
Výročí v prosinci 

 
13. 12. 304 - Sv. Lucie je jednou z mála žen, které zemřely pro svou 
víru mučednickou smrtí. Říká se, že Lucie zahynula 13. 12. roku 304 a 
od té doby si křesťané připomínají v tento den její památku. 
Lucie se narodila ve 3. století v sicilských Syrakusách v rodině 
zámožných křesťanů, ale po otcově smrti se jí matka rozhodla provdat 
za bohatého pohana. Lucie svého nápadníka odmítla a navíc si 
vyžádala své věno, aby ho mohla rozdat chudým lidem. Učinila tak, 
ale její nápadník jí obvinil z tajného křesťanství. Soudce ji přikázal 
obětovat pohanským bohům, jenže dívka odmítla. Proto poručil 
odvléct ji do nevěstince, ale Lucie stála jak přirostlá k zemi a nebylo 
síly biřiců pohnout s ní. Kat, který byl v místnosti přítomen, se rozezlil 
a vrazil Lucii dýku do hrdla. 
Podle jiné pověsti, měla být Lucie za císaře Diokleciána kvůli svému 
křesťanskému vyznání upálena, ale plameny se jí vyhnuly, protože jí 
nechtěly ublížit. Aby kat mohl vykonat rozsudek, musel použít meč. 
Proto bývá její postava oděna v bílých šatech, přepásaných červeným 
pásem symbolizujících krev. 
Pranostika: Lucie noci upije a dne nepřidá. 
Tato pranostika naznačuje, že na svátek sv. Lucie by měla být 
rovnodennost. To vychází z nesrovnalosti mezi starším juliánským 
kalendářem a skutečným slunečním časem. Juliánský kalendář se 
posunoval každých 128 let o 1 den vpřed, a ve středověku se tedy 
mohlo stát, že zimní slunovrat připadl na 13. prosince. 
 
12. 12. 1901 – Ital Guglielmo Marconi uskutečnil po 62 dnech 
neúspěšných pokusů první transatlantický rádiový přenos. 
 
10. 12. 1959 – Český vědec Jaroslav Heyrovský převzal z rukou 
švédského krále Gustava Adolfa Nobelovu cenu za chemii. Metoda 
polarografie, kterou Heyrovský objevil a vyvinul, umožňuje provádět 
přesnou analýzu chemických látek a zjistit i ty nejmenší příměsi. Tato 
metoda je používána dodnes. Heyrovský byl na Nobelovu cenu 
navrhován čtyřikrát a teprve čtvrté doporučení se setkalo s úspěchem. 
 

https://cs.wikipedia.org 
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Obec Vacov               
hledá 

spolupracovnice 
z různých částí obce, 
které by chtěly chodit 
přát našim seniorům 
k životnímu výročí. 
Jedná se o několik 

návštěv v roce (podle 
počtu seniorů). Bližší 

informace OÚ  
p. Jana Blatná.  

Zájemci se mohou 
přihlásit u p. Blatné 

osobně nebo            
tel.: 388 431 180. 

 



Z obecního úřadu 
 

Dne 16. 11. 2016 proběhlo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto volebním období. 
Přítomno bylo 12 zastupitelů, 3 byli omluveni. Podstatné informace z tohoto zasedání: 
 
• Bod 3 „Pozemky Pod Dubem“ v majetku církve. V souladu se smlouvou o budoucí 

smlouvě kupní z roku 2006 tyto pozemky nyní obec od církve kupuje. Na základě 
znaleckého posudku byla stanovena jejich celková cena ve výši 527.345,- Kč. Znalecký 
posudek v souladu s výše uvedenou smlouvou do ceny nezohledňoval infrastrukturu, kterou 
ze svých prostředků následně vybudovala obec. Cena za tyto pozemky pro zájemce o 
výstavbu na tomto zasedání stanovena nebyla. Je v zájmu obce, aby zde stavěly především 
mladé rodiny s dětmi, což je základní předpoklad jejího dalšího rozvoje.  

 Zastupitelé závěrem schválili předloženou kupní smlouvu a pověřili starostu jejím podpisem. 
 
