
Výročí v říjnu 

 
11.10.1424 – Na počátku tažení husitských vojsk na Moravu zemřel 
u Přibyslavi hejtman Jan Žižka z Trocnova. 
12.10.1492 – Kryštof Kolumbus přistál na bahamských ostrovech a objevil 
tak Ameriku , ačkoliv věřil, že doplul do Indie. 
13.10.1792 – Ve Washingtonu, D.C., byl položen základní kámen Bílého 
domu. 
5.10.1842 – V Plzni byla pod vedením sládka Josefa Grolla uvařena první  
várka plzeňského piva. 
18.10.1867 – Aljaška byla prodána carem Alexandrem II. Spojeným státům 
za 7,2 milionů dolarů. 
14.10.1926 – V Londýně byla vydána dětská kniha Medvídek Pú od 
A. A. Milna. 
22.10.1962 – Karibská krize: prezident John F. Kennedy zveřejnil 
v televizním projevu objevení sovětských jaderných zbraní na Kubě, 
načež nařídil námořní blokádu ostrova. 
8.10.1967 – Marxistický revolucionář a guerillový vůdce Che Guevara  
byl zajat bolivijskou armádou. Den poté byl bez soudu popraven. 
16.10.1978 – Karol Wojtyła, polský kardinál z Krakova, se stal jako Jan 
Pavel II. prvním neitalským papežem od roku 1522 a vůbec prvním 
papežem pocházejícím ze slovanské země. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Společenská kronika 
Pozvánky na akce 
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OZNÁMENÍ 
O BEZPROUDÍ 

 
Dne 2.11.2012     

od 8.00 do 14.00 
hodin. 

 
Vypnutá oblast: 
Část obce Vacov - 

celá ulice  
od čp. 85 k čp. 61. 

 
Bližší upřesnění 
bude provedeno 
pomocí plakátů 

 

Komunistická strana Čech a Moravy 105 hlasů 24,02 % 

Česká strana sociálně demokratická 85 hlasů 19,45 % 

Občanská demokratická strana 76 hlasů 17,39 % 

„JIHOČEŠI 2012“ 53 hlasů 12,12 % 

KDU-ČSL 26 hlasů   5,94 % 

TOP 09 a Starostové pro JHČ 23 hlasů   5,26 % 

Ostatní 69 hlasů 15,82 % 



Z obecního úřadu 
 

Rada obce se na svých zasedáních zabývala: 
• informací starosty z osobního jednání na Úřadu regionální rady (ÚRR) o výši 

nájemného v nebytových prostorách budovy zdravotního střediska ve Vacově. 
Částka předložená radou obce ve výši 10,- Kč za m² a rok (jak bylo uvedeno v minulém 
zpravodaji) se jevila výboru regionální rady jihozápad s ohledem na povahu a výši 
dotace nepřiměřeně nízká a tuto neschválil. V zájmu ukončení průtahů této záležitosti 
navrhl ÚRR provést průzkum výše nájemného v budovách pronajímaných ke 
zdravotnickým účelům v okolních obcích obdobné velikosti. Na základě tohoto 
průzkumu pak stanovit „odpovídající“ nájemné i v našem zařízení. Toto bylo následně 
provedeno. Z důvodu,  že se jedná  o údaje získané z jiných obcí,  v našem zpravodaji je 
nezveřejníme. RO poté stanovila výši nájemného, které odpovídá zhruba poloviční výši 
zjištěných nájmů. Konkrétní vypočtené nájemné pro jednotlivé nájemce v budově ZS 
pak bylo zasláno na ÚRR. Před vyhotovením tohoto vydání zpravodaje již bylo ÚRR 
oznámeno, že výbor RR tuto výši nájemného schválil. Obec bude vybrané  nájemné po 
dobu pěti let (doba udržitelnosti dotačního projektu) odevzdávat na ÚRR. Výše 
nájemného se řešila s ÚRR prakticky od dubna tohoto roku. 

• výsledkem hospodářské činnosti za rok 2011 předloženým ředitelem ZŠ a MŠ. RO 
schválila kladný výsledek hospodářské činnosti ve výši 9.746,- Kč včetně jeho 
převedení do rezervního fondu.  

