Výročí v květnu

Číslo 5
27. května 2013

30.5.1431 – V Rouen byla upálena Johanka z Arku, francouzská hrdinka
a bojovnice proti Angličanům.

Uvnitř tohoto vydání:

6.5.1840 – Ve Spojeném království se začala používat první poštovní
známka Penny Black.

Z obecního úřadu
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Bezproudí
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6.5.1889 – V Paříži byla během Světové výstavy otevřena Eiffelova věž.

Ze školy
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7.5.1895 – Alexandr Stěpanovič Popov předvedl v Petrohradu první
rádiový přijímač na světě, který sám vynalezl.

Čevak
Voj. histor. vozidla
Hasičská soutěž

6

29.5.1919 – Měření polohy hvězd při zatmění Slunce prokázala správnost
Einsteinovy obecné teorie relativity.

Nález mincí
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Z knihovny
Pozvánky na akce
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Společenská kronika
Inzerce
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Společenský život
v Rohanově
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18.5.1923 – Zahájeno je pravidelné vysílání Československého rozhlasu.
11.5.1927 – Byla založena Akademie filmového umění a věd, organizace,
která každoročně uděluje Oscara, nejprestižnější ocenění ve světě filmu.
13.5.1950 – Na okruhu v Silverstone se konala historicky první Velká cena
vozů Formule 1, Grand Prix Velké Británie.
11.5.1960 – Agenti Mosadu dopadli nacistického válečného zločince
Adolfa Eichmanna, skrývajícího se v Argentině.
28.5.1961 – Peter Benenson zahájil dopisovou kampaň na podporu
portugalských studentů, na jejímž základě později vzniklo hnutí Amnesty
International.
4.5.1979 – Margaret Thatcherová se stala první ženou ve funkci předsedy
vlády Spojeného království.
30.5.1866 – V Královském českém divadle v Praze měla premiéru opera
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.
3.5.2000 – Byla umístěna první cache pro geocaching a její souřadnice
byly zveřejněny na Usenetu.
(http://cs.wikipedia.org)

