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Výročí v říjnu
11. 10. 1492 - Poprvé v novodobých dějinách spatřil Evropan Ameriku. Dva
měsíce poté, co vypluly z přístavu Palos, se tři španělské karavely pod
vedením Kryštofa Kolumba přiblížily na dohled kýžené pevniny. Ostrov, u
něhož zakotvily, nazval Kolumbus San Salvador (Spasitel). Námořníci však
tehdy ještě netušili, že nestojí na pobřeží Indie, ale že objevili dosud
neznámý světadíl.
13. 10. 1754 - V Praze se konal první tah právě založené státní loterie.
5. 10. 1842 - V novém měšťanském pivovaru v Plzni byla zahájena výroba
piva. Ještě koncem téhož roku si ho objednali v pražském hos-nci U
Pinkasů a plzeňské se začalo dovážet do Prahy.
1. 10 1982 - Firma Sony uvedla na trh vůbec první CD přehrávač na světě.
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Upozornění
Žádáme opozdilce, kteří
ještě nezapla5li
poplatek za odvoz
komunálního odpadu a
roční poplatky
za psy,
aby tak učinili
neprodleně.
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Z obecního úřadu
Dne 12. 9. 2019 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. Přítomno bylo
všech 15 zvolených zastupitelů. Starosta po krátkém formálním úvodu přednesl návrh programu tohoto
zasedání, který byl zastupiteli schválen.

•

Bod 3 se měl týkat pobočky České pošty ve Vacově. Zástupce pošty, který byl na toto jednání přizván,
se před jeho konáním omluvil. Dostaví se, dle jeho informace, na některé následné zasedání.

•

Pod bod 4 byla nastolena problema-ka výstavby nájemních bytů. Starosta informoval zastupitele o
vyhlášeném dotačním programu na tento účel. V bytovém domě je možná kombinace tzv. sociálních
i komerčních bytů. Na sociální byty by v případě úspěšné žádos- bylo možné získat dotaci ve výši cca
33 -s. Kč/m² obytné plochy, na byty komerční pak bezúročnou půjčku. Starosta navrhl schválit záměr
výstavby bytového domu s byty sociálními i komerčními.
Řada mladých rodin by toto jistě uvítala. Po roce 1990 došlo k výstavbě dvou bytových domů
(Vlkonice č. p. 134 a 137), z čehož bytový dům Vlkonice č. p. 134 je již soukromých vlastníků. Celý
proces kolem tohoto záměru nebude zcela jednoduchý a bude určitou dobu trvat. Případná
výstavba by se uskutečnila na pozemku obce v k. ú. Vlkonice (mezi panelákem a bývalým kravínem).
Zde musí dojít ke změně územního plánu. V současné době je tato plocha určena pro výstavbu
občanské vybavenos-. Dále bude nutno zpracovat na celé toto území architektonickou studii využiN.
Ta se týká rozmístění bytových domů, infrastruktury (komunikací, parkovišť, energe-ckých síN atd.).
Dále bude v případě schválení záměru zpracována studie vlastního bytového domu, následně
pak prováděcí dokumentace s rozpočtem a vyřízeno stavební povolení. Souběžně s těmito úkony je
nutno (dle podmínek dotačního programu) vypracovat žádost o dotaci. Ta se samozřejmě po
určitou dobu vyhodnocuje (řádově měsíce). Nezbytnou dobu též trvá příprava a provedení
výběrového řízení. Z výše uvedeného lze konstatovat, že případná výstavba by při bezproblémovém
stavu mohla začít cca za 2 až 3 roky. Financování by bylo řešeno dotací, z vlastních zdrojů a
bezúročnou půjčkou, která by byla z určité čás- splácena nájmy.
Po diskuzi k tomuto bodu bylo přijato toto usnesení:
ZO schvaluje zpracování studie zastavitelnos- bytovými domy (včetně infrastruktury) na pozemcích
p. č. 317/3 a 318/2 v k. ú. Vlkonice a zpracování studie bytového domu o 14 až 20 bytech.