• žádostí občanů z části Vlkonice o poskytnutí materiálu na část kanalizačního řadu. 
Zemní práce s tím spojené si zajistí a zafinancují ze svých prostředků. RO souhlasí a 
pověřuje starostu jednáním v této věci se zástupci ČEVAKu, aby bylo vše provedeno v 
souladu s platnými předpisy. 

Informace ze zasedání zastupitelstva obce: 
• veřejné projednání územně plánovací dokumentace se uskuteční dne 13.11.2012        

v 9.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Vacov. Do tohoto data mohou majitelé pozemků 
uplatnit námitky a mohou být vzneseny eventuální připomínky. 

Další informace: 
 V termínu přislíbeném  rodičům na červnové schůzce v MŠ byla 
dokončena přístavba stávající školky. Došlo i k vyřízení veškeré 
agendy  na KÚ Jčk odboru školství související s navýšením  finančních 
prostředků na rozšířené personální zajištění provozu. Při vhodné 
příležitosti si bude moci prohlédnout nové prostory i veřejnost.  
 Byla dokončena oprava kapličky ve Vlkonicích, ve které se 
konala 28.9.2012 tradiční pouťová mše.  
 Před dokončením je rekonstrukce pomníku padlých                  
z 1. světové války v části obce Žár.  

Miroslav Roučka, starosta obce 
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BETLÉMY 
Pro připravovanou výstavu betlémů o Mikulášské pouti ve Vacově hledáme jakékoliv 
betlémy, které  majitelé budou ochotni zapůjčit a podělit se tak o jejich krásu s ostatními. 
Přivítáme betlémy papírové, sádrové, dřevěné i z jiných netradičních materiálů. Za 
jejich vrácení v neporušeném stavu se zaručíme. 
Bližší informace: Obecní knihovna, Pavla Valtová - tel.: 388 431 270. 



• 3.11.2012  
 Hubertská zábava 
• 3.11.2012 
 Drakiáda 
• 11.11.2012  
 6. setkání  seniorů 
• 12.11.2012 
 Bazárek 
• 9.12.2012 
 Mikulášská pouť 
• 21.12.2012 

Vánoční koncert 
Lenky Filipové 

po út st čt pá so ne 
22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

ŘÍJEN -LISTOPAD  2012 

                        
 
„ Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj“ 
„Investice do vaší budoucnosti“    
Vyhodnocení obnovy kostela sv. Mikuláše ve Vacově – projektu 
spolufinancovaného EU z Dispozičního fondu, Program přeshraniční 
spolupráce, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 
 
 V době od března do září tohoto roku se uskutečnil projekt obnovy 
našeho kostela sv. Mikuláše ve Vacově, který je kulturní památkou.  
 Jak jsme si všichni mohli všimnout, jeho vnější omítky byly 
důsledkem povětrnostních vlivů velmi poškozeny, především deštěm a 
větrem, docházelo tak postupně k neustálé degradaci obvodového zdiva 
v zimě navíc umocněné působením mrazu na vodu ve zdivu obsaženou. 
Stavební práce proto zahrnovaly odstranění nesoudržných omítek, 
očištění, nanesení nové vrstvy a barevné sjednocení celé fasády bílou 
vápennou barvou. Současně proběhla oprava věžních hodin, které byly 
již dlouhou dobu nefunkční a jejich obnovení zdůraznilo celkový dojem 
opraveného kostela.  
 Náš kostel je využíván nejen věřícími, ale i k různým 
společenským a kulturním událostem, např. koncertům. Kromě záchrany 
této historické památky se tímto projektem také rozšířila vzájemná česko-
bavorská spolupráce, zvláště s partnerskou obcí Lindberg, a byly 
posíleny křesťanské tradice. Dalším přínosem bylo zlepšení vzhledu naší 
obce, ve které kostel tvoří dominantu, což oceníme nejen my, místní 
občané, ale také tuzemští i zahraniční návštěvníci, neboť naše obec je 
z důvodu nedaleko procházejících cyklotras hojně navštěvována turisty. 
 Vedle již zmíněných oprav, byla dále provedena i oprava měchu 
varhan a jejich celkové důkladné vyčištění, což hlavně ocení náš místní 
pan varhaník, který na ně doprovází mše svaté, svaté křty a pohřby. 
 Je na místě, abychom zde poděkovali starostovi obce, 
podnikatelům a Vám všem, kteří jste jakoukoli finanční částkou na tuto 
opravu přispěli, neboť farnost se musela na financování oprav 
spolupodílet. Všem upřímné zaplať Pán Bůh. 

