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Číslo 1, 
24. ledna 2020 

Oznámení  Výročí v únoru 

V pokladně obecního 

úřadu je již možné pla�t 

roční poplatky za psy a za 

odvoz komunálního 

odpadu. 

Výše poplatku za odpady 

je stejná jako v loňském 

roce. 

Poplatek za psy byl 

zvýšen na 100,- Kč. 

14. únor – Den zamilovaných. Svátek má své kořeny  bezpochyby už ve 
starověku. Ve starém Římě se 14. února oslavovala bohyně Juno, jež byla 
ochránkyní manželství a manželek. Už tehdy dostávaly ženy kvě3nové dary.  
Podle jiného výkladu Den zamilovaných vychází z tradice oslav bůžka Fauna. 
Další zdroje uvádějí, že na počátku tradice stál biskup Valen3n, který tajně 
oddával zamilované. Den zamilovaných se těší největší oblibě v Anglii a 
Americe, postupně proniká i do Evropy.   
Pohané oslavovali příchod jara velkou slavnos;. Nadcházející jaro chápali jako 
dobu znovuzrození, obnovy a též lásky. 
 
únor 1880 –  V prvním únorovém týdnu došlo v Londýně k první velké smogové 
kalamitě. Do 7. února zemřelo více než 1.500 osob na onemocnění horních 
cest dýchacích. Smog byl tehdy v Anglii považován za nezbytnou daň 
průmyslového rozvoje. 
 
25. 2. 1954 – Československá televize zahájila pravidelné vysílání ze studia 
v Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici v Praze. 

Rok do kapsy 

 

foto Mi-Ja �sk Javorník 
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Z obecního úřadu 

 Dne 16. 12. 2019 proběhlo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Na programu tohoto zasedání bylo 24 
bodů. Podstatné informace: 
 

• ZŠ a MŠ Vacov - žádost o předfinancování počítačové učebny.  Starosta krátce seznámil zastupitele s kladně 
vyhodnocenou žádos; o dotaci, kterou předložila ZŠ a MŠ Vacov. Získali dotaci na počítačovou a jazykovou 
učebnu ve výši 95 % realizačních nákladů. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 997.933,- Kč. Protože je 
nutno tuto akci předfinancovat, požádala ZŠ a MŠ Vacov obec o poskytnu; návratné finanční výpomoci ve 
výši realizační ceny.  

 Zastupitelé poté schválili předfinancování projektu „Počítačová/jazyková učebna ZŠ Vacov“ ve výši 
 997.933,- Kč. Následně schválili též předloženou Smlouvu o poskytnu; finanční výpomoci. 
 

• SK Vacov - žádost o finanční podporu. SK Vacov z. s. předložil na obecní úřad žádost o finanční podporu na 
výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem. Součás; této žádos3 bylo poměrně rozsáhlé písemné 
zdůvodnění a podrobné informace o činnos3 SK Vacov. V současné době má klub 140 ak3vních členů. Všichni 
členové klubu pla; členské příspěvky ve výši 800,- Kč dospělí a 400,- Kč dě3 do 18 let. Pro následující rok je 
v plánu tyto příspěvky výrazně navýšit. Další informace se týkala finančních zdrojů klubu.  

 SK Vacov požádal v rámci grantu vyhlášeného MŠMT o dotaci na tuto akci, jejíž realizační cena je 7.334.260,- 
 Kč. V případě, že bude projekt podpořen, dotace dosáhne max. 70 % realizační ceny. Žadatel se musí podílet 
 částkou více než 2,2 mil. Kč. Protože žadatel tak vysokou částkou  na svém účtu nedisponuje, požádal  obec o 
 poskytnu; inves3ční dotace ve výši 1,8 mil. Kč. Zbývající částku bude hradit z vlastních zdrojů.  
 V následné diskuzi bylo  konstatováno, že stávající tréninkové hřiště je často rozbahněné a nelze jej 
 využívat. Hřiště s umělým povrchem by sloužilo mimo fotbalu i pro další sportovní ak3vity (volejbal, 
 nohejbal atd.). Starosta mimo jiné poznamenal, že sportovními ak3vitami  smysluplně vyplňuje volný čas 
 nemalé množství školní mládeže. Byla by škoda, v případě získání více než pě3milionové dotace, tento 
 projekt nerealizovat. 
 Po ukončení diskuze zastupitelé schválili poskytnu; inves3ční dotace SK Vacov v limitní částce 1.800.000,- Kč.
 Ta bude poskytnuta za předpokladu, že SK Vacov z.s. získá na realizaci projektu dotaci z programu MŠMT.  
 