•

Dále starosta informoval o vzniklých problémech s dodavatelem akce „Revitalizace zeleně v obci
Vacov“. Tato situace, kterou v současné době obec řeší ve spolupráci s právním zástupcem, je
průběžně konzultována i se Státním fondem životního prostředí. Ten, na základě zpracovaného a
schváleného projektu a úspěšně vyhodnocené žádos- o dotaci, poskytl obci ﬁnanční podporu ve výši
60% realizační ceny. Zastupitelé uložili starostovi podniknout veškeré možné kroky v zájmu realizace
akce dle schváleného projektu.

•

V bodě 6 byli zastupitelé seznámeni s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce provedeného v
měsíci srpnu pověřenými pracovníky KÚJčK. Při této dvoudenní obsáhlé kontrole nebyla zjištěna
žádná pochybení a nedostatky. Starosta se v této souvislos- pochvalně vyjádřil o práci zaměstnanců
OÚ. Velmi kladně byla hodnocena práce Ing. Mar-ny Němečkové, týkající se obsáhlého účetnictví
obce Vacov. Právě toho se velká část kontroly týká. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

•

Bod 8 řešil situaci kolem sídlištní kotelny ve Vlkonicích. Přestože se od března tohoto roku
uskutečnilo v této věci na OÚ Vacov několik schůzek zástupců bytových domů a byly konzultovány
veškeré možné varianty jejich vytápění, konečné stanovisko oznámil pouze zástupce bytového domu
Vlkonice č. p. 102. Zde budou instalovat svůj vlastní topný zdroj.
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9. 11. 2019 Hubertská zábava
10. 11. 2019 Setkání seniorů

Problema ka byla také řešena se stávajícím provozovatelem kotelny, který byl dle jeho vyjádření
ochoten zainvestovat požadovanou rekonstrukci kotelny a topných rozvodů. Tato inves ce by se
pak po dobu dese let promítala odběratelům do ceny tepla. Podmínkou této varianty však je, že
na ni přistoupí všichni odběratelé (mimo Vlkonice č. p. 102). Čím menší odběr bude, -m vyšší
částkou se inves ce do ceny tepla promítne. Protože v této věci již byly učiněny všechny možné
kroky, starosta písemně vyzval zástupce bytových domů napojených na sídlištní kotelnu k
oznámení závazného stanoviska do 30. 9. 2019. Přestože má obec určitou šanci získat na
topný zdroj pro bytový dům č. p. 137 dotaci ve výši cca 30% realizačních nákladů, „solidárně
čeká“ na stanovisko ostatních. Dalším otálením by však o tuto šanci přišla. V usnesení k tomuto
bodu zastupitelé uložili starostovi řešit individuální topný zdroj pro bytový dům č. p. 137 v
případě, že nedojde ke shodě na centrálním vytápění.

•

V dalším bodě starosta informoval zastupitele, že soukromý dárce hodlá obci věnovat ﬁnanční
obnos ve výši 200.000,- Kč. Starosta k tomuto podotknul, že se jedná o zcela nezištnou inicia vu
bez očekávání jakýchkoliv případných „vstřícných gest“ ze strany obce.
Zastupitelé po krátké diskuzi schválili přije- výše uvedeného daru.

•

Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s vyhlášeným dotačním programem SFŽP, který by obci
umožňoval požádat o dotaci na „Sběrný dvůr Šáry“. Současný stav rozhodně nelze označit za
uspokojivý. Před plotem je nezřídka (zejména po víkendech) vyházeno značné množství různého
odpadu, který musí obec poté nechat odvést odbornou ﬁrmou. Ten tam často vyhazují občané,
kteří nepatří do naší obce a nepla- zde poplatek za svoz komunálního odpadu. Toto stojí nemalé
ﬁnanční prostředky, které zdaleka nepokryje částka vybraná od občanů a podnikatelů.
Proto byla vznesena otázka, zda nadále zachovat tento neutěšený stav, nebo tuto službu ukončit a
řešit jako většina jiných obcí, a to přistavením kontejneru na velkoobjemový odpad 2x ročně.
A nebo zrealizovat sběrný dvůr dle platných kritérií a podmínek dotačního programu. Součáspřípadné žádos o dotaci je zpracování projektové dokumentace s rozpočtem. V případě
podpory projektu pak plnit podmínky stanovené dotačním programem. Obci z toho vyplyne řada
povinnos-, nikdy ale není nic zadarmo.
Po obsáhlé diskuzi k tomuto bodu zastupitelé schválili záměr projektu „Sběrný dvůr Šáry“ na
pozemku p. č. 751/3 v k. ú. Vacov.