UPOZORNĚNÍ
Žádáme
opozdilce, kteří
ještě nezaplatili
poplatek za odvoz
komunálního
odpadu nebo
roční poplatek za
svého pejska, aby
tak učinili
neprodleně.
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Z obecního úřadu
Rada obce Vacov se na svých jednáních mimo jiné zabývala:
•
Navýšením kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Vacov ze stávajících 25 na 45 dětí,
a to od 1.9.2013. V souvislosti s tímto navýšením je nutno řešit personální a finanční
zajištění provozu. Příslušné materiály dodal ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Josef Mráz. Rada
obce pověřila starostu jednat o této záležitosti na odboru školství KÚJčK a předložit zde
„Žádost o navýšení kapacity“ na předepsaném formuláři včetně požadovaných příloh.
•
Výběrem dodavatele prací na rekonstrukci tělocvičny u ZŠ Vacov a budovy
obecního úřadu. Jak již bylo zveřejněno, obec Vacov podala na Státní fond životního
prostředí v rámci vypsaného dotačního programu týkajícího se energetických úspor dva
projekty s žádostí o dotaci na výše uvedené budovy. K žádostem byla požadována
poměrně rozsáhlá stavební dokumentace s položkovým rozpočtem, energetický audit
a řada dalších dokumentů. Vynaložené úsilí se vyplatilo, protože oba projekty byly
vyhodnoceny úspěšně a finančně podpořeny. Příprava a vyhodnocení výběrového řízení
na dodavatele prací bylo svěřeno odborné firmě Stavební služby - Ing. Záhorský.
Předseda stavební komise Fr. Hůle předložil zpracované vyhodnocení výběrového
řízení. Nejvýhodnější nabídky z uchazečů, kteří splnili kritéria předepsaná ve
výběrovém řízení předložila firma Aldast s.r.o. Strakonice. Rekonstrukce objektu
tělocvičny 2.398.091,- Kč, rekonstrukce objektu OÚ 1.960.468,- Kč (ceny jsou bez
DPH). V podmínkách výběrového řízení bylo mimo jiné předfinancování akcí
dodavatelem do doby proplacení vystavené faktury Státním fondem životního prostředí
(60 dnů). Při takovémto platebním způsobu je předpoklad, že obec nebude muset žádat
o úvěr na předfinancování akce. Dále byl dodavatel povinen doložit ke smlouvě o dílo
bankovní záruky ve prospěch zadavatele na částku nejméně 750.000,- Kč (na každou
akci) pro případy řádného neplnění zakázky. RO schválila předložené výsledky
výběrového řízení a pověřila starostu podepsáním smluv o dílo na obě výše uvedené
akce.
•
Žádostí paní Soni Tříškové o zajištění tradiční pouti ve Vacově ve dnech 10. a
11.8.2013 atrakcemi lidové zábavy. RO nabídku paní Soni Tříškové akceptovala
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
•
Vypsaným dotačním programem na rekonstrukce místních komunikací. RO schválila
přípravu projektové dokumentace a zpracování žádosti do regionálního operačního
programu (ROP). Obec v rámci tohoto programu bude žádat o dotaci již popáté (od r.
2008). Žádosti však dosud podpořeny nebyly. Jediná úspěšná žádost v rámci ROP byla
na rekonstrukci a přístavbu objektu zdravotního střediska.
•
Výběrem dodavatele prací na generální opravu kaple sv. Cyrila a Metoděje v
Čábuzích. Obec získala na tuto akci dotaci z Dispozičního fondu česko-bavorsko ve
výši 442.850,- Kč tj. 85 % realizačních nákladů. Obec se musí podílet minimálně 15ti
procenty z vlatních zdrojů. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Garanstav
Strakonice ve výši 520.489,- Kč. Uvedené částky jsou včetně DPH. Práce musí být
dokončeny do 5.7.2013, kdy je v Čábuzích tradiční pouť se mší svatou v této kapli.
Kaple v Čábuzích je v rámci naší obce poslední, která nedoznala komplexní opravu
(jedná se o kapličky ve vlastnictví obce).
Z další činnosti:
•
Naplno se již rozběhly práce na rekonstrukci tělocvičny u ZŠ. Toto zařízení bylo
řadu let v zimních měsících nepoužitelné. Topení bylo po havárii v roce 1999 odpojeno.
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Tepelně izolační vlastnosti budovy byly velmi špatné, a to
jak obvodového pláště, tak i stropní konstrukce. Pouhé
temperování objektu (v době provozu topení) v yž a d ov a lo
obrovské finanční náklady. V rámci rekonstrukce dojde k
zateplení obvodového pláště kvalitním izolačním materiálem
o tloušťce 14 cm. Stávající obvodový plášť měl tloušťku
pouhých 16 cm. Budou též vyměněna všechna okna (téměř 80
ks) a vchodové dveře. Tepelná izolace bude provedena i na
stropní konstrukci. Při prohlídce se objevila řada dalších
závad včetně netěsností střešní krytiny. V rámci této akce je
počítáno též s instalací nové podlahy. V technickém ř e š e n í
je i návrh nejvhodnějšího a nejekonomičtějšího způsobu
vytápění. Práce by měly být dokončeny do 31.8.2013.
Obdobnou rekonstrukci dozná i budova obecního úřadu.
I zde jsou obrovské tepelné ztráty a vysoké náklady na
vytápění.
Pracovníci obce provádějí ve Lhotě nad Rohanovem stavební
úpravy místa, kde se nachází kamenné koryto na vodu.
Toto je zde již od roku 1916. Tehdy sloužilo pro tamní
chalupy jako zdroj pitné vody. Stavení úpravy řeší zejména
odvodnění, utěsnění stávajícího propustku a zřízení vtokové
šachty. Cílem je též celkové zkulturnění tohoto místa,
u kterého se zastavují i turisté.
Poděkování patří všem, kteří po dlouhé zimě vypomohli
s úklidem veřejných prostranství ve všech částech naší obce.
Miroslav Roučka, starosta obce

UPOZORNĚNÍ
Vyzýváme občany včetně chalupářů, aby alespoň v neděli
nebyly prováděny nadměrně hlučné činnosti jako je řezání
dřeva cirkulárkou, sekání trávy atd. Na tuto skutečnost
upozorňuje řada občanů. Požadavek na jednodenní klid po
celotýdenním pracovním procesu je určitě oprávněný.
Vladimír Chum

