
Výročí v říjnu 
  
Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného 
Československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. 
Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími 
rozhodnu%mi v rámci versailleského mírového systému. 
Nezávislost Československa byla prohlášena pě'členným Národním 
výborem v Praze (jehož členy byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, 
Vavro Šrobár a Fran'šek Soukup - „muži 28. října“), a to v součinnos' se 
zahraniční akcí Československé národní rady, která se již o 4 dny dříve 
prohlásila za proza%mní vládu nového státu. Národní výbor prosadil v 
zájmu uchování veřejného pořádku kon'nuitu zákonů a vládl 
prostřednictvím dekretů. Počátečním problémem bylo sestavení 
československého parlamentu. Jelikož volby byly za%m nereálné, byl 
parlament – Revoluční národní shromáždění – poskládán na základě 
voleb z roku 1911 do rakousko-
uherského sněmu. Slovensko bylo 
zastoupeno 44 jmenovanými 
poslanci. Národní výbor předal své 
pravomoci na prvním zasedání 
Národního shromáždění 14. 
listopadu 1918, kdy byl prezidentem 
zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, 
předsedou vlády Karel Kramář, 
ministrem zahraničí Edvard Beneš a 
ministrem vojenství Milan Ras'slav 
Štefánik; také byl slavnostně 
sesazen rod Habsburků a byla 
přijata proza%mní ústava. Němci 
neměli v tomto parlamentu 
zastoupení žádné (odmítli se 
zúčastnit), přestože jich bylo více než Slováků. Na základě poválečné 
deklarace prezidenta USA Thomase Woodrowa Wilsona, která hovoří o 
právu každého člověka na sebeurčení, se většina sudetských Němců 
hlásila k Německu či Rakousku. Maďaři na jihovýchodě Slovenska zase k 
Maďarsku. 

h�ps://cs.wikipedia.org 

 

Číslo 9, 24. září 2018 
 
Uvnitř tohoto vydání: 
 

Z obecního úřadu           2-5  

 

Pohádková cesta lesem  5 

 

Z knihovny 

Pozvánky na akce  6 

  

Společenská kronika   

Inzerce    

Oznámení   7 

 

Chovatelův dvorek   

Info o volbách   8 

 

  Vydává obec Vacov   Ročník 34   Registrováno MK ČR E 12486 

OZNÁMENÍ 

 

Dění v knihovně 
můžete nově 
sledovat i na 

sociálních sí%ch. 
Najdete nás na 
facebookových 

stránkách 
@knihovnavacov  

Dozvíte se zde rychle 
nejen o nových 
knihách, ale i o 

veškerém kulturním 
dění v obci. 
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Z obecního úřadu 

Vážení spoluobčané, 
 tento Vacovský zpravodaj je poslední, který vychází v tomto volebním období 2014 - 2018.             
I v jeho průběhu se realizovala v obci velká řada akcí v hodnotě desítek miliónů korun. Dovolím si v 
krátkos' alespoň ty zásadní připomenout. 
 

• Trvalá pozornost je věnována značně rozsáhlé dopravní infrastruktuře. Naše místní i účelové 
komunikace (délka téměř 50 km) vyžadují průběžnou údržbu i zásadní opravy. V návaznos' na 
finanční možnos' obce se provádí jak komplexní  rekonstrukce vy'povaných úseků, tak dílčí i 
lokální opravy v rámci celé obce. 

 Provedené komplexní rekonstrukce místních komunikací: 
 - Přečínské Chalupy - k panu Rychtářovi (2.289.000 Kč); 
 - Miře'ce - Ptákova Lhota (2.322.000 Kč);  
 - Vacov od hřbitova - Vlkonice (2.160.000 Kč); 
 - Rohanov - z návsi kolem penzionu Ekosport na hlavní silnici (1.742.000 Kč); 
 - Vacov - Vlkonice k MŠ (2.365.000 Kč); 
 Opravy různého charakteru a rozsahu byly provedeny na komunikacích ve Lhotě nad 
 Rohanovem (směr Milíkov, dále k vodojemu), na Javorníku (ke kapličce a ke srubům) apod. 
 Průběžně se prováděly nezbytné opravy výtluků v rámci celé obce. 
 K této čás' lze přiřadit též instalaci rigolníků (odvodňovacích žlabů) v Rohanově, Žáru, Javorníku  
 a dalších místech obce včetně souvisejících úprav na dešťové kanalizaci. Celkově bylo do této 
 infrastruktury investováno více než 12 mil. Kč.  
 

