
Štědrý den  
 

         Štědrý den byl dnem přísného postu a malým dětem za to slibovali, že 
uvidí zlaté prasátko. Práce bylo hodně s přípravou krmiva a zvlášť hospodyně 
s vařením. Také bývalo zvykem stavěti si doma betlém. Na kolovratu muselo 

se upřísti něco nití, o nichž  věřili, že nikomu neuškodí ani 
hrom, ani blesk, ani hadí jed, kdo má ve svém obleku několik 
stehů z těchto nití. Z těsta na vánočky nosili stromům a včelám. 
Byl-li na Štědrý den vítr, hádali, že stromy se ramlují a že bude 
hodně ovoce. Mnoho hvězd na nebi znamenalo, že slepice hod-
ně ponesou. Holky házely pantofel za hlavu. Padl-li  špičkou ke 

dveřím, dostane se z domu. Klepaly na kurník, ozvala-li se slepice, znamenalo 
to vdavky, ozval-li se kohout, ztrátu panenství. Nosily v náručí louč. Bylo-li jí 
sudý počet, dostanou mládence, pak-li lichý počet, vdovce. 
          
         Při štědrovečerní večeři dbali, aby jich byl u stolu sudý počet. Večeře za-
čínala polévkou, dříve, dokud byly obecní rybníky, rybí, později hrachovou 
nebo bramborovou. Pak býval černý kuba, který se pekl na omastku z krupek, 
hub, mléka, vejce a býval velice chutný. Potom býval hrách, švestková omáč-
ka, krupičná kaše sypaná perníkem. Ovšem dříve bývaly ryby smažené nebo 
v černé omáčce. Každý pak dostal vánočku, jablka a ořechy. Chystání vánoč-
ních stromků vznikalo na vsích až v pozdější době. 
          
         Na půlnoční hodně chodili. Za stara bývalo zvykem, že před mší sv. bě-
hali kluci kolem kostela a mečeli jako ovce. Po stranách stávali pastýři a bekali 
jako berani. V kostele bývali dva pastýři. Jeden na kruchtě, druhý za oltářem a 
přede mší svatou, po evangeliu a pozdvihování střídavě troubili. Zpívaly se ko-
ledy a varhaník napodoboval hru dudáků. To pomatujeme také ve Vacově. Bo-
ží hod byl co nejvíce svěcen, ani na návštěvy se nechodilo. 
Na sv. Štěpána se začalo koledovati a přicházely děti i ze vzdálenějších vesnic. 
Dříve si dávali hospodáři o tom svátku posvětit v kostele obilí, které pak zamí-
chávali do obilí k setí. 

 
Z kroniky Žára sepsané farářem Fr. Špalkem, kráceno. 
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Z obecního úřadu 
 
Dne 16.12.2010  se uskutečnilo 2. zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vacov.     
Přítomno bylo 12 z 15 řádně zvolených zastupitelů. Starosta po krátkém přivítání předložil 
zastupitelům návrh programu jednání, který by poté bez připomínek schválen.  
Z programu ZO: 
• V bodě 4 zastupitelé schválili dosavadní jednací řád zastupitelstva i pro toto funkční ob-

dobí. 
• Další bod se týkal volby výborů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že zastupitelé  

nenavrhli na výzvu starosty žádné kandidáty do těchto výborů, které musí být ze zákona 
zřízeny, předložil návrh předsedů a členů starosta. Na předsedu finančního výboru byl 
navržen Mgr. Zd. Říha, za členy pak zastupitel M. Moutelík a ing. Marie Roučková,  kte-
rá vykonávala funkci předsedkyně tohoto výboru v minulém volebním období. Na před-
sedu kontrolního výboru byl navržen ing. Vl. Frič a dále členové Mgr. Václav Štěpánek 
a Miroslav Molitor. Zastupitelé navržené předsedy i členy těchto orgánů poté schválili. 

