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Upozornění 
V pokladně 

obecního úřadu je 

již možné pla0t 

roční poplatky za 

psy a za odvoz 

komunálního 

odpadu. 

Výše poplatku je 

stejná jako v 

loňském roce. 

           

 Informace k dani z nemovitých věcí 

Koeficient pro stavební pozemky (F) je na celém území obce Vacov 1,4. 
Koeficient pro předmět daně (H), (I), (R) a (Z) je na celém území obce 1,4. 

Daňové přiznání je na zdaňovací období roku 2019 nutno podat                       
do 31. 1. 2019. Nepřesáhne-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 

5.000,- Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. 5. 2019. 
Podrobnější informace naleznete na www stránkách obce Vacov. 

 

Z rozsvícení vánočního stromu ve Vacově dne 2. 12. 2019 
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Z obecního úřadu 
  

 Dne 13. 12. 2018 proběhlo druhé veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním 
období. Přítomno bylo 14 řádně zvolených zastupitelů, 1 byl omluven. Po krátkém formálním úvodu 
starosta přednesl návrh programu jednání, který byl zastupiteli schválen. 

• Jako vždy na tomto prosincovém zasedání byl na programu rozpočet obce na rok 2019. 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu ve stanovené lhůtě předem a dále byl zveřejněn obvyklým 
způsobem. Starosta návrh úvodem v krátkosD okomentoval. Mimo pravidelných výdajů, které 
zahrnují neinvesDční příspěvek pro ZŠ a MŠ, platby za energie, vodu, odpad, údržbu komunikací, 
mzdy pracovníků apod., byly do rozpočtu zařazeny akce, které se připravují na tento rok. Mezi ně 
patří: výstavba nové čásD místní komunikace v Žáru, rekonstrukce vodovodu v Nespicích pod 
státní komunikací, dílčí etapa revitalizace 2. čásD náměsH ve Vacově, komplexní rekonstrukce 
dalších čásH místních komunikací, dokončení úprav budovy OÚ (klubovna hasičů, toalety, zasedací 
místnost, obřadní síň atd.). Samozřejmě nelze předjímat veškeré okolnosD a příležitosD, které 
mohou v roce 2019 vyvstat. Pokud bude vyhodnoceno, že mohou být pro obec přínosem, bude 
toto legiDmně řešeno rozpočtovými změnami. Pan Jan Šťastný poznamenal, že by bylo vhodné 
řešit v rámci rekonstrukce vodovodu i část kanalizačního potrubí pod státní komunikací. Zná 
stávající poměry a je připraven pomoci. Starosta iniciaDvu vítá, bude zprostředkován kontakt s 
projektantem. Po ukončení diskuze proběhlo hlasování o rozpočtu obce na rok 2019, který byl 
všemi přítomnými zastupiteli schválen.  

 Dále zastupitelé též schválili neinvesDční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vacov na rok 2019 ve výši 
 2.600.000,- Kč. 

• Další bod se týkal střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020 až 2021. I tento 
dokument obdrželi zastupitelé předem. V něm jsou uvedeny určité záměry obce, včetně čásD 
finanční. Tento materiál je předkládán při přezkumu hospodaření obce. Následovalo hlasování o 
návrhu střednědobého výhledu, který byl také zastupiteli schválen. 

• Pod bodem 5 vzali zastupitelé na vědomí rozpočtová opatření č. 9 a č. 10. schválená radou obce. 

• Bod 6, 7 a 8 se týkal odpadového hospodářství v naší obci. Firma RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. 
předložila návrh dodatku č. 1/2019  ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování 
služeb oprávněné osoby v oblasD nakládání s odpady na území obce a místních čásH. Dodatkem se 
navyšují určité položky za tuto službu. Při osobním jednání byl tento krok určitým způsobem 
zdůvodněn. Základní cena za tunu převzatého odpadu se navyšuje z 670,- Kč na 690,- Kč bez DPH, 
finanční rezerva 100,- Kč bez DPH zůstává beze změny, poplatek stanovený státem ve výši 500,- Kč 
(osvobozeno od DPH) taktéž beze změny. Jeden svozový den se navyšuje z 8.600,- Kč na 9.000,- Kč 
bez DPH (do této částky je zahrnuto navýšení mezd, pohonných hmot apod.). Potřeba je též zmínit, 
že firma zakoupila nový svozový automobil, který je podstatně mobilnější v nepříznivých sněhových 
podmínkách.  

