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V souladu s usnesením vlády ČR  
ze dne 30.10.2020 č. 1114  

o přije) krizového opatření je 
provoz Obecního úřadu Vacov   

omezen takto:  
 

Úřední hodiny pro veřejnost: 
pondělí  

8:00 – 10:00 13:00 – 16:00 hod.  
středa  

8:00 – 10:00 13:00 – 16:00 hod. 
 

Pro komunikaci s obecním 
úřadem, prosím, 

upřednostňujte písemný, 
elektronický či telefonický 
kontakt před kontaktem 
osobním, a to zejména 

prostřednictvím telefonu:  
388 431 180,  

388 323 755 (st. technik),  
388 323 868 (poplatky)  
e-mailu: info@vacov.cz  

Upozornění  

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

1 164 414 35,57 413 408 98,79 

Kandidátní lis.na Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 36 8,82 

13 Strana zelených 3 0,73 

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 15 3,67 

19 Česká pirátská strana 37 9,06 

33 Občanská demokraFcká strana 113 27,69 

38 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,24 

45 Česká str.sociálně demokrat. 25 6,12 

50 ANO 2011 78 19,11 

53 TOP 09 a KDU-ČSL - Spol.pro JČ 32 7,84 

63 KomunisFcká str.Čech a Moravy 41 10,04 

70 Trikolóra hnu) občanů 11 2,69 

72 Změna 2020 2 0,49 

80 JIHOČEŠI 2012 14 3,43 
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Z obecního úřadu 

 Dne 6. 8. 2020 proběhlo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. Hlavní body 
programu se týkaly naší vodohospodářské infrastruktury.  
• V souvislosF s určitou získanou dotací na rekonstrukci čis)rny odpadních vod ve Vlkonicích, ve výši cca 

60 % realizačních nákladů, musela obec dodržet řadu podmínek určených poskytovatelem dotace 
(Státním fondem životního prostředí). Jednak ze stočného vybraného od občanů (kteří jsou napojeni do 
veřejné kanalizace ) vytvořit stanovené prostředky na obnovu kanalizační infrastruktury. V podstatě to 
znamená direkFvní nastavení výše stočného. Dále musela obec uskutečnit transparentní výběrové 
řízení na provozovatele kanalizace a ČOV. Komentář k tomuto bodu za komisi pro hodnocení nabídek  
přednesl Mgr. Jindřich Štěpánek. Osloveni byli tři možní potencionální provozovatelé, nabídku však 
podala pouze společnost Čevak České Budějovice a.s.  (stávající provozovatel). 

 Po diskuzi k tomuto bodu následovalo usnesení, ve kterém zastupitelstvo schválilo Zprávu o hodnocení 
 nabídek koncese malého rozsahu s názvem „Výběr provozovatele kanalizace a ČOV v obci Vacov“. Dále 
 pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s vítězem koncesního řízení po získání stanoviska ze strany 
 Ministerstva financí ČR a schválení průběhu koncesního řízení ze strany SFŽP. 
 

• V dalším bodě byl zastupitelům předložen Dodatek č. 1 k Dohodě ze dne 9. 9. 2016 o změně trvání 
Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Vacov za účelem jeho provozování 
a správy ze dne 26. 9. 2001. V podstatě dává do souladu platnost smlouvy na provozování vodovodů a 
kanalizací, v návaznosF na předchozí bod.  Zastupitelé předložený "Dodatek č. 1" schválili. 

 

• V bodě č. 5 přednesla paní Pavla Valtová zprávu o činnos. knihovny za rok 2019.  Počet čtenářů v naší 
knihovně neustále roste. V roce 2019 bylo v knihovně zaregistrováno 253 akFvních čtenářů, kteří 
navš)vili 9.296krát knihovnu a vypůjčili si 6.598 knih a časopisů. AkFvní práce naší knihovnice, 
atrakFvita prostoru knihovny a dobré financování ze strany obce vedlo k vyhlášení naší knihovny 
Jihočeskou knihovnou roku. 

