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Obec Vacov zve na tradiční 

 

MIKULÁŠSKOU POUŤ 
7. a 8. 12. 2019 

 

sobota 7. 12. 2019 

od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje skupina Labyrint,  
   v obecním sále. 
 
neděle 8. 12. 2019 

9 - 12 hodin  Prodejní výstava  drobných rukodělných   

   výrobků na OÚ Vacov.   

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

10.00 hodin Dudácká kapela na náměs1. 

10.30 hodin  Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.  
   Hlavní celebrant P. Ing. Zdeněk Gibiec,  
           rektor budějovického semináře.   
 

 Stánkový prodej 

 Na náměs1 můžete potkat Mikuláše s čerty a andělem. 

Na Štědrý den od 10.00 do 12.00 hodin můžete přijít do kostela  
ve Vacově pro betlémské světýlko.  

Ve 22.00 hodin pak bude poutní mše svatá. 
Další pořad bohoslužeb o Vánocích upřesníme ve vývěsce před kostelem. 

Přejeme požehnané Vánoce a těšíme se na vás.  
Farní společenství Vacov  

Dne 10. 12. 2019 bude OÚ  
z technických důvodů uzavřen. 
 
Dne 31. 12. 2019 bude provoz 
úřadu pouze   
od 7.00 - 11.15 hod. 
Úkony spojené s výběrem 
správních poplatků budou 
prováděny 31. 12. 2019  
pouze do 10.00 hod. 

 
Svoz komunálního odpadu  

• Svoz v 52. týdnu    
 proběhne jako  
 v běžném týdnu. 
• Svoz v 1. týdnu 2020 

bude posunut  
 na pátek 3. 1. 2020. 
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Z obecního úřadu 

Vítání občánků  
 Program listopadové neděle měl starosta obce 
opravdu symbolický. Od dopoledního přivítání nových 
občánků v obřadní síni obecního úřadu prak;cky 
plynule přešel k odpolednímu posezení se seniory 
v obecním sále.   

 Při podzimní slavnos; jsme opět přivítaly dvě 
skupiny miminek. Nejprve pět děvčátek – Adélu 
Smilovou z Přečína, Annu Machovcovou z Miře;c, 
Barboru Voldřichovou z Vlkonic, dvojčata Lenku a 
Elišku Turhunovy z Vlkonic a jednoho kluka Jakuba 
Nauše ze Žára. Druhou skupinku tvořili tři kluci - 
Šimon Lád  a Tadeáš Šturma, oba z Vacova, Jakub 
Novotný z Benešovy Hory, a holčička Daniela Heřtová 
ze Žára. 

 Slavnos; doprovodily svým půvabným 
vystoupením dě; z mateřské školy pod vedením paní 

učitelky Hany Pálové. Po krátkém projevu starosty pana 
Miroslava Roučky a podpisech rodičů do velké pamětní 
knihy následovalo předání dárků od obce rodičům - 
finanční hotovost, kvě;ny a pamětní knížečky. Tradiční 
dřevěnou hračku věnoval dětem dlouholetý sponzor 
této akce, firma MIVA Miře;ce. 
 Přejeme novým občánkům i jejich rodinám 
šťastný a pohodový život v naší obci. 
Momentky z této slavnos; tradičně na svých fotkách 
zachy;la paní Veronika Šťastná a lze si je prohlédnout 
na hIps://vero10.rajce.idnes.cz/Vitani_10_11_2019/ 

Jana Blatná, matrikářka 

13. setkání seniorů 
 Nebyl by to správný listopad ve Vacově, kdyby se 
zde nesešli senioři. Letos již po třinácté. Po krátkém 
úvodu pana starosty tentokráte překvapily účastníky 
břišní tanečnice. Vystoupení skupiny Orient Dance 
Strakonice potěšilo nejen oko, ale do víru tance byli 
vtaženi všichni, kdo měli chuť vyzkoušet si břišní tanec. 
To, co vypadá na pohled velmi jednoduše, je ve 
skutečnos; vykoupeno tvrdým tréninkem. O to více se 
bylo čemu zasmát. Toto uvolnění pak odstartovalo 
velmi dobrou náladu celého setkání, ke které přispělo i 
kvalitně připravené občerstvení, ky;čka pro dámy a 
hudba tria Orion. Sólo tentokráte patřilo manželům 
Hejpetrovým z Přečína, kteří krátce před setkáním 
oslavili životní jubilea. 
 Odměnou pro organizátory je pak poděkování od 

odcházejících účastníků, jejich úsměv a poznámka: Tak 
zase za rok! 