• Bod 6 se týkal vodného a stočného na rok 2011. Komentář k této problematice přednesl 
radní ing. Zd. Novák. Poté se však zjistilo, že převážná část zastupitelů, která si nechává 
zasílat veškeré dokumenty z OÚ elektronicky (e-mailem), poklady k tomuto bodu pře-
dem neobdržela. Ukázalo se, že došlo k neúmyslné chybě při odeslání. Starosta poté na-
vrhl, aby se zastupitelé k tomuto bodu sešli mimořádně ještě  před koncem roku 2010. 
Zastupitelé s tímto postupem souhlasili. 

• V následujícím bodě přednesla A. Máchová návrh rozpočtového provizória na rok 
2011, platného do schválení řádného rozpočtu. Dále seznámila zastupitele s návrhem tzv. 
rozpočtového výhledu do roku 2013. Zastupitelé oba dokumenty schválili a stejně tak i 
rozpočtové změny k 30.11.2010 předložené v dalším bodě. 

• V bodě 9 zastupitelé schválili jmenování zastupitele J. Šťastného pro jednání s MěÚ 
Vimperk, odborem výstavby, při pořizování územního plánu Vacov. Pan Šťastný pokra-
čuje v této činnosti v návaznosti na předcházející funkční období, kdy již s MěÚ Vim-
perk spolupracoval. 

• Bod 10 se týkal naší základní školy. Ta se účastní projektu „Šance pro venkovské školy - 
znalosti, schopnosti, dovednosti“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Na projekt, jehož další účastníci jsou ZŠ Malenice a Šumavské Hoštice, 
získaly tyto školy prostřednictvím občanského sdružení Chance in nature - local action 
group se sídlem v Malenicích finanční dotaci. Konkrétně naše škola ve výši 816.655 Kč. 
Zastupitelé schválili dokumenty, na základě kterých obec poskytne občanskému sdružení 
příspěvek na provozní náklady a financování rozvojových projektů ve výši 118.000 Kč a 
výpůjčku na předfinancování tohoto projektu ve výši 81.866 Kč. 

• V dalším bodě seznámil stavební technik obce p. Chum zastupitele s návrhem dokumen-
tu  s názvem Program obnovy vesnice Vacov, aktualizace č. 2 pro rok 2011 - 2015. Na 
základě tohoto schváleného dokumentu je možno žádat každoročně dotaci na konkrétní 
akci. Získat lze však poměrně malé finanční prostředky (řádově kolem 100 tisíc Kč) a 
obec musí dodat minimálně stejnou částku, jako byla obdržená dotace. 

• Bod 12 se týkal úvěrové smlouvy s Komerční bankou na předfinancování projektu      
Rekonstrukce zdravotního střediska ve Vacově, včetně úvěru na financování vlastního 
povinného podílu obce. Zastupitelé tyto nezbytné úvěry schválili. 
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• 22.- 31.12. Knihovna 
uzavřena - dovolená 

 
• 1.1.2011 v 18 hodin 

Novoroční ohňostroj 
 
• 15.1.2011            

Sportovní ples 
 
• 29.1.2011 od 19,30 

Divadelní komedie 
 
• 5.2.2011 Školní ples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V souvislosti s ukončením 

roku 2010 bych chtěl  
poděkovat všem  

organizacím a složkám  
působícím v obci  

za odvedenou činnost  
a některým též  

za reprezentaci a propagaci 
naší obce.  

Všem přeji úspěšný rok 
2011.  

 
Miroslav Roučka, starosta  

po út st čt pá so ne 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

LEDEN 2011 

• V bodě různé seznámil starosta se současnými aktivitami 
obecního úřadu pro další rozvoj naší obce. Konkrétní informace, 
týkající se těchto aktivit, budou zveřejněny v následujícím čísle 
VZ. 

• Zastupitelé poté jednomyslně schválili usnesení přednesené 
MUDr. I.Uhlířovou. Závěrem starosta zastupitelům i přítomným 
popřál k nadcházejícím vánočním svátkům a novému roku. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ na nejdůležitější změny v daňovém řízení u daně  
z nemovitostí platné od 1.1.2011 

(od 1.1.2011 je platný zákon.č. 280/2009 Sb., daňový řád) 
 

• Platnost daňových složenek končí 31.12.2010. Úhradu daně bude 
možné provést prostřednictvím pošty pouze za použití složenek typu A.  