• Bod 4 se týkal také pozemků „Pod Dubem“, avšak v majetku Státního pozemkového 

úřadu. Tyto pozemky se nachází pod komunikacemi a sítěmi a obec z nich platí 
nájemné ve výši 2 Kč/m²/rok. Obec má nyní možnost (po vyřešení restitučních nároků 
církve) požádat SPÚ o jejich bezúplatný převod. Jedná se  o celkovou výměru 1.535 m². 

 Zastupitelé ve svém usnesení schválili jejich bezúplatný převod z majetku státu na obec 
 Vacov. Obec nyní podnikne další potřebné kroky v této záležitosti. 
 
• Bod 5 řešil  úpravy centra Vacova. Jak již bylo zveřejněno, zastupitelé schválili studii, 

která řeší úpravu prostoru nad tarasem. Jedná se o akci, která je finančně velmi náročná. 
Vypracována již byla dokumentace k územnímu řízení. V rámci této akce je počítáno mimo 
jiné s demolicí všech objektů, které se v předmětném prostoru nachází a již delší dobu 
nejsou nikterak využívány (mimo aktivit určité skupiny mládeže). V současné době je 
vyhlášen dotační program, ve kterém by bylo možno požádat o finanční podporu na demolici 
těchto objektů. 

 Zastupitelé schválili k tomuto bodu usnesení, které řeší využití prostoru po odstranění 
 předmětných budov (jedná se v podstatě o parkové úpravy). Toto usnesení je mimo jiné 
 jedna z požadovaných příloh k žádosti o dotaci na zmíněnou demolici, kterou začne obec 
 nyní připravovat. 
 
• Bod 6 se týkal bytového domu Vlkonice č. p. 134. Na výstavbu tohoto domu byly dle 

smlouvy z roku 2002 sdruženy prostředky členů Bytového družstva Vacov I a obce Vacov. 
Finanční závazky vyplývající ze smlouvy již bytové družstvo splnilo. Státní fond rozvoje 
bydlení (SFŽP), poskytovatel dotace, umožnil obci po 10 letech od kolaudace převést 
spoluvlastnický podíl na Bytové družstvo Vacov I, čímž tento bytový dům bude již pouze v 
jeho vlastnictví. Zastupitelé prodej spoluvlastnického podílu a stejně tak pozemku pod 
bytovým domem Bytovému družstvu Vacov I schválili. 

 
• V bodě 9 paní Valtová informovala zastupitele o činnosti knihovny za rok 2015. K 

tomuto bodu připravila písemný materiál, který měli zastupitelé k dispozici. V loňském roce 
byly vytvořeny nové webové stránky. Pokračuje také nárůst počtu čtenářů i nárůst počtu 
vypůjčených knih. Velký důraz knihovnice klade na práci se školní mládeží, hlavním cílem 
je podpořit zájem dětí o čtení. Součástí zprávy byla i řada dalších aktivit zejména ve sféře 
kulturního a veřejného života. Na závěr projednávání tohoto bodu se Ing. Veronika Šťastná 
vyjádřila pochvalně o práci knihovnice. Zastupitelé vzali Zprávu o činnosti Obecní knihovny 
ve Vacově za rok 2015 na vědomí.  
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 Z další činnosti: 
• Oprava vodojemu Javorník. V minulém roce proběhla oprava vodojemu pod školou, 

který slouží k zásobování části  obce Přečín pitnou vodou. V roce letošním doznal 
komplexní opravy vodojem na Javorníku,  který zásobuje  pitnou vodou Javorník a Bošice. 
V rámci této akce došlo k opravě střechy, nátěru klempířských  prvků, opravena a natřena 
byla též fasáda. Vybourány byly  stávající   luxfery a otvor po nich zazděn. Uvnitř vodojemu 
proběhla rozsáhlá oprava  poškozených  omítek a poté bílení. Opraveno bylo též oplocení a 
vrata. Tato akce byla provedena z převážné části svépomocí ve spolupráci s firmou Čevak a.s. 
Stavební i další související práce provedl pan Jan Bouda (stejně tak jako na vodojemu pro 
Přečín), opravu  oplocení a vrat  pan Jaroslav Tomášek. V následujícím roce se počítá s 
obdobnou opravou vodojemu ve Lhotě nad Rohanovem.  