Pavla Valtová 

Vážení spoluobčané, 
dovoluji si jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Vacov popřát Vám všem 

spokojené a klidné proži1 vánočních svátků a v novém roce 2020 mnoho štěs1 a 

úspěchů v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví. 

V souvislos� s ukončením roku 2019 bych chtěl popřát mnoho úspěchů v novém roce 

všem složkám, klubům a zájmovým organizacím působícím v obci, které svou činnos1 

přispívají k obohacení veřejného života, propagují a reprezentují obec. 

Miroslav Roučka, starosta obce 



7. 12. 2019 Taneční zábava 
8. 12. 2019 Mikulášská pouť ve Vacově 
10. 12. 2019 Vánoční dekorace 
14. 12. 2019 Adventní koncert Vacov 
  Adventní troubení Javorník 
17. 12. 2019 Vánoční besídka 
21. 12 2019 Divadelní představení 
26. 12. 2019 Turnaj ve stolním tenise 
31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 Novoroční 
výstup na Javorník 
1. 1. 2020 Novoroční ohňostroj 
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Volejbalový turnaj smíšených družstev  
o Sametový pohár 

 V sobotu 16. 11. 2019 se v tělocvičně základní 
školy ve Vacově uskutečnil volejbalový turnaj 
smíšených družstev o Sametový pohár. Akce se 
zúčastnilo celkem 5 týmů - Zdíkov, Čes6ce, Vacov A, 
Vacov B a bavorský Deggendorf. Dobrou herní kvalitu 
všech družstev potvrzovala jejich vyrovnaná bodová 
skóre, což také přispělo ke skvělé atmosféře během 

jednotlivých zápasů.  
 Turnaj se hrál systémem „každý s každým“. 
Finálová kola se posléze hrála na dva vítězné sety o 1. a 
3. místo. Z vítězství se zcela zaslouženě mohl radovat 
tým z Deggendorfu, který ztra6l jen jediný set, a to 
s týmem ze Zdíkova. Zdíkovš@ si svým vynikajícím 
výkonem vybojovali 2. místo. Vacovský tým A se musel 
spokojit se tře@m místem. Bramborovou pozici obsadili 
„Borci“ z Vacova. Tým z Čes6c se tentokrát ocitl 
v tabulkové lis6ně na samém konci.  
 Naši hráči a hráčky se v následujících měsících 
chystají na další dva turnaje. 7. 12. 2019 se vypraví na 
ženský Mikulášský turnaj do Zdíkova a během 
vánočních svátků navš@ví opět Čes6ce na turnaji 
smíšených družstev. 
 Děkujeme obci Vacov za pomoc při organizaci 
turnaje, stejně tak všem sponzorům (NoVy Vacov, 
pohos6nství u Milušky Lenka Roučová a IVAR CS spol. 
s.r.o.) za finanční podporu a dary. 

Markéta Machová 

Křest knihy Josefa Pecky 
 
 Další kniha z dílny Josefa Pecky je na světě. 
Tentokráte o zaniklých sklárnách na Šumavě. Josef 
Pecka pochází z Lenory, jeho otec byl sklářem, a tak je 
mu tato oblast našich dějin velmi blízká. Vydal se po 
stopách sklářské historie,  hledal zachovalé památky na 
kdysi velmi prosperující obor a výsledkem je kniha 
Toulání za šumavskými sklárnami. Ve Vacově jsme měli 
tu čest být u křtu této nové knihy. Kmotrem knihy se 
stal PhDr. Ladislav Čepička. A kř6lo se stylově  -
skleněnými úlomky. Součás@ tohoto posezení byla i 
přednáška s projekcí. Josef Pecka velmi poutavě 
vyprávěl o místech, která při psaní knihy navš@vil. 
 Účastníci besedy měli v závěru možnost zakoupit 
si knihu a doplnit ji i autorovým věnováním. 

