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Vážení přátelé,
nacházíme se už dlouho v době
velmi turbulentní. Ať už vezmeme v
úvahu trvalý růst cen snad ve všech
oborech, koronavirovou situaci nebo
některá opatření, která měla vše zlepšit. Začátek adventu opět poznamenalo náhlé rozhodnutí vlády, díky němuž
jsme v podstatě okamžitě mohli zrušit
adventní jarmark. Neumím si totiž
moc představit, jak bychom návštěvníkům sdělili, že v 18:00 musí veškerá
aktivita skončit. Samozřejmě nelze
zpochybnit zatížení nemocnic a rizika spojená se šířením koronavirové
nákazy.
V rámci vánoční výzdoby se nám ne
vše podařilo. Když jsme ji chtěli rozšířit, nikoho nenapadlo, že se realizace
externí firmou nepodaří. Pro příští
rok se z chyb poučíme a vánočnímu
osvětlení vrátíme jeho kvalitu i bez
externích firem. Přesto si myslím, že
přesun celé akce do prostor Staré pošty přinesl značné zlepšení akce a ta se
i v komorním počtu vydařila. Smutná
byla absence žáků ZŠ a dětí z MŠ. Naštěstí program vyplnili žáci ZUŠ Jindřicha Jindřicha.
Jsem také moc rád, že se vánoční
lípa líbí. Pro kritiky uvedu, že skutečně v našich lesích není z čeho brát
a pokud už máme zdravé smrky, nebudeme je přeci kácet jen proto, abychom si udělali a ozdobili vánoční
strom. Opravdu nejsme v naší zemi
jediní, kteří nemají jehličnan.
S koncem roku bych vám v tomto
slavnostním čase rád jménem městyse, všech jeho pracovníků a složek a
také všech členů zastupitelstva městyse popřál pohodově strávené vánoční
svátky a v novém roce 2022 nechť se
nám všem daří.
Jan Bozděch

www.klenci.cz

PROSINEC 2021

Běžec Chodska Junior
Slavnostní vyhlášení vítězů v Klenčí

zleva: D. Šimsová, J. Kozáková, Z. Kubecová

V sobotu 11. prosince byli na Staré poště v Klenčí pod Čerchovem slavnostně vyhlášeni vítězové běžeckého seriálu Junior
běžec Chodska. Slavnostní odpoledne a v
podstatě celý seriál se odehravá pod taktovkou oddílu Mílaři Domažlice jmenovitě
v zastoupení trenérů Jiřího Vojáka a Vítězslava Fronka.
Do celého seriálu se počítá devět závodů
na domažlickém okrese. Letos organizátoři spojili vyhlášení dvou ročníků, jelikož v
roce 2020 se kvůli covidu realizovaly pouze tři závody a vyhlášení se neuskutečnilo.
Celá ceremonie se podrobila všem omezením včetně regulovaného počtu diváků.
Vítězové obdrželi originální medaile,
tréninkové deníky ve speciální grafické
úpravě a pamětní trička. Večerem provázel Jiří Voják a ceny předávali zástupci
domažlického oddílu. Vítězslav Fronk
všechny přítomné seznámil se statistikami poháru. Po vyhlášení následovalo malé
občerstvení pro hosty.
„Jsem rád, že jsme mohli vyhlášení ko-

