
Výročí v listopadu 

 
21.11.1344 – Karel IV., Arnošt z Pardubic a Jan Lucemburský položili 
základní kámen ke gotické novostavbě katedrály svatého Víta, Václava a 
Vojtěcha na Pražském hradě. 
 
29.11.1378 – Zemřel Karel IV. , český král a římský císař z dynastie 
Lucemburků. 
 
16.11.1893 – Byl založen fotbalový klub Sparta Praha (jako Athletic Club 
Královské Vinohrady), nejúspěšnější klub českého fotbalu. 
 
27.11.1895 – Alfred Nobel podepsal svou poslední závěť a odkázal 31 
miliónů tehdejších švédských korun na fond každoročního oceňování 
vědeckých a jiných zásluh, z čehož pak vznikla Nobelova cena. 
 
25.11.1915 – Albert Einstein předložil konečnou verzi gravitačního zákona, 
známého jako obecná teorie relativity. 
 
22.11.1916 – Americký spisovatel Jack London zemřel na předávkování 
morfiem. 
 
11.11.1918 – Skončila první světová válka: Německo podepsalo příměří 
v Compiègne ve Francii a rakouský císař Karel I. podepsal abdikační 
listinu, čímž se rozpadlo Rakousko-Uhersko. 
 
4.11.1922 – V Egyptě objevil britský archeolog Howard Carter vchod do 
hrobky krále Tutanchamona v Údolí králů. 
 
8.11.1948 – Při letecké havárii se ztratila nad průlivem La Manche téměř 
polovina reprezentačního hokejového mužstva Československa. 
 
7.11.1957 – V NDR začala výroba vozů značky Trabant . 
 
5.11.2006 – Irácký diktátor Saddám Husajn byl odsouzen k smrti 
oběšením za zločiny proti lidskosti. 
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Co jsi prožil, víš  
co se stane - ve   
hvězdách 
zůstává ti …. teď 
 
 
 
Bylo to, jaks žil 
vždy v souladu s 
tvým slovem? 
Sprav, co ještě jde 
 

Zdeněk Janík 



Z obecního úřadu 
 

Rada obce se na svých zasedáních mimo jiné zabývala: 
• Aktualizací plánu vodohospodářských investic na rok 2013. K této problematice 

proběhla schůzka na OÚ Vacov za účasti zástupců provozovatele naší vodohospodářské 
infrastruktury, firmy ČEVAK a.s. Byly stanoveny priority pro nadcházející kalendářní 
rok 2013, a to s ohledem i na finanční možnosti obce. Projednán byl i plán potřebných 
investic do budoucnosti. Řada z nich je však bez získání určitých dotačních prostředků 
pro obec těžko realizovatelná. Dotační možnosti v tomto tzv. programovacím období 
(2007-2013) však nebyly pro obec naší velikosti příznivé.  Dotační program Státního 
fondu životního prostředí (SŽPF) byl určen pro obce a města nad 2000 obyvatel a nebo 
obce do 2000 obyvatel, na jejichž katastru se nachází území „zvláštního určení“, např. 
chráněné krajinné oblasti apod. Dotační program Státního zemědělského intervenčního  
fondu (SZIF) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) byl určen pro obce do 500 
obyvatel. Zde mohly žádat i obce do 2000 obyvatel v případě vodohospodářské 
infrastruktury. Naše obec zde měla dvakrát  úspěšnou žádost na obnovu stávajících 
„problematických“ úseků vodovodního řadu. V rámci tohoto dotačního programu, však 
jako u většiny jiných, žádosti značně převyšovaly uvolněné finanční prostředky. Navíc  
byly zřejmě upřednostňovány žádosti obcí do 500 obyvatel, pro které byl tento program 
určen. Dle konzultace této problematiky  na SFŽP by mohlo být pro naši obec relativně 
výhodnější nové programovací období od roku 2014. Je to však pouze předpoklad. 