Pavla Valtová 
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Ze školy 

Nová počítačová učebna 
 Na začátku roku 2019 zpracovalo vedení ZŠ 
Vacov projekt nové počítačové/jazykové učebny pro 
žáky školy. Žádost o dotaci byla podána do výzvy 
„Zvyšování kvality a dostupnos6 infrastruktury pro 
vzdělávání“ v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Naše žádost byla vyhodnocena jako nejlepší a byla 
v plném rozsahu podpořena. Jde o velký úspěch, 
jelikož z celkové částky 4,3 miliónu korun určené pro 
všechny vimperské a pracha6cké školy, získala naše 
škola částku 1 milion. Naši žáci se tedy mohou těšit 
na kompletně novou počítačovou/jazykovou učebnu 
s moderním vybavením včetně nových PC, monitorů, 
stolů, židlí i programového vybavení pro výuku cizích 
jazyků. V tuto chvíli probíhají nezbytné kroky pro 
úspěšnou realizaci projektu. Nová učebna by měla 
být uvedena do provozu v únoru 2020. 
 

Ovoce, zelenina a mléko do školy 
 Stejně jako v minulých letech i letos se ZŠ Vacov 
zapojila do projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina 
do škol. Oba projekty jsou spolufinancovány 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Cílem projektu Mléko do škol je 
podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a 
mléčných výrobků. Cílem projektu Ovoce do škol je 
zvýšit u dě@ oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně 
jejich stravovacích návyků, @m bojovat pro6 dětské 
obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace.  
 Pro naši školu to znamená, že nám je každý 
týden zcela zdarma doručen 1 kus ovoce nebo 
zeleniny a 1 kus nějakého mléčného výrobku pro 
každého žáka školy.  Závozy mléka i ovoce a zeleniny 
probíhají po celý školní rok. V rámci projektu čeká 
žáky i doprovodný program ve formě ochutnávky 
čerstvého exo6ckého ovoce a ochutnávky 
neobvyklých mléčných výrobků. 
 

Projektová výuka NP Šumava 
Dne 16. 10. 2019 navš@vily 1. a 3. třídu lektorky z NP 
Šumava (jsme jejich partnerskou školou). Dě6 si s 
lektorkami užily mnoho zábavy a dozvěděly se 
spoustu zajímavých informací.  
 V první čás6 se seznámily s programem Život 
skřítka Šumaváčka - paní lektorka dětem představila 
víly a skřítky, které se starají o přírodu, a společně s 
nimi objevovaly zajímavos6 z prostředí lesa, louky, 
rašeliniště apod. 
 Druhá část se nazývala Veverka Zrzka a plody 
našich dřevin. Jak už sám název napovídá, program 
byl zaměřen na dřeviny a jejich plody. 

Mgr. Jakub Vilánek 

Spaní ve škole  
a projektový den Sví3me 100x jinak 

 V noci z 31. 10. na 1. 11. 2019 se naše škola 
proměnila v jednu velkou noclehárnu. Všechny dě6 
z prvního stupně se sešly večer v 18 hod ve škole, ve 
třídách rozbalily karimatky a spacáky a začalo jedno 
velké dobrodružství.  
 Po setmění jsme se vydali na lampionový 
průvod, který vedl od školy přes autobusové nádraží, 
kolem školky.  Průvod končil na fotbalovém hřiš6, kde 
se dě6 rozdělily na dvě party. Jedna část šla zpět do 
školy a druhá prošla stezkou odvahy.  Večer jsme 
zakončili pyžamovou párty na chodbě. 
Druhý den jsme ráno zahájili hromadnou snídaní 
v jídelně. Paní kuchařky nám navařily čaj a my vybalili 
zásoby z domova. 
 Řádně posilnění jsme vyrazili na cestu za 
poznáním. Na stanoviš@ch jsme plnili nejrůznější 
úkoly – zapojování obvodu a rozsvícení žárovky, 
tvorba ohniště, první pomoc způsobená popálením, 
výroba camery obscury a rozklad světla na duhu, 
seznámili jsme se se Sluncem, slavným vynálezcem  
A. Edisonem a mnoho dalšími zajímavostmi. 
Přestože byla na nás v pátek již vidět únava, celá akce 
proběhla v objevitelském duchu a zažili jsme na ní 
mnoho legrace. 

