
                           Výročí v dubnu 
 

21.4.753 př. n. l. – Podle legendy zmiňované Titem Liviem založili bratři 
Romulus a Remus město Řím. 

22.4.1418 – Kostnický koncil ukončil své jednání, v samotném závěru 
vydal dekret odsuzující husitství a požadující kapitulaci jeho stoupenců. 

10.4.1881 – Zahájila provoz první telefonní linka v Čechách, spojující 
správní budovu Dolu Hartmann v Ledvicích s nádražím v Duchcově. 

3.4.1885 – Gottlieb Daimler společně s Wilhelmem Maybachem sestrojili 
ve Stuttgartu první motocykl. 

7.4.1896 – Clarence A. Worrall si nechal patentovat princip hlavolamu 
ježek v kleci. 

29.4.1899 – Camille Jenatzy jako první člověk překonal v automobilu 
rychlost 100 km/h. 

1.4.1913 – Chirurg a rentgenolog Rudolf Jedlička založil první český ústav 
pro tělesně postiženou mládež v Praze na Vyšehradě; svou koncepcí 
předběhl dobu. 

1.4.1938 – Švýcarská firma Nestlé  uvedla na trh rozpustnou kávu Nescafé.  

16.4.1943 – Albert Hofmann objevil psychedelické účinky LSD. 

30.4.1945 – Adolf Hitler a Eva Braunová spáchali sebevraždu. 

22.4.1990 – Raketoplán Discovery vynesl do vesmíru Hubbleův vesmírný 
dalekohled. 

28.4.2001 – Z Bajkonuru odstartovala raketa Sojuz TM-32, na jejíž palubě 
se nacházel Dennis Tito – první vesmírný turista. 

1.4.2002 – Nizozemsko legalizovalo jako první země na světě eutanazii. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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JARNÍ ÚKLID 
Občané, kteří 

provedou  úklid 
kolem svých domů, 
mohou požádat na 

OÚ o odvoz 
smeteného 
materiálu. 

Tel.: 388 323 755, 
Vladimír Chum 



Z obecního úřadu 
 

Dne 28.3.2013 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, 1 se řádně omluvil. Starosta přivítal přítomné a přednesl návrh 
programu jednání, který zastupitelé schválili. 
Informace z jednání: 
• Bod 3 a 4 se týkal hospodaření obce. Pod bodem 3 zastupitelé schválili účetní závěrku 

za rok 2012. Materiály k tomuto bodu tj. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 
31.12.2012 (Fin 12), Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty obdrželi zastupitelé před 
zasedáním. Přítomna byla i Ing. Slancová, která zpracovala tyto materiály. Rozbor 
hospodaření obce za rok 2012 bude předmětem následného zasedání ZO, kdy 
zastupitelé obdrží podklady před schválením závěrečného účtu za rok 2012. Součástí 
závěrečného účtu bude i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 
kontrolory KÚJčk. V bodě 4 vzali zastupitelé na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2012, 
1/2013 a  2/2013 provedená radou obce. 

• K bodu 5 starosta přednesl zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Vacov za rok 2012 
předloženou ředitelem Mgr. J. Mrázem. Příjmy činily 12.459.174,- Kč a výdaje 
12.446.852,65 Kč. Za rok 2012 vykázala ZŠ a MŠ Vacov zisk z hospodářské činnosti 
12.321,35 Kč. Ředitel ZŠ a MŠ požádal  o schválení zlepšeného výsledku hospodaření 
do rezervního fondu příspěvkové organizace. Zastupitelé žádost schválili.  

• Bod 7 se týkal činnosti knihovny za rok 2012. Zprávu  přednesla paní Pavla Valtová. 
K 31.12.2012 měla knihovna ve svém fondu 8.291 ks knih. Přírůstek knih za rok 2012 
byl 208 ks (z rozpočtu obce bylo nakoupeno 121 ks, z grantu Ministerstva kultury 37 ks 
a od soukromých dárců jsme obdrželi 50 ks knih). Knihovnu v  loňském roce navštívilo  
4.267 návštěvníků. 

