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Číslo 9, 
22. září 2020 Setkání s rytíři  

 Vydali jsme se na cykloturis$ku z Kvildy do Netolic. Tahle cesta má povinné 
zastávky jako jsou slatě, Zlatá Studna, Churáňov, Stachy a pak povinné průjezdy Vacov, 
Volyně, Bavorov a domů. 
 Než jsme přijeli ke Zlaté Studni, můj spolucyklista říká, že má měkké zadní kolo. 
Pumpičku nemáme, a tak oslovím okolo jedoucí cyklisty. Paní nemá, ale pán ochotně 
sestoupí z kola a svojí pumpičkou dofukuje trochu měkké kolo. Jsou z Karviné a ze 
zdejšího vzduchu je prý rozbolela hlava. Asi předávkování kyslíkem, zasmáli jsme se. Díky 
a přejeme si šťastnou cestu. Zastávka na Zlaté Studni – $chá planina má svou poe$ku, 
bývala tady osada se 140 obyvateli, škola, vodovod, elektřina…život. Další sjížďku až do 
Stach si užíváme. Nechce se nám sesedat z kol, a tak ani nefoBme. Ze Stach jedeme dál 
přes Vacov do Volyně. V tomhle úseku naší cesty se brousí vozovka a my bychom měli jet 
jinudy. Jinudy znamená do kopce. Pumpařka praví, abychom jeli opatrně a že na kole 
úsek projedeme. Potkáváme obří náklaďák a řidič nás dobráckým hlasem žene do stoky. 
Prý za ním jede těžká souprava typu vláček, a tak „ať se nic nestane“. Obr technika typu 
vláček na kolech se pomalu vleče z kopce. Ve Vacově se chceme zastavit v pneuservisu, 
má však zavřeno. Nevadí, pneu drží, jen naše myšlenky na zkrácení cesty začínají sílit. 
Odbočili jsme doprava (špatně). Zastavujeme a chceme se zorientovat. Nedaleko slyšíme 
klučičí hlasy. Jsou to mladí montéři. Na dvoře stojí oranžová motorka a běhá tam malý 
chlapeček. Naše zadní pneuma$ka by snesla trochu dofouknout. Stačilo se přiblížit 
k plotu a sympa$cký chlapec na otázku, zda mají kompresor, jen kývnul hlavou a kolo 
jelo po dvoře. Dali jsme se do hovoru. Kudy jedeme, kam pojedeme a tak. Jeden z kluků 
ochotně pojede  s námi a ukáže nám, kudy máme jet. Jenže pneuma$ka je náhle 
prázdná. Jak to? Kluci se hned pus$li do opravy. Je to ven$lek. Hledají a ?“My ho 
nemáme!!“. Kluci se snažili ven$lek zalepit. Zdařilo se a kolo drží. Na jak dlouho Nikdo 
neví. Musíme tedy na vlak do Čkyně a naši cyklopouť ukončit. V tento moment přijíždí 
domů muž s modrou combišovkou, je to celkem mladý člověk, leč starší než $ mladí 
studen$ a začíná jim radit. To nemá nikdo rád. „Dej tam ten ven$lek z támhletoho kola. 
Na tom už nikdo nejezdí, jezdit nebude a to kolo tam stejně jen trčí.“ Kluci poslechli. A on 
humorně dodal: „Ještě, že jsem tady byl.“ Kolo nafoukli a jeden z příjemných mladíků nás 
doprovodil na náves a ukázal nám správnou cestu. Dál jedeme, šlapeme, svačíme, 
šlapeme, no cesta plyne, nohy začínají bolet. Na kruháči na nás někdo z modré 
combišovky jako starý známý volal a zdravil. U srdce mě zahřálo a my jeli dál. Do cíle 
jsme dobře dojeli a cestou mnoho dobrého poznali. 
 Asi před třemi roky jsme tuhle cestu jeli taky, a taky jsme zabloudili a přemýšleli, 
jak cestu zkrá$t. Projížděli jsme vacovským sídlištěm, kde jsme potkali místního 
domorodce. Zastavili jsme se s ním a on nám radil cestu nezkracovat, naopak radil cestu 
trochu prodloužit, avšak bez velkého stoupání. Říkal, že to tady zná jak vlastní boty, býval 
to$ž profesionálním řidičem, myslím, že autobusákem. Poradil nám dobře, můj tehdy 
ještě o tři roky mladší spolucyklista cestu dobře zvládnul. 
 Vážení občané obce Vacov a Vlkonice, máte mezi sebou spoluobčany, kteří  jsou 

asi ry�ři. Patrně je nepoznáte, vypadají to"ž úplně obyčejně. 