•

V bodě různé informovala Mgr. Pavlína Kopáčiková o zahájení nového školního roku. Při této
příležitos do školy přijel štáb ČT z Prahy. Natáčeli první školní den . Velmi pochvalně se vyjadřovali
o naší škole. V současné době se řeší, že by příš- krajské kolo ankety Zlatý Ámos proběhlo u nás v
ZŠ. Do první třídy letos nastoupilo 23 žáčků.
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Z obecního úřadu
Výstupy stavební komise a rady obce:

•

Zastupitelé schválili prodej pozemku na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Pod Dubem“.

•

Dále schválili pořízení změny č. 4 ÚP Vacov ve zkráceném postupu.

Informace starosty o činnos4 obce:
•

V Nespicích provedla ﬁrma Kvint Vlachovo Březí, před rekonstrukcí státní komunikace, obnovu
vodovodního potrubí. Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace a žádost o dotaci z
vyhlášeného grantu KÚJčK. Poskytnuta byla dotace ve výši 500.000,- Kč Dílo pak bylo vysoutěženo
za 1 079 665,- bez DPH. Celkový rozsah prací však doznal značného rozšíření nad rámec původního
projektu. Vodovodní potrubí bylo vyměněno až k vodojemu, položen byl (v rámci možnos-)
kanalizační řad s přípojkami. Tím došlo také k nemalému navýšení původní vysoutěžené ceny.

•

Firma Swietelski s.r.o. provádí na Javorníku komplexní rekonstrukci čás4 místní komunikace od
hlavní silnice (sochy Karla Klostermanna) směrem k rozhledně. Silnice bude ohraničena kamennými
obrubníky, což velmi hezky este cky působí. Řešena byla i dešťová voda a chráničky pro kabel NN.
Cena tohoto díla je 1.457.740,- Kč, dotaci z KÚJčK se podařilo získat ve výši 713.863,- Kč.

•

Firma HM Pro provedla opravu studny nad budovou MŠ. Stávající skruže i poklop neskýtaly záruku
bezpečnos . Kolem této studny je i nemalý pohyb dě-.

•

Firma Swietelski s.r.o. opravila cestu k vlkonickému rybníku. Tzv. jednomletka byla položena
ﬁnišerem. Povrch je poměrně tvrdý a pevný, avšak provoz těžkých vozidel vždy dělá své.

•

Firma Intoma Čkyně provedla o školních prázdninách komplexní rekonstrukci sociálního zařízení v I.
patře budovy ZŠ. Nové sociální zařízení je velmi pěkné a odpovídá současným trendům. Cena díla
(včetně projektové dokumentace) dosáhla téměř 930.000,- (bez DPH).

•

Firma Swietelski s.r.o. opravila výtluky na místních komunikacích v rámci celé obce.

•

V současné době provádí stavební ﬁrma Roučka ze Zdíkova výměnu oplocení vodojemu pod školou
a čás4 školní zahrady včetně nových vjezdových vrat.

Starosta závěrem poděkoval zastupitelům a předeslal, že poslední zasedání v tomto roce (nenastane-li
nějaká mimořádná situace) se bude konat zřejmě v první polovině prosince.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Podzimní pohádková cesta lesem
I když počasí nevypadalo pohádkově, přesto
se ve Vlkonicích za pohádkovými postavami
v sobotu 7. září vydalo lesem 76 dě1 v doprovodu
rodinných příslušníků.
Na startu jim kostlivec s černou kočkou
předali lístek, na který dostávaly razítka za splněný
úkol na každém ze třinác9 stanovišť. U kořenářky
si ověřily znalost a účinek léčivých bylinek. Na
rybáře si zahrály pod dohledem vodníků. U

myslivců si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na
cíl. Se Shrekem hledaly ztracené předměty
v bažině. U strašidelně vyhlížející čarodějnice
s miminkem čarovaly. Chybějící předměty určovaly
u kouzelnic. Následovalo zastavení u Karkulky
s komicky vypadající babičkou a vlkem v jedné
osobě. Náročnější úkol musely splnit na lodi
Kapitána Nema se stylově oblečenou celou jeho
rodinou. Golfový sport si procvičily na anglickém
trávníku skotských golﬁstů. O kousek dál je vítala
Leontýnka s Brtníkem z Brtníkova a nechyběli ani
skřítkové. Mnohým dětem až písnička napověděla,
že se ocitly v pohádce „Ať žijí duchové“. Střelbu
lukem prováděly pod dohledem Robina Hooda.
Tomahavkem si hodily u Indiánů. Hlavně kluky
zaujali vojáci s ukázkou střelných zbraní.
Všechny zadané úkoly dě9 splnily, proto
mohly být odměněny balíčkem s dárky a
pohoštěním u táboráku.
Vám všem, kteří jste si udělali v sobotu
odpoledne vycházku pohádkovým lesem,

děkuje parta Vlkoňáků.

