
Výročí v listopadu 

 
Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který př ipomíná 
všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také 
ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. 
Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze 
západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané 
první neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další 
západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na 

všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. V tyto dva dny je v 
zemích s křesťanskou tradicí zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob 
(nebo rozptylovou loučku) a zapálit zde svíčku, položit kytici či věnec 
a se vzpomínkou se pomodlit. 
 
Historie svátku 
Na východě se od 4. století slavil společný svátek všech mučedníků (v 
syrském obřadu v době velikonoční a v byzantském obřadu první 
neděli po letnicích). Důvodem zavedení svátku byla nemožnost slavit 
každý jednotlivý den světců. Papež Řehoř III. a následně Řehoř IV. 
svátek pro západní církev v 7. století přesunuli na 1. listopad, výroční 
den posvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu 
všech olympských bohů) na křesťanský kostel dedikovaný Panně 
Marii a všem svatým mučedníkům (13. května 609). Od 8. století se v 
Irsku a v Anglii začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 

1. listopadu (snad proto, že u Keltů je tento den počátkem roku). 
Slavení tohoto svátku se záhy rozšířilo a v Římě se tento svátek slaví 
od 9. století. 
 
30. 11. 1378 – Zemřel Karel IV., český král a ř ímský císař  z dynastie 
Lucemburků (* 14. května 1316).  
 
8. 11. 1948 – Při letecké havárii se ztratila nad průlivem La Manche 
téměř polovina reprezentačního hokejového mužstva Československa. 
 
24. 11. 1991 – Zemřel Freddie Mercury, zpěvák britské rockové 
skupiny Queen (* 5. září 1946). 

https://cs.wikipedia.org 
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Obec Vacov               

hledá 

spolupracovnice 

z různých částí obce 
(nutně Javorník, Lhota 

nad Rohanovem, 
Bošice), které by 
chtěly chodit přát 
našim seniorům 

k životnímu výročí. 
Jedná se o několik 

návštěv v roce (podle 
počtu seniorů). Bližší 

informace OÚ  
p. Jana Blatná.  

Zájemci se mohou 

přihlásit u p. Blatné 

osobně nebo            

tel.: 388 431 180. 



Z obecního úřadu 

 
Vítání občánků  

 
 Obřadní síň ve Vacově byla v říjnovém nedělním dopoledni ve slavnostním. Pan starosta 
Miroslav Roučka přivítal šest nových občánků naší obce (2 děvčátka a 4 chlapce). Dívenky 
z mateřské školky tradičně slavnost zkrášlily svým půvabným vystoupením pod vedením paní 
učitelky Hany Pálové. 
 Po krátkém projevu a podpisech rodičů do pamětní knihy následovalo předání finančního 
příspěvku obce, květin a tradičních dřevěných hraček od místního dlouholetého sponzora, firmy 
MIVA, a pokračovalo se fotografováním miminek a rodičů.  
Přejeme novým občánkům i jejich rodinám pohodový život doprovázený stálým úsměvem.   
Na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=tdW0DJ0o3K0 můžete zhlédnout krátkou 
prezentaci, kterou z akce připravila paní Veronika Šťastná. 

Jana Blatná, matrikářka 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

Martin Pšenička, Vlkonice         Radovan Mach, Vlkonice            Ella Koblížková, Vlkonice 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Tomáš Had, Přečín                
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   Vojtěch Sláma, Rohanov             Klára Tomášková, Čábuze                
 

foto: Veronika  Šťastná 

5. 11. 2016 Drakiáda 
 
5. 11. 2016 Hubertská 
zábava 
 
12. 11. 2016 Javornické 
posvícení 
 
13. 11. 2016 Setkání 
seniorů 
 
19. 11. 2016 Divadelní 
představení 
 
23. 11. 2016 Adventní 
věnce 
 
26. 11. 2016 Disco ve 
Vacově 
 
27. 11. 2016 Divadlo 
pro děti a rozsvícení 
vánočního stromu 
  
4. 12. 2016 Mikulášská 
pouť 

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 1 2 3 4 

LISTOPAD 2016 

Informace pro občany 
 

 Dovolujeme si tímto upozornit, že rozmístěné kontejnery na bioodpad jsou určeny zejména 
na trávu, listí a drobné větvičky. 
 V případě potřeby umístění většího množství dřevního odpadu vzniklého při údržbě zahrady 
(silné větve apod.) kontaktujte OÚ Vacov. Po domluvě vám bude umožněno vyvézt si tento odpad 
na určené místo v prostoru skládky „Klena“ (nad čerpací stanicí). Nezř ídka se totiž stává, že 
několik silných větví v podstatě zaplní kontejner a je nutno jej nechat vyvézt. Tuto službu obec 
samozřejmě nemá zadarmo. Cena za odvoz jednoho kontejneru činí na dopravném cca 3.500 Kč a 
dále za ekologické uložení 1 tuny bioodpadu obec platí 345 Kč. 