(m) 

 

Vítání občánků 
Žádáme rodiče děB  

narozených od 15. 9. 2019, 
kteří mají zájem o slavnostní 

přivítání, aby se přihlásili  
co nejdříve na OÚ,  
paní Janě Blatné  

na tel.: 388 431 180 nebo  
na info@vacov.cz 

 
Vítání se bude konat za  

zpřísněných hygienických 
podmínek  pravděpodobně 

ke konci října 2020. 

Upozornění  
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Z obecního úřadu 

                                                            O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb v obci Vacov pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České 
republiky konaných ve dnech konaných ve dnech 2 a 3. října 2020 (případné  II. kolo voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky konané ve dnech 9 a 10. října 2020) 
 

Hlasování ve volbě zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek 2. 10. 2020 od 14,00 do 22,00 hodin 

a v sobotu 3. 10 2020 od 8,00 do 14,00 hodin 
Místem konání voleb  

• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve Vacově, budova OÚ, Vacov 35  
 pro voliče bydlící ve Vacově, Vlkonicích, Peckově, Miře$cích, Mladíkově, Lhotě n/Roh.  (část) a  Milíkově 
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Přečíně, Přečín u čp. 6 (buňka)  
 pro voliče bydlící v Přečíně a Přečínských Chalupách 
• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Žáru, budova SDH, Žár 42  
 pro voliče bydlící v Nespicích, Ptákově Lhotě a Žáru 
• ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Benešově Hoře, budova SDH, Benešova Hora 98  
 pro voliče bydlící v Benešově Hoře 
• ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Rohanově, Pohos$nství, Rohanov 1  
 pro voliče bydlící v Rohanově 
• ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost na Javorníku, Penzion Javorina, Javorník 54 
 pro voliče bydlící ve Lhotě n/R.-Bošicích, Javorníku a Tejmlově 
• ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v Čábuzích, budova SDH, Čábuze 23 
 pro voliče bydlící v Čábuzích a Nespických Chalupách 

 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diploma$ckým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnos$ stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Spolu s nimi bude voličům 
doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. 
Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnos$. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise neumožní hlasování. 

K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnos$ je každý volič povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.  

Z důvodu mimořádných opatřeních MZČR platných od 1. 9. 2020 proběhnou volby s ochrannými prostředky 
dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek apod.). 

 
Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 

Pro tuto skupinu voličů se zavádí zvláštní způsoby hlasování: 

Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou 
zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich 
vybavení zajisB armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin. 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive
-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální 
volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za 
občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 
14 hodin.   

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele 
jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. 



28. 9. 2020 Den české státnos� 

  Pouť ve Vlkonicích 
 

30. 9. 2020 Český den pro� rakovině 

 

10. 10. 2020 Divadelní představení 
Pravda 
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Za zážitky do lesa 
 

 Krásné počasí přilákalo o první zářijové sobotě 
do „Pohádkového lesa“ ve Vlkonicích 129 dě(. 
Doprovázelo je mnoho dospělých - rodičů, babiček, 
dědečků, strýčků a te�ček. 
 Na startu u kapličky dostali kluci a holky 
úkolový list a po vyznačené trase plnili úkoly. Museli 
dojít až ke 14. stanoviš�. 
 A s kým se cestou setkali? U vodníků trpělivě 
lovili ryby, U myslivců stříleli ze vzduchovky na terč. 
Se sportovci cvičili mezi stromy v náročném terénu. 
Napínavé úkoly přišly u Indiánů, Vikingů, vojáků a i u 
kapitána Nema s jeho posádkou. Široko daleko se 
rozléhalo troubení u hejkalů. Rozluš�t runové písmo 

bylo složité nejen pro dě�, ale i dospělé. Zejména 
kluci se rádi proměnili na Robina Hooda a vystřelili 
šíp z luku. S čer�cemi bylo dovoleno provádět 
všelijaké čertoviny, U Pata a Mata si dě� ověřily 
manuální zručnost. U včelího úlu pojmenovávaly 
hmyz a různé druhy kvě�n. Kostlivec vyžadoval 
znalost všech kos( v lidském těle.  
 V cíli cesty u rybníčku byly dě� za zábavné, 
sportovní, vědomostní úkoly a třeba i za účast 
odměněny a pohoštěny. 
 Všem sponzorům děkujeme za dárky. 
 