 
• Jak již bylo zveřejněno, Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo dotační program na 

snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení s názvem EFEKT 2016. Obec Vacov 
připravila projekt se žádostí o dotaci, který byl po vyhodnocení podpořen. V rámci této akce 
provedla firma Elektro - Jiří Lazna v celé obci výměnu 82 starých svítidel o příkonu 250 a 
150 W. Nahrazena byla svítidly o příkonu 72 W. Obec na tuto akci získala dotaci ve výši 
téměř 300.000,- Kč, zhruba polovinu doplatila ze svých zdrojů. Vyměněno bylo dalších 14 
svítidel, která již nespadala do energeticky náročných, ale byla neopravitelně poškozena, 
bohužel i vandalstvím. Záměrným třesením se sloupem VO byly zničeny elektrické součásti 
uvnitř svítidel (v Přečíně, u „Staré cesty“ do Přečína), od hřbitova do Miřetic byla s největší 
pravděpodobností svítidla prostřelena. Na tyto a podobné jevy, jejichž cílem je ničení 
obecního majetku (např. i dopravních značek), byla mimo jiné upozorněna i Policie ČR.        
V Benešově Hoře došlo také k instalaci 4 nových světel VO u cesty od bytových domů. 

 
• Firma Swietelski stavební s.r.o. provedla výstavbu nového chodníku na hřbitově pod 

rozptylovou loučkou. Nad chodníkem bude možno zřizovat nové urnové hroby. Místa nad 
rozptylovou loučkou již byla zcela vyčerpána. 

 
• Firma Swietelski stavební s.r.o. opravila totálně zdevastovanou část místní komunikace ve 

Vlkonicích nad kapličkou. V tomto úseku není zřízen asfaltový povrch. 
 
• Nadále pokračují práce na momentálně finančně nejnáročnější akci - výstavbě ČOV pod 

Vlkonicemi. Dokončeny byly konstrukční betony aktivačních nádrží. Nyní se provádí 
zásypy, včetně hutnění. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 
 

    

4. 12. 2016 Mikulášská 
pouť 
14. 12. 2016 Vánoční 
besídka ZŠ 
17. 12. 2016 Adventní 
koncert 

po út st čt pá so ne 

   1 2 3 4 
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         Ze školy 

Chalupská slať – návštěva předškoláků MŠ Vacov 
 

V úterý 4. října jsme se s předškoláky vypravili na Chalupskou slať, kde nás čekal program 
plný poznatků a zážitků. Trochu nám plány kazilo deštivé počasí, ale užívali jsme si cestu 
oblíbeným minibusem z Pekárny Vacov. 

Při příjezdu na určené místo lehce, ale vytrvale pršelo. Vybaveni pláštěnkami a 
nepromokavými bundami jsme došli k informačnímu středisku Svinná Lada. Odtud jsme se 
s průvodkyní ze Střediska environmentální výchovy Správy NP Šumava vydali po poválkách 
k Chalupské slati. Kromě hledání skřítka Rašeliníčka jsme získali nové poznatky o rostlinách a 
zvířátkách rašelinišť. Navzdory počasí jsme doputovali až na místo s krásným výhledem na 
slatinné jezírko. 

Plni dojmů jsme se vrátili do informačního střediska, kde na nás čekala svačina a teplý čaj. 
V malém promítacím sále jsme zhlédli pohádku o Vydrýskovi, prohlédli si celé informační 
středisko a vyzkoušeli si, jak vidí svět svýma složenýma očima hmyz. 

Jako dárek si děti odnesly pracovní list, „kouzelnou“ pastelku a dřevěný obrázek vydry. I 
když nám celé dopoledne propršelo, výlet za novými poznatky se nám líbil. Děkujeme panu řidiči 
Potužníkovi za bezpečnou jízdu, panu Ing. Novákovi za půjčení autobusu a Správě NP Šumava za 
hezký program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za MŠ Vacov Bc. Tereza Kovářová 
 

Návštěva předškoláků v ZOD Vacov 
 

Při podzimních vycházkách děti pozorovaly práci na okolních polích, zemědělská technika 
je velice zajímala a projevily přání navštívit areál ZOD Vacov. 