• Rozpočet obce na rok 2020. Zastupitelé dostali v předs3hu návrh rozpočtu, kterým se již zabývala rada 
obce. Starosta jej krátce okomentoval a zejména zdůvodnil, proč je rozpočet na rok 2020 navržen jako 
schodkový. Financování (schodek) ve výši 13 mil. Kč zahrnuje předpokládané prostředky na rekonstrukci 
centra Vacov a (v r. 2020) instalaci topného zdroje pro byt. dům Vlkonice č.p. 137. Tyto prostředky budou 
hrazeny z ušetřených peněz v roce 2019. Do nového roku bychom měli přecházet s finanční částkou ve výši 
cca 30 mil. Kč. Plánované příjmy  činí 32.003.000 Kč, výdaje 45.003.000 Kč, financování 13.000.000 Kč. 
Následovala diskuze, po které byl rozpočet na rok 2020 schválen.  

 

• V dalším bodě zastupitelé schválili rozpočtový výhled na období 2021 a 2022. 
 

• Vodné a stočné na rok 2020. V roce 2019 se výše vodného a stočného neměnila a zůstala na úrovni roku 
2018. Návrh vodného a stočného na rok 2020 v krátkos3 okomentoval Ing. Zdeněk Novák. Vycházelo se z 
podkladů předložených ekonomickým ředitelem společnos3 Čevak a.s., který se v této souvislos3 dvakrát 
zúčastnil jednání rady obce. Důraz byl kladen zejména na to, aby výše stočného naplnila v průběhu 10 let 
podmínky dotačního programu SFŽP, z kterého byla získána dotace na ČOV Vlkonice.  

 Zastupitelstvo obce Vacov schvaluje pro rok 2020 cenu vodného a stočného takto: 
 vodné   pohyblivá složka   34,36 Kč + DPH 

   pevná složka  355,- Kč/rok + DPH 
 stočné  pohyblivá složka   27,54 Kč + DPH 

   pevná složka  397,- Kč/rok + DPH 
 Obě sazby se týkají vodoměrů kategorie A (vodoměry s průtokem do 2,5 m3/hod.). 
 Pozn.: Od května bude snížena DPH na 10 %. 
 

• V návaznos3 na předchozí bod zastupitelé schválili „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na 
období 2020 až 2029“. Šlo o aktualizaci stávajícího materiálu. V souladu se schváleným plánem (povinnost dle 
vyhl. Min. zem. č. 448/2017 Sb.) je cílová částka na obnovu vodohospodářské a kanalizační infrastruktury (do 
roku 2029) 12.289.000,- Kč. Tato částka nesmí být alokována z rozpočtu obce, nýbrž z vybraného vodného a 
stočného. 



15. 2. 2020 Ples obce Vacov 

15. 2. 2020  Zimní sportovní hry na 

Javorníku 

22. 2. 2020 Masopustní průvod 

Vacovem 

23. 2. 2020 Masopustní průvod 

Přečínem 
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• Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2020. Tato problema�ka byla konzultována v radě obce, 

kde nebyl na poplatek na rok 2020 jednotný názor. Je skutečnos), že vybrané prostředky zdaleka nepokryjí 

skutečné náklady. Navíc v tomto roce má údajně dojít k určité změně legisla�vy týkající se odpadového 

hospodářství.  

 Po diskuzi k tomuto bodu zastupitelé schválili pro rok 2020 ponechání poplatku za provoz systému 

 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na úrovni 

 roku 2019, tj. ve výši 500,- Kč.  
 

• Zastupitelé dále schválili: 
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vacov č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu. Jednotná platba 

 z pobytu je v obci ve výši 15,- Kč za osobu a den. 
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vacov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Jednotná platba činí  

 100,- Kč za každého psa.  
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vacov č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 

 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platba 

 pro rok 2020 činí 500,-Kč. 
 