• Novou vyhláškou obce o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stávající vyhláška, 
která stanovila platbu za tuto službu  byla z roku 2001 a  cena vycházela ze skutečných  
nákladů za rok 2000. Od tohoto roku do současnosti náklady spojené s touto službou 
značně vzrostly. Předchozí zákon umožňoval stanovení poplatku do  500 Kč na osobu  
a rok. Nový zákon z roku 2012 stanoví horní limit  ve výši 1000 Kč na osobu a rok. 
Částka však musí být podložena výpočtem  vycházejícím ze skutečných nákladů za 
přechozí uzavřený kalendářní rok (v tomto případě 2011). Z RO vzešel návrh ceny a 
podkladů k nové vyhlášce obce. Ke zveřejnění návrhu vyhlášky dojde  obvyklým 
způsobem a poté se jím bude zabývat zastupitelstvo obce. Pro informaci je možno 
uvést, že  navržená cena je 500 Kč na osobu a rok. Dosavadní cena z roku 2002 je 
440 Kč na osobu a rok a nebyla po celé toto období měněna.  

• Návrhem ceny vodného a stočného na rok 2013. Firma ČEVAK a.s. předložila 
cenovou kalkulaci veškerých vynaložených nákladů. Ta vychází jednak ze skutečnosti 
za předchozí kalendářní rok a dále z nákladů, které vzniknou v  roce 2013. Rozhodující 
měrou se do této částky jako v roce předchozím promítlo procentuální navýšení nájmu, 
který provozovatel platí obci.  Nájemné je zvyšováno v souladu s „plánem obnovy 
vodohospodářské infrastruktury“ schváleného zastupitelstvem obce. Je však 
skutečností, že toto nájemné zdaleka nepokryje finanční potřeby do této sféry. Bude též 
na programu následujícího ZO. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 
Starosta obce svolává  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov  

na 13.12.2012 od 19.00 hodin . Program bude zveřejněn ve vývěskách obce. 
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• 26.11. Pletení 
adventních věnců 

• 2.12. Dětské divadlo 
• 2.12.  Rozsvícení 
 vánočního stromu 
• 7.12.  Mikulášská 
 nadílka BABY 
 CLUBU 
• 8.12.2 Sv. Lucie  na 
 Javorníku 
• 9.12.  Mikulášská 
 pouť 
• 9.12. od 14.00 hod 
 Setkání harmonikářů 
• 13.12. od 19 hod. 
 Zastupitelstvo obce 
• 14.12.Vypouštění 
 balónků 
• 21.12. od 20.00 hod. 

Vánoční koncert 
Lenky Filipové 

• 22.12. Adventní 
koncert v kostele 

po út st čt pá so ne 
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24 25 26 27 28 29 30 

31       

PROSINEC 2012 

 

Obec Vacov zve na tradiční MIKULÁŠSKOU POU Ť   
v neděli 9.12.2012. 

 
9 - 12 hodin Výstava betlémů na OÚ Vacov. 
   Prodejní výstava výrobků s ukázkou drátování 
   na OÚ Vacov.   
10.00 hodin  Dudácká  kapela na náměstí. 
11.30 hodin Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše.  
   Hlavním celebrantem bude P. Roman Dvořák.  
14.00 hodin Setkání harmonikářů v obecním sále. 
 
   Stánkový prodej - občerstvení. 

 
***** 

 

       6. setkání seniorů 
 

 V neděli 11. listopadu 2012 se uskutečnilo 6. setkání seniorů 
naší obce v obecním sále. Úvod patřil dětem ze základní školy pod 
vedením Mgr. Jany Voldřichové a Terezy Králové z MŠ. Zdařilé 
taneční a pěvecké  vystoupení se velmi líbilo. 
  Setkání se poprvé zúčastnila také paní Anna Vachelová z 
Rohanova, která v dubnu letošního  roku oslavila 103. narozeniny. 
Osobně ji přivítal starosta obce za potlesku celého sálu. Jí také 
patřilo úvodní taneční sólo. K dobré zábavě přispěla i skupina Trio 
Orion. 
 Naši senioři si setkání užili a těší se již na příští. 