Na další pohádkovou cestu s dětmi se těší  

parta Vlkoňáků 

ŘÍJEN 2020 
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

28 29 30 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 30 31  
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Zahájení nového školního roku v ZŠ Vacov 

 V úterý 2. září jsme ve škole slavnostně přivítali 
naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Všem žákům ještě 
jednou přejeme úspěšný školní rok, hodně kamarádů, 
spoustu společných příjemných zážitků a učitelům i 
rodičům hodně trpělivos� a sil. 
 Minulý školní rok byl specifický. Uzavření školy 
a související distanční výuka byla velká zkouška pro 
žáky, učitele i rodiče. I podle zpětné vazby od žáků a 
rodičů soudíme, že jsme v této zkoušce obstáli. 
Doufáme, že nás v letošním školním roce nic 
podobného nečeká. Pokud by k uzavření školy opět 
došlo, je ZŠ Vacov ještě lépe připravena. Všichni učitelé 
mají od září k dispozici nové notebooky a jsou schopni 
ihned přepnout na distanční vyučování. Ve škole byl 
také vytvořen „zápůjční fond“ výpočetní techniky pro 
žáky, kteří nemají podmínky pro vzdálené vzdělávání.  
 V květnu letošního roku se podařilo dokončit 
realizaci projektu Počítačová/jazyková učebna ZŠ 
Vacov. Jelikož byla ale škola zavřená, mohli si žáci nové 
vybavení osahat až nyní. Učebna je v tuto chvíli plně 
využívána k rados� žáků i pedagogického sboru. 

 O prázdninách se ve škole nezahálelo. Do všech 
tříd ZŠ jsou instalovány dávkovače s desinfekcí a box s 
jednorázovými papírovými ručníky. Ve dvou učebnách 
ZŠ proběhla kompletní rekonstrukce podlahy a 
pokládka nového linolea. V malé tělocvičně byla 
realizována sanační omítka. Novou výmalbu má velká 
tělocvična, jídelna, dvě učebny a také schodiště 
v mateřské školce. Do první třídy čekáme každým 
dnem dodávku nových nastavitelných židliček a lavic. 
Sborovna na druhém stupni je dovybavena novým 
nábytkem. Na prvním stupni ZŠ proběhla kompletní 
rekonstrukce sociálního zařízení dívek i chlapců. V 
rámci rekonstrukce byla vybudována i nová 
bezbariérová toaleta.   

 V současné době stále ještě probíhá 
rekonstrukce střechy budovy základní školy. Využi( 
areálu školní zahrady je (m omezeno, ale do výuky a 
provozu školy to tolik nezasahuje. Kromě nové střešní 
kry�ny se můžeme těšit, že v podkrovním prostoru 
vzniknou v příš(ch letech nové odborné učebny. Za 
zajištění rekonstrukce toalet a střechy a za finanční 
podporu patří velké poděkování obci Vacov. 

 

 

Zahájení školního roku v mateřské škole Vacov 

 Mateřská škola Vacov zahájila školní rok 
2020/2021 s počtem 54 dě(. 19 nejmladších 
navštěvuje třídu Malíčků a starají se o ně paní učitelky 
Barcalová a Doležalová. Prostředníčků je 16 a pracují 
pod vedením paní učitelky Jopkové a paní učitelky 
Staňkové. 19 Předškoláků se připravuje na první třídu 
s paní učitelkou Čtvrtníkovou. V průběhu školního roku 
by měly nastoupit do MŠ další dě�. Ve školce působí 
ještě paní asistentka Kozáková a od října nastoupí 
k předškolákům paní učitelka Jariabková. 
 Ve všech třídách proběhne v úvodních dnech 
nového školního roku seznámení s učitelkami, 
prostředím MŠ a dě� budou seznámeny s pravidly, 
které budeme dodržovat. Hned v září nabízíme 
rodičům logopedickou depistáž, neboli vyšetření řeči 
dě( klinickou logopedkou s dlouholetou praxí. V rámci 
projektu Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ 
a MŠ Vacov vyrazí v září třída předškoláků na výlet na 
Šumavu. Program výletu bude zajišťovat lektor 
Národního parku Šumava. Další akce jsou v plánu 
v průběhu celého školního roku, jejich realizaci ale 
budeme muset přizpůsobovat aktuální 
epidemiologické situaci.   

