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Číslo 7-9 
12. září 2022 

Z obecního úřadu 

 Jak již bylo zveřejněno, Česká pošta ukončila k 31. 8. 2022 činnost své 
pobočky ve Vacově. Od 1. 9. 2022 provozuje obec Vacov poštu Partner. Veškeré 
služby zůstávají v podstatě stejné.  Určitá omezení budou pouze u služeb ČSOB. 
 Pošta Partner bude dočasně provozována ve stejných prostorách, které 
doposud využívala Česká pošta. V měsíci září budou zahájeny stavební i další úpravy 
místnos2 na levé straně objektu (od vchodových dveří), doposud využívané jako 
sklad. Po dokončení prací bude pošta Partner přestěhována do této čás2 budovy. 

 

  Provozní doba pošty Partner ve Vacově: 
 

 Pondělí  7.30 - 11.30  12.00 - 17.00 
 Úterý   7.30 - 11.30  12.00 - 16.00 
 Středa  7.30 - 11.30  12.00 - 17.00 
 Čtvrtek  7.30 - 12.30  
 Pátek   7.30 - 11.30  12.00 - 14.30 

Miroslav Roučka, starosta obce 

VOLBY do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 
 
• Voliči z Nespic a ze Žára budou poprvé volit ve volební místnos2 

v Nespicích, Hospoda u kapličky (u pana Šťastného). 
 
• Voliči z Čábuz a Nespických Chalup budou letos poprvé volit v okrsku 

Vacov, zasedací místnost OÚ Vacov.  

Další informace k volbám na webu obce www.vacov.cz 
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  Ze školy 

Zahájení školního roku a den otevřených dveří 
 

 Letošní školní rok jsme zahájili v netradičním 
duchu. V rámci prvního školního dne jsme ve spolupráci 
s obcí Vacov uspořádali v budově základní školy den 
otevřených dveří.  
 V posledních několika letech se ve dvou etapách 
realizovala rekonstrukce podkroví a střechy školy. Druhá 
část rekonstrukce byla dokončena v březnu 2022. Díky 
této rekonstrukci vznikly v prostorách půdní vestavby 
čtyři nové učebny. V letních měsících se nám podařilo 3 
učebny vybavit a připravit na letošní školní rok. 
 Možnost podívat se do nových, ale i původních 
prostor školní budovy si nenechalo ujít ohromné množství 
lidí. 1. září 2022 přišlo více než 300 návštěvníků, domácí i 
přespolní, staří i mladí, současní i bývalí žáci, rodiče a 
prarodiče, učitelé, ale i lidé bez jakékoliv vazby na naši 
školu. A ohlasy byly velmi pozi2vní. Půdní vestavba 
sklidila velký úspěch. V nové fyzikální a chemické 
laboratoři se „mikroskopovalo“, v počítačové učebně se 
programovalo a ve velké přírodovědné učebně se 
poznávaly rostliny. Většina bývalých žáků také 

vzpomínala, jak se do zaprášených prostor původní půdy 
kdysi nosily léčivé byliny. Líbily se ale i ostatní prostory 
školy. Absolven2 školy hledali tu svou bývalou učebnu, 
kam chodili do první třídy, nebo naopak kde končili svoji 
školní docházku. V žákovské kuchyňce si mohli 
návštěvníci posedět a občerstvit se. Mnoho lidí využilo 
příležitost a prozkoumalo všechny prostory školy včetně 
dílen, čítárny, venkovní učebny, tělocvičny a nevynechali 
ani kotelnu.  
 Den otevřených dveří se vydařil a měl v obci i v 
okolí velký ohlas. Rádi bychom při této příležitos2 
poděkovali obci Vacov a panu starostovi. Díky výborné 
spolupráci s obcí se za posledních 10 let realizovalo ve 
školní budově velké množství akcí, inves2c a projektů. A 
ve škole je to vidět.  
 Rádi jsme vám naši školní budovu ukázali a 
doufáme, že se v ní bude s radosE vzdělávat i třída 
prvňáčků, které jsme zde 1. září přivítali. A samozřejmě, 
že kvalitní zázemí bude sloužit další dlouhá léta všem 
současným i budoucím žákům z Vacova a okolí. 