•

1.6.2013
Dětský den

•

29.6.2013
Oslava 120. výročí
založení SDH

Oznámení o
přerušení dodávky
elektrické energie
5.6.2013 od 8.00-13.00
celá lokalita Tejmlov
5.6.2013 od 12.00-16.00
část obce Čábuze Langův mlýn
6.6.2013 od12.00-16.00
obec Vlkonice - stará
část
6.6.2013 od 8.00-13.00
celá osada Přečínské
chalupy
10.6.2013 od 8.00-14.00
3.7.2013 od 8.00-17.00
celá obec Žár, celá obec
Nespice vč. osady
Podvítovčí, celá obec
Miřetice vč. osady
Ptákova Lhota

Stránka 4

Z výletu do Prahy

Ze školy:

Výlet do Prahy
Děti z II. stupně naší základní školy měly možnost jet 25. dubna
na dvě zajímavé exkurze do Prahy. Jako první navštívily expozici
ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě. Milá průvodkyně
se nás ujala v 11 hodin a více než hodinu děti trpělivě provázela
moderním skleníkem, který je důmyslně zčásti zapuštěn do
skalnatého terénu. Děti si prohlédly všechny tři části skleníku, kde
je rozdílná teplota i vlhkost vzduchu. Průvodkyně je seznámila s
rostlinstvem tropického a subtropického podnebního pásma.
Největší zájem děti projevily v oddělení líhnutí tropických
motýlů z kukel. Tyto kukly sem dodává v pravidelných intervalech
anglická motýlí farma, a to po celou dobu výstavy. Sledovat
zavěšené kukly a právě vylíhlé motýly bylo opravdu fascinující.
Tito krasavci hýřili nejroztodivnějšími tvary i barvami.
Po dostatečném nabažení se přírody jsme se přesunuli do
Národního technického muzea. Zde si děti samostatně prohlížely
jednotlivé expozice, každý si zde vybral, co ho zajímalo. Zatímco
děvčata se zdržovala více v prostorách architektury nebo historie
domácnosti, chlapci obsadili oddělení dopravy, fotografování a
historie tiskařství. V každém prostoru byl k ruce průvodce či
průvodkyně, rádi a ochotně dětem zodpovídali všechny dotazy,
popřípadě vysvětlovali, co dětem nebylo jasné.
Když si každý přišel na své a prošel, co ho zajímalo, přesunuli
jsme se pěšky k nákupnímu centru Paladium, kde následoval
hodinový rozchod. Někdo šel po nákupech, jiní dali přednost
odpočinku s dobrou zmrzlinou či chlazenou limonádou. Po
hodinovém rozchodu se někteří už jen stěží v horkém dni doplazili
k autobusu, abychom se mohli navrátit zpět k nám, do jižních
Čech. Co říci závěrem? Máme za sebou jeden krásně prožitý den,
kde jsme nasbírali mnoho nových informací. Praha je krásná, ale
Vacov je Vacov!
Mgr. Jana Voldřichová

Matematický klokan
Žákyně 2. třídy Lenka Nováková byla velmi úspěšná ve
školním kole mezinárodní soutěže „Matematický klokan“.
V kategorii „Cvrček“ vyhlašovanou pro žáky a žákyně 2. a 3.
tříd obsadila 1.místo. V celkovém okresním hodnocení se umístila
jako jediná z 2. tříd na třetím místě. Blahopřejeme.
Mgr. Alena Marie Jopková

Číslo 5, 27. května 2013
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Úspěch žáků ZŠ Vacov v celostátní soutěži
V únoru vyhlásila organizace Linka bezpečí v souvislosti s Dnem bezpečnějšího internetu
soutěž pro žáky základních škol s názvem: „Ukaž, jak vidíš internet“. Děti z celé republiky
soutěžily ve třech kategoriích – výtvarné, literární a audiovizuální (video).
Do soutěže se rozhodli přihlásit žáci 7. třídy naší školy. V rámci výuky pracovních činností
se žáci seznamují s výpočetní a multimediální technikou, a proto si zvolili kategorii „krátký
film“. V průběhu dvou měsíců pracovalo několik skupinek žáků na tomto projektu. Výsledkem
byly tři krátké amatérské filmy, z toho dva odeslané do soutěže.
Neuvěřitelné se stalo skutkem a hlavní cenu Smartphone Samsung získali za svůj krátký
animovaný film „Honzovo příběh“ právě žáci naší školy. Snímek je kombinací focené animace a
natočených záběrů a na jeho tvorbě se podíleli: Ondra Novák, Jirka Vlček, Martin Kaskoun a
Dominik Holub. Vítězný snímek i další filmovou tvorbu našich žáků si můžete prohlédnout ve
videogalerii na stránkách školy www.zsvacov.cz.
Mgr. Jakub Vilánek