 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o 
 poskytování služeb oprávněné osoby v oblasD nakládání s odpady na území obce a místních čásH 
 mezi obcí Vacov jako objednatel na straně jedné a firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s. r. o. jako 
 zhotovitel na straně druhé. 

• Firma AMT s.r.o. předložila návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu 

(konkrétně čirého a barevného skla). I zde dochází k navýšení ceny za svoz. Za vývoz kontejneru do 
1,5 m³ (zvony) se cena mění ze současných 280,- Kč na 330,- Kč/1 ks. Cena je bez DPH. Po  diskuzi k 
tomuto bodu zastupitelé schválili dodatek č. 3 ke smlouvě mezi obcí Vacov jako dodavatel (původce) 
a AMT s.r.o. Příbram jako odběratel (oprávněná osoba) o svozu a likvidaci tříděného odpadu.  



• Firma Asekol a. s. převzala činnost společnos� Retela, týkající se zpětného odběru elektrozařízení. 
Firma OTAVA electronics a.s. činnost v tomto oboru ukončila. Firma Asekol bude zajišťovat svoz 
elektrozařízení z našeho sběrového místa „Šáry“. Smlouva v podstatě nahrazuje předchozí 
smlouvu se společnos, Retela, s kterou mimo jiné spolupracovala i firma OTAVA electronics a.s.  

 Pan Fran�šek Hůle podotknul, že společnost Asekol bude požadovat ve velké míře kompletní 
 elektrospotřebiče, tzn. že z nich nebude vybrán určitý „zajímavý“ materiál , např. měď apod. 
 Zastupitelé předložený dodatek schválili.  

• Bod 9 souvisel s územně plánovací dokumentací obce. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, určuje ve svých ustanoveních §47 odst. 1 
a odst. 4 a §53 odst. 1 a odst. 3 nutnost spolupráce zastupitelstva obce s pořizovatelem územně 
plánovací dokumentace v jednotlivých stádiích jejího pořizování prostřednictvím určeného 
zastupitele. Určený zastupitel by tuto funkci vykonával do konce volebního období, pokud by se 
z jiných důvodů této funkce nevzdal. Starosta navrhuje, aby pověřeným zastupitelem byl jako 
v minulém funkčním období p. F. Hůle. Následovalo hlasování. ZO určilo v souladu s požadavky 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
zastupitele pana Fran�ška Hůleho pro výkon funkce určeného zastupitele pro spolupráci s odborem 
výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace pro 
celé volební období. 

• Následovala informace starosty o velkém počtu svatebních obřadů v roce 2018 na území naší 
obce. Navrhuje proto určit ještě dalšího oddávajícího z řad zastupitelů obce a to pana Fran�ška 
Čtvrtníka. Zastupitelé předložený návrh schválili. 

• Sdružení místních samospráv ČR nabídlo naší obci vstup do tohoto sdružení. V současné době 
sdružuje téměř 2.000 měst a obcí. Členové se mohou obrá�t na kancelář SMS ČR vždy, když 
potřebují pomoc či radu. Starosta navrhuje do tohoto sdružení vstoupit. Zastupitelé přistoupení 
obce do SMS ČR schválili. 

• Pod bodem 12 starosta předložil zastupitelům žádost společnos% Prevent Strakonice o dotaci na 
odborné služby v těchto kategoriích: alkohol, konopí, uživatelé drog, gambling. Tato žádost je 
předkládána každoročně, obec však doposud dotaci neposkytla. Mimo jiné není ani známo, že by 
žadatel zmíněnou problema�ku někdy v naší obci řešil. Po krátké diskuzi zastupitelé požadovanou. 
dotaci neschválili. 

