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Číslo 4
Milí spoluobčané,
dnešní úvodní slovo začnu úspěchem
naší mládeže. 15. 3. 2019 se v Domažlicích uskutečnilo vyhlášení ankety Sportovec roku Domažlicka 2018, jehož
výsledky uvádíme v jiné části tohoto
zpravodaje. Během slavnostního vyhlašování bylo Klenčí vyznamenáno hned
dvěma úspěchy. V kategorii mládež do
18 let – jednotlivci, kde se vyhlašuje 10
sportovců bez konkrétního pořadí, byla
mezi oceněnými také Lucie Kubecová,
reprezentující oddíl Mílaři Domažlice
v atletice. Ocenění získala především
za výsledky v běžeckých disciplínách
v rámci Plzeňského kraje. V kategorii
mládež do 18 let – kolektivy dosáhl na
2. místo náš oddíl TJ Spartak Klenčí
pod Čerchovem s mladší přípravkou.
Ve své soutěži zvítězili bez zaváhání s
celkovým skóre 152:26. Za výsledky v
rámci Sportovce roku patří uvedeným
velké poděkování za výbornou reprezentaci městyse.
V květnu si připomínáme konec 2.
světové války. Oslavy v Klenčí proběhnou 1. května, kdy v 10:00 uctíme u
budovy úřadu městyse památku obětí
2. světové války a vzpomeneme na konec tohoto nejhoršího konﬂiktu. Poté
se položí květiny u pomníků na Výhledech. 3. května v 18.00 hod. se uskuteční pietní akt na místním hřbitově, kdy
bude uctěna památka postřekovských
chlapců. V letošním roce městys rozšíří
program ještě 6. 5. ve 12:00 o přehlídku
vojenské techniky s názvem: CONVOY
OF REMEMBRANCE 1945–2019. Na
náměstí do Klenčí zavítá cca 30 amerických dobově laděných džípů. Pro objasnění konání této akce jen doplním,
že se skutečně jedná o pondělí. Konvoj
projíždí celý náš region a trasu má naplánovanou od 1. května do 8. května.
Závěrem s příchodem Velikonoc
bych nám všem rád popřál, abychom si
užívali krásné a slunečné jarní počasí.
Jan Bozděch, starosta městyse

DUBEN 2019

www.klenci.cz

Břichomluvec, kouzelník,...
Zdeněk Polách pobaví publikum v Klenčí

Zdeněk Polách je bavič, břichomluvec,
moderátor, kapsář, kouzelník, jenž baví
publikum od roku 1988.
Narodil se roce 1968 v Praze. Vystudoval obor chovatel cizokrajných zvířat.
Od roku 1988 se věnuje zábavě publika.
V roce 1996 vytvořili se svojí manželkou
kouzelnický pár. V roce 1998 poprvé dostali angažmá na výletních lodích. Několikrát obepluli svět na nejluxusnějších
parnících. Baví publikum česky nebo anglicky, italsky, španělsky, německy, rusky,

polsky a částečně japonsky a čínsky.
Ve světě zábavy je těžké přijít s něčím
novým a zaplnit kalendář na celý rok.
Zdeňkovi Poláchovi se to daří díky originalitě a profesionalitě, která je pro něj naprosto přirozená.
Je jediným břichomluvcem v České republice. V Klenčí se na jeho mimořádné
schopnosti můžete přijít podívat 5. června 2019 v 18.00 hod. do sálu U Nádraží.
Vstupné je 30,- Kč.
TIC

Volby do Evropského parlamentu 2019-2024
Oznamujeme, že volby do Evropského parlamentu pro volební období 2019–2024
se uskuteční v následujících dnech a časech:
24. května 2019 14:00 – 22:00
25. května 2019 8:00 – 14:00
Volební místností bude obřadní síň Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem. Lístky
budou do všech schránek doručeny před konáním voleb.
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Noc v Baarově muzeu
Oslava 150. výročí Baarova narození s Festivalem muzejních nocí