• Složenky typu A k úhradě daně z nemovitostí budou zasílány na adresu 
bydliště poplatníků s uvedenou výší daně pro rok 2011, termín dosud 
není určen, zřejmě nejdříve v druhé polovině dubna.  

• Za nepodání nebo opožděné podání daňového přiznání, dodatečného 
daňového přiznání, hlášení, vyúčtování, následného hlášení nebo 
dodatečného vyúčtování („daňového tvrzení“ dle daňového řádu) u 
všech druhů daní přesahujících 5 dnů po stanovené lhůtě bude ukládána 
pokuta v minimální výši 500,- Kč podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád. 

• Tuto pokutu je povinnost uložit, nelze ji prominout!  
• Pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani              

z nemovitostí, který řešil prodloužení lhůty pro podání přiznání za 
pozemky, u nichž vznikla poplatníkům povinnost podat přiznání k dani 
z nemovitostí v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu, 
byl zrušen pokynem D-340 k 1.1.2011.  

• Od zdaňovacího období roku 2011 je lhůta pro podání daňového 
přiznání k dani  z nemovitostí i v případech výše uvedených důvodů   
do 31.ledna zdaňovacího období.  

S nadcházejícími vánočními svátky  
přeji všem občanům jejich klidné a spokojené 

prožití, do nového roku pak zejména pevné 
zdraví, štěstí a stejně tak úspěchy v profesním  

i soukromém životě. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 



Poděkování            

          SDH Vacov děkuje za sponzorský dar - p. Ing. Arch. Parrové, Vacov 20, firmám NoVy-
pekárna Vacov, STTEN Nespice, Dřevoprofil Vrbice, Dřevovýroba Jiří Vlček Nespice a Instala-
térství Pavel Čejka Vlkonice. 
Dále děkujeme všem našim spolupracovníkům - p. J. Laznovi, p. F. Česánkovi, p. F.Pilnému.
          Všem naším sponzorům a spolupracovníkům přejeme krásné Vánoce, pevné zdraví, mno-
ho osobních i pracovních úspěchů v roce 2011. 

Za SDH Vacov 
Miroslav Molitor, velitel                                     Josef Maránek, starosta 

 

 
 