nečně uskutečnit a do příštího roku již
plánujeme další zpestření poháru o nový
závod právě zde v Klenčí,“ prozradil Jiří
Voják.
Touto cestou by chtěli pořadatelé poděkovat starostovi městyse Klenčí pod Čerchovem Janu Bozděchovi za poskytnutí
prostor na slavnostní akci.
Během vyhlašování několikrát zazněla i
jména klenečských běžců, kteří reprezentují oddíl Mílaři Domažlice.
Za rok 2020 získala první místo Eva Kubecová v kategorii přípravka starší dívky.
Druhé místo Zuzana Kubecová v mladších žákyních a první místo Lucie Kubecová ve starších žákyních. Za starší žáky
získal první místo Albert Skala. Za rok
2021 se umístila Zuzana Kubecová na třetím místě mezi mladšími žákyněmi a v kategorii dorostenců vybojoval druhé pořadí
Albert Skala. Všem běžcům gratulujeme a
do budoucna přejeme mnoho sportovních
úspěchů a radost z běhu.
Jiří Voják
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Seznamte se s Klenčím!
Poznávací výprava po Klenčí
Víte proč se Domu přírody říká Stará
pošta? A budově, kde sídlí Robinson, Charita? A nebo proč starousedlíci restauraci
Haltrava neřeknou jinak než u Hausnerů?
Odpovědi na tyto otázky a další zajímavosti vám přineseme v naší poznávací výpravě pro celou rodinu.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 30. prosince mezi 10.00 a 16.00 hod., kdy si v Domě
přírody vyzvednete podklady a dál již budete putovat vlastním tempem a třeba si i
u některého zastavení řeknete: „Aha!“
Marie Kokaislová

Provoz úřadu
během vánočních svátků

23. 12. bude úřad městyse zcela uzavřen
27. 12. úřad otevřen dle úředních hodin mimo stavební úřad
28. 12. úřad otevřen dle úředních hodin mimo stavební úřad a pokladnu
29. 12. úřad otevřen dle úředních hodin mimo stavební úřad a pokladnu
30. 12. úřad otevřen dle úředních hodin
31. 12. úřad bude uzavřen

INZERCE
Nabídka práce
Městys by rád oslovil občana, kterému není lhostejný vzhled městyse a
rád by se spolupodílel v rámci údržby
městyse na spolupráci jako zaměstnanec. Jedinými požadavky jsou ŘP sk. B
a chuť pracovat. Obracet se můžete na
úřad městyse, konkrétně pak na starostu Jana Bozděcha.
Tel: 606 300 672,
Email: urad.mestyse@klenci.cz.
jb

Vodné stočné
Pro rok 2022 bude opět navýšeno
vodné a stočné a to o 7%. Již se tak blížíme k zákonné normě pro tvoření fondu
obnovy.
Nové hodnoty jsou tedy:
Vodné:
14,99 Kč bez DPH
Stočné:
24,97 Kč bez DPH
J. Bozděch

Posledním pokladním dnem v tomto roce bude 27. 12. 2021 a poté bude pokladna opět otevřena od 5. 1. 2022.

Dotační tituly na rok 2022
Schválení ﬁnančních prostředků pro spolky a aktivity
Městys Klenčí pod Čerchovem po
schválení zastupitelstvem městyse na jeho
říjnovém zasedání vypíše pro rok 2022
dotační tituly. Mění se však jejich počet a
alokace finančních prostředků. Zaměříme
se opět na spolkovou činnost, na podporu
činností pro děti a mládež a na podporu
pořádání kulturních akcí v rámci Klenčí
pod Čerchovem. Nově přibydou sportovní
akce, podpora literární činnosti a podpora
výsadby stromů.
Žádosti je možné podávat do podatelny úřadu městyse v období od 2. 1. 2022
do 28. 2. 2022 do 14:00. Dle schválených
pravidel pro vyplácení příspěvků je nutné
podat žádost, která má všechny potřebné
náležitosti.
Alokace finančních prostředků pro rok

2022 byla pro příští rok navýšena:
Podpora činností dětí a mládeže: celkem
140 000 Kč / na žádost max. 70 000 Kč.
Podpora spolkové činnosti:
celkem 120 000 Kč / na žádost max.
70 000 Kč.
Podpora kulturních a společenských
akcí: celkem 40 000 Kč / na žádost max.
20 000 Kč.
Podpora sportovních akcí:
celkem 30 000 Kč / na žádost max. 8 000 Kč.
Podpora životního prostředí:
celkem 20 000 Kč / na žádost max. 5 000 Kč.
Podpora literární činnosti:
celkem 40 000 Kč / na žádost max. 20 000 Kč.
V průběhu března předpokládáme
schválení zastupitelstvem městyse.
Budeme se těšit na vaše žádosti.
Jan Bozděch