 Ing. V. Šťastná poděkovala knihovnici za příkladnou práci. 
 

• V následujícím bodě byly zastupitelům předloženy, po projednání v radě obce, výstupy stavební komise. 
 Jednalo se zejména o:  
 - finální verzi  změny č. 4 Územního plánu Vacov (ve zrychleném režimu se tato změna projednávala   
 více než rok).  Zastupitelé k tomuto bodu přijali předložená  usnesení, po jejichž naplnění vstoupí změna 
 č. 4 ÚP Vacov v platnost.  
 

 - Schválení nejvýhodnější nabídky uchazeče  na stavební práce "Revitalizace náměs) Vacov - II. 
 etapa". Cenové nabídky, které byly velmi vyrovnané, podaly tři stavební společnosF. Nejvýhodnější  
 předložila společnost HMA (členové sdružení HMpro cz s.r.o., Auböck s.r.o.) ve výši nabídkové ceny 
 24.098.212,02 Kč (bez DPH). Zastupitelé poté schválili jako dodavatele výše uvedené akce společnost 
 HMA. Starostu pověřili podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
 

 - Další body ze stavební komise se týkaly prodeje nemovitos) apod. (viz zápis z tohoto zastupitelstva, 
 který je zveřejněn na stránkách obce Vacov).  
 

Informace z činnos. obecního úřadu 
Letošní rok, který nebyl zcela standartní, se zvolna blíží ke svému závěru. I v tomto roce se realizovaly a ještě 
realizují akce, na které byly připraveny projekty a u některých (pokud to bylo možné) i žádosF o dotace. 
 

 Firma Swietelski s.r.o. stavební provedla výstavbu nové čás. místní komunikace v Žáru. Stavební práce 
v hodnotě cca 2,1 mil. Kč  odevzdala ve velmi dobré kvalitě (i přes náročný terén - velký svah).                 
U komunikace byla vysazena i zeleň.   

 

 V průběhu prázdnin byla v budově ZŠ (jak již bylo uvedeno v minulém čísle) provedena komplexní 
rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře. Tuto akci v hodnotě téměř 1 mil. Kč financovala obec ze 
svého rozpočtu. Za obdobnou cenu bylo zrekonstruováno v minulém roce sociální zařízení ve 2. patře ZŠ.  
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 V budově základní školy v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce půdních prostor a střechy. 
Projekt řeší přípravu těchto prostor pro následné zřízení dalších učeben a souvisejícího zázemí. Také  
dochází ke kompletní výměně střešní kry#ny i s podkladem (prkna, fólie, latě atd.). Nejnáročnější část 
projektu se týkala sta#ky. Byly provedeny velké zásahy jak do krovu, tak i stropní konstrukce. Řada 
stropních trámů byla zesílena ocelovými pláty,  některé pak zdvojeny traverzami. Tak, jak se postupně 
demontovaly stávající konstrukce, musel sta#k průběžně řešit další postup prací s ohledem zejména na 
bezpečnost a  sta#ckou únosnost. Zejména z tohoto důvodu byla nutná velká četnost kontrolních dnů. 
Velké požadavky na projekt byly kladeny také z hlediska hygienického. Do střechy bylo instalováno 64 
střešních oken (v čás# severní), řada z nich se otvírá pomocí dálkového ovládání. Architekt striktně dbal 
na zachování původního vzhledu této  funkcionalis#cké budovy. Finanční rozsah této etapy je téměř 7,5 
mil. Kč, získaná dotace činí necelých 6,5 mil Kč. Akce musí být dokončena do 30. listopadu 2020. Druhá 
etapa, která se nyní připravuje (včetně žádos# o dotaci),  již zahrnuje finální zřízení vlastních učeben 
včetně potřebného zázemí. Projekt se žádos= o dotaci je nutno předložit nejpozději do 21. 12. 2020.  