Ze školy
Přání do nového školního roku
V pondělí 2. 9. jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. V letošním školním roce navštěvuje
základní školu celkem 168 žáků. Z toho na I. stupni
107 žáků a na II. stupni 61 žáků. Do 1. třídy
nastoupilo 23 žáčků a o jejich vzdělání se bude starat
paní učitelka Dana Kohoutová. Na prvňáčky i na
všechny žáky školy čekalo první školní den
překvapení. Přijel nás navš1vit štáb ČTDé včetně
postaviček Duháčka, Ovečky a Večerníčka.
Našim prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás
líbilo a škola se pro ně stala radostným a podnětným
místem, kam se budou těšit. Deváťákům přejeme,
aby tento školní rok dokázali napnout všechny své
síly a zodpovědně se připravili na přechod do další
školy. Všem učitelům přejeme, aby jim jejich práce
přinášela radost, a ostatním zaměstnancům školy,
aby jim šla práce dobře od ruky. Vám rodičům
přejeme radost z výsledků Vašich dě1.
Mgr. Jakub Vilánek
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Sbor dobrovolných hasičů Vacov
Dobrovolní hasiči roku

Ve středu 18. září vyhlásila odborná komise
nominované jednotky a sbory dobrovolných
hasičů, které díky své činnos9 postoupily do ﬁnále
9. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2019. S
hrdos1 oznamujeme, že naše jednotka se za svou
činnost při zásazích může díky výběru poroty
pyšnit oceněním Jednotka sboru dobrovolných
hasičů roku 2019.
Děkujeme všem členům zásahové jednotky,
díky jejichž práci jsme toto ocenění získali.
Anketa Dobrovolní hasiči roku se koná pod
záš9tou ministra vnitra Jana Hamáčka, ministryně
ﬁnancí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., ministra
zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a
generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing.
Drahoslava Ryby. Patrony jsou Ilona Csáková,

Ondřej Vetchý a Petr Rychlý. V letošním roce se do
ankety přihlásilo 135 sborů z celé republiky.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 20. 11.
2019 v Brně.
Anketa probíhá ve dvou kolech, kde v prvním
kole odborná komise vybere ﬁnalisty ankety. Ve
druhém kole určí konečné pořadí veřejnost
systémem online a SMS hlasováním. Proto chceme
poprosit všechny naše příznivce a návštěvníky
našich stránek, kterým se naše činnost líbí, aby nás
podpořili svými hlasy. Děkujeme.
Svůj hlas nám můžete dát na:
www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
Nebo přes naše stránky www.sdhvacov.cz
Pokud nám chcete poslat hlas pomocí SMS
zprávy, pošlete zprávu ve tvaru:
HASICI(mezera)JJZC2 na číslo: 900 77 06
Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč. DPH).
Hlasování je ak9vní od 18. září 2019 od 12:00 hod.
a vyprší 20. října 2019 ve 24:00 hod.
Dana Makasová

Stránka 7

Číslo 9, 23. září 2019

Sbor dobrovolných hasičů Benešova Hora
Memoriál Václava Maurice:

soboty mohli odvézt prima zážitek.

Nízké časy a útoky bez velkých chyb!
Nervozita, špičkové výkony, co možná
nejnižší časy. Tak vypadal tradiční memoriál
Václava Maurice. Noční soutěž v požárním sportu
uspořádali dobrovolní hasiči v Benešově Hoře už
potřinácté. První výstřel padl 27. července ve 20
hodin na závodní dráze. Rozběhla se kategorie
přípravka.
Nejmenší hasiči složili dva týmy. První místo
s časem 28,65 brali domácí. Na druhém místě
stanuli 4 z Vacova. Všechny dě4 si odnesly
medaile, jednotlivé týmy pak dostaly pohár a
tašku plnou zajímavých věcí. „Tu mohli pořadatelé
naplnit díky přispění sponzorů. Těm patří velké
poděkování,“ řekl Vladimír Jírovec, starosta
místních hasičů.