• Bod 13 se týkal výstupů stavební komise. Na programu byly již zveřejněné prodeje nemovitos, 
(pozemků) a také koupě. Pod ,mto bodem bylo též schváleno podání žádos� o dotaci na MMR z 
podprogramu DT 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací na rok 2019 na  akci : 
„Rekonstrukce místní komunikace obec Vacov, k.ú. Javorník u Stach“ a „Oprava místní komunikace 
Benešova Hora, obec Vacov“ . 

9. 2. 2019 Ples obce Vacov 
 
9. 3. 2019 Školní ples 
 
30. 3. 2019 Ples SDH 
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Zprávy ze 4. třídy ZŠ a MŠ Vacov 

 Všechny zdravíme z naší školy, dovolte nám 
se trošku představit. Jsme dě� ze 4. třídy a je nás  
29, naší paní „včelkou“ třídní je už od první třídy 
Mgr. Pavlínka Kopáčiková. Díky ní jsme toho 
všichni společně už hodně zažili, např. 
několikadenní pobyt na Horské Kvildě, na Lipně, 
spaní ve škole, stezky odvahy atd.,  všude nás 
doprovázela spousta legrace a zážitků. Díky naší 
„včelce“ Pavlínce všichni milujeme matema�ku, 
při které si na nás vymýšlí různé záludnos� a je 
nadšená, když jí na to přijdeme.  A proč vlastně 
píšeme? Protože si všichni myslíme, že je prostě 
skvělá, chtěli jsme jí poděkovat, aby ona a všichni 
z okolí věděli, že je pro nás prostě „nej“! 

 Existuje anketa Zlatý Ámos, kde dě� ze ZŠ a 
SŠ nominují své oblíbené učitele za něco 
výjimečného, ten pak postupuje do regionálního 
kola, v našem případě ve čtvrtek 7. února 2019 
do Poslanecké sněmovny v Praze, následně jsou 
odbornou porotou vybráni tři kandidá� z každého 
kraje. Vítěz musí splnit hodně úkolů – přece jen je 
to soutěž, ale naše třídní Pavlínka je velká 
bojovnice. Mohli jsme ji nominovat za mnoho 
věcí. My jsme však vybrali příhodu, která nás 
všechny zasáhla nejvíce, tu jsme napsali také do 
přihlášky Zlatého Ámose.  
  Tak tedy, když jsme byli na plaveckém 
výcviku, jeden žák se začal topit a plavčík to 
neviděl.  Paní učitelka byla na lavičce, neváhala 
ani vteřinu. Skočila do bazénu a žáka vytáhla z 
vody ven. Až potom si uvědomila, že byla celá 
oblečená a že měla na krku foťák. Všichni jsme 
byli rádi, že to dobře dopadlo. Od té doby víme, 
že by takhle skočila pro každého z nás i cizího, a 
my od té doby zase víme, že kdyby se topila ona, 
my bychom pro ni skočili taky – všichni.  
 Budeme Vás  informovat, držte nám palce :-) . 
Bližší info o anketě: www.zlatyamos.cz 

Vaši čtvrťáci 

 Ze školy 

• V bodě 14 starosta informoval o: 
- jednání se zástupci společnos� Čevak týkající se vodného a stočného na rok 2019. Ke 

konkrétnímu závěru nedošlo, v jednání bude nadále pokračováno. 
- pověření RO k provádění rozpočtových opatření, které zůstává dle usnesení zastupitelstva 

z předchozího volebního období. RO je oprávněna provádět rozpočtová opatření bez omezení. 
V případě, že by ZO požadovalo změnu, bude na programu dalšího zasedání. 

- dokončení výměny topného zdroje v budově ZŠ (provedena instalace 5 tepelných čerpadel o 
celkovém výkonu 14 kW) včetně stavebních úprav a zřízení nové šatny. Akce za cca 6,5 mil. Kč. 