 
Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele 

Jihočeský kraj vypsal dotační program finanční pomoci pro nejzranitelnější skupiny  

My v tom Jihočechy nenecháme: 
 

 Rodiče s dětmi ve věku od 3 let až do ukončení střední školy – na rozvojové ak2vity děE, žádos0 nepřijímá 
OÚ 

 Rodiny s dětmi do 3 let a dětmi, na které rodič pobírá příspěvek na péči – pokud je příjem v rodině nižší 
než 13.000 Kč na jednoho člena rodiny - žádos0 přijímá obecní úřad 

 Senioři a osoby pobírající invalidní důchod  
a) samostatně žijící osoba má nižší příjem než 16.000 Kč 
b) průměr v domácnos2 je nižší než 12.000 Kč - žádos0 přijímá obecní úřad 

 
Bližší informace dostali občané v letáku nebo na www.myvtomjihocechynenechame.cz, kde jsou též 
žádos2 a potřebné přílohy. 
 

    Pokud máte zájem o tento příspěvek a splňujete podmínky, podejte si prosím žádost na OÚ Vacov co   
    nejdříve. 
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Memoriál Ivana Ketzera 

 Poslední červnový páteční podvečer se na 
fotbalovém hřiš� sešly dva týmy. A to fotbalisté a hasiči, 
aby poměřili své síly nejdříve fotbalem a pak hasičským 
útokem. Jako v minulých letech toto soutěžení bylo 
nazváno "Memoriálem Ivana Ketzera", který měl srdce 
hlavně fotbalové, ale fandil i hasičům. Čestného výkopu se 
ujala manželka paní Blanka Ketzerová se svým vnukem 
Kubíčkem. A pak to vypuklo. Zápas byl celkem vyrovnaný,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na vše pečlivě a nekompromisně dohlížel rozhodčí Fanda 
Čtvrtník. Bohužel nepřálo počasí. V druhém poločase začalo 
pršet a zápas se dohrával za velkého deště s blesky nad 
hlavou. Výsledek byl 4 : 3 pro fotbalisty, k požárnímu útoku 
díky vydatnému deš� už bohužel nedošlo. Hasiči by určitě 
opla�li svou fotbalovou prohru. Po skončení zápasu jsme 
všichni společně poseděli. 
 Memoriál chceme odehrát i příš4 rok, abychom se 
opět sešli a připomněli jméno skvělého člověka, jako byl 
pan Ivan Ketzer. 

Dana Makasová, SDH Vacov 

Ze spolkové činnosti 

Soutěže v požárním sportu 

 V sobotu 14. května se po 
dvouleté “pauze“ opět setkali všichni 
hasiči okrsku Vacov na tradiční 
soutěži v požárním sportu. Soutěž 
pořádal SDH Benešova Hora na 
hasičské dráze nad autoservisem. Zde 
se na startovní čáru postavilo celkem 
17 týmů v kategorii dě�, ženy I., ženy 
II., muži I., muži II. a veteráni. Požární 
útoky zahájili � nejmenší hasiči. Jako 
první se na startovní čáru postavil tým 
přípravky SDH Vacov, ve kterém 
soutěží dě� do 6 let. Dále následovaly 
útoky mladších a starších dě4 a útoky 
mužů a žen. Netradiční závěrečný 
požární útok předvedli F. + F. 
Strnadovi se svým přečínským 
týmem. K základně přijeli s traktorem 
a všem ukázali, že i takto se dají 
“srazit“ terče nebo uhasit požár. 
Jejich ukázka byla hezkým 
zpestřením, což ocenili všichni 
přihlížející diváci. 

 O tři měsíce později, v sobotu 
20. srpna, pořádal vacovský sbor na 
stejné dráze 3. ročník dětské hasičské 
soutěže. Tato soutěž byla zařazena 
do seriálu Šumavské hasičské ligy a 
záš�tu nad ní převzala obec Vacov. 
Celý týden byl ve znamení velikých 
příprav. I přes chladné a deš�vé 
počasí se soutěže zúčastnilo 12 týmů 
v kategorii přípravka, mladší a starší. 
Náš sbor měl zastoupení v každé 
kategorii. Tým přípravky s časem 
33,26 s obsadil první místo. Mladší se 
časem 25,34 s umís�li na druhém 
místě za vedoucím lídrem ŠHL 
Budilovem A. Šest týmů se utkalo v 
kategorii starších. Nejrychlejší požární 
útok předvedlo Horní Poříčí (16,23 s), 
Vacov časem 19,21 s obsadil druhé 
místo. Ve speciální kategorii nastoupil 
i fialový “klöckner tým“ dě4 z Přečína, 
který získal první místo. 
 Premiéru měl nově stánek s 
občerstvením v režii SDH Vacov, 
kterého se ujala Dana Makasová se 