PROVOZ KNIHOVNY
O VÁNOCÍCH
Knihovna bude o Vánocích uzavřena
od 20. prosince 2021
až do 3. ledna 2022.
Pěkné prožití vánočních svátků a
šťastné vykročení do nového roku 2022
Vám přeje Vaše knihovna v Klenčí.

Svoz komunálního odpadu:
Prosinec – 29.
Leden – 12., 26.

Zavírání na hřbitově
Žádáme občany, aby po návštěvě
hřbitova zavírali vrata. Vrata mají kliku
a byť jsou těžká, dají se bez použití síly
pohodlně zavřít.
Děkuji vám.
Jan Bozděch

Čakan, prosinec 2021. Datum vydání 21. prosince 2021. Vydává Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČ
00253472, náklad 600 výtisků. Redakce: M. Kokaislová, M. Vojtíková. Zdarma. Č j.: RKOkÚ 188/94-31. Email: tic.kultura@klenci.cz, tel.: 379 795
325; uzávěrka příštího vydání je ve středu 12. ledna 2022.
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Usnesení zastupitelstva městyse z 41. veřejného zasedání konaného dne 10. listopadu 2021
Zastupitelstvo městyse:
41.1
41.2

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM paní Františku Tichou a pana Milana Tomana.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Martin
Frei a Přemysl Lamač.

41.3

Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021 platné k 30.
11. 2021.

Usnesení zastupitelstva městyse z 42. veřejného zasedání konaného dne 24. listopadu 2021
Zastupitelstvo městyse:
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6

42.7

42.8
42.9
42.10
42.11
42.12
42.13
42.14
42.15

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pana Jiřího Anderleho a pana Václava Karáska.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Martin
Frei a Přemysl Lamač.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a zápis
z porady s místostarosty.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových
prostor v II. NP v objektu na adrese čp. 90 – hasičská
zbrojnice.
Bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům městyse Klenčí pod Čerchovem ze strany Ministerstva vnitra ze dne 19. 10. 2021.
Schvaluje navržená nápravná opatření vycházející z
kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městyse Klenčí pod Čerchovem ze strany Ministerstva vnitra ze dne 19. 10. 2021.
Ukládá starostovi předat nápravná opatření ze strany
městyse vycházející z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městyse Klenčí pod Čerchovem na Ministerstvo vnitra.
Schvaluje společnost Kooperativa pojišťovna a.s., sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 pro pojištění majetku městyse v plném rozsahu.
Pověřuje starostu uzavřením pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna a.s.
Neschvaluje žádost o odkoupení části pozemku p.č.
1751/24 a 1751/25 KÚ Klenčí pod Čerchovem
Bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 2375/5
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 4059
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje dodatek k pachtovní smlouvě se společností
ZS Čerchov, a.s. v případě pozemku p.č. 4059 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 4059,
druh pozemku orná půda KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje zadání veřejné zakázky projektové přípravy
DBP v lokalitě kasáren společnosti: MSP Projektová
kancelář s.r.o., sídlem nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn IČO: 06094261.

42.16
42.17
42.18
42.19
42.20
42.21
42.22
42.23
42.24
42.25
42.26
42.27
42.28
42.29
42.30
42.31
42.32

