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Masopustní zvyky
Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských
slovanských oslavách konce zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských
zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a ﬁgurují v něm i
některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla
nebo medvěd. Jiný výklad původu masopustu vychází z římského
náboženství, které s předjařím spojovala vegetační a plodnostní božstva,
jako je Bakchus.
V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází
nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“). Masopust pak
představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami.
Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí
posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se
zabijačkou a hos0nou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v
pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo
masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické
výstupy a končí taneční zábavou.[
V některých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.)
je součás4 oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnice.
Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve speciﬁckém ustrojení a
se speciﬁckým chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do
košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milos0. Ty jsou později
společně konzumovány v hospodě během večerní zábavy.
Při obchůzkách se dostává do ústřední role tanec, především
obřadní tance mladíků, zvaných ve Strání „pod šable“. Podobně tančí u
každého domu na Uherskobrodsku „bobkovníci“, na Hlinecku „Turci“. Při
večerní zábavě se konají další obřadní tance, například „na len“, „na
konopě“, „žabská“ apod. V mnoha dalších lokalitách se koná obchůzka
bez těchto obřadních prvků a je tak již jen prezentací masek a formou
venkovské lidové zábavy, která se váže k určitému datu.
Zachoval se kronikářský záznam, že český král Vladislav II. k sobě
pozval měšťany a slavil s nimi po tři dny masopust. Součás4 programu
byl pochodňový zpěv. V roce 2010 byly Masopustní průvody s maskami
na Hlinecku zapsány na Lis,nu světového přírodního a kulturního
dědictví UNESCO.
h ps://cs.wikipedia.org
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Z obecního úřadu
Dne 19. 10. 2017 proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov č. 17. Přítomno bylo 12
zastupitelů, 3 se omluvili.
•

Starosta úvodem předeslal, proč svolal toto zasedání ZO. Po předchozím zasedání obdržel
z Biskupství českobudějovického pozvání k osobní schůzce, která se na biskupství v ČB uskutečnila
dne 9.10.2017. Biskupství zastupoval generální vikář mons. David Henzl. Schůzka se týkala, jak bylo
očekáváno, pozemků v lokalitě „Pod Dubem“ v majetku ŘKF Vacov. Úvodem byla na programu
Smlouva o smlouvě kupní z roku 2006 mezi obcí Vacov a ŘKF Vacov a několik zpracovaných
znaleckých posudků. Poté gen. vikář oznámil, že Biskupství ČB akceptuje znalecký posudek zadaný
obcí Vacov, vypracovaný p. Jaroslavem Staňkem. Vyslovil též přání, aby vztahy mezi obcí Vacov a
ŘKF Vacov byly nadále na úrovni jako doposud. Starosta za toto zcela zlomové a vstřícné rozhodnu4
velmi poděkoval a ujis0l pro0stranu, že pevně věří, že vztahy mezi obcí Vacov a ŘKF Vacov budou
nadále velmi dobré. Znovu zdůraznil, že předmětné pozemky pro výstavbu mají za cíl především
stabilizovat v obci mladé rodiny, o čemž svědčí mimo jiné velmi nízká cena, za kterou obec tyto
pozemky prodává. Dále sdělil mons. Henzlovi, že v nejbližším možném termínu svolá ZO, které
schválí kupní cenu, která dle posudku činí 601.320,- Kč za 10.154 m².
Následně bylo zasláno na biskupství ČB a ŘKF Vacov ještě písemné poděkování za vstřícný postoj,
díky kterému již bude tato kauza uzavřena.

