

výškových metrů.
dále městysu Klenčí pod Čerchovem a
Na start se letos postavilo 51 odvážliv- panu starostovi Janu Bozděchovi za zaců, z toho 18 žen.
jištění autobusu pro dopravu závodníků
Při neúčasti loňského vítěze a velkého na start závodu, rodině Hojdů za precizfavorita Jiřího Vojáka si pro první místo ní zpracování výsledků, hasičům z Dílů,
doběhl Ondřej Teska z Černé Řeky, z žen Spartaku Klenčí, Oldovi Kovaříkovi za
pozávodní občerstvení
byla nejrychlejší Vena všem ostatním dobrodula Peteříková z Trutvolníkům, bez kterých
nova.
by závod těžko proběZ Klenčí se dále závohl. Musím též ocenit
du zúčastnili O. Kovanesmírně logisticky nářík (1. muž ve své kateročnou práci fotografů
gorii), M. Fišerová (2.
z celé rodiny Bendů,
žena ve své kategorii) a
Druhá z žen Miloslava Fišerová díky nimž můžete ze
M. Kobesová (5. žena ve
foto: M. Benda
závodu zhlédnout skoro
své kategorii).
tisíc fotek,“ dodal jeden
„Chtěl bych poděkovat všem běžcům, kteří našli odvahu se z pořadatelů závodu Ondřej Teska.
Ondřej Teska
postavit na start tohoto těžkého závodu,
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Filmové hrady a zámky
Spojte návštěvu historické památky s venkovním filmovým představením
těhotné. Ústřední postavu filmu
Sáru ztvárnila Hana Vagnerová. Ta
se jako čerstvá matka snaží napsat
knihu. Promítat se bude od 21:15 a
vstupenky lze získat na GoOut, přes
www.festivalfinale.cz či přímo na
místě.

34. ročník Finále Plzeň sice proběhne
až 24.–29. září 2021, jeho organizátoři
ale pro fanoušky české kinematografie nachystali filmové zážitky už na léto, a to na
řadě historických památek, včetně Státního hradu a zámku Horšovský Týn.
27. srpna oživí horšovskotýnskou dominantu čerstvá filmová novinka Matky.
Snímek se v loňském roce natáčel v obci
Prádlo nedaleko Nepomuku a jeho vznik
též finančně podpořil Plzeňský kraj. Děj
vypráví příběhy čtyř kamarádek, které,
jak již vyplývá z názvu, se starají o své
děti, nebo je právě porodily, případně jsou

Nejen Matky, ale i další české
snímky poputují během několika
srpnových večerů také na rozhlednu
Bolfánek u zámku Chudenice, na
zámek Kozel a na hrad Švihov. Na
programu je například i netrpělivě očekávaná komedie s hvězdným obsazením Prvok, Šampón, Tečka a Karel podle románu Patrika Hartla a pro děti je připraven
rodinný film Mazel a tajemství lesa. Ten
se bude promítat na Bolfánku, nedaleko
míst, které si pro tento snímek vybral režisér Petr Oukropec. Projekce na Bolfánku
se uskuteční 20. srpna za účasti tvůrců a
herců a nabídne program i pro děti.
Filmové hrady a zámky vznikly již v minulém roce, aby podpořily kulturu a cestovní ruch, které tvrdě zasáhla první vlna

koronavirové pandemie. „Náš letní projekt spojuje historické památky s venkovními filmovými představeními. Chceme
tak na pozadí unikátní kulturní nabídky
dopomoci jednotlivým lokalitám k opětovnému posílení turistického ruchu a jeho
zviditelnění a k tomu nám dopomáhají i
partneři, kteří souzní s naším záměrem.
S velkou radostí jsme tak uvítali podporu
projekce na hradě od zástupců města Horšovský Týn a také si ceníme pokračující
spolupráce s Janem Rosendorfským, zdejším kastelánem,” uvedla ředitelka festivalu Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.
Po loňském úspěchu - a zároveň s ohledem
na přetrvávající obdobnou epidemiologickou situaci letos - opět proběhnou open air
filmové večery na atraktivních místech a
přímo pod hvězdnou oblohou. Více o projekcích na vybraných hradech a zámcích
v kraji se dozvíte na uvedených webových
stránkách Finále Plzeň: https://www.festivalfinale.cz/
Radka Šámalová,
projektový manažer

Podzimní zájezd
Vypravte se s námi obdivovat klenot pozdní gotiky a starokladrubské koně

