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Slovo starosty 

 Čas neúprosně běží a nastoupil již tře) měsíc prvního čtvrtle) 2021. Zimní 
počasí se po několika letech vcelku vydařilo, zimní radovánky však byly v nemalé 
míře omezeny opatřeními v souvislos3 s pandemií Covidu-19. Ta ještě vůči 
závěru roku 2020 zesílila a nyní patří ČR ve většině parametrů uváděných                    
v souvislos3 s touto pandemií ke špičce nejen v rámci EU, ale i ve světě 
(průběžně uváděno v řadě informačních zdrojů). Komentářů k této situaci je ve 
sdělovacích prostředcích denně mnoho, nechť si proto každý udělá svůj úsudek. 
Všichni bychom se však měli chovat tak, abychom před )mto velmi nakažlivým 
virem pokud možno ochránili nejen sebe, ale i své okolí. Proto je mnohdy třeba,  
mimo oficiální vládní nařízení, používat i svůj vlastní rozum. Rozhodně nelze 
podceňovat ochranné prostředky (roušky, respirátory, jednorázové rukavice), 
stejně tak používání dezinfekce, důsledné dodržování hygieny a omezení 
sociálních kontaktů. To vše je velmi účinná prevence. Nicméně "klíčem"                        
k postupnému návratu k normálnímu životu (jak se shodla řada odborníků) je co 
nejrychlejší proočkování většiny populace. Tento neutěšený stav již trvá 

poměrně dlouho a bohužel také nevratně zasáhl do života mnoha lidí.  
 

 
Obec Vacov v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 

zveřejnila svůj záměr propachtovat areál Kempu Rohanov. 
Jedná se o stavby (restaurace a sociální zařízení), pozemky a vodní plochu. 

 
Zájemci v rámci své písemné nabídky zejména předloží:  
• Oprávnění k provozování služeb souvisejících s činnos) v kempu. 
• Dosavadní zkušenos3 v předmětném oboru (příp. recenze). 
• Způsob personálního zajištění . 
• Záměr  uchazeče, jak zajis3t co nejkvalitnější služby, představa o délce a 

využi) sezony. 
• Cenovou nabídku za pacht. 
• Trestní bezúhonnost (ne starší 3 měsíců).  
• Místopřísežné prohlášení o platební schopnos3 v souvislos3 s provozem 

kempu.  
 Pachtovní smlouva se bude sjednávat na dobu 5 let, se zkušební dobou 1 roku. 

Zájemci zašlou své nabídky na adresu: Obecní úřad Vacov, Vacov 35, 384 86 
Vacov nejpozději do 31. 03. 2021. Možno též na obecní úřad předat osobně. Na 
předložené nabídky bude písemně odpovězeno, nejpozději do 30 dnů od výše 

uvedeného termínu pro odevzdání nabídek, tj. do 30. 04. 2021.  
Bližší podmínky jsou vyvěšeny na úřední desce obce Vacov. 

Upozornění  

 

Bezhotovostní poplatky 
za odpad a psy 

 

Pro iden3fikační údaje k 
bezhotovostním platbám 
poplatků za odpady a psy 

kontaktujte 
 paní Hanu Ptáčkovou  
na tel.: 388 323 868  

nebo email: 
pokladna@vacov.cz 

 
 
 
 
 
 

Záměr propachtovat Kemp Rohanov 
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Z činnosti OÚ 

Zastupitelé na svém zasedání v prosinci 2020 schválili: 

• Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový. Celkové výdaje činí 51 mil. Kč, předpokládané příjmy 
pak 32,5 mil. Kč. Schodek ve výši 18,5 mil. Kč bude v plné výši kryt z úspor z minulých let (bez úvěru).  

  

• Neinves,ční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vacov na rok 2021 ve výši 2,3 mil. Kč. 
 

• Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2022-2023. 
 