Dne 18. 12. 2017 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. Přítomno
bylo 12 zastupitelů, 3 byli omluveni. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Po krátkém přivítání starosta
konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, nebyla pro0 němu podána námitka a je k
nahlédnu4 u zapisovatelky na obecním úřadě. Starosta dále přednesl návrh programu jednání, který
zastupitelé schválili.
Podstatné informace ze zasedání:
•
Bod 3 se týkal rozpočtu obce na rok 2018. Návrh obdrželi zastupitelé po jeho zpracování v předs0hu
a zveřejněn byl na úřední desce. Protože se Ing. Mar0na Němečková z důvodu nemoci omluvila,
zmínil starosta hlavní plánované akce na rok 2018, mezi které patří: opravy místních komunikací,
úprava křižovatky U Dubu (starka), rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, změna topného
zdroje a stavební úpravy v budově ZŠ, zřízení venkovní učebny na školní zahradě, revitalizace zeleně
v obci, nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Vacov apod.
MUDr. Fran0šek Roučka vznesl dotaz, zda se počítá s osázením zeleně v lokalitě „Pod Dubem“.
Starosta odpověděl, že pozemků v majetku obce, které nejsou určeny pro výstavbu, je zde velmi
poskrovnu. Zeleň bude zajisté vysázena na zahradách vlastníků nemovitos4 po dokončení
výstavby RD. Výhledově je počítáno se zpracováním studie na osázení „zbytkových pozemků“ v
majetku obce a stejně tak s dokončením dopravní infrastruktury.
Další informace starosty v souvislos0 s rozpočtem se týkala stavu na běžných účtech obce k
30. 11. 2017. Ten činil 25.929.351,19 Kč. Přestože v průběhu prosince ještě budou určité výdaje,
přijde obec do roku 2018 bez úvěrů a s poměrně slušnou hotovos4. Starosta zmínil, že byly roky,
kdy ﬁnanční situace obce byla podstatně horší. Součás4 rozpočtu je také konkrétní rozdělení
ﬁnančních příspěvků pro rok 2018. Spolky v obci, ŘKF Vacov a Charita Vimperk obdrží celkem
122.000,- Kč. Neinves0ční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vacov činí 2,6 mil. Kč.
Závěrem tohoto bodu přednesla za návrhovou komisi Ing. Veronika Šťastná tento návrh
usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 jako přebytkový v této výši:
příjmy 31.423.000 Kč, výdaje 24.914.394 Kč, ﬁnancování 6.508.606 Kč.
Zastupitelé usnesení 12 hlasy schválili.
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3. 2. 2018 Farní ples
11. 2. 2018 Masopustní průvod
Přečínem
13. 2. 2018 Masopustní veselice
17. 2. 2018 Obecní ples
24. 2. 2018 Zimní sportovní hry na
Javorníku

•

Na bod 3 navázal bod 4, který se týkal střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 a 2020.
Zastupitelé též obdrželi předem materiál k prostudování. Mezi ﬁnančně nejnáročnější akce patří:
revitalizace centra obce (druhá etapa), rozšiřování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury,
modernizace místních komunikací, budování technické infrastruktury, přestavba půdního prostoru v
ZŠ, rozšiřování sítě chodníků atd.
Zastupitelstvo návrh střednědobého rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 schválilo.