Exkurzi jsme si domluvili na čtvrtek 10. listopadu. Naše první kroky vedly k prohlídce 
ustájených krav. Měli jsme to štěstí, že se právě narodilo telátko a my mohli pozorovat, jak se 
kráva pečlivě o své novorozené tele stará a olizuje ho. Poté se děti potěšily s odstavenými telaty, 
některá se nechala i pohladit. Ošetřovatelka dětem ukázala napáječky na mléko ke krmení telat. 

Pak se kluci i holčičky podívali, jak se šrotuje zrní. Dále si prohlédli vůz na převážení 
dobytka, řezačku, stroj na sbírání kamene, kombajn, traktory a auta. Otázky nebraly konce, ale 
nastal čas návratu do školky. Rozloučili jsme se se slibem, že na jaře naplánujeme další setkání 
s pracovníky družstva. 

Děkujeme Ing. Petru Holubovi za to, že nám umožnil navštívit areál ZOD, všude nás 
provedl a dětem zajímavě vyprávěl.                                                                                                 

Dagmar Čtvrtníková     
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Družinové aktivity 

 I v letošním školním roce začaly pracovat ve školní družině ve Vacově 3 oddělení – 
nejmladší Berušky, prostřední Slavíčci a nejstarší Sovičky. Letos jsme si dali za úkol co nejvíce 
spolupracovat. Nejenže se vychovatelky pravidelně scházejí a pečlivě plánují činnosti, ale máme 
celou řadu společných akcí a nebo práce, při kterých jsou děti z jednotlivých oddělení různě 
spojené. 
      Pravidelnou takovouto akcí jsou pondělní aktivity. Rukodělné aktivity vede paní Filipová, 
děti zde malují a vyrábí krásná dětská dílka. Kulturní aktivity pod vedením paní vychovatelky 
Voldřichové se zabývají zpěvem, tancem a hraním divadla. A paní vychovatelka Švihelová si 
vzala na starost mladé sportovce a v pohybových aktivitách se věnují turistice, spor tu a 
pohybovým hrám. Od října si každé dítě vybralo, co ho baví a první výsledky se dostavují. Máme 
vyrobená přáníčka pro seniory a připraven je také krátký kulturní program na jejich předvánoční 
posezení.  
      Dalším úkolem pro nás je seznamovat děti s různými výročími, svátky a zvyky, a to tak, jak 
je přináší kalendář. Začali jsme hned v září a ke svatému Václavovi jsme si nejen četli a povídali, 
ale také jsme vyráběli korunovační klenoty – Berušky koruny, Slavíčci žezla a Sovičky jablka. Ze 
všeho jsme vytvořili malou výstavu na chodbě ve škole. 
      Podobný projekt vznikl k 28. říjnu, vystaveny jsou vlajky, znaky republiky, trikolory a další 
výrobky spojené s tímto dnem. Nezapomínáme ani na roční období, a tak zatímco dosud vznikaly 
obrázky a výrobky ve znamení podzimu, pomalu se přenášíme do zimy a nejkrásnějších svátků v 
roce a připravujeme přáníčka a vánoční výrobky na trhy i jako dárky. 
      Podnikli už jsme také několik výletů – v září jsme se podívali na výstavu obrazů do Dobrše a 
prošli jsme si stezku na Javorníku, v říjnu se byly mladší děti podívat na hoslovickém mlýně a 
starší děti navštívily plavecký bazén v Soběšicích. Ke společným akcím patřily hry ve škole i 
kolem školy nebo odpoledne strávené na dětském hřišti. Pravda je, že několik naplánovaných 
venkovních akcí nám překazilo počasí, ale neubralo nám to na náladě a pro děti byl připraven 
náhradní program ve škole.  
      Na závěr bych chtěla poděkovat žákům a žákyním 5. třídy, kteří nám v družině pomáhají při 
nejrůznějších závodech a soutěžích, mnohdy dokonce sami připravují úkoly na stanoviště pro své 
mladší kamarády. V tom celkovém množství dětí nám to opravdu usnadňuje práci. 
      A protože se pomalu blížíme k zimnímu období, chtěli bychom s dětmi z družiny popřát 
všem čtenářům Zpravodaje klidné adventní období, příjemné prožití vánočních svátků a v roce 
2017 stálé zdraví, pohodu a úsměvy na tvářích. 