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let
ke stálým prezentacím kulturního dědictví

zvláště atraktivním způsobem. Postupně
tento fenomén prosákl i do České republiky a letos to bude již 15. rok, kdy se v
České republice ve dnech 17. května až 8.
června nejenom v galeriích a muzeích, ale
i v knihovnách, divadlech a různých památkových institucích uskuteční Festival
muzejních nocí.
Vzhledem k tomu, že si v Klenčí letos
připomínáme 150 let od narození Jindřicha Šimona Baara zapojil se do festivalu

i Baarův památník v Klenčí. Noc v Baarově muzeu zažijete v sobotu 25. května
mezi 18.00 a 22.00 hod. Návštěvníci se
mohou těšit na volně přístupnou oživenou
expozici muzea, kromě poučení to bude i
tvořivá zábava. Vše zahájí v 18.00 hudební
vystoupení.
150. výročí Baarova narození si připomeneme ještě v neděli 26. května, kdy ve
14.00 hod. bude v kostele sv. Martina sloužena mše plzeňským biskupem.
TIC

Přehlídka hudby, zpěvu a tance Výhledy 2019
Předkládáme našim čtenářům rámcový program letošních Výhledů

Ve čtvrtek 27. června jsme ve spolupráci s kolektivem mladých hasičů Dráčata
připravili zážitkové odpoledne pro děti.
Na Stezce pro borce se budou v přírodním
prostředí plnit úkoly jak fyzické tak vědomostní, zaměřené především na integrovaný záchranný systém. Po jejich vyhodnocení budou děti příjemně odměněny.
Oblast, kde se vše bude odehrávat zatím
pečlivě tajíme.
V pátek 28. června bude v 17 hodin zahájen maratón hudby a zpěvu vystoupením

INFORMACE
pro účastníky zájezdu na
muzikál Duch:
Doprava činí 190,- Kč na osobu. Spolu s cenou vstupenky uhraďte laskavě částku v informačním středisku v
Klenčí.

mladých jazzmenů z Plzně. Následovat bude irská muzika v podání
sušické skupiny Paddy´s Batgers.
V 19.30 si přijdou na své milovníci
starých dobrých Rangers – nyní s
názvem New Rangers. Komu se v
minulém roce líbila skupina Crazy
Dogs se svými rock & rolly, může
si ji přijít poslechnout i letos. Večer uzavře domažlická popová
skupina Tuba.
V sobotu odpoledne do toho břinkne ve
14 hodin dechová hudba Miroslava Palečka a následovat bude mladá dechová hudba z Furth im Waldu. Další skupinu netřeba představovat. Jistě ji mnozí znají. Jedná
se trio Kukulín se sólistou Jiřím Hrubým.
V 18 hodin si můžete vychutnat vystoupení písničkáře, básníka a herce Petra Baťka
s jeho bandem. Kromě vlastních skladeb
zazní v jejich podání i písničky Petra Nováka. Ve 20 hodin jistě nevynecháte vy-

stoupení talentovaného a stále populárnějšího Thoma Artwaye. Nám již známá a
oblíbená plzeňská kapela Pops vás popově
naladí ve 21.30 a o závěr těchto rozmanitých žánrů se postará Kabát revival.
Neděle dopoledne bude patřit našim
nejmenším. V 10 hodin pro ně sehraje
divadlo Dokola pohádku Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Od 15 hodin už bude patřit pódium folkloru. Zatancovat, zahrát a
zazpívat si přijdou Postřekovský národopisný soubor, dětský i dospělý soubor z
Mrákova, Domažlická dudácká muzika,
sestry Kuželkovy s rodinami, Pošumavská
dudácká muzika, dívčí trio Sine nomine,
Canzonetta a náš Haltravan. To vše se
bude konat na počest našeho spisovatele
Jindřicha Šimona Baara, jehož 150. výročí
narození připadá právě na tento rok.
Již v předstihu vám přeji krásné kulturní zážitky a nám všem počasí jaké má být.
Marta Vojtíková

Oslava osvobození Klenčí pod Čerchovem
1. 5.
10.00 hod.

Položení květin u úřadu městyse, následně u pomníků na Výhledech.

3. 5.
18.00 hod.

Pietní akt na hřbitově v Klenčí pod Čerchovem.