- dokončení letní učebny v areálu ZŠ včetně bezbariérové úpravy WC. Akce téměř za 2 mil.  
- předání nové hasičské cisterny v úterý 4. 12. 2018. Cena včetně vybavení činí bezmála 7 mil. Kč. 

Jedná se o špičkovou techniku vyrobenou dle zadaných parametrů.  
- dokončení revitalizace vlkonického rybníka. Je již zcela napuštěn. Voda je čistá a rybník je po 

mnoha letech opět dominantou v této lokalitě. Akce za 2,3 mil. Kč.  
- o dokončení pokládky nové střešní kry%ny na budově OÚ. Povětrnostní podmínky pro práci již 

nebyly zcela příznivé, avšak termín nebylo z řady důvodů možno ovlivnit. 
- o přípravě obecního plesu na den 9. 2. 2019. Paní Valtová srdečně pozvala všechny zastupitele   
   a občany. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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 Práce školní družiny 
 

      Přišel konec roku a s ním i naše bilancování 
práce s dětmi ve školní družině. Čtyři měsíce 
letošního školního roku utekly jako voda, a tak 
vám přinášíme pár řádek o naší činnos�. 
    V září jsme začali divadlem Divoloď, které pro 
dě� zahrálo „Ry,řskou legendu“. Hned jsme 
navázali svatým Václavem, dě� vyráběly 
postavičky svatého Václava na koni a nejstarší 
oddělení ŠD připravilo pro své mladší kamarády 
veselé svatováclavské dovádění. 
      V říjnu jsme s dětmi navš7vili Dětské 
centrum ve Vimperku, kde je pan Šumavous 
provedl zvěřincem, zahrál si s nimi na zlatokopy a 
pověděl jim mnoho zajímavého o lese. Den pošty 
jsme oslavili - jak jinak – návštěvou vacovského 
poštovního úřadu a zároveň každé oddělení ŠD 
zahájilo dopisování s dětmi z družiny ze škol na 
Moravě a v Praze, které zdárně pokračuje dodnes. 
Dále jsme zavítali do místní knihovny, kde měla 
paní Valtová připraveny kvízy a hádanky o České 
poště. Koncem měsíce jsme oslavovali 100 let naší 
republiky, vyráběli mnoho zajímavých věcí a fo�li 
se v tričkách našich národních barev. 

  Začátek listopadu se nesl v duchu 
Halloweenu, my mu říkáme „dýňování“, 
uspořádali jsme tradiční dýňové závody a soutěže. 
Zvláštním byl den, který jsme nazvali „Setkání 
generací“, kdy k nám do družiny zavítali členové a 
členky strakonického Klubu důchodců a vyráběli s 
námi dárky na Vánoce. Mimo to si povídali s 
dětmi a vyprávěli jim, jak slavili Vánoce jako malé 
dě�. Jinak se celý měsíc nesl v úsilí nácviku na 
družinovou besídku a vyráběním vánočních 
dekorací na trhy. 
      Začátkem prosince jsme uspořádali 
Předvánoční posezení s rodiči. Nejdříve jsme 

předvedli krátký program, z něhož asi největší 
úspěch mělo divadlo „Jak šli zajíci do Betléma“, 
ale líbilo se i tancování, a na závěr programu jsme 
si společně s rodiči zazpívali známé české koledy. 