•

Další bod, který je každoročně projednáván na prosincovém zasedání ZO, řešil vodné a stočné na
rok 2018. Starosta v krátkos5 okomentoval předložený návrh, v tomto roce musí obec realizovat
určitá opatření, která vyplývají z podmínek dotačního programu SFŽP a povinnost jejich plnění
nastává od roku 2019. Jedna z těchto podmínek ukládá obci alokovat (vybrat) na obnovu kanalizační
infrastruktury v průběhu následujících 10 let částku 6,8 mil. Kč, a to pouze formou stočného
vybraného od uživatelů veřejné kanalizační sítě. Znovu je vhodné uvést, že hodnota kanalizační sítě
obce (cca 20 km kanalizačního řadu, tři čis>rny odpadních vod a další související zařízení) činí téměř
130 mil. Kč. Je však skutečnos>, že výše uvedená podmínka SFŽP je diskriminační vůči obcím s
velkou rozlohou, a tudíž i s rozsáhlou a drahou vodohospodářskou infrastrukturou, a malým počtem
obyvatel (vzhledem k rozptýlené zástavbě), kteří tuto infrastrukturu využívají. Čím menší je
množství vypouštěných vod do kanalizace, >m více se do měřené jednotky (1m³ splaškové vody)
promítá jak nezbytná režie, tak i požadované prostředky na obnovu tohoto zařízení, které nemá
neomezenou životnost.
Ing. Zdeněk Novák navázal konkrétními čísly. Cena vodného zůstává v roce 2018 ve stejné výši
jako v roce předchozím, a to jak pohyblivá, tak i pevná složka. Cena stočného je navýšena u
pohyblivé složky o 2,66 Kč/m³ a složky pevné o 82 Kč/rok (částky jsou bez DPH). Dále poznamenal,
že tři ČOV v obci představují značné ﬁnanční náklady jak na energie, chemii, odvoz a uložení kalů,
tak i na vlastní obsluhu.
Mgr. Pavlína Kopáčiková se poté dotázala, o kolik se navýší stočné za rok např. pro čtyřčlennou
rodinu. Ing. Novák: „Počítáme-li s množstvím odpadních vod cca 120 m³, navýšení činí přibližně
400,- Kč.“
Zastupitelé po rozpravě schválili výši vodného a stočného na rok 2018 (viz. tabulka níže).
Tabulka cen vodného a stočného 2018
Pevná složka (Kč/měsíc)

Pohyblivá složka (Kč/m³)

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Cena v roce 2017 s DPH 15%

34,02

30,19

64,21

35,75

25,47

61,22

Schválená cena v roce 2018 s
DPH 15%

34,02

38,05

72,07

35,75

28,53

64,28
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•

Další aktuální bod se týkal dodatku č. 1/2018 mezi ﬁrmou Rumpold Vodňany a obcí Vacov.
Společnost po pě5 letech navýšila ceny za tuto službu. Poplatek za 1 t převzatého komunálního
odpadu navyšuje ze 600,- Kč na 670,- Kč a jeden svozový den z 8.350,- Kč na 8.600,- Kč (ceny jsou
bez DPH). Navýšení zdůvodnila objek5vním růstem nákladů (mzdy, pohonné hmoty atd.).
Starosta poznamenal, že cena pro občany za tyto služby zůstává na úrovni roku 2017. Je však
skutečnos>, že obec oblast odpadového hospodářství nemalou částkou dotuje ze svého
rozpočtu.
Zastupitelé předložený dodatek č. 1/2018 schválili.

•

Další bod se týkal technického zázemí pro pracovníky obce. Doposud využívali místnost vedle garáží
pro hasičská vozidla společně se členy SDH. Tento prostor však byl velmi těsný. Bývalý byt
v suterénu OÚ je ve velmi špatném stavu a není využíván. Rekonstrukce pro bydlení by stála
nemalé ﬁnanční prostředky. Starosta proto navrhuje, aby po provedení některých nezbytných
oprav (týká se zejména propadlé podlahy, prasklé nosné zdi, zapojení odpadu, který tekl do
podlahy mimo kanalizační přípojku atd.) dočasně sloužil jako uvedené zázemí. Prostory, které jsou
součás> hasičské zbrojnice, tak budou využívat pouze hasiči.
Po krátké rozpravě zastupitelé využi> bývalého bytu pro požadované zázemí schválili.

V bodě různé starosta informoval zastupitele o:
⇒
Schůzce s generálním ředitelem ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. na OÚ ve Vacově.
Generální ředitel opětovně nastolil prodej autobusového nádraží obci Vacov. Tato varianta již byla
před více než dese5 lety se stávajícím majitelem předjednána. Starosta znovu zdůraznil, že nádraží
vybudoval tehdejší MNV (akce Z) a poté bohužel bezplatně předal n. p. ČSAD. Kdyby došlo např.
k bezplatnému pronájmu, nemusela o něj obec přijít. ČSAD Autobusy a.s., dle ředitele, nechají na
tento areál vyhotovit znalecký posudek a poté bude dále o transakci jednáno. Za ﬁnanční
prostředky, které za prodej obdrží, chtějí zřídit zázemí (čekárnu a stání) v tomto prostoru vedle
hlavní komunikace.
Pro obec je strategická zejména asfaltová plocha, kde se koná řada společenských akcí. Vlastní
budova je v současné podobě pro prak5cké využi> dos5 problema5cká.
⇒