Zvyky a slavnosti v roce  
 

          Před sv. Lucií (13. prosince) chodívaly lucky. Význam tohoto zvyku byl povzbudit lid ku 
pracovitosti, pilnosti, čistotnosti a zbožnosti. Bývaly to dívky bíle ustrojené, přes obličej mívaly 
průhledný závoj nebo si omočily obličej do vody a potom do mouky, aby se jim zabílil. Na hla-
vách měly bílé čepce. Jedna nesla hadrové dítě, druhá hadr a kartáč, třetí košík s cukrovím, čtvr-
tá štětku, pátá dřevěnou břitvu a jedna byla převlečena za kněžíčka. Měla černý šat a přes rame-
na černý pláštík. Vešly do světnice a začaly zpívati: „My k vám všichni přicházíme svatou Lucií. 
Co ona zkusit musela, každý ví. Nechtěla si krále vzít, zvolila raději umřít, než-li svého Krista 
Pána měla snad zapřít:“ Potom vešli doprostřed světnice, kněžíček se posadil  na židli a začal 
se modlit z knížek. Ostatní zpívaly dále: „Hospodáři s hospodyní my vás prosíme, dovolte nám 
pracovati ve vašem domě. Na rok vám poklidíme, až svou práci skončíme, potom zase s Pánem 
Bohem pryč odejdeme.“ A šly po práci. Jedna vařila. Strčila kvedlačku do hrnce s vodou a nasy-
pala tam popel, ta s dítětem si sedla na stoličku, napodobila pláč jeho a konejšila je, ta klekla na 
zem a drbala, ta štětkou obělovala zeď, ta zametala, vlastně vymetala z koutů smetí na světnici, 
ta s břitvou chtěla holit muže, kteří se před ní schovávali, ta s vidličkou hrozila dětem a pak po-
dělovala. Kněžíček se domodlil a pak vykropil světnici a napomenul všechny domácí. Jedna 
nesla také pokladničku a sbírala peněžité dary, které odvedly kostelu. Když to všechno podělaly, 
ještě peřiny rozházely a všechen nepořádek dokončily, zazpívaly: „My vám všechny děkujeme 
za tu zdvořilost, kterou jste nám prokázali, máme toho dost. My vám všechny děkujem, štěstí 
zdraví vám přejem, jednou v nebeském království, ať se všichni sejdem.“ Pak odcházely o dům 
dál. Později chodívalo lucek méně a nezpívaly, celou dobu, i při práci, byly úplně tiché! Tento 
zvyk ještě někde trvá. 
          Před Vánocemi chodívali s klibnou tři hoši. Jeden si nasadil na hlavu koňskou hlavu udě-
lanou z plátna a vycpanou slámou. Ústa a oči měla namalované uhlem a místo uší peroutky. 
Druhý jej objal zezadu, hlavu složil k jeho kříži a napodoboval tělo kobyly. Přikryli je bílým 
prostěradlem, že vše vypadalo jako bílý kůň. Toho vodil prodavač od domu k domu, v každém 
stavení slibem prodával, žertovně mluvil o jejích vlastnostech a všudy za ni něco dostal. Protože 
karatelé tento zvyk přestrojovati se za zvíře kárali, časem zaniknul. 
          Před svátkem Zjevení Páně dávali si v kostele posvětit vodu, sůl a křídu. Svěcenou vodu 
si v každém domě uschovávali a říkali, že vydrží 7 léta a nezkazí se. Sůl dávali posvětit ve vět-
ším kusu v podobě kolečka a mívali ji pověšenou u plotny. Křídou psávali jména tří sv. králů na 
dveře, dříve to dělal kantor, a dělali také křížky na ostatních dveřích i oknech a nábytku. Vodou 
kropili celé stavení, nejprve světnici a dům, pak dvůr, stodolu, chlévy a říkali: „Mžitka přede 
mnou, mžitka za mnou a Pánbůh sám nade mnou.“ Také někde vykuřovali dům kadidlem a ve-
čer slévala chasa olovo a dle toho, co se jim ulilo, hádali na budoucnost. 

Z kroniky Žára sepsané farářem Fr. Špalkem, kráceno. 
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Kdo bude chtít, aby mu na Štědrý den  
svítilo na stole  betlémské světýlko, může si ho vyzvednout v kostele  

ve Vacově na Štědrý den od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
 
 
 

Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje, milí spoluobčané, 
milovaní vacovští farníci 

 
         Vánoce jsou doslova za dveřmi. I v našem sekularizovaném prostředí (omezování 
církevního vlivu), událost narození Dítěte –   Ježíše Krista, Božího Syna v Betlémě, slaví-
me a připomínáme si jako velikou událost. 
         Vánoce ale nemají být pro nás jen vzpomínkovou slavností na dávnou událost 
v dějinách lidstva. Jen vzpomínáním na vlastní minulost, na dětství, rodný domov a kraj. 
To by bylo málo, to by nestačilo na vánoční radost. Vzpomínky totiž spíše rozesmutňují. 
Pokud se zúčastníme půlnoční mše svaté (24.12.2010 ve Vacově ve 22.00 hodin), uslyší-
me z listu svatého Pavla k Titovi, kde se nemluví o minulosti, ale o naší přítomnosti, ba 
dokonce o naší budoucnosti: „Boží dobrota přináší spásu všem lidem. Vede nás, aby-
chom se odřekli bezbožného života a očekávali to, co nám přinese blaženost.“ 
         Věřte, vážení čtenáři našeho Zpravodaje, že se jedná o skutečné poselství vánoční 
radosti. A mluví se v něm v čase přítomném, ne v minulosti, ale v přítomnosti. „Lidé   
důvěřujte!“ Bůh sám přichází, aby Vám ukázal cestu, mějte proto důvěru! Vždyť je mož-
né přemoci sebemocnější násilí láskou Boží. Snažme se proto, nejenom o Vánocích,     
nikomu neubližovat, nemstít se, být laskavý i na toho, kdo si na nás včera vymýšlel pod-
razy. A tak věřte, že pokud si zachováte dobrotu srdce tohoto  o Vánocích narozeného  
Ježíše, budete mocnější než všichni darebáci a nakonec se vše obrátí k dobrému. 
         Přeji proto všem čtenářům našeho Vacovského zpravodaje, jejich rodinám, blízkým, 
přátelům prožití vánočních svátků v duchu chvalozpěvu andělů: Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobré vůle, ve kterých má Bůh zalíbení! A na Nový rok 2011,  
který zahajujeme 1. ledna Slavností Matky Boží Panny Marie a kdy si připomínáme 
v církvi Světový den míru, ať je to právě Matka Boží, která Vám vyprošuje Boží pomoc a 
ochranu po celý nastávající rok 2011! Bůh Vám žehnej! 