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele 

Ze školy 



Číslo 9, 22. září 2020 Stránka 5 

 

 

 

Nové auto a povedený Memoriál Václava 
Maurice v Benešově Hoře 

  

 Přelom prázdnin tradičně v Benešově Hoře 
patří Memoriálu Václava Maurice. Letos byl podnik 
okořeněný denním programem.  Hasiči při 
slavnostním předání získali nové vozidlo Ford 
Transit, které poslouží při zásazích stejně jako při 
reprezentaci na soutěžích. 
 Předání vozu následovalo po průvodu obcí, 
kterého se zúčastnili zástupci sborů z okolí a těch, 
které už s předs�hem přijeli na večerní dětskou 
soutěž. Vůz do rukou hasičů z Benešovy Hory předal 
starosta obce Miroslav Roučka, nechybělo ani 
požehnání, aby se vozidlu a jeho posádce vyhnulo 
nebezpečí. 
 Odpoledne už vše směřovalo od předání auta 
k tradičnímu podniku Memoriál Václava Maurice. 

Soutěž si vybrala televize Nova k natočení reportáže 
o zájmu dě( o hasičský sport. Reportáž najdete na 
internetu v archivu televize, vysílána byla 
v Televizních novinách v neděli po noční soutěži, 
tedy 26. srpna. 
 Noční soutěž byla povedená – všechna 
družstva dokončila, žádné nemělo neplatný pokus. 
Kategorii přípravka vyhráli domácí z Benešovy Hory, 
dě� mladší Senetářov (okres Blansko) v čase 16,86 a 
královskou kategorii této soutěže, tedy dě� starší, 
vyhrálo družstvo z Dřešína v čase 14,88. 
 I letos si hasiči z Benešovy Hory uvědomují, že 
by nic z výše zmíněného nebylo možné bez pomoci 
všech dobrovolníků z řad sboru a sponzorů. 
V případě nového vozidla směřuje poděkování 
Jihočeskému kraji a obci Vacov za finanční podporu 
a vyřízení všeho potřebného. 

(jv) 
Foto: Adam Ševčík 

 

SDH Benešova Hora 



 

 
 
 
 

Hasiči Vacov,  
poprvé v naší obci,  

podpoří tuto charita�vní akci  
prodejem ky�ček  

v ceně 20,- Kč.  
 

Tato sbírková a preven�vní 
akce je v letošním roce 
tema�cky zaměřena  na 

nádory ledvin a močového 
měchýře. 

Děkujeme, pokud s námi 
podpoříte dobrou věc. 

 

 

***** 

 
 
 

Obec Vacov  
zve na 

divadelní představení 
PRAVDA 

v provedení scény  
(stále) mladých  

při DS Čelakovský Strakonice. 
V sobotu  10. 10. 2020  

od 20.00 hod. 
Vstupné 70,- Kč.  
Prodej vstupenek  
přímo na místě. 
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Obecní knihovna ve Vacově 

byla vyhlášena 

Jihočeskou knihovnou roku 

2020. 

Cenu uděluje Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků 

na základě celkového 
hodnocení knihoven. 

 
 

Nové knihy 
Larková Sarah  
Rok delRnů      
Gardner Lisa  
Najdi ji    
Braithwaite Oyinkan 
Má sestra je sériový vrah    
Vieweghová Veronika 
Být sama sebou   
Kasten Mona 
Doufat znovu: román  
Valková Tanya   
Arabská princezna 
Brookes Maggie 
Vězňova žena   
Klevisová Michaela 
Drak spí    
Klíma Josef 

Šarlatán  
Cooper Roxie 
Den, kdy jsme se potkali    
Gibney Patricia 
Andělé smr� 
Ukradené životy 
Stará tajemství 
 
Pro dě? 
Pa@erson James 
Můj brácha robot. Robo� se 
zbláznili!   
Malý Radek 
Počítání oveček   
Gernhäuser Susanne 
Můj prima den na le�š� 
Černík Michal 
Za zvířátky do pohádky     
 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce: Z knihovny 

***** 

Vzhledem k současnému velmi nepříznivému vývoji epidemie  
koronaviru rozhodla rada obce  

O NEUSKUTEČNĚNÍ  
tradičního setkání seniorů v tomto roce.  

Přihlédnuto bylo zejména k tomu,  
že senioři jsou nejohroženější skupinou.  