Situaci ohledně plánované koupě pozemku na Javorníku (viz usnesení ZO). Ke koupi schváleného
pozemku nedošlo, protože večer před podepsáním smlouvy se majitel rozhodl prodat tento
pozemek jinému zájemci. Polovinu předmětného pozemku odkoupila Rozvojová společnost na
Javorníku.

⇒

Situaci ohledně pozemků Pod Dubem v majetku církve. Malou komplikaci způsobila stavba na
jednom z těchto pozemků. Na původním usnesení se však nic nemění, pouze zřejmě dojde
k časovému posunu podpisu smlouvy. V této věci proběhlo na odboru správy majetku
Českobudějovického biskupství jednání, kterého se zúčastnil starosta a otec stavebníka, pan
Ing. Krtouš.

⇒

Druhém soudním jednání ohledně nemovitos9 obce (pozemky pod hřištěm, rybník Farák atd.),
kvůli kterým podala církev žalobu na stát, potažmo současného vlastníka, což je obec. Přítomen byl
starosta a jako svědek zde vystoupil pamětník pan Uhlíř z Milíkova. V lednu se uskuteční tře> stání.
Výsledek lze těžko předjímat. Právní zástupce církve požaduje průkazně doložit, jak obec na těchto
pozemcích hospodařila v době, kdy je stát na obec převedl, tj. v roce 1992 a případně též před>m.

⇒

Přípravě dokumentace k odkanalizování Miře;c. Položkový rozpočet činí více než 9 mil. Kč bez
DPH. Velmi náročná akce. Kanalizační řad prochází z nemalé čás5 ve státní komunikaci, k dosažení
spádu je nutno jej uložit do velké hloubky, dotčena je řada soukromých pozemků. Za ideálního

.
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⇒

stavu by bylo odkanalizováno cca 35 trvale žijících obyvatel, což však nelze předpokládat (nachází se
zde mimo jiné i suché záchody). Z výše uvedených důvodů není šance na tuto akci získat dotaci jak ze
SFŽP, tak i Ministerstva zemědělství. Vyhotovena je dokumentace k územnímu rozhodnu>, bude
však nutno zvážit další postup. V každém případě se jedná o velmi nerentabilní inves5ci, která
opětovně přinese (vzhledem k její výši a minimálnímu navýšení vypouštěných odpadních vod)
navýšení platby za stočné.

⇒

Návštěvě nového majitele bývalé tzv. „frkovny a lesárny“ Vlkonice č.p. 68 a 74. Tyto budovy
zakoupila společnost DEVELOPMENT NOVÝ SVĚT, a.s. Plzeň. Starostu obce seznámil s dalším
záměrem s těmito budovami Ing. Kamil Žižka. Plánováno je zbourání a výstavba nového bytového
objektu s garážemi. Předložená studie vypadá velmi hezky a výstavbou by došlo k este5ckému
vylepšení příjezdu do Vacova.

⇒

Jednání s provozovatelkami „Restaurace Vacov“. Prodiskutovány byly mimo jiné i určité
připomínky (námitky) provozovatelek související s pohos5nskými službami v obecním sále, k čemuž
starosta zaujal stanovisko. Závěrem byly provozovatelky ujištěny, že pohos5nské služby při plesové
sezóně budou zajištěny jejich prostřednictvím. Zároveň by však bylo vhodné, aby pořadatelé před
konáním těchto akcí s provozovatelkami prodiskutovali své představy o zajištění této služby.