 Firma Kvint Vlachovo Březí s.r.o. prováděla práce na vodovodu v Peckově a dále určité stavební činnos# 
v Javorníku, Bošicích a Čábuzích. Ty souvisely se záměrem SÚS JčK, který se týkal komplexní 
rekonstrukce komunikace III. třídy z Vacova na Javorník, Tejmlov, Úbislav, Benešovu Horu a zpět na 
Vacov. Tato akce se však dle informace v letošním roce již konat nebude. 

 Jako každoročně byly provedeny opravy výtluků na obecních komunikacích, kde není momentálně 
počítáno s komplexní rekonstrukcí. 

 Pro bytový dům obce Vlkonice čp. 137 byl instalován v souvislos# s ukončením činnos# centrální 
kotelny topný zdroj (tepelné čerpadlo vzduch - voda). Tato akce stála obec cca 1,25 mil. Kč, dalších 
téměř 100.000 stály projektové práce včetně činnos= požadovaných dotačním programem. Je 
předpoklad, že 31,5 % by měla pokrýt dotace. Odstavením centrální kotelny se zlepší v této lokalitě 
kvalita ovzduší a předchozím odběratelům zlevní cena za teplo (po splacení inves#ce). Prostory  již 
bývalé kotelny se postupně upravují a budou sloužit pro potřeby obce (k parkování techniky, uložení 
určitého mobiliáře apod.). 

 V přízemí budovy obecního úřadu proběhne komplexní rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost a 
členy SDH. Exteriér a interiér této budovy byl již z velké čás# rekonstruován. V původním stavu            
i nadále zůstává "retro" obřadní síň. 

 Celkový finanční rozsah prací, které se provedly a provádějí v letošním roce, přesahují částku 13. mil. Kč.  
 

 Jak již bylo výše zmíněno, naše obecní knihovna byla oceněna v soutěži vyhlášené Ministerstvem 
kultury ČR jako nejlepší ve své kategorii v Jihočeském kraji v roce 2020 a postoupila do celostátního 
kola. Z tohoto důvodu navš=vila knihovnu koncem srpna celostátní šes#členná hodno=cí komise. Po 
prohlídce knihovny prezentovala paní Valtová práci knihovny formou projekce v naší nově 
zrekonstruované zasedací místnos# na OÚ. Poté následovalo dvouhodinové dotazování členů komise. 
Vyhlášení vítězů mělo proběhnout 7. října 2020 v pražském Klemen#nu. Z důvodu omezení 
společenských akcí  při koronavirové epidemii bylo vyhlášení přeloženo na 26. 11. 2020. Že se vyhlášení 
uskuteční v tomto termínu je dnes spíše také nepravděpodobné.  Za takovéto ocenění práce si paní 
Valtová rozhodně zaslouží velké poděkování. 

 
 
 

Sledujte 

Veškerá oznámení firmy E.ON  
o plánovaném bezproudí  

v obci Vacov jsou  
vyvěšována na  

www stránkách obce. 
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 Budova školy s novou střechou                                             

Akce, jejichž realizace se plánuje v roce 2021: 
 
 Na základě zpracovaného projektu a žádos# o dotaci se podařilo získat částku cca 3 mil. Kč na 

komplexní rekonstrukci čás# místní komunikace v Benešově Hoře. Jedná se o  70 % předpokládaných 
realizačních nákladů, ty se pohybují kolem 4,5 mil Kč. V roce 2019 nebyla tato žádost podpořena, a 
protože  nevykazovala  žádné administra#vní ani jiné nedostatky, byla vložena do tzv. zásobníku. 
Úspěšná pak byla v roce letošním. 

 

 Získána byla (také po prvotním neúspěchu) dotace na zřízení sběrného dvora "Šáry". Předpokládané 
náklady této akce činí necelých 8 mil. Kč.  Přiznaná dotace je ve výši 6,5 mil. Kč. Jedná se v podstatě o 
vybudování ekologicky nezávadného sběrného dvora včetně řady doprovodných prvků (kamerového 
zabezpečovacího systému, přejezdové váhy, buňky pro obsluhu, nádob na jednotlivý odpad atd.).  