Kategorii dě4 mladší vévodili malí hasiči z
Dřešína s časem 16,93. V Benešově Hoře zvítězili i
v předchozích dvou letech. Ve starší kategorii, kde
útoky vypadají jako v podání dospělých hasičů, jen
hadice jsou kratší, vyhráli hasiči ze Senetářova s
časem 14,91. Od roku 2009, kdy hasiči v Benešově
Hoře evidují výsledky, jde o jejich čtvrtý triumf.
„Rekordní čas 12,83, kterého v roce 2014 dosáhl
tým z Jámy, tak ale zůstal nepokořený,“ upozornil
Jírovec. Vítěz kategorie dě4 starší si odnesl velký
putovní pohár.
Kromě mladých sportovců na závodní dráhu
přišly desítky diváků, i jim místní hasiči děkují.
Všichni to4ž pomohli vytvořit perfektní atmosféru.
Jenom tak si mladí hasiči z poslední červencové

Pořadatelé děkují všem týmům, které do
Benešovy Hory vážily cestu. Jmenovitě pak
družstvům ze Senetářova z okresu Blansko a
družstvu Modrá z okresu Uherské Hradiště. V
prvním případě šlo o tradiční hosty, v tom druhém
to byli nováčci, kteří ale ve své kategorii (dě4
mladší) dosáhli na třeE místo.

Velký dík patří sponzorům a všem, kdo se na
zajištění Memoriálu Václava Maurice podíleli.
Členové sboru dobrovolných hasičů v Benešově
Hoře se těší, až se s mladými hasiči v příšEm roce
na závodní dráze opět sejdou!
(jv)
foto Pavel Fikar
Více fotograﬁí najdete na
FB stránce SDH Benešova Hora nebo na adrese
hasicibenesovahora.webnode.cz
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Z knihovny

Čtenářská amnes6e
V rámci týdne knihoven bude
čtenářům, kteří v době
od 30. 9. do 2. 10. 2019 vrá;
dlouho vypůjčené knihy do
Obecní knihovny ve Vacově,
odpuštěna pokuta za pozdní
vrácení knih.

Nové knihy
Kosinski Jerzy
Nabarvené ptáče
Beran Ladislav
Kriminálka na tahu
Poslouchej toho s pistolí!
Deaver Jeﬀ
Spící panna
Klevisová Michaela
Sněžný měsíc
Clark Mary Higgins
V podezření
PaHerson James
Osudná třináctka
Provinilé manželky
Jakoubková Alena
Všude manžel o dvou
kůrkách
Macmillan Gilly
Vyvrhel
Spálená obloha

Pro dě6
Leporela
Podívej! Co je to? Život na
statku
Zvířátka na statku : Otevírej
okénka a hledej obrázky
Zvířátka v ZOO : Otevírej
okénka a hledej obrázky
Dřišťánová Klára
Panovníci českých zemí
Pereirom Alicia
Knížka plná nápadů pro
deš4vé odpoledne

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:
Myslivecké sdružení Podhájí Vacov
srdečně zve na tradiční
HUBERTSKOU ZÁBAVU
v sobotu 9. 11. 2019 od 20.00 hod.
v obecním sále.
Vstupné 100,- Kč, hraje Pěčňovanka.
Bohatá zvěřinová tombola.
Předprodej vstupenek v obuvi u Paterů.

*****
Obec Vacov zve všechny seniory na
13. SETKÁNÍ SENIORŮ
s malým pohoštěním
v neděli 10. 11. 2019 od 14.00 hod. v obecním sále.
Hudební a kulturní doprovod.
Dopravu možno objednat telefonicky
na OÚ Vacov - Pavla Valtová tel.: 388 431 270.