Okresní soutěž mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 9. května se v Prachaticích konala okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků,
kterou organizoval ČČK. Mladí zdravotníci měli za úkol
ošetřit zraněné osoby. Podle mapy se pohybovali v centru
Prachatic a před zraky kolemjdoucích poskytovali první
pomoc zraněným figurantům. Zachraňovali člověka v
bezvědomí, topící se dítě, ošetřili ruku se zapíchnutým
předmětem, znehybnili zlomenou nohu, poskytli první
pomoc účastníkům dopravní nehody… Hlídka mladých
zdravotníků z Vacova ve složení Ivana Jopková, Klára
Matoušová, Natálie Kopáčiková, Martin Kaskoun a
Dominik Holub obsadila pěkné 3. místo v kategorii starších, kde bojovalo deset škol z okresu.
Pavlína Kopáčiková

Výstava dětských prací
Výstava dětských výtvarných prací proběhla v Obecním sále ve Vacově 16. května 2013.
Do této akce byla zapojena celá základní i mateřská škola. Každá třída měla v sále svůj koutek,
který si děti vyzdobily svými pracemi, jež vyrobily během školního roku. Od pondělí probíhaly
v sále přípravné práce jednotlivých tříd pod vedením třídních učitelů nebo učitelů výtvarné
výchovy. Další třídy měly na starost připravení videa a taneční a pěvecké kroužky pilně
nacvičovaly jednotlivá čísla na doprovodný program.
Po čtvrteční dopolední generálce už bylo vše připraveno na otevření výstavy. První
návštěvníci přišli hned po otevření, tedy po 14. hodině. Mohli si prohlédnout všechny vystavené
práce dětí a zároveň mohli zhlédnout krátké filmy dětí – např. práce 7. třídy ze soutěže „Ukaž,
jak vidíš internet“, film o obci Vacov a základní škole od deváťáků, krátké videoukázky z
Vánoční besídky či filmeček „Ze života 5. třídy“.
Od 17.00 hodin proběhl doprovodný program tanečních a pěveckých kroužků.
V pátek byla výstava dětských prací z větší části přesunuta do zasedací místnosti
Obecního úřadu Vacov, kde je zpřístupněna veřejnosti ještě do poloviny června. Srdečně
vás všechny zveme!!!
Mgr. Jana Voldřichová
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Klub 3. armády Plzeň
se jako každoročně
zastavil i letos ve
Vacově. 2.5.2013
v odpoledních hodinách
se autobusové nádraží
zaplnilo kolonou
historických vojenských
vozidel a spoustou
diváků.

Výměna vodovodních uzávěrů
Devět hlavních vodovodních uzávěrů (šoupat) ve třech
vodovodních šachtách vyměnili zaměstnanci vodohospodářské
společnosti ČEVAK a.s. ve Vacově. Šoupata byla osazena na
hlavním přivaděči pitné vody z vodojemu Lhota nad Rohanovem,
který kromě Vacova zásobuje také Rohanov, Peckov, Mladíkov,
Vrbici, Vlkonice a Miřetice.
„Tato výměna pomůže například při hledání a opravách poruch
a s nimi spojenými odstávkami vody. Díky novým uzávěrům totiž
budeme moci odstavit kratší úsek vodovodního řadu a tím také snížit
počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek
pitné vody,“ vysvětlil vedoucí provozního střediska Vimperk
Vladimír Myslík.
Bc. Lenka Zimmelová, referentka útvaru
marketingu a komunikace společnosti Čevak
.