6. 5.
CONVOY OF REMEBRANCE 1945 - 2019
12.00-14.00 Přehlídka amerických dobově laděných džípů (cca 30)na náměstí v
Klenčí a doprovodný hudební program.
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5. Usnesení starosty městyse platné k 31. 3. 2019
Starosta městyse:
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Podal vyjádření k výzvě v řízení o žalobě proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 15. 10. 2018, č.j. SPU 235498/2018
ve věci II. rozhodnutí v pozemkové úpravě.
Vzal na vědomí usnesení OS v Domažlicích č.j. 1 T
102/2016-267 a 1 T 12/2018-135 ve věci OPP, kterým se
mění místo výkonu OPP na obec Babylon.
Schválil a uzavřel dodatek č. II ke smlouvě ze dne 1. 3.
2016 se společností BEZPO Plzeň, s.r.o., sídlo Hřímalého 805/3, 301 00 Plzeň, IČO: 26351951 na zabezpečení
BOZP a PO v objektech čp. 1 a čp. 127 v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schválil úpravu telefonních tarifů v rámci úřadu městyse.
Schválil opravu hrobu J. Š. Baara dle nabídky společnosti Baar Jindřich s.r.o., sídlem Klenčí pod Čerchovem
347, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 28004469.
Schválil žádost zákazníka o převodu práv a povinností od
společnosti ČEZ ESCO a.s. ke společnosti ČEZ Prodej a.s.
Schválil příkazní smlouvu č. 1/2019 na zajištění veřejnosprávní kontroly Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod
Čerchovem, p.o. dle § 9, odst. 3, zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někte-

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14

rých zákonů v platném znění a dále dle ustanovení § 27,
odst. 9, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Schválil drobné věcné dary pro oceněné sportovce v
rámci Sportovce roku Domažlicka 2018.
Schválil žádost o pronájem Staré pošty a přilehlých
prostor za účelem konání svatby a svatební hostiny.
Schválil smlouvu o zajištění služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci směrnice GDPR.
Schválil zaměření objektu muzea J. Š. Baara dle předložené nabídky.
Schválil kontrolu bytů a případnou likvidaci obtížného
hmyzu v bytovém domě Klenčí čp. 330 deratizační firmou.
Schválil rámcovou kupní smlouvu se společností PPG
Deco Czech, a.s. sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, IČO:
26052555 na nákup zboží v prodejně: Dům Barev v Domažlicích.
Schválil smlouvu se společností EUPORA s.r.o., Nová
209/13, 276 01 Mělník, IČO: 07002441 na administraci
dotace v systému MS 2014+ na Zateplení budovy MŠ.

Usnesení zastupitelstva městyse ze 7. veřejného zasedání konaného dne 26. března 2019
Zastupitelstvo městyse:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

7.11
7.12
7.13
7.14

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení:
Karel Hula, Václav Karásek.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení: Martin
Frei, Přemysl Lamač.
Bere na vědomí rezignaci na funkci člena zastupitelstva
městyse.
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů a
usnesení starosty.
Bere na vědomí zprávu starosty a místostarostů o plnění
usnesení.
Schvaluje realizaci etapy projektu Zahrada u MŠ část
Panská hráz dle předloženého rozpočtu.
Schvaluje zadání veřejné zakázky v projektu Zahrada u
MŠ: Panská hráz společnosti Ing. Oldřich Kovařík, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO: 128 66 971.
Bere na vědomí projektovou dokumentaci k nové elektroinstalaci v objektu MŠ dle projektu.
Bere na vědomí nabídku k nové elektroinstalaci v objektu MŠ.
Schvaluje zpracování znaleckého posudku pro ocenění části pozemku p.č. 4177 v majetku městyse a části
pozemku p.č. 4109 v soukromém vlastnictví vše v KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá VŽPVÚP jednat s žadatelem o ceně za odkup
části pozemků p.č. 3815, 3816 a 3811, 3793 vše KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje zpracování znaleckého posudku na pozemky
p.č. 4340, 3815, 3816, 3811 a 3793 vše KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Bere na vědomí vyjádření k žádosti na koupi části pozemku p.č. 2417/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje revokaci usnesení č. 6.16 z 6. zasedání zastupitelstva městyse dne 26. 2. 2019.