• Další finančně velmi náročná oblast je vodohospodářská infrastruktura.  Její hodnota je, jak již 
bylo vícekrát uvedeno, téměř 250 mil. Kč. Sem také patří provedná finančně nejnákladnější akce, 
což byla výstavba čis,čky odpadních vod pod Vlkonicemi, na kterou je napojena více než tře'na 
trvale hlášených obyvatel naší obce. Hodnota díla bez DPH (v tomto případě je pro obec 
nárokovatelnou položkou) činila 20 mil. Kč. Realizace této akce byla zcela nezbytná, protože 
stávající, v podstatě nefunkční ČOV byla dosud „v provozu“ na základě udělené výjimky, která 
končila v roce 2016. Po té by obci hrozily finanční sankce. Při předání tohoto díla ocenili 
odborníci jak velmi dobrou kvalitu vlastní stavby, tak i instalaci „pokročilé technologie“. Z toho 
však vyplývá i nemalá náročnost na obsluhu tohoto zařízení. Dle vyjádření obsluhy (momentálně 
je ČOV ve zkušebním provozu) mají odpadní vody vypouštěné z ČOV velmi dobrou kvalitu.  

 Dále byla vyměněna část vodovodního řadu (ocelového) v majetku obce Vacov na území obce 
 Vrbice. Na tuto akci v hodnotě 900.000 Kč obec Vacov získala půlmilionovou dotaci, částkou 
 ve výši 400.000,- Kč se podílela obec Vrbice.  
 Provedeno bylo vyčištění pomocného zdroje vody (vrtu) pro část obce Nespice. 
 Pokračováno bylo též v opravách vodojemů. Na území obce je jich sedm. Práce se prováděly 
 částečně svépomocí a ve spolupráci s provozovatelem. Odborné činnos' byly zajišťovány 
 převážně dodavatelsky. 
 V rámci rekonstrukcí komunikací došlo i k výměně nezbytné vodovodní infrastruktury  (jedná se 
 o přípojky, šoupata atd.). Potřeba je též poznamenat, že provozovatel velmi pružně reaguje na 
 veškeré poruchy a opravy jsou prováděny v nejkratším možném termínu. 
 Velmi obezřetně je však nutno postupovat v případě žádos% o dotace. Jednak pravidla mimo jiné 
 striktně stanovují minimální počet napojených trvale žijících obyvatel na budovanou kanalizaci 
 a stejně tak maximální finanční limit na jednoho připojeného občana. Ani jednu z těchto 
 podmínek např. nesplňuje projekt odkanalizování Miře'c na novou ČOV pod Vlkonicemi. Pokud 
 žadatel  podmínky splní a dotace je přiznána (v max. výši obvykle do 60% realizačních nákladů),   



 vždy se toto „dobrodiní“ musí promítnout (dle stávajících legisla�vních předpisů) do ceny 
 vodného či stočného, čili do kapes uživatelů této infrastruktury. 
 

• Mezi trvalé priority obce patří samozřejmě školství, a to i z �tulu, že obec je zřizovatelem 
základní a mateřské školy. Cílem je průběžně vytvářet co nejop�málnější podmínky jak pro 
vlastní výuku, tak i další školní ak�vity. V minulém funkčním období došlo k zateplení 
obvodových zdí, výměně oken a dveří v budovách základní školy, mateřské školy a tělocvičny.      
V mateřské škole  byla z důvodu navýšení kapacity provedena nástavba dalšího podlaží v půdním 
prostoru.  

 V tomto volebním období došlo k výměně střešní kry�ny na objektu tělocvičny (725.000,- Kč ).        
 V září tohoto roku byla dokončena poměrně rozsáhlá akce, která řešila změnu topného  zdroje,  
 a stavební úpravy prostoru původní kotelny, olejového hospodářství atd. Staré, dosluhující 
 kotle na LTO nahradilo pět tepelných čerpadel vzduch-voda o celkovém výkonu 140 kW. 
 Instalován byl též, jako náhradní zdroj, nový kotel na peletky. Ten automa�cky naběhne v 
 případě, že by byl nedostačující výkon tepelných čerpadel. Dále byla zřízena nová šatna pro žáky 
 i další prostory z bývalé kotelny a skladu LTO. Jednalo se o velmi náročné stavební práce. 
 Realizační náklady činily téměř 6,5 mil. Kč.  
 V současné době probíhá výstavba venkovní učebny na školní zahradě a bezbariérová úprava 
 sociálních zařízení v budově tělocvičny. V tomto případě jsou náklady cca 2 mil. Kč. 
 Veškeré tyto ak�vity je mimo jiné možné uskutečnit i díky velmi dobré spolupráci a součinnos� 
 mezi  vedením obce a vedením školy. 
 