Okrsková hasičská soutěž
Druhou květnovou sobotu se sešli všichni hasiči na tradiční
soutěži v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž se konala za
deštivého počasí na fotbalovém hřišti na Javorníku, kde se na těžkém
a rozbahněném terénu postavilo na startovní čáru celkem 19 družstev.
Požární útoky zahájila družstva dětí. V kategorii mladší se na
prvním místě umístil Vacov A, na druhém Vacov B a třetí místo
Vacov C. U starších dětí terče nejrychleji rozsvítilo a nejlepšího času
dosáhlo vacovské “áčko“, druhý skončil nově vzniklý tým Vacov B.
Družstva dětí Benešovy Hory ze soutěže odstoupila kvůli
nepříznivému počasí.
V kategorii ženy I. byl v útoku o vteřinu rychlejší Vacov B,
2. místo Vacov A a 3. Benešova Hora.
Na dráze o 20 m delší v kategorii muži I. dokončil útok pouze
tým Vacova A, neplatné pokusy měl Vacov B a Benešova Hora.
Nejvíce týmů bojovalo o poháry v kategorii muži II., kde první
místo obsadila Benešova Hora, 2. Vacov, 3. Čábuze, 4. Rohanov,
5. Přečín a 6. Javorník. SDH Javorník postavil i své týmy v kategorii
ženy II. a veteráni, kteří za velké podpory domácích předvedli své
požární útoky.
I přes nepřízeň počasí byla soutěž vydařená, poděkování patří
SDH Javorník za přípravu a výborné občerstvení. Velký dík patří i
p. Janu Šťastnému, který do soutěže věnoval poháry.
Michal Roučka

.

Číslo 5, 27. května 2013
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Mimořádně cenný poklad pro studium peněžní historie počátku 14. století se
podařilo zachránit na svazích šumavského Javorníku.
Když Stanislav Hadrava vyrážel 24. prosince loňského roku na krátkou vánoční
vycházku, netušil, že Štědrý den bude k němu opravdu štědrý. V lese nedaleko obce
Javorník, v nadmořské výšce téměř 1000 metrů, nalezl několik starých mincí. Při pečlivé
prohlídce místa nálezu objevil ještě několik dalších kusů. Místo nálezu vrátil do původního
stavu a celý nález oznámil pracovníkům Numismatického oddělení Národního muzea. Při
následném archeologickém průzkumu bylo počátkem dubna zajištěno množství dalších
mincí a zbytků keramické nádoby rozptýlených pohyby kořenů v různé hloubce na ploše
několika metrů čtverečných. Nález bude nyní odborně zpracován a uložen v Jihočeském
muzeu v Českých Budějovicích. Díky vstřícnosti pracovníků Jihočeského muzea ho bude
možno vidět i ve Vimperku.
Po předběžném ohledání obsahoval nález pražské groše Václava II. a Jana
Lucemburského z počátku jeho vlády a velké množství pasovských feniků. Nález odpovídá
běžné hotovosti, která v době svého ukrytí
nepředstavovala nijak vysoký obnos.
Předpokládaná doba ukrytí depotu je okolo roku
1320. Nález je výjimečný hned z několika
důvodů. Z prostoru jihozápadních Čech je známa
řada jak grošových, tak fenikových depotů.
Spojení pražských grošů s pasovskými feniky v
jednom nálezovém celku je však zcela výjimečné
a může významně přispět ke zpracování dosud
neznámé chronologie pasovských ražeb.
Významný je nález i pro historii osídlení a obchodu v této části Šumavy. Naznačuje, že
Šumava přes svůj výrazně horský charakter nebyla ve vrcholném středověku pouze divokým
nepřístupným pralesem, ale spíše prostupnou krajinou protkanou řadou různě významných
obchodních komunikací. Pravděpodobně poblíž jedné z nich svěřil neznámý majitel svou
menší hotovost zemi a již nikdy ji nevyzvednul.
Tomáš Smělý
externí spolupracovník Národního muzea v Praze

Vážený pane starosto,
jménem svým, svých dcer a vnuků bych vám chtěla touto cestou velice poděkovat za
podání pomocné ruky při smutné rodinné události, kterou bylo úmrtí mé maminky a babičky
paní Anny Blažkové. Jsme s dcerami upřímně rády, že jsme se mohly podívat do míst, kde
naše babička byla ráda a spokojená a zároveň poznat lidi, se kterými se na sklonku svého
života mohla posmát a popovídat si. Naše poděkování patří zejména panu Pavlíkovi, ve
kterém našla oporu a přátelství, p. Hasákové, její pečovatelce, p. Ptáčkové a Vám, pane
starosto. Z vašich lidských přístupů je nesporné, že jste lidičky na svém místě s velkým
srdcem. Přejeme Vám mnoho štěstí a radosti v dalším životě.
Anna Bláhová s dcerami - Ostrava
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Pozvánky na akce:

Obec Vacov spolu s MŠ a ZŠ Vacov
srdečně zvou na
DĚTSKÝ DEN
v sobotu 1.6.2013 od 14.00 hod.
na louce vedle fotbalového hřiště.
Připraveny jsou atrakce, soutěže, hudba
a občerstvení.
Vítáni jsou nejen děti, ale i jejich
rodiče.