• Cenu vodného a stočného pro rok 2021. 
 Pozn.: Z vybraného stočného musí obec mimo jiné alokovat finanční prostředky na obnovu 
 kanalizační  infrastruktury stanovené Státním fondem životního prostředí v souvislos3  s poskytnutou 
 dotací na ČOV Vlkonice. Ta činila cca 12 mil. Kč, dalších téměř 10 mil. bylo financováno z rozpočtu 
 obce.  
 Rozpis jednotlivých položek: 
 vodné   pohyblivá složka   34,98 Kč + DPH 
    pevná složka  355 Kč/rok + DPH 
 stočné  pohyblivá složka   29,59 Kč + DPH 
    pevná složka  397 Kč/rok + DPH 
 Obě sazby se týkají vodoměrů kategorie A (vodoměry s průtokem do 2,5 m3/hod.). 
 

• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2021 ve výši 600,- Kč na poplatníka. Tento poplatek se naposledy 
navyšoval v roce 2013. Schválení této částky předcházela informace starosty k této problema3ce a 
následná diskuze.  

 Stručná fakta týkající se odpadového hospodářství za rok 2020: 
 Náklady na odpadové hospodářství  (které obec zapla3la) činily 2,922 mil. Kč. 
 Příjmy do této sféry byly ve výši 1,289 mil. Kč. 
 Od poplatníků (fyzických i právnických osob) bylo vybráno 0,936 mil Kč.  
 Příjem za tříděný odpad činil 0,353 mil. Kč. 
 Z rozpočtu obce bylo do odpadového hospodářství doplaceno 1,633 mil. Kč. 
 Není neobvyklé, že obce a města tuto službu určitou měrou dotují. V našem případě je však dotace 
 vůči příjmům mimořádně vysoká a představuje téměř 56 % vynaložených nákladů. 
 

 Navýšením poplatku o  100,- Kč  se vybere o necelých 200.000 Kč  více než v roce 2020. Z výše 
 uvedených čísel je zřejmé, že i v roce 2021 bude obec do této sféry doplácet z rozpočtu obce více 
 než 1 mil Kč. Od letošního roku se mimo jiné navyšuje poplatek státu za uložení komunálního 
 odpadu na skládce z 500 Kč/t na 800 Kč/t. Tento trend postupného navyšování  poplatku státu bude 
 pokračovat i v dalších letech. To se samozřejmě také promítne do ceny za tuto službu. Apelujeme 
 proto na všechny občany, aby odpad důsledně třídili, a )m pokud možno snížili hmotnost odpadu 
 komunálního ukládaného na skládce. Plasty je pak potřeba co nejvíce deformovat z  důvodu zmenšení 
 objemu. Cena za vývoz jedné sběrové nádoby je paušální. Do kontejnerů na bioodpad nedávat velké 
 větve, které kontejner ihned zaplní. Pla) se pak nemalé peníze v podstatě za odvoz vzduchu. Větší 
 množství prořezů ze zahrad je možno po předchozí domluvě na OÚ umís3t na Klena. Týká se však 
 pouze větví nikoliv jiného odpadu. V souvislos3 s navýšením poplatku byla schválena nová Obecně 
 závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zveřejněná na stránkách obce Vacov). 
 

• Prodej posledních třech stavebních pozemků v lokalitě Pod Dubem. Pozn.: V záměru je příprava 
několika dalších stavebních pozemků v tomto prostoru (nad cestou). 
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Podání žádos
 o finanční podporu na níže uvedené akce: 

  "Oprava místní komunikace Nespice-Vítovce". 

 „Modernizace tělocvičny a hygienického zařízení ZŠ Vacov, Miře,ce č. 38“.  

 „Rozšíření výukových a kabinetních prostorů, půdní vestavba ZŠ Vacov – II. etapa“. 

 „Dětské hřiště ZŠ Vacov -  Miře,ce“.  

 

Na výše uvedené záměry byla zpracována projektová dokumentace včetně všech požadovaných povolení a 
vyjádření dotčených orgánů. Na některé tyto akce se již o dotaci žádalo, avšak nebyly podpořeny.  
 
Další informace: 
• Finanční dotace ve výši 85 % realizačních nákladů byla získána na komplexní rekonstrukci Sběrného 

dvora Šáry. V současné době probíhá dokončení prováděcí dokumentace. Jedná se o akci za cca 7 mil. 
Kč. Náklady zahrnují část stavební a  veškeré vybavení.  