Mgr. Dana Kohoutová 
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 Ve středu 20. listopadu jsme se zúčastnili v 
hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno slavnostního 
vyhlášení 9. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku. 
Poté, co nás odborná komise poslala do finále, 
rozhodovaly hlasy zaslané prostřednictvím sms nebo 
online hlasováním. Díky zaslaným hlasům jsme se 
dostali mezi první tři finalisty, z čehož jsme měli 
obrovskou radost. Napě@ trvalo až do samotného 
galavečera, kde byly slavnostně vyhlášeny výsledky 
ankety. Umís6li jsme se na druhém místě, což pro naši 
jednotku, sbor, ale i obec hodně znamená. Kromě 
6tulu Jednotka dobrovolných hasičů roku 2019 jsme 
obdrželi finanční hotovost a několik věcných cen. Do 
ankety bylo přihlášeno 135 sborů z celé republiky. 
Ráda bych proto poděkovala všem členům zásahové 
jednotky za jejich práci, čas a nasazení, našemu 
zřizovateli Obecnímu úřadu ve Vacově v čele s panem 
starostou Miroslavem Roučkou, všem našim 
sponzorům, bez jejichž pomoci by naše činnost 
nemohla být na takové úrovni, jaké je, a veliteli 
jednotky Mírovi Molitorovi. V neposlední řadě patří 
velké poděkování Vám všem, kteří jste nám poslali 
hlas, protože díky tomu jsme mohli toto krásné 
ocenění převzít. Takže ještě jednou velké díky všem 
zmiňovaným.  
 Záznam z galavečera bude možno vidět na 
programu ČT 2 v sobotu 7. 12. od 16,05 hod. 
 
 V sobotu 16. 11. 2019 se někteří naši členové a 
hasičky z Rohanova zúčastnili největší akce svého 
druhu v historii státního podniku Lesy České republiky 
s názvem Den za obnovu lesa. Snahou této akce je 
obnovit lesy zdevastované suchem a kůrovcovou 
kalamitou. 
 Hasiči zásahového jednotky, hasičky a mládež 
našeho sboru pomohli naší obci zasázet nový les. 
Všech 19 účastníků akce vysadilo na pasece Ptákovy 
Lhoty 2000 listnatých stromů. Chtěla bych jim 
poděkovat, že si v dnešní hek6cké době našli čas a 

tento víkendový den věnovali této akci. Poděkování 
patří i obci Vacov, Pekárně NoVy Vacov za poskytnuté 
občerstvení. Dále chci poděkovat za přípravu 
občerstvení paní Hance Pálové a panu Daliboru 
Bostlovi. 
 
 Jménem Sboru dobrovolných hasičů bychom 
chtěli poděkovat všem našim příznivcům, kteří 
podporují naši činnost. 
Za finanční podporu děkujeme:  Paní Vlastě Ratajové, 
panu Miroslavu Sedláčkovi, panu Josefu Pálovi. Firmám 
M+M s.r.o. – Ing. Milan Farbiak, STTEN s. r. o. 
zastoupená Janem Šťastným, Ver6v Czech Republic 
s.r.o., GREEN CORP s.r.o. zastoupená Petrem Korálem, 
DŘEVOPROFIL s.r.o. zastoupená Petrem Šenkýřem, 
NoVy Vacov s.r.o. a VLČEK Jiří s.r.o. 
Za spolupráci děkujeme: Panu Jaroslavu Laznovi          
a panu Fran6šku Pilnému.  
Poděkování patří panu Josefu Škopkovi ml., který nám 
poskytuje pozemek pro tréninky našich soutěžních 
družstev, a panu Pavlu Čejkovi za jeho údržbu. 
Prodejně Potraviny CT Vacov děkujeme za poskytování 
prostor pro hasičskou nástěnku.  
Velké poděkování patří obci Vacov za podporu nejen 
činnos6 sboru, ale i za zázemí, které vytváří naší 
zásahové jednotce.  
Poděkování patří všem našim členkám i členům, kteří 
se jakkoliv podílejí na činnos6 a reprezentaci sboru a 
obce. 
 Závěrem chceme popřát nejen všem výše 
zmiňovaným, ale i občanům Vacovska a čtenářům 
Vacovského zpravodaje klidné a spokojené proži@ 
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, štěs@ a 
mnoho úspěchů nejen v osobním, ale i profesním 
životě. 
 