7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27

Neschvaluje žádost o odkoupení části pozemku p.č.
2417/17 KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 36 m2.
Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č.
2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem a souhlasu s umístěním plechové garáže.
Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č.
2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem a souhlasu s umístěním plechové garáže.
Ukládá VŽPVUP připravit návrh podmínek pro umístění garáží na pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje žádost Farního úřadu Klenčí pod Čerchovem
a občanů obce Draženov na opravu kaple na Dobré vodě.
Neschvaluje žádost o příspěvek na konání festivalu duchovní hudby v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje žádost o kácení vzrostlého ořešáku na pozemku p.č. 2419/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá předsedům výborů zastupitelstva městyse připravit jednací řád výborů zastupitelstva městyse.
Bere na vědomí Koordinované stanovisko MěÚ Domažlice k realizaci místní komunikace na pozemcích
p.č. 636/55 a 636/57 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí žalobu proti rozhodnutí žalovaného
Státního pozemkového úřadu ze dne 15. 10. 2018 č.j.
SPU 235498/2018.
Bere na vědomí usnesení PČR s odložením trestného
činu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Ukládá starostovi a zastupiteli Karlu Benešovi jednat o
prodeji výrobní linky a technologie pro výrobu solárních
panelů v průmyslovém areálu čp. 1.
Schvaluje výměnu zabezpečovacího zařízení v rámci
Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem panem Jiřím Ku-

Čakan · duben 2019

4
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38

balem dle předložené nabídky.
Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem, IČO: 00253472 za
rok 2018 provedenou Plzeňským krajem.
Bere na vědomí informaci o zahájení pozemkové úpravy
KÚ Chodov u Domažlic.
Ukládá VŽPVUP navrhnout nutné opravy v objektu čp.
330 a další nutné provozní práce na rok 2019 a následující roky.
Bere na vědomí aktuální stav zpracování územního plánu městyse Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí výsledek soutěže Zlatý Erb 2018 a výstupů z této soutěže.
Ukládá starostovi zajistit aktualizaci webových stránek
dle výstupů ze soutěže Zlatý Erb.
Bere na vědomí spisový a skartační řád úřadu městyse
Klenčí pod Čerchovem a informaci o povinnosti skartace.
Bere na vědomí vyjádření PČR k problematice volného
pobíhání psů na území městyse Klenčí pod Čerchovem
dle platné legislativy ČR.
Schvaluje a vydává nový knihovní řád Místní knihovny
městyse Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí výkazy Místní knihovny městyse Klenčí
pod Čerchovem.
Bere na vědomí nabídku společnosti X-mode, s.r.o. na

7.39
7.40
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49

měření a regulaci energií.
Neschvaluje nabídku společnosti D.A.S. Rechtsschutz
AG s pobočkou v ČR na spolupráci v oblasti práva.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na projektovou přípravu kanalizace v horní části Klenčí v rámci dotačního
programu Plzeňského kraje.
Bere na vědomí partnerskou dohodu s nadací „Festival
Biegów“ v rámci VisegRUN: Building Bridges through
Sport” konaného v Polském městě Krynica – Zdrój.
Schvaluje odměnu pro nově příchozí neuvolněné členy
zastupitelstva městyse souběhem funkcí vyplácené ode
dne složení slibu.
Schvaluje přípravu studie pro opravu a využití muzea J.
Š. Baara.
Ukládá starostovi a VŽPVÚP zajistit přípravu studie
oprav a využití muzea J. Š. Baara.
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2019 platnou k 31. 3.
2019.
Schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem bytu
v domě čp. 330 k 30. 6. 2019.
Zvolilo předsedou finančního výboru pana Karla Hulu.
Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi připravit s kronikářkou městyse návrh na změnu zápisu v kronice ke schválení na příštím zasedání ZM.
Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.

Zpráva kontrolního výboru za březen 2019
Dne 18.03.2019 provedl kontrolní výbor v Domě přírody Českého lesa kontrolu kroniky městyse za přítomnosti kronikářky
pí. Mlezivové. Zkontrolovány byly zápisy za roky 2012-2013,
které byly schváleny zastupitelstvem městyse v roce 2018. Zápisy
jsou bez závad. Kronikářka dále předložila návrh textu kroniky
za roky 2014-2017. V současné době čeká na dodání posledních

podkladů, aby mohla návrh kroniky předat zastupitelstvu městyse ke schválení. Do konce roku 2019 bude dopsána i kronika za
rok 2018.
Kontrolní výbor navrhl jako zástupce kontrolního výboru v komisi pro hodnocení dotačních programů městyse pro rok 2019
předsedu výboru Martina Freie.
Martin Frei, předseda KV