 

• Dotace ve výši 70 % realizačních nákladů byla získána na komplexní rekonstrukci čás, místní 
komunikace v Benešově Hoře. Vysoutěžená cena je 4,3 mil. včetně DPH,  práce bude provádět firma 
Swietelski stavební s.r.o. Současně s touto akcí bude ještě pod rekonstruovanou vozovkou řešen 
vodovodní řad. 

 

• V přípravě je též přístavba zázemí u obecního sálu ve Vacově. Jedná se o šatny, sociály, rampu atd. 
Doposud museli účinkující (např. při divadle) využívat své mobilní zázemí zaparkované za sálem.               
V době, kdy se uskutečnila komplexní  přestavba sálu, tyto prostory nebylo možno, z důvodu podmínek 
dotačního programu,  vybudovat. I na tuto stavbu se podařilo získat dotaci ve výši 1,2 mil. Kč.  

 

• V rámci programu obnovy venkova (POV) bylo požádáno o dotaci na zřízení nového topného zdroje na 
Obecním úřadu ve Vacově. Dosavadní vytápění lehkým topným olejem je velmi drahé a regulace 
teploty vytápěných prostor také není op,mální. Kotel na LTO nahradí tepelné čerpadlo vzduch-voda.           
V současné době se pracuje na projektové dokumentaci. Realizační cena vzejde z výběrového řízení. 

 

• U některých dalších projektů se čeká, jak dopadnou předložené žádos, o dotaci. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 

 

Nepřehlédněte 

Veškerá oznámení firmy E.ON  
o plánovaném bezproudí  

v obci Vacov jsou vyvěšována na  
www stránkách obce  

a dále na  
www.egd.cz/odstavky-elektrina 

S platnos* od 1. 3. 2021 se mění                
úřední hodiny Obecního úřadu ve Vacově 

pro veřejnost: 

pondělí  8-11   13 -16 hodin 

středa 8-11   13 - 17 hodin 

Inzerce 

• MIVA Vacov s.r.o. hledá muže na obsluhu soustruhu do výroby dřevěných hraček. Praxe vítána, 
případně zaškolíme. Info na tel.: 333 431 121. 

 

• Hledám byt k pronájmu ve Vacově a okolí. Tel.: 731 245 311. 
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Rallyshow Vacov 2021 je defini:vně 

zrušena 

 První ročník Rallyshow Vacov byl poslední 
uskutečněnou motoris,ckou událos
 na území České 
republiky před vypuknu
m pandemie Covid-19, která 
od března roku 2020 sužuje životy lidí po celém světě. 
V té době si každý dokázal jen těžko představit, jak 
daleko budou sahat následky, jež za sebou pandemie 
zanechá. Dosáhly až na druhý ročník Rallyshow Vacov, 
který nedovolují uspořádat. 
Rallyshow Vacov 2021 se měla původně uskutečnit na 
přelomu února a března jako v předchozím roce. 
V plánu bylo další zajímavé motoris,cké téma, kterého 
se událost měla týkat, a bohatý doprovodný program 
jako v loňském roce. Vzhledem k pro,epidemickým 
opatřením ale nebylo možné událost v tomto termínu 
uspořádat. Aktuální nepříznivý vývoj epidemické 
situace však smetl ze stolu i plány pořadatelů odložit 
událost blíže začátku motoris,cké sezóny. 
 „Po pozi:vních ohlasech na první ročník 
Rallyshow Vacov jsme začali prak:cky hned vymýšlet 
koncept druhého ročníku. Měli jsme připravené další 
motoris:cké téma, kterého se měl druhý ročník 
týkat, oslovili jsme zajímavé hosty a připravovali 
znovu bohatý doprovodný program, avšak již 
začátkem roku 2021 jsme tušili, že v plánovaném 
termínu se nám Rallyshow Vacov 2021 
pravděpodobně uspořádat nepodaří kvůli stále se 
zhoršující epidemiologické situaci. Uvažovali jsme o 
přesunu akce do jarního, předsezónního období, ale 
ani aktuální epidemiologické výhledy nejsou příznivé 