• Studie území pro bytové domy. Starosta sdělil zastupitelům, že studie území pro záměr budoucí 

výstavby bytových domů v k. ú. Vlkonice (mezi panelákem a bývalým kravínem) je již v podstatě 

hotová. Nyní by mělo dojít, dle usnesení zastupitelstva, na zpracování studie vlastního bytového 

domu. Vzhledem k nastaveným dotačním podmínkám pro přije) cílové skupiny do těchto bytů by 

občané (mladí lidé), normálně pracující za příjmy obvyklé v této lokalitě, neměli na umístění do 

těchto bytů vůbec nárok. Jeden z článků k této problema�ce měl výs�žný nadpis: „Vládní dotace 

na sociální byty jsou debakl. Jsou tak přísné, že na ně obce kašlou“. Z vyčleněné jedné miliardy 

korun pro rok 2019 zažádalo do začátku října o dotaci jen jedenáct obcí, o úvěr tři, a to v celkové 

částce 121 miliónů korun.  

 Z výše uvedených důvodů také zastupitelstvo schválilo pozastavení zpracování studie bytového 

 domu o 14 až 20 bytových jednotkách. Dle neoficiálních informací by mělo dojít k úpravě 

 dotačních podmínek. 
 

• Zastupitelé dále schválili záměr prodeje nemovitos- Vacov č. p. 25 (bývalá budova Svazarmu) a 

záměr prodeje požárního vozidla AVIA 31/5 K bez stříkačky. Veškerými s )m spojenými úkony 

pověřili zastupitelé radu obce. 
 

• Body ze stavební komise se týkaly prodeje pozemků a územního plánu (viz. zápis ze zastupitelstva 

zveřejněný na www stránkách obce Vacov). 
 

• Po diskuzi v bodě „Různé“ starosta poděkoval zastupitelům a přítomným za účast, popřál krásné a 

pohodové proži) vánočních svátků, pozval všechny na tradiční novoroční ohňostroj a ukončil 

zasedání. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 

ÚNOR 2020 

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  



Stránka 4 Vacovský zpravodaj 

Ze školy 

Práce ve školních družinách 

 S koncem roku jsme i my ve školní družině 
bilancovali, co se kde povedlo či nepovedlo. Ohlíželi 
jsme se za uplynulými čtyřmi měsíci školního roku a 
hodno�li práci s dětmi. A nebylo toho málo, co jsme      
s nimi s�hli. 
 Školní rok jsme začali zvesela divadlem Divoloď, 
kde dě� viděly pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký v 
moderním podání. Jednalo se o příběh ze současné 
rodiny, kde dětem pomáhal Dlouhý – štafle, Široký – 
kbelík a Bystrozraký – Lupa. Naše dě� se zapojily do 
tvorby příběhu, čarovaly a zpívaly. Dále v září přijel za 
dětmi Šimon Kotrba, který je naučil několik kroků          
z moderních tanců, a vznikla docela pěkná taneční 
sestavička. Koncem měsíce připravily dě� ze Soviček 
pro své mladší kamarády hry a soutěže s názvem 
Svatováclavské dovádění, a tak jsme prožili příjemné 
sportovní odpoledne na Pahorku. 

 V říjnu si na nás udělala čas členka myslivců paní 
Jaroslava Nová, aby dětem vyprávěla o krásách, ale i 
nebezpečí šumavské přírody. Přinesla s sebou i několik 
trofejí – parohy a parůžky, které si dě� se zájmem 
prohlížely. Poutavé bylo povídání o množících se vlcích. 
Říjen jsme pojali jako měsíc posvícení, takže kromě 
povídání o tomto zvyku jsme napekli a ozdobili s dětmi 
hnětynky, a to hned na dva způsoby – válené a lité. 
 K listopadu již řadu let patří ve školní družině 
tradiční dýňování, které jsme letos díky pěknému 
počasí uspořádali venku v okolí školy. Soutěží bylo víc 
než dost, organizaci si opět vzaly na svá bedra dě� ze 
Soviček. Koncem měsíce proběhly v družinách ještě dva 
vzdělávací programy od lektorek z Národního parku 
Šumava: Berušky se dověděly mnoho zajímavos) o 
„Zimních spáčích“ a Slavíčci se vydali „Po stopách 
šumavských zvířat“. 
 Celý listopad dě� zhotovovaly výrobky na 
vánoční trhy. Do této akce se zapojily všechny třídy, 
takže v neděli 1. prosince bylo na trzích z čeho vybírat. 
A proč to všechno? Výnos z prodaných věcí jsme se 
rozhodli věnovat „naší Aničce“, která potřebuje jarní 
lázeňský pobyt, aby se jednou mohla postavit na svoje 