Po programu se dě� vrhly ke svým připraveným 
stánkům s výrobky a nabízely a prodávaly. Nutno 
dodat, že se svojí vyřídilkou by se mnohý z nich 
uživil jako obchodník. Další část dě, se starala o 
pohoštění, podávaly se jednohubky různých chu,, 
perníčky a vánočka, paní učitelky vařily čaj a kávu. 
Rodiče si mohli prohlédnout družinovou kroniku, 
jinak se povídalo a veselilo do večerních hodin. 
      Před odchodem na vánoční prázdniny jsme 
si ještě udělali obchůzku po Vacově, zašli do 
podniků a obchodů, zazpívali koledy a popřáli 
veselé svátky. 
      Novinkou letošního školního roku v družině 
je občasné vaření nazvané „Dě% vaří dětem“, 
neboť jsme se rozhodli více využívat novou 
cvičnou kuchyňku. Na podzim jsme pekli jablkové 
záviny, při posvícení hnětynky, zdobili jsme 
perníčky, vařili pomerančovou marmeládu a 
vyzkoušeli několik druhů pomazánek v podobě 
jednohubek. 
      S dětmi jsme připravili několik vystoupení 
(Vacov, Dřešínek, Javorník), vyrobili mnoho 
výrobků a nakreslili řadu výkresů. Když dovolí 
počasí, snažíme se hodně času trávit venku, při 
nepřízni využíváme tělocvičnu.  
      Kolik jsme toho tedy s�hli? A kolik nes�hli? 
Posouzení necháme na každém z vás. Za nás 
mohu říct, že je krásné, když člověk vidí, že dě� 
práce baví, že má radost, když přiběhnou do 
družiny a hned se ptají, co budeme vyrábět, že ho 
prostě hřeje u srdce, když se něco hezkého 
podaří. 

Mgr. Jana Voldřichová 
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Z knihovny 

 
 
 
 
 
 

Nové knihy 
Rodica Doehnert 
Hotel Sacher   
Petr Čech 
Můj život : Od kolébky ke 
slávě 
Simon Mawer 
Pražské jaro  
Vladimír Ševela 
Český krtek v CIA : Cesta 
Karla Köchera z STB přes 
americké tajné služby do 
Prognos�ckého ústavu 

Vacovský zpravodaj 

7. ročník turnaje karetní hry „Kačaba“ 
 
 V klidné a pohodové atmosféře a 
v příjemném prostředí hotelu Krásná Vyhlídka se 
v sobotu 24. 11. 2018 od 13 hodin uskutečnil 
v pořadí již 7. ročník turnaje karetní hry „Kačaba“ 
pořádané Tělovýchovným spolkem Javorník. 

Tentokrát za účas� všech přítomných, kterých se 
sešlo 12, se na 3 stolech rozehrál tradiční turnaj. 
Celkem bylo odehráno 200 her, po jejichž 
odehrání, což bylo kolem 18.00 hodin, vzešel 
celkový vítěz turnaje, kterým se po zásluze stal 
pan Jaroslav Pšenička se ziskem  31 bodů. 
 

Na dalších místech bylo pořadí: 
2. místo: Jana Blatná - 42 bodů  
3. místo : Hana Voldřichová - 43 bodů  
4. místo: Josef Rychtář - 44 bodů  
 Účastníci byli odměněni drobnými pamlsky 
a první čtyři v pořadí i cenami dle umístění. 
 7. ročník je za námi, ať žije Kačaba 2019. 

***** 

Vánoční strom ve Vlkonicích 

 S přicházejícím adventem jsme poprvé ve 
Vlkonicích rozsví�li vánoční stromek a do altánku 
umís�li betlém. 
Ten večer řádil mráz. Rybníček v naší blízkos� 
zasklil a nás š,pal do tváří. Přiblížili jsme se 
k táboráku a se skleničkou svařáku v ruce nám 
rázem bylo tepleji. 
 Reprodukovaná hudba byla jemně naladěná 
a píseň Václava Neckáře „Půlnoční“ předvánoční 
atmosféru umocňovala. V hloučku jsme si dlouho 
povídali. Nikdo nepospíchal domů péct cukroví. 
Všichni se to�ž příjemně bavili. 
 Věřme, že rozsvícení stromku se stane 
tradicí i u nás ve Vlkonicích. 

 Všechno dobré v novém roce 2019  
vám přejí Vlkoňáci 
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Společenská kronika 

V měsíci listopadu a prosinci  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. 

Poděkování 

Jménem Sboru dobrovolných hasičů Vacov bychom rádi poděkovali všem, kteří nám projevili 
v roce 2018 přízeň a podpořili naše ak?vity. 

Za finanční podporu děkujeme: paní Vlastě Ratajové, panu Josefu Pálovi, dále firmám Dřevoprofil 
Vrbice s.r.o., M+M s.r.o. – Ing. Milan Farbiak, NoVy Vacov, spol. s r.o., STTEN s.r.o. Nespice, Jiří Vlček 
Nespice a Honebnímu společenstvu Vacov. 