  
Za všechny dárce bude v neděli 18.listopadu 2012 v našem opraveném 
kostele obětována mše svatá. 

Za farní společenství Šochmanová Olga 

Obnova kostela 



Ze školy 

 
(NE)BEZPEČNÝ INTERNET 

 O skrytých hrozbách, které na nás mohou číhat v moderních 
informačních a komunikačních technologiích, slyšíme každý den. 
Nikdo si však nechceme připustit, že by se mohly týkat i nás 
nebo našich dětí. Internet nabízí stále více možností jak získávat 
informace, sdílet své nápady, komunikovat, seznámit se … Tím 
ovšem dává více prostoru pro zneužití a podvody. 
 Nejvíce tyto technologie využívají mladí lidé a děti a právě 
ony jsou nejvíce ohroženy. Neustále se snižuje věk, kdy děti 
začínají komunikovat přes internet. Není nic neobvyklého, že 
svůj facebookový profil mají děti mladší 10 let a s falešným 
pocitem anonymity jsou ochotné sdělit osobní informace často i 
úplně cizím lidem. Dospívající dívky si ani neuvědomují, jaké 
nebezpečí jim může hrozit, pokud na sociální síti umístí 
vyzývavou fotografii doplněnou jménem, telefonním číslem či 
adresou. 
 Rodiče mnohdy ani netuší, jak jejich dcera nebo syn rychle 
dospívají. Přesto, že se zdají být ještě naivními dětmi, dovedou 
komunikovat o tématech určených výhradně pro dospělé. Děti 
v tom vidí legraci a způsob, jak se zviditelnit před kamarády, ale 
právě jejich dětská naivita a nezkušenost je dělá snadnými terči 
nejrůznějších podvodníků nebo deviantů. 

Skrytá nebezpečí facebooku (i jiných sociálních sítí): 

• Informace o nás mohou být sdíleny dalšími lidmi nebo 
společnostmi bez našeho výslovného svolení 

• Naši přátelé nás mohou udělat zranitelnými (i nevědomky) 
• Soukromé fotografie jsou k dispozici nejen našim 

nejbližším, ale mohou se během chvíle rozšířit do celého 
světa (možnost sdílení je nemožné zvrátit nebo zastavit) 

• Pokud komunikujeme přímo na zdi, může si naše soukromé 
zprávy přečíst celé okolí 

• Podvodníci vytvářejí falešné profily, které je téměř 
nemožné odhalit. 
Několik drobných rad na závěr: 

• Nezveřejňujte na internetu své osobní údaje, a také 
soukromé  a intimní fotografie své ani svých blízkých. 

• Na facebooku využívejte možnosti „skrýt“, „blokovat“ … 
K osobní komunikaci nepoužívejte zeď. Nepřidávejte si do 
přátel lidi, které neznáte.  

• Nevěřte všemu, co se na internetu dočtete. 
Je velmi důležité s dětmi (i s malými) o využití, ale také 

možných nástrahách internetu hovořit v rodinách i ve škole. 
Proto jsme pro žáky II. stupně připravili ve středu 17. října 2012 
projektový den na téma: Kyberšikana a nástrahy internetu. 

Mgr. Jarmila Štouralová, výchovný poradce a metodik prevence ZŠ  
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Sbíráme víčka z PET 

lahví 
 
 

 
Svět stavebnice 
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Soutěž!!! Hlasujte pro nás!!! 

 Protože k oblíbeným činnostem ve školní družině patří stavění modelů ze stavebnic 
Merkur, Lego, Seva a Cheva, rozhodly jsme se, že se přihlásíme do soutěže o stavebnici Seva 
5 Technic.  
 Postavily jsme několik modelů, vyfotily je a poslaly do soutěže. K tomu, abychom 
vyhrály, potřebujeme jediné, dostat od Vás všech hlas. Hlasujte pro náš model v albu 
MODEL 2012 na facebookovém profilu Svět stavebnice, kde budou fotografie vystaveny 
do 5. listopadu. 