Mgr. Jana Voldřichová 

 



Pozvánky na akce:  

 

Základní umělecká škola Vimperk pobočka Vacov 
zve na  

MIKULÁŠSKÝ KONCERT 
v úterý 6. 12. 2016 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově. 

 

***** 

ZŠ a MŠ Vacov pořádá tradiční  
VÁNOČNÍ BESÍDKU 

ve středu 14. 12. 2016 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově.  
Na besídce budou vystupovat pouze žáci 1. až 5. třídy.  

 
Kvůli omezené kapacitě sálu obdrží každý žák I. stupně 2 vstupenky. 
Generální zkouška na besídku bude volně přístupná veřejnosti (bez 
vstupenky) a bude probíhat ve stejný den (14. 12.) od 10.00 hod. 

 

***** 

ADVENTNÍ KONCERT 
souboru Růže a Roseta pod vedením sbormistra Jaroslava Fafejty, 

v sobotu 17. 12. 2016 od 18.00 hod. 
v kostele sv. Mikuláše ve Vacově.  

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

***** 

 
Obec Vacov zve na tradiční 

MIKULÁŠSKOU POUŤ 

v neděli 4. 12. 2016 
 

9 - 12 hodin  Výstava obrazů Vladana Špačka na OÚ Vacov. 

9 - 13 hodin Výstava drobného zvířectva v budově ZO ČSCH. 

10.00 hodin Dudácká kapela na náměstí. 

   Staročeská kuchyně v Hostinci u sv. Jána. 

   Vepřové hody v Restauraci u Milušky. 

11.30 hodin  Mše svatá v kostele sv. Mikuláše. 

14.00 hodin Setkání harmonikářů v obecním sále. 

 

Stánkový prodej - občerstvení. 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Táňa Keleová-
Vasilková 
Manželky 
Vůně života 
 
Arundhati Roy 
Bůh maličkostí 
 
Anthony Doerr 
Sběratel mušlí 
 
Sandra Brown  
Skryté zlo 
 
Paulo Coelho 
Vyzvědačka 
 
Evžen Boček 
Aristokratka na koni 
 
Agnes Martin-Lugand 
Šťastní lidé mají snadný 
život 
 
Zdeněk Pohlreich 
Lehká kuchyně 
 
Jojo Moyesová 
Život po tobě 
 
Michal Viewegh 
Melouch 
 
Tereza Boučková 
Život je nádherný 
 
Patrik Hartl 
Okamžiky štěstí 
 
Jiří Hájíček 
Dešťová hůl 
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Společenská kronika 

 

V měsíci říjnu 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tel.: 388 431 270                        

E-mail:                                    
knihovna@vacov.cz 

Elektronickou verzi naleznete 
na: http://www.vacov.cz/ 

 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech 
domácností obce. Pro návštěvní-
ky Vacova  část nákladu na poš-
tě,  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 krátit příspěvky           
přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Machová Věruška Miřetice 93 let 

Vlček Leopold Benešova Hora 91 let  

Škopková Věra Vlkonice 89 let 

Hadravová Růžena Čábuze 87 let 

Špalková Karla Žár 84 let 

Albrechtová Jiřina Javorník 83 let 

Menšík  Jan Přečín 82  let 

Mach Jan  Javorník    80 let 

Inzerce 
 
 
• Prodám palivové dřevo. Info na tel.: 602 125 431. 
 
• Profesionální sekání trávníků s odvozem tr ávy, zahradnické práce. Poradenství v oblasti 

správy,  ostrahy a prodeje nemovitostí. Info na tel.: 775 076 277. 
 
• Vyklízím bytové i nebytové prostory, kanceláře, sklepy i půdy, nemovitosti z pozůstalosti. 

Info na tel.: 775 076 277. 
 
• Pstruhařství Mlýny zve všechny k nákupu živých ryb, které na místě zpracujeme dle 

vašeho přání. Otevřeno Po - So. Více na www.pstruharstvi.cz 
 Vánočních kaprů bude dostatek! 
 
• Prodám obývací stěnu, dýha javor  mořeno na třešeň., masivní provedení, šíř e 3 m, výška 

2,20 m. Moderní styl. Vynikající stav. Cena 10.000,- Kč. Tel.: 733 184 537. 