Poděkování patří rovněž našim stálým spolupracovníkům – panu Jaroslavu Laznovi a panu 
Fran?šku Pilnému. Dále děkujeme panu Josefu Škopkovi mladšímu za poskytování pozemku pro 
tréninkovou trať a panu Pavlu Čejkovi za její údržbu. Centru Potraviny CT Vacov děkujeme 
za poskytování prostor pro hasičskou nástěnku. 

Obci Vacov vyslovujeme poděkování za stálou podporu naší spolkové činnos? a především 
za vytváření špičkových podmínek a kvalitního zázemí pro fungování výjezdové jednotky SDH. 

V neposlední řadě děkujeme našim členkám a členům včetně našich nejmladších děvčat a 
chlapců, kteří sbor pravidelně reprezentují nebo se významně podílejí na jeho chodu. Jmenovitě 
bychom chtěli poděkovat Tomáši Čejkovi, Marku Mészárosovi, Josefu Uhlířovi ml., Václavu Samcovi, 
Jaromíru Vachlovi, Tomáši Hozmanovi, Davidovi Roučemu a Bohumilu Mráčkovi, kteří se ak?vně podíleli 
na úpravě prostor hasičské zbrojnice. Poděkování patří také všem, kteří se organizačně podíleli na 1. 
ročníku dětské soutěže v požárním sportu v rámci Šumavské hasičské ligy u koupaliště v Rohanově, 
předně MVDr. Michalu Roučkovi. 

Všem jmenovaným, občanům Vacovska a čtenářům Vacovského zpravodaje přejeme do nového 
roku pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě. 
Za SDH Vacov 

Dana Makasová, starostka sboru    Miroslav Molitor, velitel sboru 

Caisová Zdeňka Benešova Hora 85 let 

Bastlová Marie Žár   84 let 

Uhlíř Josef Milíkov  84 let 

Hejpetrová Zdeňka Přečín 83 let  

Machová Anna  Vlkonice 81 let 

Bučková Miloslava Benešova Hora 75 let 

Grabmüllerová Marie Vlkonice 75 let 

Kůs Jan Vlkonice 75 let 

Zelenka Václav Miře?ce 75 let 

Rožková Hana Rohanov 70 let 

Škopková Růžena Vlkonice 70 let 

Kudrna Antonín Rohanov 80 let 
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Chovatelův dvorek  

 

Rok 2018 utekl jako voda, a tak 

máme za sebou opět období 

vyplněné pilnou prací na našich 

chovech, realizací členské schůze 

s volbou nového výboru naší 

organizace a přípravami obou 

pouťových výstav. V létě byl, i díky výbornému 

počasí, průběh tradiční pouťové výstavy téměř 

ideální. Zato zimní m°°š 

ikulášská, také díky počasí, byla po prak?cky 

zrušeném pořádání pou? ve velmi nejisté pozici. 

Nakonec jsme byli skoro jediní, kdo otevřeli, a 

jsme moc rádi, že ani nepřízeň počasí 

neodradila naše příznivce. Návštěva Vás všech, 

kteří k nám zavítali, byla o to milejší a 'm raději 

jsme byli, že jsme Vám opět mohli nabídnout 

plně obsazenou chovatelnu. V této souvislos? je 

na místě poděkovat našim externím příznivcům, 

kteří nám ochotně zapůjčují svá chovaná zvířata, 

abychom Vám mohli předvést i plemena, která 

členové naší organizace nechovají. Vám všem, 

našim věrným návštěvníkům, velmi děkujeme za 

milou návštěvu a za stálou přízeň. Byl to velmi 

příjemný závěr minulého roku. Na začátku roku 

2019 Vám přejí vacovš' chovatelé hodně zdraví, 

štěs', spokojenos? a op?mismu. I v letošním 

roce se opět budeme těšit na milá setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Kubát 

 Inzerce 
 