Z 6. setkání seniorů 



Ze školy 
Kurzy práce na počítači 

Základní škola Vacov nabízí vzdělávací kurzy z oblasti IT 
technologií. Kurzy jsou určeny pro ty, kteří by si rádi osvojili, 
případně rozšířili svoje teoretické i praktické znalosti z oblasti 
počítačů a výpočetní techniky.  

Základy práce na PC  
Kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují naučit s osobním 
počítačem. Náplň kurzu: 

základní pojmy počítačů (hardware, software, složení PC, 
operační systém) 

ovládání PC (práce s Windows, práce se soubory a složkami, 
kopírování, přesouvání, mazání, úprava prostředí, nastavení, 
tisk ...) 

internet (síť, internetové prohlížeče, vyhledávání informací, 
email, odkazy, mapy ...) 

práce s programy (základy malování a úpravy obrázků, základy 
psaní a úpravy textu v programu MS Word, tvorba 
prezentací v programu MS Powerpoint) 

Práce na PC 
Kurz je určen pro uživatele, kteří zvládají základní ovládání PC 
(uvedené výše) a chtějí rozšířit své dovednosti. Náplň kurzu: 

MS Word (panely nástrojů, formátování písma a odstavce, 
pokročilé funkce, odkazy, záhlaví zápatí, sloupce, 
tabulátory, obsah) 

MS Powerpoint (tvorba prezentací, práce se snímkem, tvorba 
přechodů a animací, nastavení prezentace) 

MS Excel (tvorba chytrých tabulek, práce s tabulkou, formát 
buňky, vzorce a funkce, grafy) 

multimédia (přehrávání audio a video souborů, práce 
s fotoaparátem a videokamerou, úprava obrazu, zvuku a 
videa) 

Kurzy budou probíhat v ICT učebně základní školy, která je 
vybavena dostatečným počtem kvalitních počítačů a datovým 
projektorem. Díky tomu bude vše názorné a jednodušší. Kurzy 
budou otevřeny v závislosti na počtu zájemců. Cena jedné 
vyučovací hodiny (60 minut) by neměla přesáhnout 100 Kč za 
osobu (opět záleží na počtu přihlášených). Výše uvedené okruhy 
jsou jen orientační a v případě zájmu není problém upravit náplň 
kurzu Vašim individuálním potřebám. Pravděpodobný čas a den 
konání kurzu: každé úterý nebo čtvrtek v odpoledních hodinách 
(záleží na domluvě přihlášených). Celkový počet lekcí (hodin) je 
opět závislý na domluvě přihlášených.  

Přihlásit se můžete osobně v ředitelně školy, telefonicky na 
čísle 388 431 144 nebo emailem: admin@zsvacov.cz  
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Čajový dýchánek 

 V podvečer Halloweenu jsme se sešli v páté třídě, kam nás pozvala třídní učitelka 
našich ratolestí na čajový dýchánek. Samotné pozvání už znělo lákavě. A jaké bylo naše 
překvapení, když jsme vstoupili do třídy. Z lavic udělaná téměř slavnostní tabule s  ubrusem, 
hořící svíčky, vařila se voda na čaj a na kávu. Děti, které byly také pozvané, měly připravené 
své sezení a na něm společenské hry. 
      Nejdříve jsme probrali třídní záležitosti a pak jsme si prostě jen společně povídali. 
Naše sezení bylo motivováno minulostí našich předků, neboť do minulosti nahlíží v současné 
době i naše děti. Na jedné lavici jsme proto mohli 
nahlédnout do starých slabikářů, památníků a dokonce 
jsme si mohli prohlédnout i vysvědčení jedné z babiček 
z roku 1932.  Děti si mezi tím společně hrály a pak 
podnikly výpravu po večerní škole. 
      Za všechny zúčastněné píši, že to byl opravdu 
příjemně strávený čas. Je jen škoda, že se nás sešlo tak 
málo. Je těžké v dnešní uspěchané době najít volnou chvíli, 
ale věřte, stálo to za to. Myslím, že to, že děti viděly, jak 
spolu maminky umí „kamarádit“, mělo pro ně také určitý význam.  Již teď se těšíme na 6. 
prosinec, kdy budeme mít další, vánočně laděný čajový dýchánek. 
     Chceme tímto paní učitelce Kateřině Kaskounové poděkovat za její čas a hlavně za 
tento originální nápad.                                                                                                              