 

  



Stránka 8 
Soutěžní sezóna mladých hasičů SDH Vacov 

 
 V letošním roce reprezentovaly vacovský sbor tři soutěžní týmy, přípravka, jeden v kategorii 
mladší a jeden v kategorii starší. Tým přípravky měl letos premiéru a soutěží v něm pod vedením D. 
Makasové děti ve věku 3 – 6 let. Soutěžní sezóna pro nás začala v dubnu, kdy jsme se připravovali 
na okrskovou soutěž. V měsíci červnu odstartovala šumavská hasičská liga dětí, do které bylo 
v letošním roce započteno 6 soutěží. 11. 6. jsme se zúčastnili noční soutěže v Chlumu           u 
Křemže, dále následovala soutěž ve Dřešíně, Budilově, noční v Benešově Hoře, Dolanech a 
Žihobcích. Mezi naše největší úspěchy patří: 2. místo mladších a 3. místo starších ve Dřešíně, 1. 
místo přípravky, 3. místo mladších a 3. místo starších v Budilově, 1. místo přípravky a 2. místo 
starších na noční v Benešově Hoře, 1. místo přípravky a  3. místo mladších v Dolanech, 1. místo 
přípravky a 3. místo mladších v Žihobcích. Letošní ročník šumavské hasičské ligy byl bohatý na 
skvělé výkony a časy a o pořadí  na předních příčkách se rozhodlo až na poslední soutěži 
v Žihobcích. Na pravidelných tréninkách jsme se vždy snažili o dokonalou přípravu na každou 
soutěž. 
 Závěrečné vyhlášení 20 nejlepších týmů ligy se uskutečnilo v zámeckém parku v Žihobcích, 
kde nás celým dnem a vyhlášením provedl zkušený hasičský “spíkr“ Míra Molitor. V celkovém 
hodnocení  ligy se přípravka umístila na 1. místě, mladší na 3. místě. V kategorii starších obsadil 
Vacov  druhé místo.  
 V letošním roce se do soutěží ŠHL v dospělé kategorii poprvé zapojily i vacovské dorostenky. 
Mezi jejich největší úspěchy patří 3. místo ve Výškovicích a 3. místo v Kalenicích. 
 Za soutěžní týmy dětí děkuji Josefu Škopkovi ml. za zapůjčení pozemku, který nám slouží 
jako tréninková dráha a všem našim týmům za velkou bojovnost a týmovou souhru na  soutěžích. 
Celkové výsledky, články, videa  a nejlepší  dosažené časy ročníku 2016 naleznete  na stránkách 
www.shl-deti.webnode.cz 

Michal Roučka 
 

 
Chovatelův dvorek 

 
     Letošní seriál o českých králících uzavřeme informací o krásném plemeni 
Moravský modrý králík. Je to králík patřící do plemen velkých králíků s hmotností 
5,5 kg a více. Zajímavý popis historie jeho vyšlechtění před více než 100 lety je 
pěkně popsán na stránkách klubu chovatelů tohoto plemene. Zajímavostí jistě je, že 

byl stavěn na roveň Belgického obra a byla i snaha zařadit ho do kategorie obrů jako Moravský obr 
nebo Modrý obr. Nakonec k tomuto zařazení nedošlo, a tak byl 
do katalogů zařazen jako Moravský modrý. Je to králík statného 
zavalitého tvaru s robustní, silnou a širokou hlavou. Uši masité, 
pevné, otevřené, dlouhé 14-15 cm. Nejzajímavější je však srst, 
hustá v podsadě v modrošedé barvě a krycí chlup se stejnoměrně 
rozmístěnými pesíky v ocelově modré barvě se světlým 
odstínem, stejnoměrná beze skvrn. Oči jsou modrošedé. 
Informace o četnosti v našich chovech a úspěšnosti odchovů si 
necháme na poslední příspěvek v letošním roce.  
     V tomto čísle už Vás, všechny  naše příznivce, jen 

pozveme na tradiční mikulášskou pouťovou výstavu, která se 
koná 4. prosince, jako vždy v naší chovatelně. Představíme opět ukázky naší celoroční 
chovatelské práce a i něco více. Každý malý návštěvník si odnese sladkou maličkost. Přijďte, 
všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši návštěvu!                 

 Jaroslav Kubát                     

 