Dvanáctý obnovený Masopust v Klenčí
Poděkování všem, kteří se na akci podíleli

Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem, Výbor pro rozvoj městyse Klenčí
pod Čerchovem a okolí z. s. a Dodna
club uspořádaly v sobotu 2. března 2019
kulturně-folklórní akci Masopust 2019
„Masopustní průvod Klenčím & akce na
pomoc koňskému útulku“.
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 Buršík; Policie ČR – okresní ředitelství Domažlice, obvodní oddělení a dopravní inspektorát; Ochranný
svaz autorů – OSA; starosta městyse Jan
Bozděch; pracovníci ÚM a IS; Petr Jančařík; Jiří Baar; Miroslav Holar; Ladislav
Jeřábek; Ivan Kobes; Roman Muhr; Pavel Soukup; Milan Toman; Ivana Dolejší;
Ladislav Kulhánek; Jaromír Kalíšek; Jana
Psutková; Jan Teplík; Pavel Ševčík; Pavla
Hanzová; Helena Stašová; Vendy Singerová a mnoho dalších.
Poděkování zaslouží i všichni účastníci
průvodu, zejména ti s maskami, a dechová
kapela Sedmihorka. Dále pak mířkovský
útulek pro týrané koně „S.O.S. - Život pro
koně“ s vedoucí Blankou Schöpferovou.
Hlavní poděkování pak patří členům přípravného výboru pánům Josefu Ondráčkovi, Karlu Peštovi, Václavu Sedlákovi,

Dušanu Kopčovi, Blance Kopčové, Petru
Kopčovi, Anežce Kunešové za pomoc při
organizaci celé akce.
Poděkování firmám, které pomohly při
pořádání:
Rodinný pivovar Chodovar; Steatit v.
o. s.; Baar Jindřich, s. r. o.; První chodská
develop, a. s.; Praves, spol. s. r. o.; Mijava,
spol. s. r. o. - Kozinova ulice; Akva ZOO
- Josef Holešovský; hospoda U Psůtků;
kuchyňské potřeby Laguna Domažlice,
s. r. o.; Dům barev – PPG Deco Czech, a.
s.; Výrobní společnost Čerchov, a. s.; Zemědělská společnost Čerchov, a. s.; Artes
natur, s. r. o.; kadeřnictví Zuzana; lékárna
U Zlatého jelena Domažlice; Dr. Max lékárna Domažlice; kosmetický salon Renata; manikúra - Martina Hrušková, čerpací
stanice Benzina.
Jiří Anderle, předseda VKSO ZM a VRMKO
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Sportovec roku Domažlicka 2018
Úspěchy v anketě slavilo i Klenčí
Dne 15.
3. 2019 se
uskutečnilo
v sále MKS
Domažlice
vyhlášení
ankety Sportovec roku
Domažlicka pro rok
2018. Klenčí
zaznamenaKateřina Razýmová
lo dva úspěchy v kategoriích do 18 let v jednotlivcích i
kolektivech. Kompletní výsledky uvádíme
níže. Všem oceněným gratulujeme.

8. Jiří Baier (silniční cyklistika, Velosport
Domažlice)
9. Karel Trněný (rallye, Profiko rally team
Meclov)
10. Tomáš Ott (atletika, AC Domažlice).
KOLEKTIVY DOSPĚLÍ:
1. TJ Start Tlumačov (A-tým, fotbal)
2. TJ Jiskra Domažlice (A-tým, fotbal)
3. AC Domažlice (atletika)
4. BK Jiskra Domažlice (A-tým, basketbal)
5. SDH Horšovský Týn (ženy, požární
sport).

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ:

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ DO 18 LET
(vyhlášeno bez určení pořadí):

1. Kateřina Razýmová (běh na lyžích, LK
Tatran Chodov)
2. Jana Brantlová (triatlon, Velosport Domažlice)
3. Pavel Kouřík (hasičský sport, HZS PPK
– ÚO Domažlice)
4. Matěj Picka (vojenský pětiboj, TJ Start
Bělá nad Radbuzou)
5. Tereza Konopíková (zápas, TJ Holýšov)
6. Karel Rada st. (silový trojboj, Fitness
Staňkov)
7. Bohuslav Šála (extrémní běh, SK Samuraj Domažlice)