Ukládá starostovi uzavřít SoD s projekční kanceláří
MSP Projektová kancelář s.r.o. na zpracování DBP pro
lokalitu kasáren.
Neschvaluje veškeré platné žádosti o pronájem bytových
prostor s účinností k 31. 12. 2021.
Schvaluje akce v rámci participativního rozpočtu pro
rok 2022.
Schvaluje komisi pro grantové programy městyse a participativní rozpočet ve složení oba místostarostové, zástupce FV, KV a VKSO, kterého si zvolí sám výbor.
Bere na vědomí vyjádření PK k žádosti o změně vymezení regionálního biocentra v KÚ Klenčí pod Čechovem na
pozemku p.č. 3967/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje odměnu zastupiteli Jiřímu Anderlemu ve výši
4.000 Kč za veškeré činnosti spojené s organizací a zajištěním pořádku při tradiční martinské pouti.
Schvaluje přijetí majetku z projektu Cyklostezka Lísková – Luženičky od Svazku Domažlicko do majetku
městyse Klenčí pod Čerchovem.
Pověřuje starostu uzavřením potřebných dokumentů s
veškerými náležitostmi k převodu majetku Svazku do
majetku městyse.
Schvaluje vyslovení souhlasu s odstraněním náletových
dřevin dle žádosti na pozemku p.č. 2455/2 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Schvaluje ceny vodného: 14,99 Kč bez DPH a stočného:
24,97 Kč bez DPH pro rok 2022.
Bere na vědomí rozsudek OS Plzeň – Jih čj. 19 L 60/2021
ve věci další hospitalizace opatrovance v PLD.
Předběžně souhlasí s hospitalizací opatrovance v zařízení včetně dorovnání potřebných nákladů na pobyt opatrovance městyse.
Bere na vědomí složení inventárních komisí pro inventuru majetku městyse ke dni 31. 12. 2021.
Schvaluje termíny zasedání ZM na rok 2022.
Schvaluje plán činností KV pro rok 2022.
Schvaluje plán činností FV pro rok 2022.
Bere na vědomí zprávy o činnosti z kontrolního výboru,
finančního výboru a výboru pro kulturu, sport a osady.

Zápis ze schůze Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne
22. 11. 2021
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení: brigády - Lomikarova Boží muka (19. a 21.
10.), asistence při instalaci opravených Lomikarových Božích
muk (22. 10.) a dokončení instalace s osazením destiček (26.

10.), organizace Martinské poutě + výběr poplatků a úklid náměstí (13. - 14. 11.).
3. Příprava aktuálních akcí: zájezd na vánoční trhy.
4. Příprava výhledových akcí: masopust 2022.
5. Další plánované aktivity VKSO: Oprava křížů, soch a památ-
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níků (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: obnova Poštuc mostu v Soudkách, oprava schodiště
ke kostelu.
zapsal: Jiří Anderle, předseda VKSO

Participativní rozpočet Žádosti o byty
Hlasování občanů o investičních akcích

Změny v přidělování bytů v domě č. p. 330

Pro rok 2022 jsou v participativním rozpočtu navrženy následující akce:
• povrch dětského hřiště – travnatý povrh spolu s textilií
• vánoční osvětlení – např. osvětlení lamp
• veřejné ohniště s posezením – pro setkávání občanů
• posilovací nebo workoutové prvky – rozšíření dětského hřiště
• příprava letního kina v areálu DPČL – pro letní promítání filmů
Hlasovací lístek je součástí tohoto vydání Čakanu a hlasovat je
možné do 28. 2. 2022. Hlasovací lístky můžete též najít ve vestibulu úřadu městyse nebo na webu městyse Klenčí pod Čerchovem.
Urna pro vaše hlasy je též umístěna ve vestibulu úřadu městyse.
V případě, že se do budovy nedostanete, je možné je odevzdat v
informačním centru nebo knihovně městyse.
Budeme rádi za vaše náměty pro další roky.
Za vaši spolupráci děkujeme.
Jan Bozděch

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nový pořadník pro přidělování bytů městyse v objektu čp. 330. Základním pravidlem bude
platnost žádosti pouze jeden kalendářní rok. Tzn. při podání
žádosti např. 1. 3. 2022 její platnost skončí automaticky 31. 12.
2022 a pro rok 2023 je nutné podat žádost novou. Přidělování i
nadále bude ve spolupráci finančního výboru, který bude připravovat návrhy, a zastupitelstva městyse, které bude o přidělení
bytu rozhodovat. Změn se dočkal i formulář žádosti. Od nového
systému si slibujeme zejména zjednodušení pořadníku.
Jan Bozděch