Za všechny zúčastněné  D. Makasová 

 
Reedukace 

 
I v letošním školním roce se na naší škole věnujeme žákům s poruchami učení v rámci 

reedukační péče. Reedukace je označení takových speciálně – pedagogických metod, které 
rozvíjí nebo upravují narušené funkce a činnosti (sluch, zrak, řeč, pohybové a rozumové 
schopnosti). Mezi nejčastější specifické poruchy učení patří dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie aj.                                                                            
Pro bližší vysvětlení: předpona dys - znamená nedostatečný, nesprávný, neúplný vývoj určité 
dovednosti nebo funkce.                                                                                           
- Dyslexie znamená poruchu čtenářských dovedností.                                                          
- Dysgrafií označujeme poruchu psaní.                                                                             
 - S touto poruchou je velmi úzce spjata dysortografie, která se projevuje v chybném      
pravopise.                                                                                                                            
- Dyskalkulií  nazýváme poruchu osvojování matematických dovedností.                    

Tyto poruchy učení jsou mnohdy kombinovány navzájem, často rovněž v kombinaci 
se syndromem poruchy pozornosti spojeným s hyperaktivitou tzv. ADHD  nebo syndromem 
poruchy pozornosti bez hyperaktivity tzv. ADD. 
  Na naší základní škole se snažíme, aby tyto děti byly správně diagnostikovány, a to 
odborným vyšetřením v Pedagogicko-psychologické poradně. 
Nápravu, neboli reedukační péči, pak zajišťují pedagogové, jež jsou speciálně vyškoleni pro 
práci s těmito dětmi. Věnují se jim nad rámec běžného výukového vedení, obvykle jednou 
týdně přibližně 30 – 45 minut. 

Velmi důležitá je i průběžná a soustavná spolupráce se zákonnými zástupci daného 
dítěte a stejný postup při nápravě specifických poruch učení i v domácím prostředí. 

                                                                              Mgr. Eva Štěpánková 



 

 

Logopedie 

     V letošním roce budou moci rodiče se svými dětmi opět využít služeb logopeda                        
a logopedického asistenta. V minulých letech se o nápravu řeči zasloužila paní učitelka Ludmila 
Kůsová, která se pečlivě věnovala desítkám dětí. Patří jí velký dík. Neméně se o rozvoj správné 
výslovnosti i celkový osobnostní rozvoj dětí starají paní učitelky v MŠ, které svým každodenním 
trpělivým působením pomáhají dětem v jejich prvních krůčcích v mateřské škole, ale i v přípravě 
na školní docházku. Zvládnutí správné výslovnosti je jedním z důležitých předpokladů  pro to, 
aby se dítě po nástupu do školy mohlo v klidu soustředit na nové informace, dobře rozumělo 
učiteli a učitel dobře rozuměl tomu, co se dítě snaží vyjádřit. Pro nácvik čtení a psaní je správná 
výslovnost a rozvoj motoriky předpoklad zcela zásadní. 
      V současné době spolupracujeme s Mgr. Janou  Vavřincovou, která vystudovala učitelství, 
speciální pedagogiku, a má atestaci z logopedie. Dvanáct let vede soukromou logopedickou praxi. 
Já působím na škole jako logopedický asistent od roku 2010. Absolvovala jsem kurz pro 