Barbora Beroušková (běh na lyžích, LK
Tatran Chodov)
Martin Fait (plavání, SK Jiskra Domažlice)
Markéta Hojdová (vodní slalom, Vodácký
oddíl 7 Horšovský Týn)
David Johánek (judo, SK Judo Poběžovice)
Tereza Knoppová (allkampf-jitsu, SK Samuraj Domažlice)
Lucie Kubecová (atletika, Mílaři Domažlice)
Karel Rada ml. (silový trojboj, Fitness
Staňkov)
Adam Šnirc (plavání, SK Jiskra Domažli-

ce)
Ivo Švígler (zápas, TJ Holýšov)
Jan Švígler (atletika, AC Domažlice).
KOLEKTIVY MLÁDEŽ DO 18 LET:
1. TJ Jiskra Domažlice (dorost, fotbal)
2. TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem
(mladší přípravka, fotbal)
3. BK Jiskra Domažlice (mladší žáci U14,
basketbal)
4. FC Dynamo Horšovský Týn (starší žáci,
fotbal)
5. TJ Sokol Domažlice (dívky, sportovní
gymnastika).
KRAJÁNEK ROKU:
Jana Matulková (Horšovský Týn / Dukla
Brandýs nad Labem, vodní slalom).
TRENÉR ROKU:
Josef Kubík (judo, SK Judo Poběžovice).
SÍŇ SLÁVY:
Pavel Královec (Domažlice, přední český
fotbalový rozhodčí)
Miroslav Kabourek (Domažlice, dlouholetý předseda a referent sportu Sportovní
unie okresu Domažlice).
jb

Slavnosti svobody Plzeň
3. - 6. května 2019
Jako každý rok si i letos Plzeň první
květnový týden připomene události, které
se odehrály na začátku května roku 1945.
Slavnosti svobody, oslavy osvobození
americkou armádou, se uskuteční od pátku 3. do pondělí 6. května tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním
programem. K němu neodmyslitelně patří
dobové vojenské kempy, stejně tak setkání
s válečnými veterány, vzpomínkové akty
a atraktivní koncertní vystoupení, letos
například s hudebním seskupením Hra-

dišťan a Jiří Pavlica, Čechomorem nebo
Hanou Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské
techniky Convoy of Liberty projede Plzní
v neděli 5. května. Celý program završí
hlavní vzpomínkový akt u pomníku Díky,
Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin.
S celou Evropou si připomeneme 75. výročí otevření Druhé fronty ve francouzské
Normandii. Bojů o přístavy u kanálu La
Manche se zúčastnila také čs. zahraniční
jednotka ve Velké Británii - Českosloven-

ská samostatná obrněná brigáda, které
bude věnována výstava ve Smetanových
sadech a soutěž pro děti.
Více o programu www.slavnostisvobody.cz
Adéla Kuželíková
Odbor prezentace a marketingu

Čakan, duben 2019. Vydává Úřad městyse Klenčí p. Č., IČ 00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: Marie Kobesová, Marta Vojtíková, Jaroslava
Mlezivová. Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795 325; uzávěrka příštího vydání je v neděli 12. května 2019.
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Domažlicko s mobilem v kapse
Turistická hra za cíli na domažlickém okrese

Stejně jako v předešlých letech si i letos pro vás připravila informační centra
domažlického okresu turistickou hru Domažlicko s mobilem v kapse.
Podstatou hry je navštívit vybrané lokality a na nich načíst umístěné QR kódy
do svého chytrého telefonu. Po nasbírání
15 kódů, tzn. navštívení 15 lokalit obdrží

každý hráč odměnu. Tématem letošní hry
je voda, takže se můžete připravit na putování k říčkám, rybníkům, studánkám,
vodním mlýnům a všemu, co s vodou jako
hnací silou života nějakým způsobem souvisí.
Hra startuje 1. května a potrvá až do 31.
října 2019. Pro úspěšné sběratele – putovníky máme připravené odměny v podobě
absolventských vizitek ve formátu Wander Card do turistických deníků. Seznam
vybraných lokalit spolu s pravidly hry
ještě zveřejníme před spuštěním soutěže
na stránkách: www.klenci.cz nebo www.
svazekdomazlicko.cz. Informace ke hře
budou k dispozici i na pultech turistických
informačních center: Klenčí pod Čercho-

vem, Domažlice, Horšovský Týn, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou, Holýšov, Kdyně.
Každý, kdo má zájem se zúčastnit, se
musí zaregistrovat na stránkách www.
svazekdomazlicko.cz nebo po načtení prvního QR kódu do svého mobilního telefonu. Poté je potřeba navštívit 15 míst ze seznamu a na každém z míst načíst QR kód,
který bývá umístěn na informačních panelech nebo cedulích. Po načtení 15 kódů
obdržíte výherní e-mail jako potvrzení vaší
účasti a splnění pravidel hry. Tento e-mail
předložte v některém z výše uvedených
informačních center a získáte absolventskou vizitku.
Přejeme šťastnou cestu a zábavu při putování naším regionem.
mk