 Částkou 1,2 mil. Kč byl podpořen projekt na rozšíření zázemí u obecního sálu.  

 U všech těchto akcí se nyní vyhotovuje potřebná dokumentace, která je v daných termínech 
požadována poskytovateli dotací. 

V rámci rozvoje obce jsou připravovány další projekty, bez kterých v podstatě nelze nic realizovat (ani 
žádat o případnou dotaci).  

∗ Jedná se o přípravu studie území  pro další výstavbu RD (v rámci změny č. 4 ÚP Vacov). Je to 
tentokráte nad cestou k Přečínským chalupám (II. etapa tzv. lokality "Pod Dubem"). V tomto případě 
se však jedná o velmi omezený počet  stavebních pozemků. Stávající pozemky určené k výstavbě RD v 
rámci I. etapy již byly prodány. O poslední volný pozemek nyní požádal zájemce. 

∗ V přípravě je také projekt na rekonstrukci místní komunikace z Nespic do Podvítovčí. V rámci 
momentálně vyhlášeného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj bude na tuto akci 
předložena žádost o dotaci. 

Informacemi k současné pandemii Covid 19 jsme zahlceni v podstatě ze všech sdělovacích prostředků, 
proto je zbytečné toto individuálně komentovat. Na zdraví své i ostatních by měli za této situace  dbát 
všichni, zejména pak tzv. ohrožené skupiny (senioři, nemocní atd.). 

Miroslav Roučka, starosta obce 

Nová komunikace v Žáru            
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Poprvé ve školce 
 

 Měsíc září byl pro ty nejmenší ve znamení 
adaptace. První dny se dě# seznamovaly s kamarády, 
hračkami, p. učitelkami a chodem MŠ. V průběhu 
měsíce si osvojovaly pravidla a zkoušely různé 
hudební nástroje. Dě# se také zapojily do 
prozkoumávání výtvarných pomůcek. Třída  MALÍČKŮ 
se velmi rychle  adaptovala, a tak nezbývá než na 
konec říct,  že jsou to velcí šikulové.      

Karolina Barcalová 

 
 

Předškoláci na Chalupské sla= 
 
            V úterý 22. září třída předškoláků vyrazila na 
výpravu za poznáním šumavské přírody. Naším cílem 
se stala Chalupská slať, kde pro nás lektorka Střediska 
environmentální výchovy NP Šumava připravila 

zajímavý program. Dě# se pomocí her seznámily se 
vznikem rašeliniště, poznávaly rostliny, stromy a keře. 
Také se zkoušely proměnit od vajíček, přes housenky 
a kukly v motýly. Cestou je provázel skřítek 
Rašeliníček a jeho pomocníci – víla Jeřabinka, 
Vrbinka, Březinka a skřítek Borováček. Na konci 
poválkového chodníčku vedoucího rašeliništěm, kde 
pozorovaly borůvky a jim podobné vlochyně i krásně 
červené brusinky, se dě# pokochaly pohledem na 
jezírko s ostrůvky. Léto se s námi loučilo pěkným 
teplým počasím a šumavská příroda se ukazovala 
v celé své kráse. 
            Dě# zajímala i samotná cesta na Šumavu, 
pozorovaly vesnice, kterými autobus projížděl, koně a 
krávy na pastvě, Javorník s rozhlednou a středisko 
zimních sportů Zadov.  

            Výlet byl financovaný z projektu, dě# ho měly 
zcela zadarmo.                      