preventisty řečové výchovy v Telči a začala spolupracovat s paní 
učitelkou Kůsovou. Vedu logopedický kroužek, ve kterém se snažíme 
napravovat u dětí chybnou výslovnost hlásek, ale věnujeme se i dalším 
aktivitám podle individuálních potřeb. Tímto děkuji rodičům za 
důvěru  i spolupráci. 
     Paní magistra Vavřincová pro učitelky MŠ a mě ochotně připravila 
již dva semináře, které se uskutečnily 18. září a 3. října. Tématem 
prvního semináře byla školní zralost. Řečové výchově byl věnován 
druhý seminář. Obě akce byly velmi dobře připravené s praktickými 
ukázkami pomůcek i pracovních postupů.  

     Největším pomocníkem při rozvoji řečových dovedností jsou stále říkanky, veršovánky, 
pohádky a písničky. Protože jsou na ně děti zvyklé z naší  MŠ, můžeme i my ve škole v takové 
výchově pokračovat. Proto se z družiny ozývá každý den po obědě předčítaná pohádka, u které se 
děti uklidní, odpočinou si a rozvíjí svoji představivost. V prvním ro čníku si děti rády zatančí, 
zacvičí i zazpívají s klavírním doprovodem. Tato aktivita napomáhá rozvoji pohybové koordinace 
a citu pro rytmus. Druháčci jsou zvyklí zahajovat hodinu básničkou nebo písničkou. Vedle 
krásných klasických českých pohádek se letos těšíme na světové pohádky, které zahájí naše 
cestování po světě.                              
 S pohádkou jsme navštívili Afriku, teď nás čeká čínská pohádka. Děti ze třetí a čtvrté t řídy 
se pustily do básnické tvorby. Připravily nápadité básně do dalšího ročníku výtvarné a literární 
soutěže „Čestický brambor“, které se účastníme každý rok. Letos je téma „Vesmír“.   

                                                                               Mgr. Alena Marie Jopková 
  
Řečová kvalita se projevuje i v cizím jazyce. Žáci 3. třídy se učí sami vystupovat před třídou 
hrou „Na učitele“. Zábavnou formou si procvičují jednoduché anglické pokyny, slovní zásobu, ale 
především se učí správně a spisovně vyjadřovat.                                                           

                                                                                 Mgr. Kateřina Roučková 
  
Pátá třída umí s mluvenou formou jazyka docela dobře zacházet, proto se učíme techniky 
přednesu, mluvení, vyjadřování. Hrajeme si se slovíčky a s frázováním. V tomto měsíci jsme 
začali básnický kurz.  

                                                                                  Mgr. Kateřina Kaskounová 
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Vyhlášení dětské šumavské hasičské ligy 2012 
 

 Hasičské sezóně 2012 již dávno odzvonilo, ale nejmenší účastníci Šumavské hasičské 
ligy (dále ŠHL) ještě nebyli odměněni za své výkony. Tento rok se totiž dětská rada ŠHL 

rozhodla připravit pro děti oficiální vyhlášení dětské 
hasičské ligy. O pořadatele se ucházel právě Vacov, a 
tak se 20. října 2012 do vacovského sálu sjela družstva 
dětí z okresů Prachatice, Strakonice, Klatovy i Český 
Krumlov, aby společně oslavily své hasičské úspěchy. 
Vyhlášeno bylo 10 nejlepších týmů v kategorii mladších 
i straších. Děti doprovázeli jejich vedoucí i rodiče, tudíž 
se celý sál téměř zaplnil. 
Místní hasiči společnými silami připravili celé sváteční 
odpoledne, včetně her a občerstvení v podobě 