• K bodu 8 starosta předložil návrh Směrnice Obce Vacov č. 1/2013  - o zajištění dovozu 
obědů pro žadatele. Tato služba pro seniory funguje již řadu let. Během tohoto  období 
značně  narostly náklady zejména na pohonné hmoty. Proto byl navržen příspěvek 
příjemců na dovoz oběda ve výši 12,- Kč (viz. únorový zpravodaj). Obec bude dotovat 
dovoz ze svého rozpočtu min. stejnou částkou. Zastupitelé předloženou směrnici 
schválili.  

• Bod 9 se týkal majetku, který obec dlouhodobě nevyužívá a není předpoklad, že jej 
bude potřebovat. Tato záležitost byla projednána i v RO. Jedná se o hasičský žebřík, 
soustruh, valník za traktor a minirypadlo. Prodej se uskuteční formou obálkové metody 
s tím, že  nesmí být nižší než stanovená min cena. Bude zveřejněno obvyklým 
způsobem. Zastupitelé prodej i jeho způsob schválili. 

• Pod bodem 10 starosta informoval o uvolněném bytu v budově OÚ.  Jeho uvedení do 
stavu současných požadavků na bydlení si vyžádá nemalou investici.  Starosta navrhl 
zpracování finanční kalkulace potřebné rekonstrukce i případných technických opatření 
z důvodu podezření na narušení statiky nosné zdi. Po dokončení předloží toto 
zastupitelům obce. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

• K bodu 11 podal pan Jan Šťastný informaci o průběhu přípravy územního plánu a 
potřebě tento materiál již dokončit. Na vznášení připomínek, požadavků a námitek bylo 
poměrně dost času. Dne 13.11.2012 proběhlo veřejné projednání k návrhu ÚP Vacov a 
tento termín byl zároveň konečný, kdy byla možnost ze strany vlastníků a veřejnosti 
podávat námitky  a připomínky.  Zastupitelé museli vyhovět či nevyhovět předloženým 
námitkám. Hlasováno bylo jednotlivě o každé připomínce - viz zveřejněné usnesení z 
tohoto ZO. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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DUBEN 2013-KVĚTEN 2013 

Zájezd na výstavy  
 

V současnosti probíhají v Praze dvě výstavy : 
Tutanchamon – jeho hrob a poklady  (repliky) 
Velkolepá rekonstrukce faraonovy hrobky a jeho pokladů. Putovní 
výstava, která po světě koluje ve třech verzích. Díky tomu ji mělo 
možnost zhlédnout už více než 3 miliony lidí v Evropě i Asii.  
Ivan Lendl: Alfons Mucha (originály) 
Světová premiéra unikátní výstavy nejkompletnější kolekce plakátů 
Alfonse Muchy ze soukromé sbírky Ivana Lendla. Jde o největší a 
nejkomplexnější soukromou sbírku plakátové tvorby Alfonse 
Muchy na světě. Ivan Lendl ji sbírá skoro již 30 let a vlastní 116 ze 
119 plakátů, které Alfons Mucha namaloval. 
Obě výstavy jsou jedinečné a v blízké době se nebudou opakovat. 
 

Obec Vacov plánuje zájezd s prohlídkou obou výstav  
v sobotu 25.5.2013. 

Uskutečnění zájezdu závisí na přihlášení  dostatečného množství  
zájemců, aby náklady  za autobus na jednoho cestujícího byly 
úměrné.   
Vstupné na výstavu Tutanchamon - dospělí  390,- Kč 
                                                        - děti, studenti  330,- Kč. 
Vstupné na výstavu Alfons Mucha - dospělí  180,- Kč 
                          - děti, studenti  90,- Kč. 
Náklady na autobus při plné obsazenosti - 150,- Kč na osobu. 
Je též možné navštívit jen jednu z výstav. Bližší informace               
a přihlašování v knihovně na tel. 388 431 270, Pavla Valtová. 
Přihlášení je možné nejpozději do 30.4.2013. 