svým týmem, za což jim patří veliké 
poděkování. Z dalekého Brna k nám 
na soutěž zavítaly dvě slečny se 
stánkem z Ankety Dobrovolní hasiči 
roku ( www.adhr.cz ), o který se náš 
sbor uchází. Celým dopolednem nás 
provázel Míra Molitor, osvědčený 
“spíkr“ hasičských soutěží, a DJ Václav 
Pavlovič. 
 Jménem našeho sboru děkuji 
za sponzorský dar obci Vacov, 
Veronice Šťastné a Janu Šťastnému 
ml. z nadačního fondu PROŠTĚSTÍ, 
pekárně NoVy Vacov, Josefu Pálovi a 
Michalu Roučkovi. Veliké poděkování 
patří klukům z Benešovy Hory Liboru 
Koutníkovi a Vladimíru Jírovcovi, za 
pomoc a poskytnu4 zázemí. 
Poděkování patří též všem, kteří se 
podíleli na průběhu celé soutěže. 
Další články a výsledky naleznete na 
www.sdhvacov.cz 
 

Michal Roučka 
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Ze života v obci 

Chovatelův dvorek 

Léto je skoro pryč, prázdniny skončily a 
chovatelé tedy mají po své letní pouťové 
výstavě. Po přestávce vynucené covidovými 
opatřeními jsme letos konečně opět mohli 
přivítat naše milé zájemce o králíky, holuby, 

drůbež, zkrátka o chovatelství. I když ani nám, 
chovatelům, se současné „populární“ onemocnění 
nevyhnulo a bylo důvodem trochu menší nabídky 
vystavovaných zvířat i trochu ob4žnější samotné 
realizace výstavy, nakonec se nám podařilo vše vyřešit a 
pro naše milé příznivce výstavu otevřít. 
 Po výpadcích z minulého roku byl znát velký zájem 
a naše chovatelna nebyla chvílemi ani schopna pojmout 
všechny zájemce o prohlídku. Řada návštěvníků přišla i 
opakovaně a opět největší rados4 bylo vidět naše dětské 
návštěvníky. Všem, kteří jste přišli, patří náš velký dík za 
Váš zájem a těší nás, že máme stále tolik příznivců. Malá 
vada na  kráse, trochu méně světla, byla způsobena 
odpojením elektrické energie, která souvisí s probíhající 

rekonstrukcí elektrických rozvodů. Za toto se našim 
návštěvníkům dodatečně omlouváme a zimní - 
Mikulášská výstava, pokud situace dovolí, bude zalita 
dostatkem světla z nových sví�del. Stále se snažíme naše 
zařízení vylepšovat a přinášet našim návštěvníkům vždy 
něco nového. 
 Ještě jednou díky, díky, díky Vám všem za Vaši 
přízeň a podporu a těšíme se v zimě na shledanou! 

 

 

 

 

 

 

 

Vaši vděční vacovš� chovatelé 

Letní koncert u kapličky 
 

 Letní koncert u kapličky se 
pomalu, ale jistě stává pěknou letní 
tradicí. Letošní koncert, který se 
uskutečnil 8. července, byl již tře4 v 
pořadí. Na rozdíl od minulého 
ročníku, kdy musel být koncert kvůli 

nepřízni počasí přesunut do sálu 
hotelu Krásná Vyhlídka, jsme si letos 
mohli kulturní zážitek vychutnat v 
přírodě, přímo u kapličky. Stejně jako 
minulý rok vystoupil ansámbl 
Collegium 1066 m n. m. Tentokrát 
však muzikan� s sebou přivezli 
vynikajícího sólistu, houslistu Jana 
Talicha. Ten, za doprovodu Collegia 
1066 m n. m. přednesl Čtvero ročních 
dob Antonia Vivaldiho. Atmosféra 
koncertu byla výtečná, protože se 
sešlo opravdu početné publikum. 
Koncert navš-vilo přes 200 diváků. 