• Další  stavební činnos� zahrnovaly: 
 - stavební úpravy obecního úřadu (schodiště, knihovna, bývalý byt atd.). Realizační náklady 
 přesáhly 1 mil. Kč. Pozn. - v letošním roce by ještě mělo dojít ke kompletní výměně střešní 
 kry�ny na této budově, včetně klempířských prací. Předpokládané náklady jsou cca 700.000,- 
 Kč. Ve výhledovém plánu je dále rekonstrukce zasedací místnos�, obřadní síně a klubovny 
 hasičů. 
 - demolici objektů v prostoru náměs( nad tarasem. Tato akce stála téměř 2 mil. Kč; 
 - opravu hřbitovní zdi; 
 - komplexní renovaci obecního sálu. Broušení, kytování, impregnace a nové nátěry podlahy,
 vymalování vnitřních prostor a nový nátěr fasády celého objektu (cca 500.000,- Kč); 
 - výstavbu dětského hřiště na sídliš� ve Vlkonicích (400.000,- Kč); 
 - výměnu oken na rozhledně Karla Klostermanna na Javorníku; 
 - výměnu kanalizačního potrubí a rekonstrukci čás� sociálního zařízení v kempu Rohanov 
 (rozvody vody, toalety, dlažba, obklady atd.); 
 - obnovu kapličky  sv. Jana Nepomuckého ve Vacově a také zvoničky v Mladíkově; 
 - další drobné stavební činnos� související s nezbytnou údržbou obecního majetku. 
 
 

 

od 24. 9. 2018 Stepaerobik 
(každé pondělí)  
 
5. - 6. 10. 2018 Volby do 
obecních zastupitelstev 
 
22. 12. 2018 Zamilovaný 
sukničkář 
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• Do oblas� životního prostředí lze zařadit: 
 - odbahnění a revitalizaci rybníka pod ČOV Vlkonice (před výstavbou nové čisErny sloužil jako  
 nádrž). V současné době se veškeré práce dokončují. Tato akce je za 2,3 mil. Kč. 
 - nákup kontejnerů na bioodpad (345.000,- Kč); 
 - nákup kompostérů pro občany (484.000,- Kč); 
 - založení a revitalizace zeleně v rámci celé obce (1,2 mil. Kč). Tato akce zahrnuje výsadbu 
 nové  zeleně i úpravu stávajících vzrostlých stromů, v současné době postupně probíhá. 
 Pozn.: Nejblahodárnější vliv na životní prostředí má bezesporu nová ČOV (potok pod 
 Vlkonicemi úsEcí do revitalizovaného rybníka a dále do   řeky Spůlky v Podvítovčí). 
 
• Stálá pozornost je věnována také rozsáhlému veřejnému osvětlení v obci. Uskutečnila se 

rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v různých částech obce. Provedena byla (v rámci 
dotačního programu) modernizace VO na území celé obce. Při této akci byla nahrazena veškerá 
energe�cky náročná sví�dla za úsporná. Cílem bylo snížit energe�ckou náročnost a tudíž i 
ušetřit finanční prostředky za elektrickou energii. Inves�ce do této oblas� přesáhly 1 mil. Kč. 

 
• Během tohoto období rozhodně v obci nestagnovala ani kultura. Konala se řada 

společenských akcí (koncerty, plesy, divadla, pouťové programy, setkání seniorů atd.). Je však 
skutečnosE, že nemalou část návštěvníků na řadě těchto akcí tvořili mimovacovšE občané. Díky 
tomu se mohla některá finančně náročná profesionální vystoupení uskutečnit.  

 Značně navštěvovaná je i obecní knihovna, která disponuje v současnos� více než 8.000 svazky. 
 Velmi dobře také funguje spolupráce knihovny a základní školy. Její úroveň je velmi kladně 
 hodnocena i nadřízenou Městskou knihovnou v Pracha�cích.  
  