obložených mís. Na tomto místě je nutné poděkovat všem sponzorům a to nejen za zmíněné 
pohoštění, ale i krásné ceny a poháry pro vítěze! 
 Krátce po 14 hodině přivítal Michal Roučka všechny přítomné, zhodnotil letošní 
sezónu a poté se již přistoupilo k samotnému vyhlášení. Jako první byla vyhlášena kategorie 
mladších dětí. Uvedu pořadí od 10 místa – Žihobce, Svatá Maří, Benešova Hora, Vacov 
B, Vacov A, Poříčí a Dřešín. Medailové umístění bylo následující: 3. místo Jáma, 2. místo 
Třísov a na místě 1. skončilo družstvo z Dolan. 
 Po předání diplomů, cen, pohárů i šampaňského se přešlo na vyhlášení kategorie 
starších. Zde od 10 místa: Poříčí, Senetářov, Benešova Hora, Stachy, Dřešín, Vacov B a 
Jáma. O celkové vítězství v této kategorii se do poslední chvíle vedl urputný boj, ve kterém 
nakonec zvítězilo a stalo se nejlepším družstvo z Třísova. Druhé místo obsadily děti 
z Vacova a třetí děti ze Žihobec. 
 Pro zpestření odpoledne přišly na řadu hry, tanec 
s balónkem, soupeření o to, který tým dokáže rychleji 
obléci jednoho člena do zásahového obleku, včetně 
zásahových bot, rukavic i helmy. Poslední na řadu přišla 
velmi oblíbená židličkovaná. Děti byly za každou hru 
odměněny sladkostí. Dokonce ani rodiče, vedoucí 
družstev a kamarádi malých hasičů nepřišli jen posedět.     
I oni si totiž zahráli židličkovanou a zdá se, že právě           
i tohle byl pro děti velký zážitek. 
 Po dokončení všech soutěží děti dostaly obložené mísy a nacpaly svá vyhladovělá 
bříška. Mladší děti se pomalu odebraly k domovu a pro starší vypukla diskotéka. Tu pro děti 
připravil Vláďa Červeň, který hudbou provázel i celé sváteční odpoledne, za což mu moc 
děkujeme!  
 Příjemné odpoledne skončilo okolo 20 hodiny. Podle mého názoru, ohlasů vedoucích 
soutěžních družstev i dětiček samotných soudím, že se vyhlášení povedlo, a jen doufám, že 
se jeho konání stane tradicí.  
 Závěrem chci poděkovat všem našim malým hasičům i jejich vedoucím za skvělou 
reprezentaci našeho sboru i obce Vacov. Teď nám hasičům nezbývá nic jiného, než se těšit 
na novou hasičskou sezónu 2013 ☺    

(in) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
6. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební doprovod TRIO ORION. 
Dopravu možno objednat telefonicky na   OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 
***** 

 
Připravujeme: 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

Lenky Filipové 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně  
Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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Nové knihy 

Afrika, má láska 
Corinne Hofmann 
 
Okamžik změny 
Nora Roberts 
 
Mráz přichází z hradu 
Michal Vieweg 
 
Královna král ů 
Headley Maria 
 
Nikdy 
Táňa Keleová-Vasilková 
 
Král ův dluh 
Vlastimil Vondruška 
 
Sněhulák 
Jo Nesbo 
 
Radoslav Brzobohatý 
Jan Brdička  
 
Narozeniny 
Danielle Steel 
 
Můj život s Hitlerem, 
Stalinem a Havlem 
Pavel Kohout 

 

Pro děti 

Ukradená písmenka 
Lenka Rožnovská 
 
Pohádky z hájovny 
Gabriela Kopcová 

Pozvánky na akce: 

 
Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov zvou na 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMKU 
a 

POHÁDKU MALÁ ČERTICE  
Obecní sál Vacov, 2.12.2012 v 16.30 hodin, vstupné 40,- Kč. 

Vstupenky v předprodeji v Obecní knihovně ve Vacově. 
Po skončení pohádky nás andílci a čertíci  

doprovodí na náměstí, 
 kde v 17.30 hodin přivítáme paní Zimu a  

společně rozsvítíme vánoční strom. 
 

Občerstvení  zajišťuje ZŠ Vacov.  
Výtěžek z prodeje půjde na konto základní 

školy. 
 