Za všechny Vaše hlasy děkujeme. 
Děti ze školní družiny a Pavlína Kopáčiková, vychovatelka ŠD  

 

Beseda o alkoholismu 

V úterý 18. září 2012 naši základní školu navštívili zástupci prachatické organizace 
Phénix kvůli nedávným otravám methylalkoholem (metanolem). Dvouhodinové besedy se 
zúčastnila 8. a 9. třída. Přijeli za námi, aby nás poučili o prevenci proti otravě metanolem. 
V úvodu nás seznámili s činností, kterou provádí tato organizace. Následně nás rozdělili do 
dvojic a my jsme vyplňovali vědomostní dotazník týkající se otázek o alkoholismu. Po 
zbytek první hodiny jsme hráli kruh pravdy a důvěry. V druhé části přednášky jsme hráli hru 
na zjištění reakce těla při otravě etanolem a metanolem, přitom jsme se dozvěděli spoustu 
důležitých informací o příznacích otravy. Z celé přednášky jsme si odnesli řadu nových 
poznatků o nebezpečnosti pití alkoholických nápojů. Velmi děkujeme Phénixu za poutavou a 
zajímavou besedu. 

Žáci 9. třídy 

NaturVision 

 Od 18. září do 21. září se ve Vimperku konal již 11. ročník filmového festivalu o 
zvířatech a přírodě NaturVision. I naše škola se zúčastnila v pátek 21. září dopoledního 
promítání v Městském kulturním středisku Vimperk. 
 Všichni žáci druhého stupně zhlédli dva filmy především o zvířatech: Tygří dynastie a 
Zvířata před kamerou – Na cestě přes Rocky Mountains. Ve filmu Tygří dynastie jsme 
mohli sledovat adaptování se mladé tygřice 
v novém prostředí, do kterého byla převezena, a 
její pokusy o založení nového tygřího pokolení. 
V následujícím filmu jsme byli svědky 
poutavého putování z Kanady do USA, kde 
jeleni, medvědi a horské ovce přicházejí k 
hlavní silnici, nutí nákladní auta zabrzdit nebo 
v obci správně používají přechod pro chodce. 
Zábavná byla jelení říje přímo uprostřed 
turistického střediska. 
 Tímto bychom rádi poděkovali 
organizátorům za možnost dozvědět se 
zvláštním způsobem mnoho nového o životě 
zvířat. 

Mgr. Lenka Karvánková, učitelka ZŠ 



 

 

Nabídka kroužků ZŠ Vacov na školní rok 2012/2013 

 

 

Informace ke kroužkům 
Bližší informace o jednotlivých kroužcích najdete na webových stránkách školy (www.zsvacov.cz 
– školní rok – nabídka kroužků). 

Cena prvního kroužku je 200,- Kč za pololetí. Cena druhého kroužku je 150,- Kč. Každý další 
kroužek je zpoplatněn 100 Kč,- za pololetí. Sourozenci se posuzují dohromady (sčítají).  

Příklad: Dítě chce navštěvovat 3 kroužky.   

cena: 200 (za první kroužek) + 150 (za druhý) + 100 (za třetí) = 450,- Kč za pololetí. 

Příklad2: Jeden ze sourozenců chce navštěvovat 2 kroužky a druhý tři. 

 cena: (sourozenci se sčítají:  2+3=5 kroužků)     200 + 150 + 100 + 100 + 100 = 650,- Kč  

Poplatek za kroužky vybírá třídní učitel na začátku každého pololetí. Peníze se v průběhu roku 
nevrací.  

 I na kroužek je třeba přinést omluvenku. Pokud je dítě nemocné a nedochází ani do školy, je 
omluvené automaticky. Pokud však dítě do školy normálně dochází a nemůže přijít pouze 
odpoledne na kroužek, mělo by mít omluvenku! 