Running festival
Visegrádské fondy na podporu zdravého žívotního stylu
Vážení spoluobčané,
po schválení radou městyse ještě v roce
2018 se městys Klenčí pod Čerchovem stal
partnerem zajímavého projektu: „VisegRUN: Building Bridges through Sport”.
Tento projekt je spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem https://
www.visegradfund.org/.
Projekt se zaměřuje na pohybové aktivity v souvislosti se zdravím osob. Konkrétně v zemích Visegrádské skupiny dochází
k trvalému nárůstu počtu obézních osob
nebo osob s nadváhou v důsledku nízké
fyzické aktivity a nevhodných stravovacích návyků. Je proto zapotřebí vytvořit
iniciativu na podporu zdravého životního

Svoz komunálního odpadu:
Květen – 7., 21.
Červen – 4., 18.

Nejbližší termíny konání
zasedání Zastupitelstva
městyse Klenčí p. Č.:
23. dubna; 28. května;
24. června (pondělí)

stylu a zvyšování povědomí o jeho úloze
při udržování zdraví a pohody. Cílem projektu je zvýšení fyzické aktivity a zdraví
obyvatel visegrádských zemí prostřednictvím společné mezinárodní sportovní
iniciativy podporující zdravý životní styl a
umocňující vazby mezi zeměmi Visegrádské čtyřky. Přeshraniční běh VisegRUN
se uskuteční 7. září 2019 v polské Krynici.
(Informace o běžeckém festivalu naleznete na: https://www.festiwalbiegowy.pl/
festiwal-biegowy.pl/program-festiwalu-biegowego-2019)
Projekt realizují 3 partneři: Nadace „Festiwal Biegów” (PL), Mníšek nad Popradom (SK) a Klenčí pod Čerchovem (CZ).

Nyní si možná položítě otázku, proč se
městys zapojil do takového projektu a ještě takhle daleko od naší obce. Důvodů bylo
více. Tím prvním byl fakt, že se skutečně
dnešní společnost od sportu odvrací a spíše tíhne k nezdravému životnímu stylu.
Proto jsou všechny podobné aktivity vítány. Tím druhým důvodem je fakt, že Visegrádský fond jsme zatím na naše projekty
nevyužili. V případě, že bychom finance
chtěli získat, budeme potřebovat partnery
ve státech visegrádské čtyřky. Tyto partnery jsme nyní získali a můžeme tak hledat
financování na některé z našich, spíše tzv.
měkkých záměrů.
Jan Bozděch

NOVĚ V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
Turistická vizitka
„Kostel sv. Jiří – zaniklá ves Lučina“

Kniha:
Poutní místa a
místa zvláštní
zbožnosti na
Domažlicku
Luděk Krčmář
Cena: 199 Kč
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KALENDÁŘ AKCÍ
Duben
27. 4. Den Země, Dům přírody Českého
lesa Klenčí pod Čerchovem a Dráčata, 9.00 úklid Baarovy stezky.
27. 4. Pouť u kaple sv. Vojtěcha na Výhledech, 13.00 hod.
27. 4. Česko-německá poutní mše v Lučině, 15.00 hod., bývalý kostel sv.
Jiří v zaniklé vsi Lučina.
30. 4. Průvod čarodějnic, stavění májky.
Květen
1.5. Oslava osvobození Klenčí americkou armádou, 10.00 hod., úřad
městyse Klenčí pod Čerchovem,
pomníky na Výhledech.
6. 5. Convoy of Remembrance, náměstí Klenčí pod Čerchovem, 12.0014.00 hod., přehlídka vojensko-historických vozidel a techniky.
11. 5. Život u protinožců, 17.00 hod.,
Dům přírody Českého lesa, cestopisná přednáška Lenky Šellerové
o Novém Zélandu.
17. 5. En arché, 19.00 hod., kostel sv.
Martina, koncert pražského komorního sboru v rámci Evropského festivalu duchovní hudby,
vstup volný.
18. 5. Beseda s ochránci zvířat, 14.00
hod., sál U Nádraží.
18. 5. Jiří Stivín, 16.00 hod., kostel sv.
Martina Klenčí pod Čerchovem.
18. 5. Pouť v Caparticích, 13.00 hod.,
kaple sv. Jana Nepomuckého v
Caparticích, slavnostní poutní
mše, během pouti vystoupí dudáci a bude představena nová kniha
Capartice.
25. 5. Noc muzeí, 18.00-22.00, muzeum J. Š. Baara.
26. 5. Mše sv. za J. Š. Baara,14.00 hod.,
kostel sv. Martina v Klenčí, hlavní
celebrant plzeňský biskup.
Červen
2. 6. Dětský den, 14.00-17.00 hod.,
náměstí Klenčí pod Čerchovem,
houpačky, kolotoč – zdarma,
střelnice, stánky.
5. 6. Zdeněk Polach – břichomluvec,
18.00 hod., sál U Nádraží, 30 Kč.
7.-9. 6. Třídenní zájezd na Moravu
27. 6. Stezka pro borce – terénní hra
pro děti, 18.00 hod., louka za továrnou, cesta s úkoly zaměřenými
na fyzickou zdatnost a obratnost
28. 6.-30. 6.
Výhledy 2019, Stará
pošta Klenčí pod Čerchovem.
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ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KLENČÍ POD
ČERCHOVEM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
se uskuteční