*****
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Číslo 9, 23. září 2019

Společenská kronika
V měsíci srpnu oslavili životní jubilea @to občané:
Šťastná Ludmila

Přečín

86 let

Fajgl Jindřich

Javorník

84 let

Mašková Jana

Lhota nad Rohanovem

81 let

Nekvapil Fran@šek

Lhota nad Rohanovem

81 let

Kordík Josef

Vlkonice

80 let

Linhartová Anežka

Přečín

75 let

Mašláň Zdeněk

Benešova Hora

70 let

Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/
Distribuce: Prostřednictvím list.
zásilky Českou poštou do všech domácnos! obce. Pro návštěvníky
Vacova část nákladu na poště,
v prodejně Jednota a Obuv Patera.
Vychází každý měsíc, příspěvky se
přijímají do 10. dne v měsíci.
Tiskne obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.
Neprodejné.
Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Lenka Špejzlová.

Redakce si vyhrazuje právo
krá't příspěvky přispěvatelů.

Poděkování
Děkuji Zastupitelstvu obce Vacov a panu starostovi za milé přání a
věcný dar k mému půlkulatému výročí. Překvapilo mne to a potěšilo.
Marcela Kadeřábková

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
⇒

Výkup padaných jablek. Vrbice u OÚ - středa a neděle 15.00 - 16.00 hod. Bližší info na tel.: 736 225 490

Prodej zelí z Radomyšle 13. 10. 2019
Vacov 14.00 hod., Rohanov 16.00 hod.
Krouhané zelí, hlavičky, zelí kysané, brambory,
cibule na uskladnění.
Objednávky: Vacov 732 389 442, Rohanov 723 116 506
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Vacovský zpravodaj

Oznámení o bezproudí
⇒

⇒

⇒

⇒

16. 10. 2019 od 7.30 - 16.30 hod.
Vypnutá oblast: Benešova Hora, Čábuze vč. lokalit samot směr Podvítovčí, Mladíkov, centrální a dolní
část obce Rohanov - levá i pravá část směr Javorník vč. lokality koupaliště a směr Benešova Hora.
21. 10. 2019 od 7.30 - 16.30 hod.
Vypnutá oblast: Benešova Hora č.p. 26 a 64, Čábuze č.p. 20.
22. 10. 2019 12.30 - 16.30 hod.
Vypnutá oblast: Benešova Hora č.p. 26 a 64.
22. 10. 2019 od 7.30 - 13.30 hod.
Vypnutá oblast: Celá osada Tejmlov - horní i dolní část.

Chovatelův dvorek
Na konci léta přerušíme náš dlouhodobý
cyklus o holubech a vrá!me se na začátek
srpna. Vrcholila příprava na naši tradiční
pouťovou výstavu. Nastěhování a úprava
chovatelny, rozdělení úkolů k zajištění
obsazenos@ klecí. A druhý víkend srpna to vypuklo.
Opět jsme měli radost, kolik Vás, našich příznivců,
přišlo ohodno@t výsledky naší práce. Přálo nám i
počasí, a tak jsme zahájili neoﬁciálně již v sobotu.
V neděli byly chvíle, kdy kapacita chovatelny byla
využita na sto procent - absolutně plno. Zase bylo
na co se dívat. Kromě obvyklých plemen námi
chovaných zvířat byli letos k vidění - zlatý bažant,
odrostlé kuře tohoto plemene a celá rodinka
křepela kalifornského. Díky jejich chovateli za
zapůjčení. Samozřejmě rovněž velké díky všem
našim návštěvníkům a příznivcům za milou
návštěvu. Velmi si vážíme vaší přízně! Jako vždy byli
mimořádně milí naši malí hosté!
Jak si mohli návštěvníci naší výstavy všimnout,
prošla naše chovatelna od zimy značnou změnou.
Již dlouho nás trápila hrbolatá a prašná podlaha,
která se prak@cky nedala udržovat, a tak jsme se na
jaře rozhodli k zásadní změně. Za výhodnou cenu
jsme nakoupili dlažbu a svépomocí podlahu položili.
Při jednom nepořádku byly poopraveny omítky stěn
a konečná výmalba už jenom doplnila celkem
zdařilý výsledek. Zvenčí celou úpravu ještě vylepšil
přeložený chodník. Díky němu je vstup do
chovatelny značně pohodlnější, ale hlavně
nepřichází vlhkost z okapů ke zdem a konečně snad
budeme mít stěny bez vlhkých map. V plánech jsou
samozřejmě i další vylepšení, ale jak se říká „ krok
za krokem“...
Jaroslav Kubát

začátek prací

a tady je výsledek