Počasí bylo krásné, avšak svěží a 
poměrně chladné. Toto snad 
nejméně ocenili hudebníci, pro které 
tak nebylo hraní moc pohodlné, ale 
přesto předvedli vynikající umělecký 
výkon. Po velkém potlesku na konci 
koncertu jsme měli možnost 

poslechnout si i přídavek, u kterého 
byla atmosféra již trošku uvolněnější. 
Diváci mohli svůj kulturní zážitek 
podpořit i sklenkou dobrého vína. 
 
 

Ohlédnu- za kinem bratří 
Čadíků 

Pojízdný Kinematograf bratří Čadíků 
přijel 19. července 2022 na Javorník, 
aby zde opět po čtyři večery promítal 

vybrané české filmy. Letošní letní 
kino promítalo poprvé v úterý, a to 
filmovým příběhem čtyř kamarádů s 
názvem Prvok, Šampon, Tečka a 
Karel. Ve středu to byl dobrodružný 
příběh skutečných psích hrdinů a lidí 
kolem nich s názvem Gump - pes, 
který naučil lidi žít. Pro dě� byl ve 
čtvrtek na programu animovaný 
příběh o rodině Příšerákovi 2. 
Posledním filmem bylo volné 
pokračování trilogie o životě na 
současné české vesnici s názvem 
Cesta domů. Letní kino mělo celkem 
pěknou 
návštěvnost. Během večerů bylo 
povětšinou jasno, avšak na letní dny 
poněkud chladněji. 
Na dobrovolném vstupném, jehož 
výtěžek kinematograf zasílá na 
konto Bariéry, se během těchto 
čtyřech dní vybralo krásných 12.520 
Kč. Z Javorníku pak odjížděl pojízdný 
kinematograf do obce Libníč. 
 Všem našim návštěvníkům 
děkujeme a věříme, že promítání 
vybraných filmů bylo pro všechny 
zajímavým zpestřením letošního léta. 

 
Mar�n Hodina 
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Novinky v knihovně 

 V letošním roce žádala obecní knihovna, 
prostřednictvím svého zřizovatele, o dotace ve dvou 
programech: Visk 3 z Ministerstva kultury na nový 
knihovní systém Tri�us a z Programu rozvoje venkova 
SZIF (Státní zemědělský inves�ční Fond) prostřednictvím 
MAS Šumavsko na technické dovybavení knihovny. V 
obou programech jsme byli úspěšní a celková výše 
dotace je cca 265.000,- Kč. 
 Pro čtenáře to přinese větší komfort při používání 
katalogu knihovny a některé nové funkce. Návštěvníci 
budou moci využívat např. zasílání emailů se seznamem 
vypůjčených knih i při blížícím se konci výpůjčky. 
 Rozšíření služeb knihovny se bude týkat i možnos� 
zapůjčit si elektronickou čtečku knih. Nový program byl 
spuštěn 5. 9. 2022, další bude instalováno během 
podzimu. 

 Obecní knihovna se 4mto dostává na úroveň 
velkých profesionálních knihoven. 

Pavla Valtová, knihovnice 

Český den pro> rakovině 
 

 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří přispěli koupí žluté ky�čky do 
sbírky Český den pro� rakovině. Je to 
nejstarší veřejná sbírka v ČR, která se 
pravidelně koná od roku 1996. Tento rok 
byl tedy již 26. ročníkem. 
Tema�cky byla sbírka a preven�vní letáky 
zaměřeny na nádory děložního hrdla a 

varlat. Znovu jsme v naší obci tuto sbírku podpořili. 
Prodali jsme celkem 274 ky>ček v ceně 8.784,- Kč. Je 
hezké, že i v dnešní nelehké době jsme ochotni pomoci 
druhým, navíc vážně nemocným. Ještě jednou moc 
děkujeme. Poděkování patří i mladým hasičkám, které 