 
Vladimír Chum, stavební technik 



          

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev – Obec Vacov 

 

 

Ze školy 

Pan spisovatel Hynek Klimek ve 2. třídě 
  
 Při pasování na čtenáře na konci 1. třídy 
jsme dostali v obecní knihovně knížku Strašidlář 
– Mezi námi draky, kterou napsal pan Hynek 
Klimek. Pan spisovatel přijal naše pozvání               
a přišel za námi do druhé třídy. Vyprávěl nám            
o trpaslících, kostlivcích, čertech a o jiných 
strašidlech. Všem se jeho strašidelné příběhy 
moc líbily. Druhá třída je plná odvážných           
a nebojácných školáků, protože při poutavém 
strašidelném vyprávění pana Klimka se bála jen 
paní učitelka :-). Ještě než jsme pana spisovatele 
pustili domů, podepsal každému jeho Strašidlář. 
 Věříme, že nás pan Klimek ještě někdy ve škole navštíví a přivede s sebou i jeho strašidelné 
kamarády. 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 

Okrsky Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů celkem zpr. v % 

7 7 100,00 1 160 395 34,05 395 391 98,99 

Stránka 4 

Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

2 Občanská demokratická strana 56 14,32 

12 Česká str.sociálně demokrat. 72 18,41 

13 PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09 28 7,16 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 16 4,09 

30 ANO 2011 70 17,90 

35 Politické hnutí PRO 2016 1 0,25 

37 Komunistická str.Čech a Moravy 66 16,87 

38 JIHOČEŠI 2012 22 5,62 

39 Strana soukromníků ČR 4 1,02 

44 JIHOČEŠTÍ HASIČI 3 0,76 

49 NOVÁ GENERACE 1 0,25 

54 DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! 6 1,53 

57 Strana zelených 9 2,30 

62 Strana svobodných občanů 4 1,02 

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 2 0,51 

78 Koalice SPD a SPO 22 5,62 

82 Česká pirátská strana 8 2,04 

89 Úsvit - Národní Koalice 1 0,25 



Číslo 10, 26. října 2016 Stránka 5 

 
 

 

 

Chovatelův dvorek   
K počátku podzimu neodmyslitelně patří hodnotitelské výstavy. I naši chovatelé 
se některých z nich účastní, aby získali reflexi k úspěšnosti svých chovů a 
rovněž informace o vývoji v hodnocení jednotlivých plemen. Letos se druhý 
týden v říjnu konala takováto výstava ve Vimperku se statusem okresní výstavy. 
Vacovští chovatelé se této výstavy rovněž zúčastnili a zcela jistě si neudělali 

ostudu. Pěkní králíci plemene novozélandský červený se v expozici králíků rozhodně neměli za co 
stydět. Díky statné stavbě, dobrému osvalení a především velmi pěknému zabarvení budili 
zaslouženou pozornost. V části určené drůbeži získaly vystavené exempláře slepic šumavanek 
čestné ceny a poháry za nejlepšího kohouta výstavy v mimořádně vysokém bodovém hodnocení a 
se zařazením do elitní třídy a nejlepší slepici výstavy rovněž s bodovým hodnocením v třídě elita. 
Můžeme tedy doufat, že máme pro příští roky dobrý základ k další úspěšné chovatelské činnosti. 
 Daleko největší radost ale má organizace chovatelů ve Vacově z rozšíření své členské 
základny, protože příští výroční členská schůze by měla přijímat dva nové členy. O to více je 
potěšující, že náš dosud ryze mužský kolektiv ozdobí dvě ženy. Vítáme je mezi námi! Takže je na 
místě v závěru tohoto příspěvku opět oslovit případné zájemce o chovatelství a připomenout 
kontakty na naše chovatele. Telefonicky nás můžete kontaktovat na tel.: 737 770 099 a nebo 
elektronicky na emailové adrese: „vacovskychovatel@email.cz“. 