• Zakoupena byla také nová technika , a to jak pro hasiče, tak i pro potřebnou údržbu obce.  
 - jak již bylo zveřejněno, ještě v tomto roce, první dekádě prosince, bude dodána pro potřeby      
 JSDH Vacov nová cisternová automobilová stříkačka za téměř 6,5 mil. Kč. Povinná výbava 
 tohoto vozu bude za cca 300.000,- Kč. Dotace, kterou v tomto roce na cisternu získali z 
 Jihočeského kraje pouze 3 žadatelé (Blatná, Lomnice nad Lužnicí a Vacov), činí 4 mil. Kč. Nutná 
 je v souvislos� se zakoupením tohoto vozu i stavební úprava požární zbrojnice (topení, voda, 
 podlahy atd.).  Nemalou část prací provádí též svépomocí členové SDH. V rámci grantu KúJčk 
 pro hasiče byly zakoupeny  dýchací přístroje (170.000,- Kč) a  další vybavení. 
 - pro potřeby obce byl pořízen univerzální zametací stroj (2,3 mil. Kč - 90% dotace); 
 - nová mul�kára s valníky (2,4 mil. Kč); 
 - nový osobní automobil Škoda Octavia (430.000,- Kč); 
 -  kartáč za traktor na úklid komunikací zejména po zimním období (90.000,- Kč); 
 - další drobná technika (motorová pila, křovinořez, sekačka na trávu atd.). 
 
• V rámci rozpočtu byla poskytována určitá finanční podpora i spolkům a organizacím 

působících v obci. Podpořeny byly také některé akce pořádané zejména pro dě�. Při vítání 
obdrželi noví občánci s trvalým pobytem na území obce Vacov 3.000,- Kč. Stejnou částkou byly 
obdarovány všechny dě�, které nastoupily do první třídy ZŠ. 

 
• Strategické kauzy.  
 - Po řadě náročných jednání se zástupci Biskupství českobudějovického obec odkoupila od ŘKF 
 Vacov pozemky „Pod dubem“, které na základě smlouvy o smlouvě budoucí zasíťovala. Nyní již 
 může obec tyto pozemky nabídnout zájemcům o výstavbu rodinných domů. Určitě je třeba 
 zmínit a ocenit závěrečný vstřícný postoj biskupství k této vleklé problema�ce. 
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Pohádková cesta lesem 

 Na Pohádkovou cestu lesem se v sobotu      
8. 9. 2018 odpoledne za krásného podzimního 

počasí vydalo 94 děE v doprovodu svých blízkých. 
Na dvanác� místech v lese čekaly pohádkové          
i nepohádkové postavy, které dětem připravily 
úkoly pro poučení, zručnost i zábavu. 
Za správně splněný úkol dě� dostaly razítko a 
sladkost. V cíli bylo jejich snažení vyhodnoceno a 
po zapsání do pamětní knihy odměněno 
dárkovým balíčkem. Závěrečné občerstvení „U 
rybníčka“ si všichni užili až do západu slunce. 
Úsměvy na tvářích a poděkování od návštěvníků 
je pro nás výzvou, abychom se za rok opět sešli ve 
Vlkonickém pohádkovém lese. 
 Za účast všem děkujeme 

parta vlkonických nadšenců 

 - V současné době probíhají jednání s vedením společnos� ČSAD Autobusy České Budějovice 
 a.s. Cílem je, za  pokud možno příznivých podmínek (zejména finančních), odkoupit areál 
 autobusového nádraží, který je ve vlastnictví  této společnos�. Po dokončení jej to�ž 
 tehdejší MNV Vacov „daroval“ n. p. ČSAD. Tímto krokem  obec následně přišla jak o budovu 
 s perónem, tak i o téměř půlhektarový pozemek.  
 