nožičky. A my jí všichni fandíme a držíme pěs�, aby se jí 
to povedlo. Hned 2 dny na to proběhlo družinové 
Předvánoční posezení s rodiči. Nejprve v tělocvičně dě� 
předvedly půlhodinové pásmo básniček, koled a 
tanečků. A protože se „naše Anička“ přijela také na 
besídku podívat, předali jsme zde její mamince 8.000,- 
korun vydělaných na nedělním vánočním trhu ve 
Vacově. Po programu se všichni včetně Aničky 
přesunuli do patra školních družin, kde již byly 
připraveny družinové vánoční trhy, kde si samy dě� 
prodávaly své výrobky. Výtěžek z tohoto prodeje 
použijeme na nákup surovin na občasné vaření či 
pečení v našem programu „Dě� vaří dětem“. Ve cvičné 
kuchyňce a v oddělení Berušek bylo připravené 
občerstvení pro rodiče, které zčás� udělaly dě�, z čás� 
donesli rodiče a z čás� věnovala místní pekárna. Mezi 
rodiči byl velký zájem o prohlížení družinové kroniky, 
kam mohli zapsat svůj názor, připomínku či přání. 
Objevilo se plno milých vzkazů a poděkování, z čehož 
jsme měli samozřejmě obrovskou radost. Dě�, které 
zrovna neprodávaly, si mohly pohrát v družině, kromě 
toho pro ně byly vedle stolů s prodávanými výrobky 
připraveny veselé hry a soutěže. Veselé povídání            
s rodiči a prarodiči se neslo do večerních hodin a bylo 
moc příjemné. 
 V listopadu a prosinci vystoupil taneční kroužek 
na Předvánočním setkání seniorů ve Chvalšovicích,        
v léčebně na Javorníku a v Domě pro seniory v Kůsově. 
Dě� si ve školních družinách vyráběly adventní věnce a 
kalendáře, přáníčka k Vánocům či novoročenky, svícny 
a ozdoby na stromeček. To vše jim bude doma o 
Vánocích připomínat příjemně strávené chvíle ve školní 
družině a to je určitě dobře. 
 Koncem roku jsme s dětmi obešli podniky a firmy 
ve Vacově, zazpívali koledy, předali novoročenky či 
drobné dárky a popřáli veselé Vánoce a vše krásné do 

roku 2020. I všem čtenářům zpravodaje přejeme do 
roku 2020 plno sil, neutuchající energii a mnoho 
šťastných okamžiků s )m nejdražším, co máte – dětmi, 
vnoučátky, pravnoučátky. 

Mgr. Jana Voldřichová 
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Odešel velký rodák a umělec  

 
 V pondělí 30. prosince dorazila zpráva o skonu 
velkého našeho rodáka, umělce Mistra Aloise Martana, 
akademického malíře a restaurátora. Zemřel v Praze     
o druhém svátku vánočním, svatém Štěpánu,                      
v požehnaném věku 93 let. 
 Mistr Alois Martan měl rád Vacov, kam často 
zajížděl. V našem farním kostele svatého Mikuláše 
máme krásně vymalovaný presbytář , což  je Mistrova 

diplomová práce na závěr studia na akademii.  V tomto 
stylu chtěl vymalovat i loď farního kostela. K tomu však 
v důsledku neblahých padesátých let již nedošlo. 
Posledním uměleckým počinem pro náš farní kostel je 

mozaika Krista Pankreotara ve Vítězném oblouku. 
 Řadu let Mistr Martan o prázdninových měsících 
vystavoval ve Strakonicích své obrazy. Jejich častým 
námětem bylo Řecko, které miloval. 