ve čtvrtek 2. května 2019 od 13.00 – 16.30
v budově MŠ
S SEBOU rodný list dítěte, rodiče občanský průkaz, cizinci cestovní pas
Kritéria pro přijímání dětí do naší MŠ jsou tato:
1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 5 let a děti s OŠD nastoupí povinnou předškolní docházku
2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4 let
3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let
Doplňující kritéria:
1. Přednostně jsou do MŠ přijímány vždy děti ze spádového obvodu Klenčí pod
Čerchovem, teprve v případě volné kapacity i děti z jiných obcí.
2. Přednostně jsou přijímány děti k celodenní docházce do MŠ a posuzovány žádosti
podané v den zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně, dle možností
MŠ.
3. Pokud rodiče nepřijatých dětí souhlasí, mohou být vedeny v pořadníku a osloveni
během roku při případném uvolnění místa
Další informace na stránkách MŠ Klenčí http://msklenci.webnode.cz/

Zájezd do partnerské obce Kleneč pod Řípem
Program zájezdu
11. 5. 2019 se uskuteční zájezd do partnerské obce Kleneč pod Řípem mj. také na
základě pozvání.
Program návštěvy pro nás připravila hostující obec (časy jsou orientační):
6:00
Odjezd autobusu z Klenčí pod Čerchovem od Staré pošty
10:00 Setkání v Klenči a společný oběd
12:00 Mělník – zámek a soutok
15:00 Výstup na horu Říp
18:00 Posezení v Klenči a odjezd zpět do Klenčí.
Na tento zájezd je možné se hlásit v turistickém informačním centru, příp. u pana
Jiřího Anderleho.
Budeme rádi, když s námi naše přátele navštívíte.
Jan Bozděch a VKS ZM

Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod
Čerchovem z. s., Domažlice a okolí z.
s. a Demokratická strana zelených – za
práva zvířat srdečně zvou občany na
besedu s ochránci zvířat a kandidáty
DSZ – za práva zvířat (www.dsz321.
webnode.cz) do Evropského parlamentu. Beseda o ochraně zvířat a jejich
práv se uskuteční v sobotu 18. května v
sále hotelu U Nádraží od 14 hodin.
Jiří Anderle

Nový Zéland - život u protinožců
11. 5. 2019 od 17.00 hod
Dům přírody Českého lesa Klenčí
Vstup dobrovolný

Starší přípravka TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem se zúčastnila fotbalového turnaje v Holýšově. Do turnaje se zapojilo celkem 7
mužstev, přípravka TJ Spartak Klenčí obsadila velmi pěkné 2. místo. Byla zde mužstva Holýšova A, B, Kdyně, Líní, Slovanu Plzeň a
Horšovského Týna.
Dalším velkým úspěchem této přípravky je 2. místo, v kategorii
mládež do 18 let, v anketě Sportovec Domažlicka 2018, jejíž vyhlášení proběhlo 15. 3. 2019 v Domažlicích.
Za TJ Spartak Klenčí Karel Hula

18. 5. se koná v Caparticích tradiční pouť.
Od 13. hodin proběhne u kaple
sv. Jana Nepomuckého mše.
Součástí programu je vystoupení dudáků a
představení knihy Capartice.