Nové knihy
Hana Marie Körnerová
Stanice odložených lásek
Václav Erben
3x kapitán Exner
Wilbur Smith
Nenasytný jako moře

*****
Obec VacovSbor
zvedobrovolných
všechny seniory
na Vacov
hasičů
6. SETKÁNÍ
srdečně
zve všechnySENIORŮ
občany a návštěvníky obce Vacov
s malým pohoštěním
na oslavu 120. výročí založení sboru
v neděli 11.11.2012
14 hodin
obecním
dne 29.od
června
2013vod
14.00 vsále.
prostoru
Hudební doprovod TRIO ORION.
autobusového nádraží.
DopravuZáštitu
možno nad
objednat
telefonicky
na OÚJihočeského
Vacov
oslavou
převzal hejtman
kraje
Pavla Valtovápan
388
431
270,
Mgr. Jiří Zimola.
Jana Blatná 388 431 180.

Danielle Steel
Jeho světlo
Tlukot srdce
Ondřej Fibich
Pověsti z kraje mězi
Třemšínem, Ostrým a Libínem
Skryté poselství českých
pověstí
Nebe studánek II.
Miloš Hubáček
Válka končí v Pacifiku
Simona Monyová
Jednou za život
Konkurz na milence
Poslední extáze
Michaela Kudláčková
Neslibujte pannám hady
Hana Whintton
Zimní princezna
Karel IV.
Vlasta Javořická
Oheň bez uhlí
Michaela Klevisová
Dům na samotě
Thomas Brezina
Tajemství stříbrných vlků
Roary Vylétla jiskra

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program:
*****
14.00 sraz hostů a účastníků
před hasičskou zbrojnicí
14.30 slavnostní průvod obcí za doprovodu mažoretek a dechové
hudby ZUŠ Vimperk
Připravujeme:
uctění památky zesnulých
Obechasičů
Vacovna místním hřbitově
slavnostní projev,
předání
zasloužilým členům
srdečně
zve navyznamenání
vánoční koncert
vystoupení dětí ZŠ Vacov
Lenky Filipové
vystoupení
mažoretek avedechové
hudbyv ZUŠ
Vimperk
v pátek 21.12.2012
20.00 hodin
obecním
sále.
ukázky
historické
a
současné
hasičské
techniky;
ukázka
Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně vozidla
ZdravotnickéPavla
záchranné
služby
Jihočeského
Valtová
tel. 388
431 270. kraje
volná zábava
20.00 taneční zábava s kapelou Renesance v obecním sále.
*****
Hotel Krásná Vyhlídka Javorník
Vás zve na
Latino Lady Styles s Danielou
každý čtvrtek od června do září 2013
od 17.17.-18.00 hod
…jestli ráda tancujete na temperamentní hudbu, tak máte možnost

vyzkoušet si kurz určený jen pro ženy. Naučíte se základní kroky
latinsko-amerických tanců, které spojíme do variací a jednoduchých
choreografií. Zaručuji, že se nudit rozhodně nebudete .
…kubánská salsa, samba, cha-cha, bachata, rumba, salsa,
merengue a cunbia a spousta jiných rytmů.
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Společenská kronika

Tel: 388 431 270

V měsíci dubnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům:

E-mail:
knihovna@vacov.cz

Maránek Josef

Mladíkov

93 let

Zemánková Marie

Vlkonice

88 let

Křížová Marie

Lhota nad Rohanovem 84 let

Král Jaroslav

Žár

82 let

Krajánek Jaroslav

Vlkonice

81 let

Mašek Miloslav

Miřetice

75 let

Chumová Milada

DD Kůsov

65 let

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se naposledy rozloučili
s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem
panem Stanislavem Pšeničkou z Vlkonic.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
manželka s rodinou
Diakonie Broumov děkuje organizátorům sběru
použitého ošacení. Zároveň děkuje i všem občanům,
kteří přispěli do sbírky.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

elektronickou verzi naleznete na:
http://www.vacov.cz/
Distribuce:
prostřednictvím list. zásilky Českou poštou do všech domácností
obce. Pro návštěvníky Vacova
část nákladu na poště a v prodejně 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.