Martinská pouť
Organizace víkendových trhů

Mobilní aplikace
Problémy s přesměrováním z emailů na sms
Byť jsme se snažili urgovat propojení stávající aplikace mestskyrozhlas s mobilní bránou, bohužel jsme se ani po půl roce
nedobrali žádného výsledku. Jednáme proto již se společností
Galileo s.r.o., která je dodavatelem našich webových stránek,
abychom vám tuto službu nabídli co nejdříve. O dalším průběhu
vás budeme informovat.
Jan Bozděch

Termíny zasedání zastupitelstva
Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022 do komunálních
voleb:
		19. 1. 		
		
23. 2.		
		
23. 3.		
		
20. 4.		
		
18. 5.		
		
22. 6.		
		
31. 8.		
		
21. 9.		

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

Zasedání se uskuteční vždy v prostorách Staré pošty.
Jan Bozděch

O víkendu 13. a 14. listopadu organizoval Výbor pro kulturu,
sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem tradiční Martinskou pouť.
V pátek VKSO připravil místa pro stánky a oba dny vybíral poplatky za umístění stánků a atrakcí, dohlížel na pořádek i průběh
poutě. V neděli pak po skončení akce uklidil horní i dolní náměstí, kde se pouť konala.
Na pouti bylo v neděli kolem dvaceti stánků, dvě střelnice, houpačky, řetízkový kolotoč, kolotoč pro nejmenší a dětský koutek.
Na poplatcích za místo bylo vybráno 11 200 Kč. Stánkaři přijeli
do Klenčí z Plzně, Mostu, Sušice, Klatov, Švihova, Chebu, Horažďovic, Přeštic, Domažlic, Sedlic, Miřkova a dalších míst.
Snímky jsou z nedělního pouťového dne.
Jiří Anderle, předseda VKSO

Z následujících akcí zvolte pouze jednu možnost (při výběru více možností je hlasovací lístek neplatný):

• povrch dětské ho hřiště – travnatý povrh spolu s textilií
• rozšíření vánočního osvětlení v centru městyse – např. osvětlení lamp
• veřejné ohniště s posezením – pro setkávání občanů
• posilovací nebo workoutové prvky – rozšíření dětského hřiště
• příprava letního kina v areálu Domu přírody Českého lesa – pro letní

Z následujících akcí zvolte pouze jednu možnost (při výběru více možností je hlasovací lístek neplatný):

• povrch dětské ho hřiště – travnatý povrh spolu s textilií

• rozšíření vánočního osvětlení v centru městyse – např. osvětlení lamp

• veřejné ohniště s posezením – pro setkávání občanů

• posilovací nebo workoutové prvky – rozšíření dětského hřiště

• příprava letního kina v areálu Domu přírody Českého lesa – pro letní

promítání filmů

Trvale bytem:

Trvale bytem:

promítání filmů

Jméno:		

Hlasovací lístek participativní rozpočet

Jméno:		

Hlasovací lístek participativní rozpočet
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Okrašlovací a sportovní spolek Český les
ve spolupráci
s SK Sněhaři Domažlice z. s., LK Tatran Chodov z. s. a SPORT CLUB PLZEŇ z. s.
Vás srdečně zvou

15. - 16. ledna 2022 v Caparticích
na

Český pohár dorostu
a dospělých
v běhu na lyžích
s mezinárodní účastí
Program – sobota 15. 1. 2022
9.30

Start kvalifikace dorostu a dospělých
ve sprintu na 1,2 km volnou technikou

10.45

Start finálových rozjížděk dorostu a dospělých
ve sprintu na 1,2 km volnou technikou

Program – neděle 16. 1. 2022
9:30

Start závodu dorostu na 4/5/5/7 km
klasickou technikou

11:30

Start závodu žen a juniorek
a mužů a juniorů na 5/10 km
klasickou technikou

Časy startů mohou být upraveny.