V sobotu 18. září 2021 nás čeká letos
poslední výlet a to jednodenní poznávací
zájezd do středních Čech.
Navštívíme chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, který je unikátní v tom, že nebyl
stavěn na popud církve, ale jako reprezentativní stavba, jež měla ukázat bohatství místních měšťanů. Stavba chrámu
započala v roce 1388 a podle některých
pramenů měla mít dvojnásobné rozměry
než má současný chrám. Práce byly několikrát přerušeny a výstavba chrámu byla

definitivně ukončena až roku
1905. Katedrála je od roku 1995
zapsána na Seznam světového
dědictví UNESCO.
Další zastávka bude v kostele
Všech svatých s kostnicí v Kutné
Hoře – Sedleci.
Kostnice je vytvořena z koster
třiceti tisíc obětí moru a válek.
Podle
nápadu
Karla Schwarzenberka byly
z kostí vytvořeny nejrůznější
předměty a obrazce (svícny,
pyramidy, erby, nápisy atd.).
Podle možností můžeme
v Kutné Hoře poobědvat.
V odpoledních hodinách navštívíme
Kladruby nad Labem, tedy stáje starokladrubských koní.
Poznáme zblízka stáje jednoho z nejstarších hřebčínů na světě, setkáme se se

starokladrubskými koňmi, koňmi císařů
a králů a dozvíme se, čím vším musí projít
novorozená hříbata, než se z nich stanou
chovné klisny nebo plemenní hřebci.
Posledním naším cílem bude Kočárovna
a postrojovna, kde je k vidění soukromý
kočár císaře Ferdinanda V., státní kočár T.
G. Masaryka a
další cenné kočáry a saně.
Odjezd autobusu bude
před
šestou
hodinou
od
nádraží,
v
6.00 hod. od
Staré pošty v
Klenčí p. Č.
Přihlášky na zájezd evidujeme jako vždy
v informačním středisku nebo na tel. čísle
607178100.
Marta Vojtíková
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Kalendář Akcí
Srpen
22. 8. Svatojánský hudební festival,
17.00 hod., kostel sv. Martina,
Kateřina Englichová (harfa), Alžběta Poláčková (soprán), Lubomír Brabec (kytara).
Září
3. 9. Varhanní koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, Jaroslav Tůma
18. 9. Zájezd do Kutné Hory
18. 9. Memoriál Matěje Mauera, Capartice, běžecký závod.
19. 9. Varhanní koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, Martina Morysková, Kamil Jindřich, Josef Stočes.
Říjen
16. 10. Běh Klenčí – Waldmünchen
17. 10. Výstava hub, přednáška na
téma „Zajímavé dřevní houby Českého lesa“ a mykologická poradna. Přednáší Mgr. Luboš Zelený.
21. 10. Setkání příznivců Českého lesa
23. 10. Varhanní koncert, 18.00 hod.,
kostel sv. Martina, Jakub David
Smešný

Knihovna nabízí
balení učebnic
Pondělí 11.00 – 16.00
Středa 16.00 – 18.00
Pátek 11.00 – 16.00
Za malý formát učebnice zaplatíte 3,- Kč
a za velký formát 5,- Kč.
Zabalíme Vám Vaše učebnice na počkání.
Místní knihovna Klenčí pod Čerchovem
Tel.: 724 911 987
e-mail: knihovna@klenci.cz
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Svatojánský hudební festival
Kytarový virtuos v doprovodu harfy a sopránu
New York Times po koncertě uvedl „Zde
bylo v její strhující hře opět jasné, že se Kateřina Englichová vymyká rčení, že harfa
je pouze nástrojem andělským.“

Alžběta Poláčková - soprán

Srdečně zveme na koncert, kde sopranistku Alžbětu Poláčkovou doprovodí
kytarista Lubomír Brabec a harfistka Kateřina Englichová. Koncert v rámci Svatojánského hudebního festivalu se uskuteční v neděli 22. srpna 2021 od 17 hodin.
Cena vstupenek: 1. – 4. řada činí 350,- Kč,
ostatní 250,- Kč. Předprodej vstupenek je
v Turistickém informačním centru v Klenčí p. Č. nebo na místě.
Tel.: 379795325.

Kateřina Englichová - harfa
Po absolvování Pražské konzervatoře, studovala na prestižní hudební škole
The Curtis Institut of Music ve Filadelfii.
Vystupuje jako sólistka s mnoha našimi i
zahraničními komorními a symfonickými
orchestry. V roce 1998 debutovala jakožto
sólistka v newyorské Carnegie Hall. The

www.svazekdomazlicko.cz

Lubomír Brabec - kytara
Lubomír Brabec je český kytarový virtuóz. V dětství začínal nejprve jako houslista, hru na kytaru vystudoval na konzervatoři v Plzni a v Praze u Milana Zelenky. V
roce 1980 pak pokračoval v mistrovském
studiu v Británii na Royal Academy of Music a v Early Music Centr díky stipendiu od
britské vlády.
Marta Vojtíková

Den Českého lesa
Letos na téma koňskou silou

Český les s mobilem v kapse
1. 6. - 31. 10. 2021

Stále se můžete zapojit do naší turistické hry a získat absolventskou turistickou vizitku.