se mnou ky�čky prodávaly, a to Verče Hozmanové, Anetě 
Makasové a Verče Seidlové. 
 V den sbírky nabízelo ky�čky více než 12 000 
dobrovolníků, kteří ke ky�čkám s fialovou stužkou dárcům 
předávali i letáček s informacemi o prevenci nádorů. Na 
sbírkovém účtu se připsalo 17 930 000 Kč. 
Finance z prodeje ky�ček, za zaslané DMS a peněžité dary 
slouží k financování tří pilířových dlouhodobých programů 
Ligy pro� rakovině Praha: 
- Prevence nádorových onemocnění a výchova ke 
zdravému způsobu života 
- Podpora kvality života onkologických pacientů 
- Podpora onkologického výzkumu a přístrojového 
vybavení onkologických pracovišť. 

Dana Makasová, SDH Vacov 

Rozloučení se školním rokem  
v hodině náboženství 

 
 V pondělí 20. června se 
uskutečnilo ve farské zahradě ve 
Vacově poslední setkání hodin 
náboženství, které vede paní učitelka 
Lenka Hanžlová. Opékání buřtů, 
hrám, povídání a zpívání předcházela 
poutavá exkurze do synagogy ve 
Čkyni, jedné z mála dochovaných 
vesnických synagog v Čechách, s níž 
se dě� i dospělí seznámili díky 

průvodkyni paní Haně Dědové. 
 Počasí vypadalo všelijak, 
naštěs4 však umožnilo jak opékání, 
tak posezení, kdy si dospělí mohli 
povídat a dě� se vyřádily v pečlivě 
udržované zahradě. Zároveň s 
prvními tóny kytary Josefa Kaliny 
však spadly první kapky deště,  a po 
několika minutách bylo nutno celou 
sešlost přesunout do provizorního 
úkrytu, kde se pokračovalo ve zpěvu. 
 Na závěr požehnal pan páter 
Janoušek prázdninám i všem 
přítomným. Po společné modlitbě si 

dě� rozdělily bonbóny, které jim 
ještě zbývaly, a všichni se s 
poděkováním paní učitelce za 
laskavé a zábavné vedení 
náboženských hodin rozloučili. 
 Velké díky patří všem, kdo se 
na organizaci této závěrečné 
„hodiny“ podíleli a umožnili všem si ji 
s rados4 užít. A velké díky patří také 
paní učitelce Hanžlové, jejíž hodiny 
dě� baví a mohou se tak těšit na 
další školní rok. 

Markéta Kalinová, Přečín 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDH Javorník Vás srdečně zve na tradiční 
MARTINSKÉ POSVÍCENÍ, 

v sobotu 12. 11. 2022 od 20.00 hod.  v sále hotelu Krásná Vyhlídka. 
Bohatý program s krojovaným předtančením 

v doprovodu s Pošumavskou dudáckou muzikou. 
K tanci zahraje Hartl Band z Radešova. Bohatá tombola. 

Po celý tento den budou v restauracích HUSÍ HODY. 

***** 
Obec Vacov zve na 

STRAŠIDLÁCKOU  DISKOTÉKU pro dě� s doprovodným programem. 
V sobotu 12. 11. 2022 od 15.00 hod. 

Připraven je bohatý doprovodný program. Masky vítány! 
Vstupné dobrovolné. 

Info na tel. : 388 431 270 - Pavla Valtová. 

***** 
Obec Vacov zve všechny seniory na 

14. SETKÁNÍ SENIORŮ 
s malým pohoštěním 

v neděli 13. 11. 2022 od 14.00 hod. v obecním sále. 
K tanci zahraje dechová a taneční kapela Lipenka. 

Prosíme o předběžnou rezervaci na tel.: 388 431 270 - Pavla Valtová. 

***** 
Tělovýchovný spolek Javorník Vás zve na 

KARETNÍ TURNAJ V KAČABĚ, 
v sobotu 26. listopadu 2022, od 13:00 hod. 

v salónku hotelu Krásná vyhlídka. Startovné 100,- Kč. 

PŘIPRAVUJEME: 

Obec Vacov 
uvede Divadelní společnost Háta v komedii 

KAKTUSOVÝ KVĚT. 
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 

V sobotu 17. 12. 2022 od 19.00 hod., obecní sál Vacov. 
Vstupné 450,- Kč. 