Stručná bilance ukončeného roku 2017
V roce 2017 obec realizovala řadu akcí s různou ﬁnanční náročnos9.
•
Finančně nejnáročnější byla výstavba čis5čky odpadních vod pod Vlkonicemi, která si vyžádala
náklady téměř 20 mil. Kč bez DPH. Dle názorů odborníků však byla vysoutěžená cena vzhledem k
rozsahu a náročnos5 stavebních prací i instalované technologii poměrně příznivá. Před koncem roku
byla uvedena (na základě povolení) do zkušebního provozu. Ten potrvá cca jeden rok. Po prvních
zkušenostech i obsluha čis5čky velmi oceňuje její kvalitu, na straně druhé je též vyšší náročnost
obsluhy. Realizací této ČOV se obec zbavila rizika ﬁnančních sankcí, protože předchozí ČOV
pracovala (spíše nepracovala) na základě časově omezené povolené výjimky.
•
Mezi další akce patří komplexní rekonstrukce čás5 místní komunikace ve Vacově-Vlkonicích a
Rohanově. V souvislos5 s instalací nového asfaltového povrchu došlo na těchto komunikacích též k
výměně vodovodních uzávěrů (zemní soupravy), výměně železných vodovodních přípojek, instalaci
vpus> na dešťovou vodu a též prodloužení kanalizačního potrubí. Opravena byla další část MK ze
Lhoty nad Rohanovem do Milíkova, která též slouží jako cyklotrasa. Opravy výtluků se nepodařilo
realizovat v plném rozsahu , a to z časových důvodů ﬁrmy, která toto prováděla. Pokračovat se bude
na jaře 2018.
•
Na náměs> ve Vacově (nad tarasem) došlo k demolici veškerých objektů a zařízení. Prostor je nyní
„čistý“ a připravený pro plánovanou realizaci schváleného projektového záměru, či osázení parkovou
zelení.
•
Mezi další akce patří rekonstrukce vy5povaných prostor v budově OÚ, rozšíření veřejného osvětlení
a zahájení poměrně náročné revitalizace Vlkonického rybníka. Tento řadu let plnil funkci žumpy pod
nefunkční čis5čkou.
Na většinu těchto akcí, které stály cca 30 mil. Kč, se podařilo zajis5t určité dotační prostředky. K jejich
nejistému získání je však nutno absolvovat poměrně dlouhý a také technicky i administra5vně náročný
proces. V případě podpory pak dodržet v předepsané lhůtě veškeré stanovené podmínky. Nikdy není nic
poskytnuto „zadarmo“. Druhá strana mince je však ta, že obec nemá žádný úvěr a do roku 2018 vstupuje s
hotovos> na účtech ve výši přes 20 mil. Kč.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Z knihovny

Nové knihy
Josef Kalina
Dlouhá křivolaká cesta
Oldřiška Ciprová
Dívčí válka
Jojo Moyesová
Krasojezdkyně
Anna Jacobsová
Panský dům
Hana Marie Körnerová
Pán hor I. a II.
Stephen King
Colorado Kid
Michel Bussi
Černé lekníny
Táňa Keleová-Vasilková
Dva životy
Nataša
C. L. Taylor
Nehoda
Nora Roberts
Výhodný obchod
Stefan Ahnhem
Oběť bez tváře
Vlas;mil Vondruška
Husitská epopej VI.
1461 - 1471
Liane Moriarty
Šílené výčitky
Angela Marsons
Otevřený hrob
Jiří Kolář ze Zbenic
Selským rozumem
Lenka Vlková
Ty, moudré ráno - a já,
večer hloupý
Pro dě;
Jo Nesbo
Zachrání doktor Proktor
Vánoce?
Jeﬀ Kinney
Deník malého
poseroutky 12.