                                                                             P. Jan Janoušek 
                                                                            Administrátor Řkf Vacov 
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Štědrý den „Půlnoční“  Sv. Silvestr  

Pátek 24.12. 22,00 hodin Pátek 31.12 ne 

Narození páně  
Boží hod vánoční 

Bohoslužba slova Nový rok občanský,
Matka Boží P. Maria 

 

Sobota 25.12. 11,30 hodin Sobota 1.1.2011 11,30 hodin 

Svátek sv. rodiny    Bohoslužba slova 

Neděle 26.12. 11,30 hodin Neděle 2.1.2011 11,30 hodin 

Bohoslužby - Vánoce 2010   
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Od 22. - 31.12.2010 
knihovna uzavřena - 

dovolená 
 
 
 
Do nového roku 2011 
přeji všem současným i 

budoucím čtenářům  
pevné zdraví, dostatek 
času na návštěvu 

knihovny a příjemné 
počtení 

 
Jana Blatná, knihovnice 
 

 

Pozvánky na akce: 
 

Obec Vacov srdečně zve na tradiční  
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ   

v sobotu 1. ledna 2011 v 18 hodin na autobusové nádraží ve Vacově 
 
 

Obec Vacov srdečně zve na komedii  
divadelního souboru Čelakovský Strakonice   

DOBA KAMENNÁ 
v sobotu 29.1.2011 od 19,30 hodin. 
Předprodej vstupenek  od 10.1.2011. 

 
 

Připravujeme: 
 
5.2.2011 - Školní ples 
 
12.2.2011 - Farní ples 
 

 

 

Mikulášská pouť 2010 
 
         Letošní Mikulášská pouť proběhla ve zcela tradičním duchu, 
přestože počasí bylo velmi studené a nepříjemné. Stánkový prodej, 
prodej horké medoviny, vystoupení dudácké kapely - to všechno ná-
vštěvníci zažili na náměstí. Před ledovým větrem se na chvíli schovali 
na adventní prodejní výstavě půvabných výrobků našich žen v zasedací 
místnosti OÚ. Nejen malé a zlobivé vyplácela čertovská cháska, Miku-
láš s andělem zase nadělovali a chválili. 
         Odpoledne se milovníci lidové hudby, a hlavně heligonek sešli    
v obecním sále na již 13. setkání harmonikářů, které pořádala obec Va-
cov. Setkáním provázela paní M. Bejčková, která všech 25 oficiálně 
přihlášených umělců vtipně a s přehledem uváděla. Některá vystoupení 
byla excelentní, jiná zase od srdce. Nejmladší 
účastnicí byla  Nikolka Sedláčková (6 let), která 
roztomile zazpívala písničku „To byla kočka“ se 
svým dědečkem Václavem Rubášem.  Třebaže  
jezdí až z dalekého Veselí nad Lužnicí a je             
i z rozhlasu známý, nevynechal dosud ani jednu 
příležitost pobavit zde posluchače písničkou.     
Odpoledne bylo celkově vydařené a jistě se všichni 
těšíme na pokračování příští rok. 