 Nelze také nevzpomenout, že v devadesátých 
letech 20. stole), spolu s dalšími umělci, se podílel na 
opravě mozaiky na prvním chrámu naší vlas�, svatých 
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech. Jedná 
se o vrcholné dílo mozaiky za Alpami - „Poslední soud“. 
Financování opravy bylo darem USA. 
 Malba v našem kostele svatého Mikuláše bude 
pro budoucí  trvalou připomínkou na velkého umělce a 
rodáka. Díky za překrásné umělecké dílo. Odpočívej      
v pokoji. RIP. 

P. Jan Janoušek, vacovský administrátor 

Tvořivé dílny 
  
 V prosinci se žáci celého prvního stupně vydali 
do Strakonic na Tvořivé vánoční dílny, které pro ně 
připravili zaměstnanci Muzea středního Pootaví. Žáci si 
vyzkoušeli zajímavou techniku zdobení vánočních 
ozdob – foukání barev do baněk. Kromě toho také 
navš)vili prostory černé kuchyně na strakonickém 
hradě, kde se dozvěděli něco o adventních tradicích a 

prohlédli si výstavu stromečků, které zdobili žáci 
základních a mateřských škol ze Strakonic a přilehlého 
okolí. 

 Doprava do Strakonic i program v muzeu byl pro 
všechny žáky zdarma. Vše bylo hrazeno z dotačního 
projektu „Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ 
Vacov“, který je ve škole realizován. 
 

kolek*v I. stupně ZŠ 

 Římskokatolická farnost Vacov 

 



 

 

 

***** 

Tělovýchovný spolek Javorník srdečně zve na 
 ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 2020 

 v sobotu 15. 2. 2020 v areálu Vintr Ski klub Javorník. 
Disciplína: dvoukolový slalom na lyžích nebo na snowboardu. 

Věkové kategorie: Přípravka, Mladší žáci, Starší žáci, Junioři a Dospělí. 
Propozice závodu budou uveřejněny na www.ts-javornik.cz 

 
Na závody je potřeba registrovat se dopředu na webu. Kapacita je omezena. 

Pořadatel může v případě nedostatku sněhu závod odvolat nebo změnit 
provedení závodu.  
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Nové knihy 
 

Josef Pecka 
Toulání za šumavskými 
sklárnami 
Leila  Meachamová 
Dlouhé s)ny 
Ryanova pomoc 
Jeffery Deaver 
Kamenná opice 
Collen McCulloughová 
Hořkosladký život 
Anders Roslund 
Tři minuty 
J. D. Barker 
Čtvrtá opice 
Angela Marsonsová 
Skryté karty 
 
Pro dě- 

Rachel Russellová 
Deník mimoňky  
Příběh neoblíbené pařičky 
Jeff Kinney 
Deník malého poseroutky  
Na spadnu) 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce: Z knihovny 

8. ročník turnaje karetní hry „Kačaba“ 
 

 Tělovýchovný spolek Javorník uspořádal v 
salónku hotelu Krásná Vyhlídka tradiční předvánoční 
turnaj v karetní hře Kačaba. Na řadu přišlo nejenom 
karetní umění, ale i nezbytná dávka štěs), 
poťouchlos� i škodolibos�, které kačabu zařazují mezi 
veselohry.  
 Již osmého ročníku se zúčastnilo 12 hráčů, z 
toho čtyři ženy. Výsledky nejvíce potěšily vacovskou 
partu, když na prvém místě skončil  Marek Kovářík a 
na tře)m místě Michal Blatný. Mezi ně se na druhé 
místo vklínila Alena Reindlová ze Stach. Čtvrtý u 
finálového stolu skončil Tomáš Karlík z Javorníka. 
 Při loučení nikdo nebyl pro� tomu, že se opět za 
rok shledáme. 

Jiří Sládek 
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zásilky Českou poštou do všech do-
mácnos! 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.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

  

V měsíci prosinci 2019  oslavili životní jubilea ;to občané:  

Caisová Zdeňka Benešova Hora 86 let 

Uhlíř Josef Milíkov  85 let 

Kudrna Antonín Rohanov 81 let 

Rodová Věra Nespice 75 let 

Lopatka Zdeněk Nespice 70 let 

Škopková Marie Čábuze 70 let 

Poděkování 

 

 Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším drahým 
manželem, ta!nkem a dědečkem, panem Václavem Zelenkou z Miře;c. 

rodina Zelenkova 

 