 V souvislos� s výše uvedenými akcemi je nutno zmínit, že jejich realizace se uskutečnila i díky 
získaným dotačním prostředkům (v různé procentuální výši), o které obec průběžně usiluje. 
SkutečnosE však je, že tyto akce jsou pak pod podrobným sledováním jak poskytovatele dotace, tak i 
dalších kontrolních orgánů, včetně finančního úřadu. Pouze z vlastních prostředků by však obec 
nebyla schopna řadu výše uvedených ak�vit uskutečnit. 
  S potěšením lze konstatovat, že i přes výše uvedené mnohamilionové výdaje obec nemá žádný 
úvěr a na účtech disponuje částkou cca 25 mil. Kč. 
 Závěrem bych chtěl poděkovat jak  členům rady obce, tak i všem zastupitelům za příznivou a 
nekonfliktní  atmosféru, která v těchto orgánech panovala. Potřeba je zejména ocenit konstruk�vní 
a věcný přístup k projednávané problema�ce jak na jednání rady, tak i ZO. Je skutečnosE, že v této 
komunální sféře obvykle nic není pouze černé nebo bílé a teore�cky se do všeho nechá (pokud 
někdo tu potřebu má) „šťourat“. Dohady o mnohdy zcela zbytečných malichernostech, osobní 
výpady a vypjatá atmosféra obvykle nic dobrého obci potažmo občanům nepřinesou. 
 Poděkování si určitě zaslouží i pracovníci obce. Agenda na OÚ je i přes poli�cké sliby o jejím 
zjednodušení stále rozsáhlejší a náročnější. I technický úsek nemá rozhodně málo práce v tak 
rozlehlém regionu naší obce. 
 Do tře�ce bych chtěl poděkovat též občanům,  a sponzorům za podporu řady ak�vit v obci. 
Složkám a organizacím za činnost a iniciaci společenského života a sportovcům za reprezentaci obce. 
    Vážení spoluobčané,  
v nadcházejících komunálních volbách vám přeji šťastnou ruku při volbě těch, co vás budou další 
čtyři roky zastupovat. 

Miroslav Roučka, starosta obce 



 
Pozvánky na akce:  

 
 

Stepaerobik a posilování  
každé pondělí od 19.00 do 20.00 hodin                  

v tělocvičně ve Vacově. 
Začínáme v pondělí 24. 9. 2018.  

S sebou piE a podložku. Cena 50 Kč za lekci. 
Bližší informace  

Veronika Šťastná tel.:  774 773 097 
 

***** 

Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                                            
12. SETKÁNÍ SENIORŮ                                                                                   
s malým pohoštěním                                                                                                   

v neděli 11. 11. 2018 od 14.00 hod. v obecním sále.                                                  
Hudební a kulturní doprovod.                                                                  

Dopravu možno objednat telefonicky                                                                            
na OÚ Vacov  - Pavla Valtová tel.:  388 431 270. 

 

 
***** 

Připravujeme: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obec Vacov  
uvede Divadelní společnost Háta v komedii amerického autora 

Michaela Parkera  
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ                                           
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 

V sobotu 22. 12. 2018 od 19.00 hod., obecní sál Vacov.  
Vstupné 300,- Kč.                      

Rezervace vstupenek v obecní knihovně,                                             
Pavla Valtová - tel. 388 431 270. 
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Z knihovny 

 
 
 
 
 
 

Nové knihy 
Deaver Jeffery 
Pokoj smr�    
Moc Pavel  
Výstřely na šumavské 
hranici : 1949-1951 
Keith Ellen 
Holanďanka    
Körnerová Hana Marie 
Pán hor V. díl 
Picoultová Jodi   
Prostá pravda    
Bagshawe Louise 
Kariéristky   
Kariéristky v akci  
Roberts Caroline 
Vysněná kavárna na zámku    
Voldřichová Jana 
Smola Fran�šek 
Dřešín v prvním stoleE 
republiky  
Klostermann Karel 
Vzpomínky na Šumavu IV  
Vlčková Anna 
Krev Anděla  
Khashoggi Soheir 
Amira z harému 
McDermid Val 
Hrob tetovaného  
Greenová Linda  
Před pikolou za pikolou  
Cleveland Karen 
Musím to vědět   
Kolář Pavel 
Labyrint pohybu 

Pro dě� 
Lebeda Jan 
Medovníček a řeka 
Modrávka  
Stančík Petr 
Jezevec Chrujda prochází 
divočinou  
Soukupová Petra 
Kdo zabil Snížka?   

Vacovský zpravodaj 
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Společenská kronika 
 

V měsíci srpnu 2018 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

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 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. 

Inzerce 

 
• Prodej zelí z Radomyšle ve Vacově dne 14. 10. 2018 ve 14.00 hod., v Rohanově v 16.00 hod. 

Prodáváme zelí krouhané, hlavičky, cibuli, brambory a zelí kysané. Ceny od půlky září na 
www.farmaumiklasu.cz. Objednávky: Vacov 732 389 442, Rohanov 723 116 506. 

 
• Prodám mobilhaus  13x3 m, cena 130.000,- Kč. Info na tel.: 606 341 613. 
 