* -  bezplatný kroužek 

Kroužek:  Vedoucí: Termín:  Určen pro: 

Počítače a digitální 
technika 

Mgr. Vilánek úterý 15:00 – 16:00 II. stupeň 

Dopravní a zdravotní Kopáčiková středa 15:30 – 16:30 všichni 

Mladý hasič  * Makasová středa 14:00 – 15:00 I. stupeň 

Taneční - starší Mgr. Voldřichová čtvrtek 15:15 – 16:00 5. – 9. třída 

Taneční  a pěvecký - 
mladší 

Mgr. Hartlová pátek 12:30 – 13:30 1. – 5. třída 

Šachový Mgr. Štěpánek neurčeno všichni 

Vodácko – turistický *  Doležalová pátek 17:00 – 18:00 všichni 

Výtvarné odpoledne Mgr. Kaskounová pondělí 13:15 – 14:30 I. stupeň 

Myslivecký Mgr. Roučková 
pondělí 15:00 – 16:00 

(jednou za 14 dní) 
I. stupeň 

Angličtina  Mgr. Hartlová čtvrtek 12:00 – 12:30 1. třída 

Pěvecký sbor * Mgr. Voldřichová úterý 11:45 – 12:20 5. – 9. třída 

Florbal  Mašková čtvrtek 15:30 – 16:30 
ZRUŠEN PRO MALÝ 

POČET! 

Náboženství * Předotová středa 13:00 – 14:00 všichni 
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Jazykové kurzy – německý a anglický jazyk aneb nebojme se cizích jazyků 

Němčina/Angličtina pro (falešné) začátečníky – Nikdy není pozdě začít...! 
Kurz je určen nejen pro ty, kteří by si rádi osvojili němčinu/angličtinu a doteď neměli 

příležitost, čas či odvahu, ale také pro ty, jež se kdysi německy/anglicky učili, avšak mnohé 
již zapomněli a rádi by si svoje znalosti osvěžili nenásilnou formou výuky. 
Úroveň: A1 – A2 

V kurzu si osvojíte základní gramatiku, fráze a slovíčka. Naučíte se rozumět výrazům 
každodenního života, klást otázky při konverzaci na běžné téma, popsat místa a lidi, které 
znáte, a v neposlední řadě se naučíte psát i stručný text. Tohle všechno využijete nejenom 
na svých cestách do zahraničí. 

Po absolvování kurzu dokážete představit sebe i ostatní, dokážete si objednat jídlo, 
pití v restauraci, zeptat se na cestu atd. a nebudete mít strach komunikovat v cizím jazyce. 
Témata, kterými se kurz bude zabývat: 
Ich und meine Familie, Reisen, Einkaufen, Wohnen, Freizeit/ 
My family, Travelling, Shopping, Housing, Hobbies. 
 
Němčina/Angličtina pro pokročilé – Je dobré umět víc...! 

Kurz je určen pro ty, kteří se již studiem němčiny/angličtiny zabývali, ale chtěli by 
umět víc a své znalosti zdokonalit. 
Úroveň: A2 – B1 

V kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu, prohloubíte své vědomosti z gramatiky, 
naučíte se komunikovat v každodenních situacích, které vyžadují bezprostřední výměnu 
informací v běžných záležitostech. Dále se naučíte popsat události, zkušenosti a své budoucí 
plány. 

Po absolvování kurzu dokážete mluvit o věcech a záležitostech, které Vás baví/
nebaví, budete rozumět srozumitelnému projevu na známé téma, dokážete se domluvit 
v obchodě, v bance, na poště a v zahraničí se již nebudete cítit jako cizinec. Také se budete 
schopni zapojit do rozhovoru na každodenní témata, poradíte si s většinou situací, které 
nastávají při cestování nebo na dovolené. 

Některá témata, kterými se kurz bude zabývat, se budou opakovat jako v kurzu pro 
začátečníky, ale budou dále rozvíjena na vyšší úroveň a budou připojena i témata nová: 
Urlaub, Hobbys, Wohnort, Gesundheit, Zukunftspläne, Kultur, Probleme von heute, Mode 
und Kleidung/ Holiday, Leisure, Health and disease, Future plans, Cultural life, Problems of 
the world, Fashion. 

V kurzech jde především o příjemně strávený čas a o vzájemnou komunikaci, při 
které se nejen pobavíte, ale zároveň se i něco naučíte a zdokonalíte ve světových jazycích, 
kterými mluví několik set milionů lidí. V každém kurzu se také budete seznamovat se 
zajímavostmi a krásami německy/anglicky mluvících zemí. 
 