k uspořádání událos:, jako je ta naše, v dohledné 
době ve vnitřních prostorách. Respektujeme nařízení 
vlády a rozhodli jsme se Rallyshow Vacov pro letošek 
úplně zrušit, ačkoliv nás to mrzí,“ komentuje situaci 
šéfredaktor redakce I-Motorsport.cz, která pořádá 
Rallyshow Vacov, Lukáš Chum a dále doplňuje: 
„Současná nepříjemná situace, která pos:huje celou 
Českou republiku, řadí motorsport až na druhé místo. 
Děkujeme za přízeň všem fanouškům, přejeme všem 
v této době zejména zdraví, buďme k sobě vzájemně 
ohleduplní a respektujme epidemiologická opatření, 
abychom se nejpozději na přelomu února a března 
roku 2022 mohli zase ve zdraví a bez jakýchkoliv 
opatření ve Vacově na Rallyshow setkat!“ 
 Chcete-li se dozvědět o všech novinkách, 
sledujte Rallyshow Vacov na Facebooku:  
 
www.facebook.com/RallyshowVacov 

 

Lukáš Chum / I-Motorsport.cz 

Nejsi v tom sám!  
Pokud se člověk rozhodne pečovat o svou blízkou osobu, vyvstane před ním několik nových změn. Často se potýká 
se změnou chodu domácnos,, učí se správnému polohování, jaké jsou kompenzační pomůcky či sociální dávky. 
Zároveň čelí ztrátě svého osobního života, zálib, přátel, často i zaměstnání. Tento projekt usiluje o podporu a 
pomoc všem osobám, které pečují o své blízké v jejich domácím prostředí. Snažíme se jim předat informace, 
zkušenos, a provést je nelehkým životním obdobím. Jsme tu proto, abychom Vám byli oporou, nejste v tom sami!  

Účast v projektu je zdarma.  
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OZNÁMENÍ 
Českého sta,s,ckého úřadu ze dne 9. 2. 2021 

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní sta,s,cké službě, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém 
území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, 
domů a bytů (dále jen „sčítání“).  
 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 
pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. 
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna 
poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je 
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnos, 
kontaktu s dalšími osobami.  
 Vzhledem k současné epidemické situaci 
připravil ČSÚ v součinnos, s Českou poštou a hlavní 
hygieničkou České republiky distribuci a sběr 
lis,nných formulářů, při kterých dojde k výraznému 
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a 
obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácnos
 
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování 
doporučených poštovních zásilek, při dodržování 
přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, 
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu 
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 
formulářů. V případě potřeby se však můžete obrá,t 
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v před,štěné obálce prostřednictvím 
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 
kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). 
Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou 
provozována za zvýšených hygienických požadavků. 
 

Sčítání podléhá: 
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný 

okamžik na území České republiky trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které 
byl na území České republiky udělen azyl, 
doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,  

b) každá další fyzická osoba, která je na území 
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,  

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i 
neobydlený).  

  
 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na 
cizince, kteří jsou v  České republice na dobu kratší 
než 90  dnů (například turisté), a  na cizince požívající 

diploma,cké výsady a imunity.  

Kontaktní místa 
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných 
pobočkách České pošty a všech krajských správách 
Českého sta,s,ckého úřadu. Poskytují široké 
veřejnos, informace o sčítání a jsou také místy, na 
kterých lze získat nebo odevzdat lis,nné formuláře. 
 
Ochrana dat 
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní 
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 
 
Přínos sčítání 
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě 
programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo 
plánování lepší dostupnos, služeb. Informace zjištěné 
během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, 
podnikatelské záměry i směřování výzkumných či 
vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují 
život každého z nás. 
 
27. 3. – 9. 4.  
Sčítání online na scitani.cz  
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. 
Sečtěte celou domácnost přes internet bez nutnos, 
kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné 
a ušetříte čas. Kdo to sám nezvládne, může sčítací 
formulář vyplnit i s někým jiným.  
 