(jb) 



Číslo 12, 21. prosince 2010 
 

 

 

Společenská kronika 
 

 
V měsíci  listopadu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 

Václav Hadrava                  DD Kůsov                  69 let 
Zdenka Hejpetrová             Přečín                         75 let 
Věra  Kůsová                      Vacov                        75 let 
Anežka Winterová             Vlkonice                    75 let 
Alena Trojanová                DD Kůsov                  78 let 
Miroslav Grabmüller          Benešova Hora          80 let 
František Chum                  Benešova Hora          80 let 
Marie Futerová                   Vlkonice                    81 let 
Anastázie Voldřichová       Vlkonice                    82 let 
Anna  Bělohubá                   Vlkonice                    83 let 
Stanislav Pšenička              Vlkonice                    84 let 
Anežka Marešová               Nespice                      86 let 
Květuše Otcovská              Miřetice                     88 let 

 
 
 
 

*** 
 

 
Setkání seniorů 

 
V sobotu 27.11. připravila obec Vacov pro své seniory 4. společné 

setkání. I přes vcelku nepříznivé počasí  
zaplnili již před 14. hodinou senioři téměř 
celý sál. Kdo neměl spojení do Vacova, byl 
ochotně dovezen. Program zahájily děti ZŠ 
Vacov se svým hudebním a půvabným    
tanečním vystoupením. Následoval krátký 
projev starosty,  chutné občerstvení a pak 
již volná zábava. K dobré náladě přispěla i 

skupina Unikol, která hrála k poslechu i tanci. A že se naši senioři 
neostýchali a společné setkání si zaslouženě užívali, může být všem 
více než jasné. 

(jb) 
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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: J .Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  
nemusí vždy souhlasit 
s názory redakce. 

 
 
 

 
 

Více foto ve fotogalerii  
obce na www.vacov.cz 

 

 



  MIKULÁŠSKÁ   BESÍDKA     
            

         Ve čtvrtek 2. prosince se sešly malé děti SDH Vacov spolu s rodiči, aby 
společně, i když trochu předčasně, přivítaly Mikuláše s čerty. 

 Besídka začala oficiální částí, kdy byli rodiče seznámeni 
s organizací kroužku, neboť naše řady rozšířily spousty nových 
dětiček. Pak nastala volná zábava, která byla přerušena příchodem  
Mikuláše a dvou čertů. V ten moment bychom slyšeli upadnout i 
špendlík, jaké nastalo ticho. Následovaly básničky, písničky a sliby 
polepšení, neboť čerti s sebou vzali knihu hříchů a měli přehled o 
všech prohřešcích, které potrestali metličkou. Dokonce nám 
nabídli,že je v případě potřeby  můžeme zavolat  kdykoliv v roce. 
Mikuláš byl nejen krásný, ale i hodný, protože každé z dětí 

obdaroval  dárečkem a hračkou. 
              S jejich odchodem naše besídka skončila, a tak jsme se  s přáním dalšího příjemného 
společného  setkání  rozešli do svých domovů. 

                                                                                                                                      (dm) 
 
 
 

Obec VACOV vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta - ekonoma 
 
Předpokládaný termín nástupu:      1.3.2011 
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
-       splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění 
-       minimálně SŠ vzdělání ekonomického typu s maturitní zkouškou 
-       znalost zákona č. 563/1991 o účetnictví a dalších souvisejících zákonů 
-       základní orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
-       znalost práce na PC  
-       dobré komunikační schopnosti 
 
UVÍTÁME: 
-       praxi v ekonomickém oboru 
-       řidičský průkaz skupiny B 
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat náležitosti dle § 6 odst. 3 zák.c. 312/2002 
Sb., v platném znění, k přihlášce je nutno v souladu s § 6 odst. 4 přiložit tyto doklady: 
− životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se ekonomické činnosti,  
− výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  
− ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

Písemné přihlášky do veřejné výzvy lze podávat v termínu do 30.12.2010 na adresu: 
Obecní úřad Vacov, Vacov 35, 384 86, nebo osobně na podatelnu OÚ Vacov.  

Uzavřenou obálku označte heslem : „Veřejná výzva – EKONOM“ 
Informace na č. tel. 388 431 180, 388 431 102 
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