Sopranistka se narodila se v Praze, kde
absolvovala gymnázium a poté studium
na HAMU ve třídě Reného Tučka. Je laureátkou řady mezinárodních pěveckých
soutěží, například Anglo-Czechoslovac
Trust v Londýně nebo Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka.
Od roku 2003 je v angažmá opery Národního divadla v Praze, kde kromě titulní role ve Dvořákově Rusalce a Martinů
Juliette nastudovala i další slavné operní
role jako Smetanovu Mařenku nebo lišku
Bystroušku.

V září se opět můžeme těšit na Den Českého lesa, tradiční akci pořádanou správou Chráněné krajinné oblasti Český les.
Pro letošní rok připadá konání akce v
domažlické části Českého lesa a to v oboře Horšov u Horšovského Týna, tudíž to
máme prakticky za humny. Pokud jste
stále ještě na pochybách, tak vězte, že vás
jistě přitáhne koňská síla letošního roční-

ku, který je právě věnován koním a práci
koní v lese.
Program bude vskutku pestrý. Kromě
ukázky práce koní v zemědělství a lesnictví se můžete těšit na soutěž chladnokrevných koní O pohár Českého lesa (v
několika disciplínách), ukázky sokolnictví
a zastoupena budou i tradiční řemesla,
zvláště práce podkováře. Celý den zpestří
divadelní představení, hudební doprovod
a soutěže pro děti. Vypravit se můžete i na
komentované prohlídky obory.
Akce se uskuteční v sobotu 11. září od
11.00 hod. v oboře Horšov a v areálu Školního hospodářství SOŠ a SOU Horšovský
Týn v Horšově.
Vstup na akci je volný.
Marie Kobesová

OBRAZEM

Každý, kdo vstoupí do muzea J. Š. Baara, nemůže minout místnost po pravé straně od vstupních dveří. Místnost dříve nevzhledná,
připomínající spíše sklad než kancelář, dnes jako-by se stala součástí expozice. Poděkování patří zejména paní Haně Kapicové, jejíž zásluhou došlo k dokonalé přeměně celého interiéru pokoje. Společně
s Kateřinou Škultéty velmi citlivě vybraly část zařízení a doplňky.
Zdeněk Řezníček odvedl velmi profesionální čalounickou práci a výsledek je dokonalý. Ostatně se můžete do muzea zajít podívat.
Marta Vojtíková

V sobotu 3. července se uskutečnil další krok k obnovení zvonice
kostela sv. Martina. Z kostelní věže byly sejmuty staré zvony, aby
se dopravily do dílny mistra zvonaře Michala Votruby, kde budou
opraveny otluky srdcí a ložiska a my se tak do budoucna mohli těšit
na zprovoznění celé zvonice, čítající 6 zvonů.
mk

Foto: K. Reitmeier
Foto: J. Ševčík

V pátek 30. 7. 2021 v podvečerních hodinách se zcela zaplnil
areál Staré pošty fanoušky kvalitní hudby. Skupina mladých muzikantů s názvem Nora a známá formace Zrcadla spolu s hosty
večera The Beatles revival předvedli vynikající výkony, kterými potěšili téměř čtyři stovky diváků. Děkujeme jak vystupujícím tak divákům za dokonalou atmosféru. Poděkování také patří klenečským
hasičům v čele s Jiřím Hnykem mladším, kteří přispěli ke stabilitě
pódia. Škoda jen, že počasí již nedopřálo důstojně hudební večer
ukončit vystoupením Mastnýho fleku. Chystáme ale v příštím období s touto klenečskou skupinou zorganizovat ještě jeden náhradní hudební večer.
mv
Klenečský mls si můžete nově zakoupit v
Domě přírody Českého
lesa. Jedná se o květový med vyprodukovaný včelkami z chovu
Domu přírody.
Cena za 550 g je 85 Kč.

Obrázek, který se vám naskytne, když vystoupáte na vrchol Čerchova: rozpadající se vojenské objekty jsou již minulostí. Budovu,
která byla zanechána, čeká přestavba na zázemí pro turisty s ubytováním a také muzeum věnované železné oponě.
Vrchol Čerchova je opět přístupný bez omezení, do konce letních
prázdnin je denně v provozu bistro i vyhlídková věž.
Pravidelné autobusy budou vyjíždět na vrchol každý víkend do
konce září.
Marie Kobesová

i mně.