Partneři závodu:

Čakan · prosinec 2021

KALENDÁŘ AKCÍ
Prosinec
24. 12. Betlémské světlo, 10.00 –
11.30 hod., kostel sv. Martina v
Klenčí, vánoční plamínek, který
se díky skautům šíří z Betléma
napříč Evropou.
30. 12. Seznamte se s Klenčím! 10.00
- 16.00, poznávací výprava po
Klenčí, podklady získáte v Domě
přírody Českého lesa.
Leden 2022
1. 1. - Novoroční výstup na Čerchov,
10.00 hod. z Capartic. Akce Novoroční čtyřlístek, sbírka ve prospěch stavby bezbariérových tras
pro vozíčkáře, celostátní akce.
Pořádá KČT. Vede J. Kuželka.
- Novoroční vycházka na Díly.
Odjezd vlakem ze zastávky ČD
Domažlice - město v 10.10 hod.
do Postřekova. Trasa: Postřekov,
Díly, Klenčí pod Čerchovem. Vedou D. Kocková a A. Konopíková.
11. 1. – 31. 3.
Sblížení, výstava o lidech a velkých šelmách v Domě
přírody Českého lesa.
15. 1. Staročeský bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží.

STAROČESKÝ BÁL
Dovolujeme si vás pozvat po dvouleté
přestávce opět na Staročeský bál, který
by se měl konat
15. ledna 2022 od 20 hodin.
Pokud situace dovolí, přijďte si zatancovat při muzice Horalka. Čeká vás bohatá tombola, kde každý lístek vyhrává.
Vstupné je 70,- Kč.

Fotograﬁe z akcí v Klenčí a
fotograﬁe dětí z foto-kroužku
naleznete na:
www.zonerama.com/Foto-Klenci
www.zonerama.com/Foto-Tur-Cerch
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Sblížení
Výstava lidé a velké šelmy v Domě přírody

Foto: O. Prosický

Srdečně zveme čtenáře na putovní výstavu do Domu přírody v Klenčí pod Čerchovem, kterou připravilo Hnutí DUHA
ve spolupráci s Muzeem Šumavy a Správou národního parku Šumava.
Návštěvníci se mohou těšit na rozsáhlou a kvalitní fotodokumentaci téměř půlstoletí dlouhého příběhu návratu velkých
šelem na Šumavu. Díky ukázkám techniky a novým technologiím pro monitoring
vzácných zvířat nahlédnou „pod ruku“
výzkumníkům, kteří se již 25 let zabývají jejich sledováním. Mapové infografiky ukážou, jak se rysi šířili v Pošumaví a

představí zajímavé životními příběhy proslulých rysích tuláků, kteří se léta pohybují na česko-bavorsko-rakouském pomezí.
Expozice přibližuje i aktuální stav velkých
šelem a kočky divoké v České republice i
jejich další osud v naší přírodě.
Na přípravě výstavy se podílely desítky
ochranářů, zoologů, lesníků, myslivců a
fotografů z ČR, Bavorska a Rakouska. Výstava tak nejen přibližuje místním lidem a
návštěvníkům skrytý život rysů a vlků, ale
sbližuje také aktéry návratu šelem a místní
obyvatele. Ukazuje i důležitost mezinárodní spolupráce při ochraně a monitoringu těchto krásných, vzácných a užitečných zvířat.
Výstava bude k vidění během provozní
doby v Domě přírody Českého lesa od 11.
ledna do 31. března 2022. Vstup je volný.
mk

Jménem městyse,
všech jeho pracovníků a složek
a také všech členů zastupitelstva městyse přijměte přání
radostných vánočních svátků a úspěšného nového roku 2022!