  Jaroslav Kubát 

 



Pozvánky na akce:  

Myslivecké sdružení Podhájí Vacov                                  
srdečně zve na tradiční                         

HUBERTSKOU ZÁBAVU 
v sobotu 5. 11. 2016 od 20.00 hod. v obecním sále. 

Vstupné 100,- Kč, hraje Pěčňovanka. Bohatá zvěřinová tombola. 
Předprodej vstupenek v obuvi u Paterů. 

***** 

Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                                            
10. SETKÁNÍ SENIORŮ  s malým pohoštěním,                                                                         

v neděli 13. 11. 2016 od 14.00 hod. v obecním sále.                                                  
Hudební a kulturní doprovod. Dopravu možno objednat telefonicky                                                              

na OÚ Vacov  - Pavla Valtová tel.:  388 431 270. 

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 

SDH Vacov Vás srdečně zve na 
 DISKOTÉKU, dne 26. 11. 2016 od 20.00 hod.  
v obecním sále ve Vacově. Vstupné 50,-  Kč.  

 
***** 

Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov                                               
zvou na                                                                                           

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
a divadelní představení pro děti 
ČERTOVSKÁ POHÁDKA 

v provedení Divadelního spolku Bouček, Divadelního souboru  
Damián a Skupiny historického šermu Artego. 

Obecní sál Vacov, 27. 11. 2016 v 16.30 hod., vstupné 50,- Kč.  
 

          Po skončení pohádky společně v 17.30 hod. rozsvítíme  
vánoční strom na náměstí. 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Luise Bagshawe 
Svět ti leží u nohou 
 
Charles Laurence 
Společenský agent Jiří 
Mucha 
 
Sidney Sheldon 
Hněv Andělů 
 
Irena Obermannová 
Vznášedlo 
 
Francis Scott 
Fitzgerald 
Něžná je noc 
 
Marcia Willettzová 
Mlýn na řece  
 
John Grisham 
Osamělý střelec 
 
Jana Dovcová 
Bytové doplňky 
háčkované a pletené 
 
Pro děti 
 
Francesca Simonová 
Darebák David a jídlo 
Darebák David čaruje 
Darebák David a tělo 
Darebák David chystá 
léčku 
 
 
Do knihovny nově 
odebíráme časopis 
Moderní byt 
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Číslo 10, 26. října 2016 

Společenská kronika 

 

V měsíci září 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tel.: 388 431 270                        

E-mail:                                    
knihovna@vacov.cz 

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

 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech 
domácností obce. Pro návštěvní-
ky Vacova  část nákladu na poš-
tě,  v prodejně  Jednota a Obuv 
Patera. 
Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají do 10. dne v měsíci. 
Tiskne obec Vacov, Vacov 35, 
IČO 00250783. 
Neprodejné. 
Redakční  rada:                             
Pavla Valtová, Jana Blatná,              
Mgr. Lenka Špejzlová.  

 
 

Redakce si vyhrazuje             

právo krátit příspěvky           
přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Tyrnerová Milada DD Kůsov 95 let 

Němec Josef Rohanov 84 let  

Gruberová Marie Vlkonice 83 let 

Naušová Věra DD Pravětín 83 let 

Caisová Blažena Vlkonice 82 let 

Chum Václav DD Kůsov 77 let 

Roučková Zdenka  Přečín 70  let 

Ševčík Václav Vlkonice   70 let 

Škopek Josef Vlkonice 70  let 

Inzerce 
 

• Profesionální sekání trávníků s odvozem tr ávy, zahradnické práce. Poradenství v oblasti 
správy,  ostrahy a prodeje nemovitostí. Info na tel.: 775 076 277. 

 
• Vyklízím bytové i nebytové prostory, kanceláře, sklepy i půdy, nemovitosti z pozůstalosti. 

Info na tel.: 775 076 277. 
 
• Nabízím dobře placenou práci ošetřovatele/ky koní v Milíkově. Každého pracovníka 

pečlivě zaškolíme. Možnost ubytování v místě. Možný je pracovní úvazek plný, částečný nebo 
dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 602 316 903. 

 
• Koupím čs. elektrické kytary Resonet, Neoton, Jolana. Stav nerozhoduje, dohoda jistá, 

přijedu. Info na tel.: 777 770 167. 
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