17. 4. – 11. 5.  
Sčítání pomocí lis:nného formuláře 
Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit lis,nný 
formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od 
sčítacího komisaře a na kontaktních místech sčítání, 
která se nacházejí na vybraných poštách. Sčítací 
komisař se dostaví v předem oznámeném termínu 
a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště 
nebo vhodíte do poštovní schránky. 

 
Podrobnější informace na:  

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50 



 
 
 

Pokud je klient pozi,vní na Covid-19, 
případně v karanténě 
 
 
DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK 
Česká pošta má: 
1. nabídnout klientovi uložení zásilky na pobočce, kde je úložní doba 30 dní/15 
dní balíky, pokud to podmínky zásilky dovolí. 
2. zásilku doručit v případě, že to podmínky zásilky dovolí, zásilku může převzít 
v domácnos, jiná osoba, která není Covid pozi,vní, ale je v karanténě. 
3. informovat klienta, který je v karanténě, aby vhodným způsobem předal 
informaci doručovateli o tom, že je v karanténě. 
 
Předání zásilky v místě bydliště klientovi v karanténě:  
Klient předem informuje doručovatele o tom, že je v karanténě, má 
nasazenou roušku a dodržuje odstup, případně připraví místo pro bezpečné 
odložení doručované zásilky (či osobního dokladu),  má připravené vlastní 
psací potřeby.     
  
DORUČOVÁNÍ DŮCHODŮ 
Důchody jsou doručovány dle standardních doručovacích podmínek.  
V případě doručování na adresu uvedenou na výplatním dokladu se klient 
prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem vydaným v ČR. 
  
Pokud klient před předáním důchodu oznámí, že je v karanténě či izolaci, bude 
mu  doručen bezkontaktním způsobem:  
• Klient musí mít nasazenou roušku a dodržovat odstup, 
• připravit místo pro bezpečné odložení doručované zásilky – důchodu a         

osobního dokladu, 
• mít připravené vlastní psací potřeby, 
• zaměstnanec ČP zkontroluje na určeném místě osobní doklad (občanský 

průkaz), po ověření přenechá důchod v obálce na sjednaném místě. Vše 
s odstupem nejméně 1,5 m. 

• Klient po převze
 důchodu podepíše vlastní tužkou převze
 a doklad 
zanechá na sjednaném místě. 

 
Stále pla
, dle Usnesení vlády, mít zakryté dýchací cesty (rouška, respirátor) 
jak pro doručovatele, tak pro klienty. 
- Zaměstnanec ČP je vybaven respirátorem (rouškou), popř. brýlemi, 
jednorázovými rukavicemi, dezinfekčním přípravkem. 
-  Zaměstnanec ČP předává zásilku s odstupem nejméně 1,5 m, zásilku položí 
na dostupné místo, při tomto úkonu musí mít všechny výše zmiňované 
ochranné pomůcky na sobě. 
- Osobní doklad může klient předložit, položit na předem určené  místo.               
Zaměstnanec ČP doklad zkontroluje vizuálně, nemusí na tento doklad sahat. 
-  Klient musí mít svoje psací potřeby. 
-  Zaměstnanec ČP po tomto úkonu rukavice zabalí do igelitového sáčku a 
vyhodí do koše, popelnice, kontejneru. Ruce si vydezinfikuje dezinfekčním 
přípravkem, kterým je na pochůzku vybaven. 
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Vláda s účinnos
 ode dne                       
1. března 2021 do dne                    

21. března 2021 
omezuje provoz knihoven tak, 
že se zakazuje jiný výdej než 

předem objednaných výpůjček 
a jejich vracení přes výdejní 
okénko nebo bezkontaktně;       
při jiném než bezkontaktním 

předání výpůjček se 
doporučuje používat respirátor 

bez výdechového ven:lu 
alespoň třídy FFP2 nebo KN95. 
Pro objednání knih volejte na: 

388 431 270 nebo pište na 
email: knihovna@vacov.cz 

 