 
Osud dalších akcí závisí na vývoji situace a nových nařízeních vlády 

ohledně uskutečňování vnitřních akcí. 
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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 srpnu 2020 oslavili životní jubilea ;to občané:  

Z knihovny 

Šťastná Ludmila Přečín 87 let 

Mašková Jana Lhota nad Rohanovem 82 let 

Nekvapil Fran;šek Lhota nad Rohanovem 82 let 

Kordík Josef Vlkonice 81 let 

Langová Marie Přečín 80 let 

Mareš Josef Vlkonice 80 let 

Rod Silvestr Žár 80 let 

Vozobule Fran;šek Benešova Hora 70 let 

Vzděláváme společně 

 
 Obecní knihovna se letos spolu se ZŠ Vacov za-
pojila do projektu Vzděláváme společně. Vzdělávací 
program Obrazy z dějin je zaměřený na seznámení žá-
ků 4. ročníku základní školy s historií naší vlas; a rozší-
ření znalos! o naši historii. Dě; v tomto programu pra-
cují v netradičním prostředí knihovny a získávají zde 
kladný vztah k historii, knihovně a kultuře naší vlas;. 
Cílem programu je posílit a podněcovat u dě! zájem o 
historii a literaturu a chápat je v souvislostech.  
 Na celý program jsme získali dotaci z MAS Šu-
mavsko. Součás! programu jsou i dva výlety. Hrad Karl-
štejn a Pražský hrad. Výuka v knihovně bude probíhat 
v 8 lekcích po dvou hodinách. Témata jsou: 
Doba pravěku, Naše minulost v pověstech, První Pře-
myslovci, Karel IV., Jan Hus a Jan Žižka, Život ve středo-
věku, Rudolf II. a Vyber si svého panovníka.  
 První lekce proběhla 17. 9. 2020. Dě; se sezná-
mily s !m, co nás čeká, přesunuly se do pravěku a vžily  
do člověka neandrtálského. V další dvouhodinovce nás 
pak čekají Staré pověs; české.  

Pavla Valtová, knihovnice 
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Inzerce 

Chovatelův dvorek 

Tak, léto je prak;cky za námi a máme 
za sebou i tradiční pouťovou 
Vavřineckou výstavu. I v současné, ne 
právě jednoduché době s ohledem na 
epidemii Co-VID se nám podařilo 
výstavu uspořádat v téměř stejném 

rozsahu jako obvykle a protože i počasí bylo 
tentokrát velmi přívě;vé, tak i návštěvnost nebyla 
nijak menší než obvykle. Opět jsme byli velmi rádi, že 
jste do naší „chovatelny“ našli cestu a hlavně naši 
malí návštěvníci, kteří přišli i opakovaně několikrát. 
Jsme velmi rádi, že máme všem našim příznivcům 
stále co nabídnout a že zájem o naši práci neupadá. 
Všem našim návštěvníkům a příznivcům tedy ještě 
jednou velké díky za milou návštěvu a přízeň. Jsme 
pevně přesvědčeni, že pokud nebudeme ovlivněni 
„vyšší mocí“ nějakých zdravotnických opatření, 
budeme moct Vás všechny opět brzy přivítat na zimní 
pouťové výstavě. Je to sice téměř za tři měsíce, ale to 
uteče jako voda! 
 Přejeme Vám tedy v následujících dnech, 
týdnech a měsících pevné zdraví, ať se můžeme  
v prosinci opět setkat.                                                        

                                                                                                      
 Vaši vacovš! chovatelé. 

P.S. V příš!m příspěvku si opět představíme nějaké 
zajímavé plemeno českého holuba. 
         Nechte se překvapit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Kubát 

• Obec Vacov prodá palivové dřevo - 350,- Kč vč. DPH/ prostorový metr, dále palivo II. jakos; - 230,- 
Kč/prostorový metr. Info na tel.: 777 599 004. 

 

• Dřevotex Vacov s.r.o. hledá pracovníky do dřevovýroby v provozovně Chvalšovice na stálý pracovní 
poměr nebo brigádu. Nástup možný ihned. V případě potřeby je i možné přechodné ubytování 
zdarma. Info na tel.: 603 182 895. 

 

Prodej zelí z Radomyšle /upřesnění data prodeje/ 

11. 10. 2020 
Vacov 14.00 hod., Rohanov 16.00 hod. 

Krouhané zelí, hlavičky, zelí kysané, 
brambory, cibule na uskladnění. 

Objednávky:  

Vacov 732 389 442,  

Rohanov 723 116 506 