• Výkup padaných jablek ve Vrbici - každou středu a neděli 15.00 - 16.00 hod.                          

Info na tel.: 736 225 490. 

 

Oznámení 

Městský úřad Vimperk, Odbor dopravy a silničního hospodářství  
stanovuje 

přechodnou úpravu provozu na silnici II. třídy č. 171 v úseku obce Nespice v obou směrech  
formou umístění přenosných dopravních značek (semaforů) v termínu  

od 10.09.2018 do 21.12.2018. 
Přenosné dopravní značky budou umístěny dle přiloženého a odsouhlaseného 

dopravně inženýrského opatření. 
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 171 v obci Nespice  

je realizace stavby  - opěrné zdi. 
 

Šťastná Ludmila Přečín 85 let 

Ing. Mejstřík Václav Žár 84 let 

Fajgl Jindřich Javorník 83 let 

Mašková Jana Lhota nad Rohanovem 80 let 

Nekvapil FranHšek Lhota nad Rohanovem 80 let 

Sweeneyová Ladislava Vacov 75 let 

Škopková Růžena MiřeHce 70 let 
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Chovatelův dvorek 
 
Vacovš' chovatelé mají za 
sebou nejhezčí období své práce 
a to tradiční pouťovou výstavu. 
Jako vždy její příprava 

znamenala nemálo úsilí. Každý rok se snažíme 
připravit něco nového, a tak jsme letos 
zpřístupnili výstavu již v sobotu odpoledne. Celá 
expozice sice nebyla naplněna na 100%, ale i tak 
byl zájem ze strany návštěvníků značný. Je 
pravda, že nám letos i mimořádně přálo počasí, 
krásné slunečné dny bez vysilujícího vedra - co 
více si přát. V každém případě zpřístupnění naší 
výstavy v sobotní odpoledne byl tak trochu bonus 
k programu celé vavřinecké pouH. Při letošní 
výstavě jsme i trochu vyhodnocovali průběh celé 
výstavy, a tak jsme odhadovali i počet 
návštěvníků. Zřejmě nás navš'vilo téměř Hsíc lidí, 
samozřejmě včetně našich nejmilejších hostů - 

malých dě'. Nemálo návštěvníků přišlo i 
opakovaně. A aby nebylo informací málo, ještě 
pár zcela přesných čísel. Do naší nevelké 
chovatelny se vešlo 116 ks zvířat (savců, ptáků a 
plazů), ve 31 plemenech, 34 variantách od 15 
chovatelů. Bylo tedy na co se dívat a jsme velmi 

rádi za Vaše spokojené ohlasy a pochvalné 
komentáře. Věříme, že si je budeme zasluhovat i 
v budoucnosH. 

Jaroslav Kubát 

 
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV 2018 

 
Způsoby udělování hlasů voličem  
Volič může označit (§ 34, § 40 a § 41 zákona č. 491/2001 Sb.):  
1. Jednotlivé kandidáty křížkem v rámečku před jejich jménem, nejvýše však tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být zvoleno; hlas získávají označení platní kandidáH  
2. Volební stranu křížkem ve čtverečku před jejím názvem; hlasy získávají kandidáH označené 
volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku až do výše počtu členů voleného zastupitelstva; u 
označené volební strany se již nepřihlíží k označeným kandidátům této volební strany  
3. Volební stranu a současně jednotlivé kandidáty jiných volebních stran; hlasy získávají nejprve 
označení kandidáH jiných volebních stran než označené strany a následně pak zbylé hlasy voliče 
(rozdíl mezi počtem volených členů zastupitelstva a počtem jednotlivě označených kandidátů) získají 
kandidáH označené volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku; u označené volební strany se již 
nepřihlíží k označeným kandidátům této volební strany  
 
Posouzení platnos' hlasu  
Hlas voliče je neplatný (§ 41 zákona č. 491/2001 Sb.):  
• není-li označena žádná volební strana ani žádný kandidát - strana se označuje křížkem ve 

čtverečku před názvem - kandidát se označuje křížkem v rámečku před jeho jménem  
• je-li označena více než jedna volební strana  
• je-li označeno více kandidátů, než kolik se v obci volí zastupitelů - komise nerozlišuje, zda jde o 

kandidáty platné či odvolané - k označení kandidátů již označené volební strany se nepřihlíží, 
do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají  

Bližší informace o organizaci voleb ve Vacově (okrsky atd.) najdete na www. stránkách obce Vacov. 