                          Dagmar Čtvrtníková 
 

 

Výukový program v NP Šumava 
 

 V září se celý druhý stupeň zúčastnil výukového 
programu – BIONIKA v NP Šumava v Kašperských 
Horách. V přírodě může nacházet člověk inspiraci a 
vzory i pro svou tvořivost. Pro mnoho problémů, 
které se nám zdají za=m neřešitelné, vymyslela 
příroda již dávno řešení. Bionika využívá poznatků o 
stavbě a funkcích živých systémů k řešení technických 
a technologických problémů. A jak to vidí dívky ze 
šesté třídy?  
  „Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o 
tom, jak je příroda chytrá a jak nás inspiruje v oblas# 
vědy a techniky. Např. jak nás bodlák inspiroval 
k vynálezu suchého zipu, makovice k obyčejné 
slánce...“  

A. Pšeničková, V. Hozmanová, T. Bednáriková 

 

Ze školy 



 
 

Kvě=nový den 

 
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří 
přispěli koupí žluté ky#čky do sbírky Český den pro= 
rakovině. Je to nejstarší veřejná sbírka v ČR, která se 
pravidelně koná od r. 1996. Tento rok byl tedy již 24. 
ročníkem.  
 Téma#cky byla sbírka a preven#vní letáky 
zaměřeny na nádory ledvin a močového měchýře. 
 V naší obci sbírka proběhla poprvé. Celkem jsme 
prodali 308 ks ky#ček a pro Ligu pro# rakovině, která 
Kvě#nový den pořádá, vybrali částku 10.553,- Kč. 

Základní cena ky#čky byla 20,- Kč. 
 Bylo milým zjištěním, že i v dnešní nelehké době nejsou lidé lhostejní 
k osudu druhých. Poděkování patří i mladým hasičkám, které se mnou 
ky#čky prodávaly – Veronika Hozmanová, Veronika Seidlová, Anna 
Janoušková a Aneta Makasová.   
 Letošní sbírku, jako i ostatní veřejné dění, pos#hly důsledky epidemie 
a díky karanténě se přihlásilo  daleko méně dobrovolných prodejců ky#ček 
– bylo to téměř 8000 dobrovolníků. V loňském roce při sbírce pomáhalo 
14000 lidí. 
  V těchto dnech je už spočítaná většina hotovos# z pokladních vaků, 
které dobrovolníci odevzdávali na pobočkách České pošty, a na sbírkovém 
účtu Ligy pro# rakovině  se podařilo shromáždit 12 793 369 Kč.                       
Z dárcovských SMS Liga dosud získala 826 686 Kč. Loňský výtěžek sbírky 
přesáhl 20 000 000 Kč. 
 Liga pro# rakovině pokračuje přes složité podmínky, kdy musela 
pozastavit či zrušit některé projekty, ve své činnos#. Letos zajis#la a 
spolufinancovala rekondiční pobyty pro 67 klientů, provozuje nadále 
Nádorovou telefonní linku 224 920 935, kde se mohou zájemci poradit s 
odbornými lékaři nebo s psychologem. S novou mobilní výstavou pro žáky 
základních škol a studenty středních škol „Každý svého zdraví strůjcem“, 
která propaguje zdravý životní styl, Liga navš=vila první základní a střední 
školy ještě před uzavřením. Snad bude moci pokračovat i v dalších školách.     
 
 
 
Získané finance za prodej ky#ček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží  
k financování tří pilířových dlouhodobých programů Ligy pro# rakovině 
Praha: 
- Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života  
- Podpora kvality života onkologických pacientů  
- Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických  
  pracovišť.                                                                                                
 

                                                                                     Za SDH Vacov 

Dana Makasová 
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Z rozhodnu= vlády ČR  
musí být knihovna  

od 22. 10. 2020 do odvolání 
uzavřená.  

Na bezkontaktním předání knih 
je možné se domluvit 

telefonicky na tel. 388 431 270 
nebo na emailu 

knihovna@vacov.cz.  
Budu se snažit všechny vaše 

objednávky co nejlépe vyřídit.  
 