Pavla Valtová, knihovnice 
 

 
Oznámení  

 
Firma Čevak a.s. 

oznamuje občanům 
plánovanou odstávku  
v dodávce vody dne 

29.4.2013  
od 14.00 - 18.00 hod. 

 
Uzavírka se týká  obcí: 

Mi řetice 
Mladíkov 
Rohanov 
Peckov 
Vacov  

Vlkonice 
Vrbice 

Složenky pro platbu daně z nemovitostí budou rozesílány FÚ 
nejpozději do 25.5.2013. Čísla účtů FÚ v roce 2013 jsou 

odlišná od čísel účtů v roce 2012 - pozor při platbě trvalým 
příkazem. 

Podrobné informace ve vývěsce u OÚ a na stránkách obce. 



Ze školy: 
 

Soutěž ve sběru papíru 
  
 Máte doma staré noviny a časopisy? Nevíte, kam s nimi? 
Dejte je žákům naší školy. Na škole probíhá soutěž ve sběru papíru 
a vítězná třída pojede do lanového centra na Zadově. Děti zatím 
skladují papír doma, v červnu bude určené konkrétní datum, kdy se 
bude papír vybírat. Balíky papíru musí být svázané, maximální 
hmotnost jednoho balíku je 20 kg. Papír zvážíme, vypočteme počet 
kg na jednoho žáka ve třídě a pak hurá do "lanáče".      
 Také bych chtěla poděkovat za plastová víčka od PET lahví, 
které jste nám přinesli a připomínám, že je vybíráme až do 
poloviny června. 
 Všem čtenářům Vacovského zpravodaje přeji slunečné jaro v 
přírodě bez odpadků. 
                                                                                                            

        Pavlína Kopáčiková  
 
 

Okrskové kolo ve zpěvu 
 
     V úterý 26. března se zúčastnily děti, které vyhrály školní kola 
ve zpěvu, okrskového kola ve Vimperku. Po dlouhých cvičeních 
mohly zúročit svou měsíční dřinu a změřit své dovednosti se stejně 
starými zpěváky a zpěvačkami. A nutno dodat, že si v letošním 
roce přivezly mnohá ocenění, což v obrovské konkurenci nebylo 
lehké získat. A které jsou ty naše pěvecké naděje? 
 
0.kategorie:  
Adam Mezsáros – Poděbradská brána – čestné uznání                             
Pavel Rejšek – Kdyby byl Bavorov – čestné uznání                         
Anežka Hartlová – Komáři se ženili – čestné uznání 
I. kategorie:  
Adéla Štěrbová – Když jsem byl malučký  
                              Aničko šafářova    - 3. místo 
II. kategorie:  
Šárka Chrstošová – Žádnej neví, co jsou Domažlice  
                                  Červená růžičko   - 2. místo 
DUA: Šárka Chrstošová +  Iveta Albrechtová 
     – Sluníčko zašlo  
                 Cestičko bloudivá  - 3. místo 
            Šárka Chrstošová +  Iveta Hořejšová  
     – Široký, hluboký  
                                       U Volyně louka  - 3. místo 
IV. kategorie:  
Ivana Jopková – Bláznova ukolébavka  - 3. místo 
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Z turnaje v 
„KA ČABĚ“ 

 

 
 

 
 

Ze soutěže ve zpěvu 
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Noc kostelů 

Noc kostelů 2013 je: 
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání        
a k objevování krásy křesťanských výtvarných 
a  architektonických pokladů, 
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy 
stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se 
podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování 
a dovednosti, 
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným, 
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé 
v minulých staletích. 

Oznamujeme všem občanům Vacova a okolí,  
že i naše farnost se připojí k tomuto projektu 

a zájemci budou moci náš kostel navštívit  
24.5.13 od 18.00 do 23.00 hod. 

 Pokud máte někdo ve svých albech zajímavá fota našeho kostela z dřívějších let a 
chtěli byste se o ně podělit s ostatními, prosím, kontaktujte Olgu Šochmanovou. Bližší 
informace a program této akce bude zveřejněn ve vývěsce u kostela ve Vacově a na www. 
nockostelu.cz.   