***** 
 

NF KK a TJ Javorník zvou na 
TRADI ČNÍ SV. LUCIE NA JAVORNÍKU 

8.12.2012  od 17.00 hod. 
Průvod Lucií po Javorníku, rozsvícení betlému u Kapličky. 

Večer plný zábavy s country muzikou, trochou divadla, ohňovou show 
a zvěřinovými hody. 

Více na www.javorník.cz a www.vacov.cz 
 

***** 
 

ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov 
Vás srdečně zvou na  

 "VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKU S PŘÁNÍM 
JEŽÍŠKOVI" 

v pátek 14.12.2012 od 14.30 hod. 
 na náměstí ve Vacově. 

Těšit se můžete na VÁNOČNÍ JARMARK  
s výrobky našich žáků  a na občerstvení. 

Výdej balónků na obecním úřadě od 14.30 hod.,     
o 45 minut později  Rádio Impuls odstartuje    

slavnostní vypuštění balónků. 
 

***** 
 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

LENKY FILIPOVÉ 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin  v obecním sále. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná na tel.: 388 431 270. 
Vstupenky jsou k vyzvednutí v Obecní knihovně ve Vacově. 
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Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

 
 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.       Neprodejné. 
 

 
Redakční rada: Pavla Valtová, 
J.Blatná, a Mgr. V. Česánková. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

 

Číslo 11, 21. listopadu 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci říjnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Houdková Vlasta Přečín 89 let 

Vítovcová Marie Přečín 89 let 

Vlček Leopold Benešova Hora 87 let 

Škopková Věra Vlkonice 85 let 

Vácha Václav Čábuze 85 let 

Šoulová Růžena Nespice 83 let 

Machová Věruška Miřetice 89 let 

Wintrová Helena Vlkonice 83 let 

Špalková Karla Žár 80 let 

Caisová Helena Miřetice 75 let 

Hadravova Růžena Čábuze 83 let 

Narovcová Marie Žár 80 let 

Kůs Karel Vlkonice 75 let 

Vítovcová Marie Vlkonice 75 let 

Kaskoun Josef Přečín 70 let 

Matoušová Věra Benešova Hora 70 let 

Inzerce 
 
• JUDr. Jan Langmeier, advokát, poskytuje komplexní služby, zastupování v soudních 

sporech, sepisování smluv apod. v pobočce kanceláře: Přečín č. 15, Vacov. Úřední 
hodiny dle domluvy. Kontakt: tel.: 604 920 147, email: jan.langmeier@gmail.com 

 
• Prodám byt ve Vacově 1+1. Tel.: 721 146 972. 

****** 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
čkyňského souboru Růže a Roseta pod vedením sbormistra  

Jaroslava Fafejty. 
V sobotu 22.12.2012 od 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše ve Vacově. 

Všichni jsou srdečně zváni. 
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 MLADŠÍ   ŽÁCI  SK  VACOV 

 
     Podzimní sezónu začali mladší žáci v nové sestavě. Někteří z nich 
přešli do kategorie starších, doplnili je kluci, kteří se v červnu rozloučili 
se starší přípravkou, a hrát sem dojíždí i kluci ze Zdíkova. Proto je tým 
nazvaný Společenství Vacov/Zdíkov. 
     Byla to pro ně změna, neboť žáci hrají 1. A třídu. Silní soupeři, větší 
vzdálenost při dojíždění na zápasy, ale zvládli to bravurně a ke 
spokojenosti svého trenéra p. Přibyla, neboť přezimují na 4. příčce z 9 

zúčastněných týmů. 
     Zahálet nebudou ani v době, kdy hřiště pokryje sníh. V tělocvičně pokračují dvakrát týdně 
v trénincích a již 1. prosince odehrají zápasy prvního kola zimního turnaje v Oseku na 
Strakonicku. Tak kluci, ať se daří i tam !                                                                                                                 
 

 