Pavla Valtová, knihovnice 

 
Nové knihy 
Feldstein Petr 
Zlaté hroty      
Vondruška Vlas=mil 
Křišťálový klíč. III. Jarmarečník       
Ferrante Elena 
Prolhaný život dospělých    
Schulman Michael    
Zase ona: Zrození Meryl Streep     
Vacek Eduard 
Občanský průkaz, prosím  
Crasnianski Tania   
Dě# nacistů  
Měšťan Jan 
Písecká spojka Krále Šumavy  
Holeček Milan 
Hrdinové zámořských objevů 
 
Pro dě= 
Horáková Eva    
Moje maminka je nej   
Belšán Michal   
Poraněný sokol   
Čálková Alena  
Do průvanu za uši ta=nci se 
nevěší     
 
V knihovně je dále 20 nových 
knih bezplatně zapůjčených z 
Městské knihovny v 
Pracha#cích 

Vacovský zpravodaj 

SDH Vacov Z knihovny 
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Společenská kronika 

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. 

V měsíci září a říjnu 2020 oslavili životní jubilea ;to občané:  

Inzerce 

• Prodám pole 0,6 ha mezi Vacovem a Stachy. Pole je v lánu mezi ostatními zemědělskými pozemky. Je v 
pronájmu s roční výpovědní lhůtou. Podle katastrální mapy je přístupné z obecní polní cesty. Lokalita má 
charakter polosamoty. Cena 37 Kč/m². Info na tel.:  773 970 512. 

 
• Prodám houpací křeslo Thonet. Info na tel.: 776 646 022. 
 
• Obec Vacov prodá palivové dřevo - 350,- Kč vč. DPH/ prostorový metr. Info na tel.: 777 599 004. 

• Prodám 4 ks plechové disky a pneu 185/60 R14 na Peugeot 206,  použité.  Cena 500,- Kč za celou sadu.  
 Info na tel.: 723 338 694.  
 

Škopková Věra Vlkonice 93 let 

Hadravová Růžena Čábuze 91 let 

Albrechtová Jiřina Javorník 87 let 

Gruberová Marie Vlkonice 87 let 

Naušová Věra DD Pravě!n 87 let 

Caisová Blažena Vlkonice 86 let 

Menšík Jan Přečín 86 let 

Kůs Karel Vlkonice 83 let 

Vítovcová Marie Vlkonice 83 let 

Chum Václav DD Kůsov 81 let 

Králková Anna Miře;ce 81 let 

Kůsová Ludmila Vlkonice 81 let 

Švecová Olga Vlkonice 81 let 

Mourková Eva Rohanov 80 let 

Novotná Anežka Nespice 75 let 

Urbanová Zlatuše Žár 70 let 

Moravcová Olga Vlkonice 70 let 

Zloch Ladislav Vlkonice 70 let 
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Chovatelův dvorek 

Slíbené další zajímavé české holubí 
plemeno je český bublák. Jak jeho 
název napovídá, je charakteris;cký 
hlasovým projevem. Bubláků je velká 
skupina a všichni se vyznačují 
zajímavými zvuky. Od klasického 

vrkání, přes zvuk bublání vody až ke zvukům 
podobným zvonění zvonů, či bubnování bubnů.  
Nejenom hlasem jsou ale bubláci zajímaví. Zajímaví 
jsou i vzhledově díky svým pernatým ozdobám na 
hlavě a na nohách. Na hlavě mají tzv. vrkoče, což 
jsou pro;směrně rostoucí peříčka, která tvoří až 
překry! ozobí a na týle mu vyrůstá chocholka. Na 
nohou mají tzv. rousy. Rousy jsou  dlouhá pera na 
nohách. Celé nohy jsou opeřené a rousy jsou široce 
rozevřené. Původní region těchto holubů je                
v Orientu, kde byli šlechtěni k bublání v jedné linii a    
k pernatým ozdobám v linii druhé. Původním 
zástupcem této druhé linie je bucharský bublák. 
Dovozem těchto holubů do Evropy byl položen 

základ ke šlechtění v některých regionech a ke 
vzniku národních plemen. Původ vzniku českého 
bubláka je kladen do jižních Čech a patří mezi 
nejstarší národní plemena. Klub chovatelů českých 
bubláků byl ustanoven již v roce 1921 a jen o rok 
později byl zveřejněn i plemenný standard.                , 
3O rozšíření tohoto plemene, chovu zbarvení atd. 
zase až příště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Kubát 

  