Nové knihy 
Sharapova Maria 
Nezastavitelná 
Hunter  Georgia 
Měli jsme štěs
  
Lonsdale Kerry 
Všechny vlny oceánu 
Lednická Karin 
Šikmý kostel 2. díl 
Minier Bernard 
Údolí   
Poncarová Jana 
Alžběta a Nina  
Moore Anne 
Irská kráska 
Sbohem Irsko 
Úsvit naděje 
Coben  Harlan 
Cizinec  

Pro dě: 
Pospíšilová Zuzana 
Záchranářské pohádky     
Alenka lékařka 
Školnice Valerie se ujímá vedení 
DeTeKTiVové a narozeninový 
případ 
DeTeKTiVové a zloději kabelek 
 

V knihovně je dále 60 nových 
knih bezplatně zapůjčených z 
Městské knihovny Pracha,ce 

Vacovský zpravodaj 

Informace České pošty 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 prosinci 2020, lednu a únoru 2021 oslavili životní jubilea ;to občané:  

Váchová Věra Čábuze 88 let 

Caisová Zdeňka Benešova Hora 87 let 

Uhlířová Jana Milíkov 85 let 

Voldřichová Jaroslava Lhota nad Rohanovem 85 let 

Kozáková Anna Čábuze 84 let 

Kudrna Antonín Rohanov 82 let 

Fingerová Jaroslava Vlkonice 81 let 

Vinter Jaroslav Nespice 81 let 

Paulová Anna Vlkonice 80 let 

Procházková Alena Javorník 80 let 

Spiritová Věra Vlkonice 80 let 

Boudová Miloslava Lhota nad Rohanovem 75 let 

Čejková Marie Miře;ce 75 let 

Česánková Květoslava Javorník 75 let 

Daňha Josef Benešova Hora 75 let 

Had Fran;šek Vlkonice 75 let 

Chromá Věra Vacov 75 let 

Jelínková Jana Žár 75 let 

Kučerová Růžena Vlkonice 75 let 

Appeltová Zdeňka Javorník 70 let 

Králová Zdeňka Miře;ce 70 let 

Mauric Stanislav Vlkonice 70 let 

Molitorová Jana Miře;ce 70 let 

Ševčík Fran;šek Vlkonice 70 let 

Jírovcová Jana Vlkonice 75 let 

Lopatková Věra Nespice 70 let 

***** 

Poděkování 

Chceme touto cestou 

poděkovat všem přátelům, 

známým a sboru hasičů      

z Přečína, kteří přišli dne 

12. 12. 2020 naposledy 

doprovodit                              

pana Jana Iru z Přečína. 

Děkujeme za kvě;nové 

dary a projevy soustras;. 

Marie s rodinou 
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Chovatelův dvorek 

 Poprvé v letošním roce, po 
delší prodlevě, zdravíme naše 
věrné čtenáře. V současné 
nelehké době se ob!žně píše o 
tak „obyčejných“ věcech, jako 
jsou chovatelské postupy, 

úspěchy či neúspěchy v rozšiřování chovného 
hejna drůbeže, nebo zdravotní stav v chovu 
králíků. Běžný chod chovatelství se ale jen tak 
zastavit nedá, a tak jsou již v běhu první líhnu!, 
pod ovcemi se objevila první jehňata a králíci za 
sebou mají první „námluvy“- správně ramlování. 
Život si zkrátka vždy najde cestu a nám nezbývá 
než věřit, že opět budeme nějak fungovat, možná 
trochu jinak, ale více méně normálně. No 
uvidíme! 
 K příspěvku z konce minulého roku ještě 
dlužíme pěkné obrázky českého bubláka, které se 
do vydání Vacovského zpravodaje již nevešly - 

takže nyní dodatečně. Příš! příspěvek již bude 
opět tradiční, tedy seznámení s nějakým 
zajímavým chovaným plemenem nebo jinou 
chovatelskou problema;kou. Závěrem jen 
zopakujeme přání pevného zdraví a dostatku 
op;mismu v celém novém roce všem našim 
příznivcům i všem spoluobčanům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Kubát 

Inzerce 

  