Silvestrovský a novoroční výstup na 

rozhlednu Karla Klostermanna  
 
 Tělovýchovný spolek Javorník pořádal během 
posledního dne v roce 2019 a na Nový rok 2020 tradiční 
výstup na rozhlednu Karla Klostermanna. Jednalo se již 
o devátý ročník této oblíbené akce.  Javornič! 
dobrovolníci připravili stánek s občerstvením, 
posezením a živou muzikou, což ocenili všichni místní i 
přespolní turisté, kteří se rozhodli zdolat známý 
javornický vrchol (1066 m). Ti, kteří vyšlapali ještě točité 
schody na rozhlednu, mohli, díky jasnému počasí, 
spatřit i daleké alpské vrcholy. 
  Během dvou nádherných slunečních dní s 
mrazivým nádechem jsme přivítali něco okolo ;sícovky 
návštěvníků z širokého okolí. Ať už lidé přicházeli z 
jakékoliv strany - od Kašperských Hor, z Nicova, Nezdic, 
Strašína, Vacova, Benešovy Hory či z centra vesnice, tak 
pro spoustu z nich se výstup stal i místem, kde se 
potkají se známými lidmi, se kterými se třeba celý rok 
neviděli. V neposlední řadě je tato akce příležitost pro 
ubytované návštěvníky z okolí vyrazit na procházku na 
čerstvém vzduchu a projít se v krásné přírodní scenérii.  
 

Výtěžek ze stánku je určen na podporu sportovních a 
kulturních ak;vit na Javorníku. Všem, kteří přišli a 
podpořili akci, patří velký dík. Zavedené hudební 
uskupení Šumavš! kozáci a Šumaři ze Stach předvedli v 
mrazivém počasí úžasný výkon. Děkujeme též všem 
dobrovolníkům, kteří bez nároku na odměnu pracovali 
společně ve stánku. Těšíme se na další již jubilejní 
desátý ročník. Na viděnou.   

Lenka Suková 
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Inzerce 

Chovatelův dvorek 

Máme tady nový rok, za sebou 
mikulášskou výstavu a výroční 
valnou hromadu našeho spolku a 
tedy i tradiční bilancování na konci 
roku. Tradiční mikulášská výstava 
se vydařila. Počasí nám tentokrát 
opravdu přálo, a tak se v období 

škaredých dnů neděle pochlubila i sluníčkem. I to byl 
důvod, že jsme opět mohli přivítat v naší „chovatelně“ 
spoustu stálých i nových návštěvníků. Všem za 
návštěvu upřímně děkujeme a věříme, že nám 
zachováte přízeň i do budoucna. Váš zájem a podpora 
je vždy nejlepší pobídka do další práce. Samozřejmě 
opět mimořádné poděkování všem našim nejmenším 
návštěvníkům. 
      Jinak se celý minulý rok nesl v duchu úprav naší 
chovatelny. Na jaře byl upraven prostor pro výstavy - 
nová podlaha, sanace zdí a výmalba, na podzim se 
totéž provádělo v zázemí.  
 V tomto roce budou vylepšení celého prostoru 
pokračovat.  

      Výroční valná hromada vyhodno;la činnost 
spolku jako stabilně dobrou. Naše činnost je pro 
vacovskou veřejnost i pro mnoho jiných viditelná a 
podnětná. V této souvislos; je na místě poděkovat i 
OÚ Vacov za důležitou podporu naší činnos;.  
      S nástupem nového roku se patří Vám všem 
našim příznivcům, přispěvatelům, čtenářům, 
sousedům, kamarádům a známým popřát  pevné 
zdraví, osobní i pracovní úspěchy a chuť dále se 
zajímat o činnost vacovských chovatelů. Ať se Vám 
všem dobře daří a na shledanou na našich dalších 
společných akcích. 

Jaroslav Kubát 

PRODEJ KUŘIC  

     2020 

FIRMA NOVÁK  

       RADOMYŠL 

VACOV – 16.30 hod. U COOPU 

DNE: 13. 3. / 10. 4. / 8. 5. / 5. 6. / 3. 7. / 
31. 7. / 28. 8. / 25. 9. /23. 10. / 20. 11. 
 

červené, černé, kropenaté, modré,  
žíhané, bílé – stáří 20 týdnů 
      cena 182 Kč/ks 
 
tel. – 602 115 750 
www.drubez-novak.cz 