        Za farní společenství  Vacov Olga Šochmanová 
 

 
Velikonoční turnaj v ka čabě 

 
 Na velikonoční sobotu se ve Vacově v sále U Milušky sešli všichni vyznavači karetní 
hry “ KAČABA“, aby se zúčastnili IV. ro čníku tohoto turnaje.  
 Turnaj byl zahájen starostou obce Miroslavem Roučkou, který tak přivítal celkem 40 
hráčů. Celý turnaj se skládal ze 4 kol základních a jednoho kola finálového. Čísla herních 

stolů si hráči vylosovali před začátkem turnaje. Herní kombinace 
stolů byla vytvořena tak, aby se hráči mezi sebou nepotkávali. 
Finálový stůl tvořili čtyři hráči s nejnižším počtem získaných 
trestných bodů.  
Vítězem celého turnaje a putovní pohár letos zaslouženě získala 
Kristýna Pěcháčková. Na druhém místě skončil Tomáš 
Hozman, třetí místo obsadil Jaroslav Novotný  a čtvrtým 
nejlepším byl vyhlášen Marek  Kovářík. Nejlepšími ženami 
turnaje se staly Kristýna Pěcháčková a Katka Nováková. 
Celý den provázela velmi přátelská atmosféra, která pokračovala 
i na večerní diskotéce Ivana Mullera do pozdních ranních hodin. 
Za pořadatele děkuji všem sponzorům této akce a v neposlední 
řadě i milé obsluze restaurace U Milušky. 
 

Michal Roučka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

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 

Brezina, Thomas       
Zombie z jeskyně       
Klub záhad     

Upíří rakev                
Klub záhad  

Pobřeží koster           
Klub Tygrů                   

Masannek, Joachim     
Fotbaloví divoši. Marlon       

Egmont                        
Bořek stavitel. Příběhy ze 
Slunečnicového údolí 

Středa, Ludvík              
Neposedná abeceda   

Pospíšilová, Zuzana 
Předškolák. Moje první 
úkoly před nástupem do 
školy 

Pittnerová, Vlasta       
Selská pýcha 

Lupton, Rosamund         
V plamenech          

Cornicková, Nicola   
Sázka lady Beth 

Essex, Elizabeth        
Nebezpečná touha   

Deveraux, Jude             
Za svitu měsíce  

Jansa, Pavel                 
Případ Samorost  

 Pozvánky na akce: 

 
SDH Vacov srdečně zve na 

II. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU , 
všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů. 

Sraz dne 1.5.2013 v 10.00 hod.  na autobusovém nádraží ve Vacově. 
Vítáni jsou občané s mávátky a transparenty. 

Po zakončení jízdy malé občerstvení u rybníčku ve Vlkonicích. 
 
 

***** 
 

Pozvánka na každoroční 
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL 

ve čtvrtek 2.5.2013. 
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží ve 14.10 hod., 

předpokládaný odjezd ve 14.50 hod. 
 

 
***** 

 
SDH Vacov srdečně zve všechny příznivce požárního 

sportu na 
HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ, 
která se uskuteční 11.5.2013 od 11.30 hod. 
na bývalém fotbalovém hřišti na Javorníku. 

Soutěžit se bude v kategoriích: 
MUŽI I., ŽENY I., MUŽI II., ŽENY II., DĚTI. 

Za okrsek SDH Vacov 
Miroslav Molitor, velitel okrsku            Josef Maránek, starosta okrsku 
 
 

***** 
 
 

Připravujeme: 

 

 
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. 
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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. 