Za SDH Vacov : 

Dana Makasová, starostka sboru                              

Miroslav Molitor, velitel sboru  

 ZUŠ pobočka ve Vacově 
 I ve školním roce 2019/20 dojíždí učitelé ZUŠ 
Vimperk vyučovat na pobočku do Vacova. Výuka probíhá 
již šestým rokem v místní základní škole. Letos navštěvuje 
tuto pobočku celkem 31 žáků hrajících na klavír, 
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon a 
trubku. Své umění mladí muzikan6 letos poprvé 
předvedou na Předvánočním koncertě, který se bude 
konat 10.12. 2019 od 17.00 hod. v místním obecním sále.  
 Stále více žáků z Vacova, kteří hrají na dechové 
nástroje, se zapojuje do dechového orchestru, který 
působí v ZUŠ Vimperk. V letošním roce je takových žáků 
už 10. I 6 se zúčastní akcí, které dechový orchestr těsně 

před Vánocemi pořádá. V pátek 20. 12. 2019 se uskuteční 
dva koncerty, které navš@ví celkem 1000 žáků základních 
škol z Vimperka a okolí. V sobotu 21. 12. 2019 si můžete 
dechový orchestr poslechnout na veřejné generální 
zkoušce a v neděli na již tradičním Adventním koncertě. 
Akce pro veřejnost se uskuteční v KD Cihelna ve Vimperku 
od 15.00 hod. Předprodej lístků na obě akce bude zahájen 
29. 11. 2019 v 15.00 hod. v ZUŠ Vimperk. Přijďte si 
poslechnout naše žáky na koncert do Vacova i na 

koncerty do Vimperka, a zpříjemnit si tak předvánoční 
čas. Všechny srdečně zveme. 

      Petra Vališová 

Sbor dobrovolných hasičů Vacov 



 

 
 

Obec Vacov zve na seminář floristky Hany Šebestové 
UKÁZKY VÁNOČNÍHO ARANŽOVÁNÍ. 

Úterý 10. 12. 2019, zasedací místnost obecního úřadu. 
***** 

ADVENTNÍ KONCERT 
souboru Růže a Rose]a pod vedením sbormistra Jaroslava Fafejty, 

v sobotu 14. 12. 2019 od 18.00 hod. 
v kostele sv. Mikuláše ve Vacově.  

***** 
 

SDH Javorník již tradičně srdečně zve na 
ADVENTNÍ TROUBENÍ NA JAVORNÍKU 

14. 12. 2019 od 17.00 hodin. 
Již tradičně Vás zveme v podvečerní čas ke kapličce sv. Antonína na 

Javorníku. Přijďte společně prožít vánoční atmosféru. Opět se rozezní 
vánoční melodie nejen v podání trubačů, ale také smíšeného pěveckého 

sboru Hlasoň a Pošumavské dudácké muziky.  
Punč i jiné teplé nápoje budou pro vás připraveny. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci při nepřízni počasí. 

***** 
 

ZŠ a MŠ Vacov srdečně zve na  
VÁNOČNÍ BESÍDKU I. STUPNĚ,  

v úterý 17. prosince 2019 od 17.00 hodin  
v obecním sále ve Vacově. 

V deset hodin proběhne veřejná generální zkouška. 

*****  
 

Obec Vacov  
uvede Divadelní společnost Háta v komedii 

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ.                                          
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 

V sobotu 21. 12. 2019 od 19.00 hod., obecní sál Vacov.  
Vstupné 400,- Kč.                      