Inzerce
•

•
•
•

•
•
•

Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a stav. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail:
projekty.kinkorova@gmail.com
Angličtina, němčina - individuální přístup, 1. hodina zdarma, dospělí i děti, VŠ, státní
zkoušky, certifikát ZMP. Tel.: 608 556 415, email: rene.kosinova@centrum.cz
Pronajmu byt 1+kk ve Vacově, zařízený nebo prázdný, lze i dlouhodobě. Volný ihned, cena
dohodou. Tel.: 606 193 401.
Penzion Na podlesí Javorník hledá zkušeného provozního a servírku na krátký/dlouhý týden.
Dále hledáme uklízečku s pracovní dobou 8-16 hod. Tel.: 602 466 423 nebo email:
martin.kortus@gmail.com
Prodám družstevní byt 2+1 ve Vimperku, 60 m². Tel.: 607 532 125.
Prodám rehabilitační masážní křeslo. Cena dohodou. Tel.: 732 914 821.
Nabízím výuku angličtiny dětem, žákům nižšího i vyššího stupně ZŠ a studentům středních
škol na úrovních úplný začátečník až středně pokročilý. Zkušenosti s výukou mám z jazykové
školy a soukromých hodin. Náplň lekcí závisí na dohodě. Výuka probíhá ve večerních
hodinách a o víkendech. Cena: 100 Kč/60 minut. Tel.: 775 317 375.
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Společenský život v Rohanově
Rohanov je celkem malá vesnička, trvale žijících obyvatel tu moc není, ale o to víc
se všichni snažíme, abychom si našli chvilku na dobré přátele. Od nového roku se toho
událo v Rohanově víc než dost...........
První akci jsme pracovně nazvali " Kurzy tance s Danielou ". Jak sám název
napovídá, snažila se nás paní Daniela Fričová zasvětit do tajů společenského tance.
Využili jsme k tomu sál na hotelu Krásná Vyhlídka. Valčík jsme zvládli všechny páry, s
polkou to šlo už hůře, tady musím podotknout, že o dost hůře, to šlo pánské části párů.
Společně nabyté zkušenosti jsme zúročili na sportovním plese.
Masopust v Rohanově se uskutečnil, jako už tradičně, za velké účasti masek. Sešlo se
nás 90 a všechny masky se určitě skvěle bavily.
Poté následovala akce 6. setkání rohanovských žen. V pořádání této akce nejsou
naši hasiči žádní nováčci, a
protože
počet
pozvaných
rohanovských žen je kolem 50,
přesunuli jsme se letos poprvé do
sálu místního hostince. Po milém
přivítání následovalo skutečně
pestré vystoupení. Recitace,
zpěv, hudba i tanec od našich
ratolestí zahřály u srdíčka
nejednu maminku a babičku, ale
všechny přítomné. Poté jsme
zhlédli vystoupení mažoretek
z Vimperka a nepřekonatelné
divadelní vystoupení v podání
našich hasičů. Přednáška o Peru v
podání pana Kavaleho zaujala a o
hudbu k tanci se postarala kapela
pana Kopfi. Muži se snažili,
vyvedli každou z nás, a jakmile
hudba spustila, tančilo se do noci.
Myslím, že s touto akcí musela být
každá žena spokojena, je milé, že
v Rohanově se pořádají akce, které už jinde zvykem nejsou, takže se všichni těšíme na
další setkání.........
Májku v obci jsme ozdobili, uhlídali, děti se vyřádily, opekly buřty a u toho si
zase všichni popovídali. A naplánovali další akci a tou bylo" Výstup na hrad ". Sešlo
se nás 1. května kolem 30 a za celkem příznivého počasí jsme zahájili výstup na hrad,
skálu, která je v lese nad Rohanovem. Tuto akci jsme absolvovali už po páté. Pak jsme
se vrátili k májce, ženy zasedly a opět se ponořily do povídání, děti běhaly okolo a muži
hráli tradiční hru špaček.
Myslím, že za necelou polovinu roku toho bylo celkem dost a to jsme ještě s
plánováním neskončili. Doufám, že si najdeme v létě společný den a uskutečníme výlet,
třeba za humna, na Šumavu......
(gn)