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:
Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy
srdečně zvou na tradiční
FARNÍ PLES
v sobotu 3. 2. 2018 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově. Hrají BRATŘI NAUŠOVI.
Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek Obuv Patera.
*****
Sbor dobrovolných hasičů Přečín srdečně zve všechny občany na
MASOPUSTNÍ PRŮVOD PŘEČÍNEM
v neděli 11. 2. 2018 od 14.00 hod.
a na
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELICI
v úterý 13. 2. 2018 od 19.00 hod.
v obecním sále ve Vacově, masky jsou vítány!!!
*****

*****
Tělovýchovný spolek Javorník
za podpory Javornického rozvojového spolku
pořádá dne 24. 2. 2018
v době od 10.30 do 16.00 hod. v areálu Vintr Ski klub
Javorník
ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 2018
v disciplíně dvoukolového slalomu na lyžích nebo snowboardu.
Závody jsou určeny pro všechny věkové kategorie počínaje přípravkou až
po dospělé. Propozice závodu a způsob podání přihlášky zájemci najdou
na www.tj-javornik.cz
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Číslo 1, 29. ledna 2018

Společenská kronika
V měsíci listopadu a prosinci 2017 jsme poblahopřáli k životnímu
jubileu těmto občanům:
Grabmüller Miroslav

Benešova Hora

87 let

Chum Fran'šek

Benešova Hora

87 let

Zborníková Jaroslava

Benešova Hora

86 let

Caisová Zdeňka

Benešova Hora

84 let

Bastlová Marie

Žár

83 let

Uhlíř Josef

Milíkov

83 let

Hejpetrová Zdeňka

Přečín

82 let

Machová Anna

Vlkonice

80 let

Škopek Miroslav

Miře'ce

75 let

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 domácnos1 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

Dne 8. 12. 2017 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opus'la
drahá manželka, maminka paní Maruška Škopková,
za 'chou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

s názory redakce.

Inzerce
•

Prodám zavařovací sklenice bez víček. Velké 50 ks - 7,- Kč/ks, malé 30 ks - 4,- Kč/ks. Info na
tel.: 776 646 022

•

Firma KCB vodní světy Rohanov hledá zaměstnance. Nástup možný od března 2018. Bližší
info na tel.: 603 596 490

•

Pronajmu prostory bývalé kavárny ve Vacově. Volné ihned, prostor nabízí různé možnos'
využi1, více info při osobním jednání dohodnutém na tel.: 606 552 961

•

Pronajmu 2 + kk ve Vacově, volný ihned, kauce nutná. Nájem 3.000,- Kč + zálohy. Více info na
tel.: 606 552 961

•

Nabízím péči a pomoc v domácnos( starším lidem - úklid, nákup, zahrada, společnost apod.
Info na tel.: 604 661 991
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Chovatelův dvorek
Zdravíme Vás všechny v novém roce! Rok 2017 utekl jako voda a rozloučili jsme se s ním
tradiční pouťovou výstavou a výroční valnou hromadou naší základní organizace.
Na výstavě jsme rádi přivítali všechny naše příznivce. Návštěvníků bylo opět mnoho a
věříme, že i spokojených. Tentokrát byla výstava obohacena o zajímavou drůbež přítele
chovatele z vimperské organizace. Díky mu za přínosné hostování a díky všem našim příznivcům za
podporu naší výstavy. Na úplný závěr roku jsme na výroční valné hromadě vyhodno'li činnost za celý rok
a plánovali ak'vity na rok následující. Chuť do další práce je u všech našich členů, jen jedna věc se zcela
nedaří, a to rozšíření našich řad. Snad bude tento rok příznivější. Stále rádi přivítáme nové zájemce o
chovatelství.
Věříme, že jste všichni strávili příjemné vánoční svátky, prožili veselého Silvestra a op'mis'cky
přivítali Nový rok. Přejeme Vám všem, našim sousedům, přátelům, příznivcům a známým v novém roce
mnoho štěs1, pevné zdraví a dostatek sil. S Vámi všemi se v tomto roce opět rádi setkáme na našich
chovatelských akcích.
K životu ovšem nepatří jen situace radostné a op'mis'cké, a tak jsme se bohužel hned druhý týden
letošního roku rozloučili s dlouholetým členem naší organizace, přítelem Janem Rejškem.
Jaroslav Kubát

ČOV VLKONICE
Původní stav

Výstavba

Dokončená stavba