Rezervace vstupenek v obecní knihovně,                                             
 Pavla Valtová - tel. 388 431 270. 

***** 
 

Tělovýchovný spolek Javorník zve na tradiční  
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE,  

který se uskuteční 26. 12. 2019 v sále v Hotelu Krásná Vyhlídka.  
Registrace účastníků je od 9:00. Více na www.javorniksumava.cz.  

***** 
 

Tělovýchovný spolek Javorník pořádá  
dne 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ  VÝSTUP 
 na rozhlednu Karla Klostermanna na Javorníku. 

Stánek s občerstvením vždy od 11.00 - 16.00 hod., jak na Silvestra,  
tak i na Nový rok. K poslechu zahrají Šumavš@ kozáci a Šumaři ze Stach. 

***** 
 

Obec Vacov srdečně zve na již tradiční 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 

v úterý  1. 1. 2020 v 18.00 hod. na autobusovém nádraží ve Vacově. 
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Od 23. 12. 2019  

až do 31. 12. 2019  

bude knihovna uzavřena. 

 
Nové knihy 
Slívová Lenka    
Charlo]a - Žena T. G. M. 
Nesbö Jo 
Nůž 
Dvořáková Petra 
Chirurg 
Mlynářová Marcela 
Dáma s prošlou zárukou     
Emmert FranRšek 
Holokaust 
Jan Svěrák 
Bohemia 
Robert Bryndza 
Kanibal z Nine Elms 
 

Pro děR 
Vetešková Michaela  
Jak maminka vyprávěla  
o 20. stole@  

Krolupperová Daniela 
Polštářoví podvodníci 

 
 
 
 
 
 

 
A na závěr:  
Co popřát do nového roku? 
Hodně zdraví, protože je 
vzácné! 
Hodně štěs3, protože je 
krásné! 
Pár dobrých přátel, protože 
bez nich to nejde! 
Krásný rok 2020 přeje  

Pavla Valtová, knihovnice 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce: Z knihovny 
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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. 

 Úvodem dnešního příspěvku se upřímně omlouváme 
všem našim věrným čtenářům za výpadek naší rubriky 
„Chovatelův dvorek“ v minulém vydání Vacovského 
zpravodaje. Zastávkovala si technika a nepodařilo se dodat 
příspěvek do tohoto vydání včas. Ani v dnešním příspěvku 
se bohužel na pokračování zajímavého a širokého  tématu o 
plemenech českých holubů nedostane.  
      Měsíc se s měsícem sešel a máme před sebou advent 
a !m i termín druhé tradiční chovatelské výstavy. V 
letošním roce se bude konat mikulášská pouť o víkendu 7.- 
8. prosince, a tak si Vás dovolujeme v neděli 8. prosince od 

9 hodin pozvat na naši zimní – mikulášskou výstavu. 
Vynasnažíme se opět chovatelnu naplnit výsledky našich 
odchovů a snad přidat i něco navíc. Velmi rádi se opět 
setkáme s našimi příznivci, hlavně s těmi nejmenšími. Blížící 
se konec roku bývá !mto setkáním mile zpříjemněn. 
Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na shledanou! 

Jaroslav Kubát 

V měsíci říjnu a listopadu oslavili životní jubilea Eto občané:  

Chovatelův dvorek 

Škopková Věra Vlkonice 92 let 

Hadravová Růžena Čábuze 90 let 

Albrechtová Jiřina Javorník 86 let 

Menšík  Jan Přečín 85 let 

Kůs Karel Vlkonice  82 let 

Vítovcová Marie Vlkonice 82 let  

Švecová Olga Vlkonice 80 let 

Horká Anna Vlkonice 75 let 

Ševčík Václav Vlkonice 70 let 

Bastlová Marie Žár 85 let 

Hejpetrová Zdeňka Přečín 84 let 

Hejpetr Alois Přečín 80 let 

Machová Anna Vlkonice 82 let 

Trojanová Anežka Lhota nad Rohanovem 80 let 

Ira Jan Přečín 75 let 

Klimeš FranEšek MiřeEce 75 let 

Pourová Marcela MiřeEce 75 let 

Inzerce 
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