Klenčí pod Čerchovem
Kraj: Plzeňský

Okres: Domažlice

Správní obvod: Domažlice

GPS souřadnice: 49.434837N, 12.814725E

Nadmořská výška: 497 m n. m.

První pís. zmínka: 1325 (697 let)

Počet obyvatel: 1 303

PSČ: 345 34

Adresa URL: www.klenci.cz

O obci
Obec Klenčí pod Čerchocem se nachází zhruba 9 km západně od města Domažlice. Obec má 4 části –
Klenčí pod Čechovem, Capartice, Černá Řeka a Jindřichova Hora.

Historie obce
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1325. Obec Klenčí pod Čerchovem leží na
historické stezce, spojující Prahu s Řeznem. Je jednou z jedenácti původních chodských obcí. Od roku
1526 existuje v obci celní a poštovní stanice.

Ubytování a restaurace
Ve městě fungují tato stravovací zařízení :
Café - Bistro u MathauserůHotel GameHotel HaltravaBistro K1Hostinec U PsutkůRestaurace SaunaHostinec U
nádražíCafe - Restaurant "SPORT"

Okolí a příroda
Obcí protéká Klenečský potok. Západně se nachází Přírodní park Český les, na severu je
Klenečský rybník a Postřekovské rybníky, které byly v roce 1990 vyhlášeny přírodní rezervací pod
správou AOPK Plzeň.

Současnost obce
V obci můžeme najít knihovnu, muzeum, pro děti je tu vybudovaná mateřská a základní škola, hřiště, v
zimním období je využívaná tělocvična a v letním sportovní areál. Při hotelu GAME jsou čtyři
tenisové kurty.

Sportovní možnosti
Příznivci sportu se scházejí v tělocvičně u ZŠ, ve sportovním areálu, na tenisových kurtech či
přírodním koupališti. Mladé sportovce vychovává především TJ Spartak.

Památky a zajímavosti
K památkám v městysi Klenčí pod Čerchovem řadíme středověký kostel sv. Martina, který je v
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Klenčí poprvé připomínán v roce 1481, dále fara s barokní bránou datovaná letopočtem 1754, jež se
nachází pod kostelem při hlavní silnici.

Doprava
Klenčí křižují silnice II/189 a II/195. V obci je zajištěna autobusová a železniční doprava.

Ocenění obce
Obec Klenčí pod Čerchovem získala v roce 1996 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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