Kurzy budou otevřeny v závislosti na počtu přihlášených zájemců. 
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese: karvankova@zsvacov.cz. Vždy uveďte jméno 
a název kurzu, o který máte zájem. (Např. Nováková Jana – Němčina pro začátečníky nebo 
Nováková Jana – Angličtina pro začátečníky atd.) 
Pravděpodobný čas a den konání: každé pondělí v odpoledních hodinách. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

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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Nová třída v MŠ 
 

 

 

 
 

Zahájení nového školního roku v MŠ Vacov 
 
Mateřská škola zahájila svůj provoz po prázdninách v pondělí 

27. 8. 2012. Ve školce se stále pracovalo na přístavbě třetí třídy, proto 
jsme strávili první týden v prostorách školní družiny, kam se školka 
přemístila už na začátku prázdnin. Děti zde měly vytvořené hezké 
zázemí. Mezitím jsme my dospělí pilně uklízeli a připravovali první 
třídu k otevření od pondělí 3. září. Přestavba zasáhla i do stávajících 
prostor, všichni si jistě umí představit, jak to vypadá po bourání, zdění 
a následném malování. Po úklidu se děti vrátily do své školky. Malíři 
vymalovali třídy v prvním i ve druhém patře veselými barvami, 
učitelky uspořádaly nábytek, hračky a další vybavení trochu jinak a 
děti se nestačily divit, jak je naše školka hezká. Paní kuchařky uvařily 
dobrý oběd a hned jsme se cítili jako doma. 

Během prvního zářijového týdne jsme doladili i úklid třídy ve 
druhém patře. Od pondělí 10. září plně fungovaly dvě třídy. Ve třetím 
patře stavební práce intenzivně pokračovaly, stavba byla včas 
dokončená. Kolaudace stavby proběhla 25. září a od 1. října mohla být 
otevřená třetí třída, na kterou mnoho rodičů už netrpělivě čekalo. 
V nové třídě se zabydlely nejstarší děti. Obec Vacov v čele s panem 
starostou Miroslavem Roučkou se postarala nejen o výstavbu, ale i o 
vybavení prostor novým, moderním nábytkem. Pro děti je připravená 
útulná třída, kde se jim bude jistě líbit a užijí si nejen her a zajímavých 
činností, ale i krásného výhledu do širokého okolí Vacova. I to určitě 
přispěje k tomu, aby naše děti získaly pěkný vztah k  místu, kde žijí.  

Zároveň bychom rádi ocenili přístup vedení Obce Vacov  
k situaci, kdy byl kritický nedostatek míst v mateřské škole. Na zřízení 
třetí třídy byly vynaloženy nemalé finanční prostředky. V současné 
době se kapacita mateřské školy zvýšila z počtu 56 dětí na počet 82 
dětí. Od 1.října 2012 máme zapsaných 70 dětí, stará se o ně 5 učitelek. 

Děkujeme rodičům za pochopení mimořádné situace, která 
nastala v souvislosti s přestavbou mateřské školy, a za to, že si někteří 
z nich nechali své děti doma o něco déle. Velice nám tak pomohli 
připravit v klidu všechny třídy k provozu. 

                                                Za MŠ Vacov D. Čtvrtníková 
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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 10, 17. října 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci září  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se naposledy rozloučili s paní Marií Staňkovou 
z Nespic.  Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti. 

manžel a dcera s rodinou 
 

***** 

Pozvánky na akce : 
 

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. 

 
***** 

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 budou k vyzvednutí od 19.11.2012                               

v Obecní knihovně ve Vacově. 

Tyrnerová Milada Miřetice 91 let 

Pavlík Václav Miřetice 89 let 

Ševčíková Anna Vlkonice 83 let 

Němec Josef Rohanov 80 let 

Chum Václav DD Kůsov 73 let 

Němcová Anna Benešova Hora 70 let 

Inzerce 
 
• Návrhy a úprava zahrad, květinová výzdoba na dušičky a vánoce. Tel.: 728 308 255. 

Email: kvetinysaskova@seznam.cz 
 
• 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 
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Zveme Vás do salonu Matrix, kde jsme          
od 1.10.2012 otevřeli novou službu  - 
kosmetiku.    Těší se na Vás Martina Špalková. 

 
Dovoluji si Vám oznámit, že od 1.10.2012 
provozuji masážní služby.  
Objednávky telefonicky nebo u kosmetičky. 