 
 

Číslo 4, 23. dubna 2013 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci březnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům: 
 
 
 
 

 
Vítání občánků 

 
V neděli 24.3.2013 bylo do naší obce slavnostně přivítáno pět nových 

občánků: 
David Němeček z Vlkonic 
Tereza Tomášková z Čábuz 
Daniel Voldřich ze Lhoty  
nad Rohanovem 
Daniel Koblížek z Vlkonic 
Matěj Moutelík z Přečína 

 
 
 

 

Mužík Miloš Javorník 80 let 

Slámová Anděla Miřetice 82 let 

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 

• Hotel Krásná Vyhlídka na Javorníku přijme  na výpomoc číšníka(-ci). Tel.: 602 388 914. 
• Penzion Ekosport v Rohanově přijme brigádnici na letní měsíce (červen - srpen).  Informace 
 na tel.: 777 583 189. 
• Angličtina, němčina - individuální  přístup, 1. hodina zdarma, dospělí i děti, VŠ, státní 

zkoušky, certifikát  ZMP. Tel.: 608 556 415, email: rene.kosinova@centrum.cz 
• Prodám dětské dívčí kolo s kolečky - zachovalé 1.000,- Kč, běhací pás - téměř nový        

3.000,- Kč, posilovací činky 1.000,- Kč. Tel.: 728 445 385.  
• Hledám zahradu k dlouhodobému pronájmu či koupi. Tel.: 602 172 002. 
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Masopust v Přečíně 
                                                                                                                                   

 Na konci března skončilo období půstu, období čtyřiceti dní, které pro křesťany 
znamená očekávání nejvýznamnějších svátků z celého liturgického roku, a které začíná 
Popeleční středou. Ta letos připadla na 13. února. Protože se jedná o pohyblivé datum, 
můžeme nahlédnout do budoucnosti a zjistit, kdy bude začínat půst v následujících 
letech: 
2014         5. března 
2015       18. února 
2016       10. února 
2017         1. března 
2018       14. února 
2019         6. března 
Zároveň jde i o čtyřicet dní, jež na venkově 
zakončily zimní práce a zahajovaly přípravu 
na začátek nového hospodářského roku, už 
za dob pohanských, kam kořeny masopustu 
sahají. 
     Období před Popeleční středou je od pradávna spojeno s hodováním, pitím, tancem, 
veselím a maškarními průvody. Ani v Přečíně tomu není jinak. Jako každý rok sešly se 
masky a maškary v neděli 10. února, chvíli po třinácté hodině a vydaly se na svou 
okružní cestu. Masopustní průvod i s přihlížejícími putoval od stavení ke stavení, od 
domu k domu a všichni zúčastnění užívali přesně dle tradic jídla, pití, muziky i 
rozličných čtveráctví a lumpáren. V průvodu klusal  kůň se svým handlířem, kolíbal se 
medvěd, jako vždy se účastnilo několik „Židů“, šašků, také čarodějnice, cestáři, 
nechyběl ani doktor se sestřičkou, vězeň, který volal po svobodě, muchomůrka červená, 
Mexikáni, prase, hastrmanka s žabáčkem, malý vodník, kočička, kuře, mimina, vojáci s 
kanónem a pochopitelně nemohli chybět ani harmonikáři a další více či méně 
identifikovatelné masky. 
     Masopust byl  tradičně zakončen v úterý večer, v obecním sále ve Vacově. Přestože 

účast byla letos slabší než v letech 
předchozích, všichni se dobře bavili. Je třeba 
poděkovat jak organizátorům celé akce a 
obsluze na zábavě, jíž opět vládla kapela Táta 
a já, tak všem zúčastněným maskám i 
„civilist ům“, protože účastí na této výjimečné 
akci přispívají k zachování tradic, jež by 
neměly být zapomenuty, zejména v kraji, kde 
se tradice masopustu uchovává po staletí. Mezi 
maskami jsme mohli spatřit klauny, 
nepřehlédnutelné fotbalové míče, orientální 
tanečnici, cikánku, pána s buřinkou a bříškem, 

mušketýry, muchomůrku, zajíčka, čertici, berušku, slona, středověkou dámu a další. O 
občerstvování žíznivých se starala  Pipi Dlouhá punčocha & spol. 
     Úterní noc uzavřela období masopustu a radovánek, čtyřicetidenní postní doba a 
Velikonoce uzavřely nekonečně dlouhou zimu bez slunce. 
Popřejme si tedy na závěr  příjemné prožití slunečného jara. 

Markéta Kalinová,  Přečín 
Po tiskové chybě v minulém čísle uvádíme správný článek.  