Rezervace vstupenek v obecní knihovně, 388 431 270 - Pavla Valtová. 
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Nové knihy 
Jaroslav Kmenta 
Babišovo Palermo I. a II. díl 
 

Jeanne Mackin 
Poslední rivalka Coco Chanel 
 

Anne Jacobs 
Panský dům 5. Bouře 
 

Anna Bolavá 
Před povodní 
 

Hana Marie Körnerová 
Dlouhá cesta 
 

Sarah Larková 
Zvěrolékařka 
 

Cilla Börjlind 
Skočný příliv 
 

Hana WhiUon 
Ludmila z Poděbrad 
 

Oldřiška Ciprová 
Kateřina z Poděbrad 
 

Dominik Dán 
Břemeno minulos� 
 

B. A. Paris 
Dilema 
 

Camilla Läckeberg 
Stříbrná křídla 
 

Patricia Gibney 
Ani slovo 
 

Pro dě> 
Hanka Jelínková 
Pilníček pro tvůj jazýček 
 

Ludmila Šnajderová 
Dobrodružství malého zajíčka 
 

Josef Štěpán 
Logopedie: Listy pro nácvik 
výslovnos� 
 

Hynek Klimek 
Veverčák a Bosonožka na 
Šumavě 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce 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. 

Rubrika o životních jubileích našich občanů byla upravena z důvodu ochrany 
osobních údajů dle nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

o ochraně fyzických osob v souvislosE se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.  

 

V měsíci červnu, červenci a srpnu  oslavili  významné výročí  �to občané:  

Antonín Jelínek, Petr Kolář, Helena Mašková, Marie Horová, 
Jaroslava Vlčková, Marta Mikešová, Bohumil Novák, Hana Daňhová, Eliška 

Pšeničková, Jitka Čejková, Dagmar Kordíková, Růžena Paulová, Vlasta Němcová, 
Hana Železná, Jana Allmerová, Vlasta Solusová, Jarmila Hokšárová, Marie Němcová, 

Jaroslav Grabmüller, Čeněk Novotný, Božena Vacíková, Jaroslav Procházka, Anna 
TuNerová, Marie Hadová, Jaroslava Chumová, Václav Grabmüller, Božena Chumová, 

Zdeňka Volfová, Hana Richtrová, Marie Langová, Josef Kordík, Ludmila Machová, 
Jana Zíková, Ladislav Vlček, FranEšek Nekvapil, Miroslav Šanko, Silvestr Rod, Emilie 

Kroužková, Karel Svačina, Jana Mašková. 

Inzerce 
 

Upozornění 
 

Opětovně žádáme opozdilce,  

kteří ještě nezapla�li poplatek  
za odvoz komunálního odpadu  

a roční poplatky za psy,            
aby tak učinili neprodleně. 

Upozorňujeme též na možnost pla�t poplatky  
přímo na účet obce  

nebo platební kartou na OÚ. 
Bližší informace telefonicky sdělí 

 paní Hana Ptáčková.  
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Inzerce 

 

• Prodám palivové dřevo (smrk). Doprava možná. 
Info na tel: 735 396 115. 

 

• V domově pro seniory Stachy-Kůsov hledáme 
pracovníka na pozici údržbář - všeobecné                
a odborné práce při údržbě objektů, zahrady         
a pozemků. Bližší informace: www.domovkusov.cz 

 

• Ukončujeme rozvoz zelí, cibule, brambor. Je 
možné zajet na farmu do Radomyšle. Prodáváme 
od 24. 9.  do 8. 10. 2022 od 9.00 - 17.00 hod. bez 
objednání. Bližší info na www.farmaumiklasu.cz. 
Rozvoz pouze kysaného zelí, objednávky u paní 
Roučové tel.: 607 923 103. 

 

• Prodám nafukovací vířivku s příslušenstvím. 
Jeden rok v provozu. Cena 11.000,- Kč. Info na tel.: 
777 151 949. 

 

• Koupím garsoniéru zde v okolí. 
 Prodám byt v Nezamyslicích u obce Rabí, 2 + 1, 
 59 m², vlastní garáž, sklep a malý pozemek. Ve 
 výborném stavu, po celkové rekonstrukci. 
 Info na tel. 775 180 531. 


