
Výročí v červnu 

1. 6. 1942 – Nacisté popravili spisovatele a drama�ka Vladislava 
Vančuru. Byl to akt pomsty celému národu za atentát na protektora 
Reinharda Heydricha. 
 
 7. 6. 1948 – Edvard Beneš dal přednost rezignaci na funkci prezidenta 
Československa před podpisem komunis!cké ústavy. 
 
1. 6. –  Vyhlášení dne oslavujícího dě!, který by se slavil po celém světě, 
bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho 
dě1. Den dě1 však nebyl vyhlášen. V roce 1949 Mezinárodní 
demokra!cká federace žen vyhlásila Den pro ochranu dě#. Důvodem k 
vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dě1 v Lidicích v roce 1942 a také ve 
francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 
1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež 
se zabývala blahem dě1. 
 
17. 6. 1950 – Americký chirurg Richard H. Lawler uskutečnil první 
úspěšnou transplantaci ledviny v dějinách medicíny. 
 
27. 6. 1954 – V ruském  Obninsku byla spuštěna první jaderná elektrárna. 
 
11. 6. 1973  – Na americké Delawareské univerzitě byl představen první 
dům, který byl zásobován sluneční energií z kolektorů umístěných na 
střeše. 
 
26. 6. 1977 – V aréně Market Square v Indianapolis se konal poslední 
koncert Elvise Presleyho. 

Rok do kapsy 

 

Oznámení 
o přerušení dodávky elektrické energie  
dne 31. 5. 2017 od 8.00 - 16.00 hod. ,  

část obce Vacov - Vlkonice, ulice od mateřské školky směrem k 
veterinární ordinaci. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.  
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Upozornění 

Vyzýváme občany 
včetně chalupářů,  

aby alespoň                                
v neděli nebyly 

prováděny nadměrně 
hlučné činnos� 

jako je řezání dřeva 
cirkulárkou, sekání 

trávy atd.  
Požadavek na 

jednodenní klid je 
určitě oprávněný.  

 

Vladimír Chum 
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Z obecního úřadu 

Informace k odpadovému hospodářství v obci Vacov  
 

 Vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství patří mezi oblas!, o kterých se poměrně často 
diskutuje, považuji za vhodné zveřejnit určité informace a fakta týkající se této problema!ky.  
 Odpadové hospodářství se řídí Obecně závaznými vyhláškami č. 1/2016  a 2/2016 obě ze dne 
17. 3. 2016, které vychází ze Zákona č. 565/1991 Sb., 128/2000 Sb. a  185/2001 Sb. Tyto vyhlášky 
schválilo Zastupitelstvo obce Vacov a odsouhlaseny byly též odborem veřejné správy dozoru a 
kontroly Ministerstva vnitra. 
 Úvodem uvádím podstatné informace týkající se financí. O těch se diskutuje nejvíce, protože 
zasahují v podstatě do peněženek všech občanů. Do odpadového hospodářství jsou každoročně 
vynakládány nemalé finanční prostředky. Od roku 2002 je v obci zavedena za „Provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“                  
tzv. paušální platba. Ta se vztahuje na osobu, která zde má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost. 
Paušální platba vychází ze skutečnos!, že každá osoba produkuje určitý odpad. Skutečnos1 je, že od 
zavedení paušální platby prak!cky přestaly vznikat „černé skládky“ a nepoměrně méně odpadu končí 
v příkopech apod. Potřeba je dále poznamenat, že po zavedení této platby se hmotnost vyváženého 
odpadu více než zdvojnásobila. Tento odpad musel před1m zřejmě někde končit !?? 
 Níže uvedená fakta vychází z uplynulého roku 2016. Finanční toky související s odpadovým 
hospodářstvím jsou pro názornost rozděleny na část příjmovou a část výdajovou. 
 
Do čás� příjmové patří: 
• poplatek vybraný od občanů  
 za svoz a uložení komunikalního odpadu     798.854,- Kč 
 poplatek vybraný od podnikatelů 
 (zapojených do svozového systému obce)     153.219,- Kč 
 přijatá platba za tříděný odpad       193.973,- Kč 
 přijatá platba za železo              46.833,- Kč 
 příjem celkem                                 1.192.879,- Kč  
 
Část výdajová:  
• za svoz a uložení komunálního odpadu 
• za svoz a uložení bioodpadu   
• za svoz tříděného odpadu (plastů, skla)                                                     . 
 zaplaceno celkem                         1.734.125,- Kč 
 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji         541.246,- Kč 
 
 Z uvedených čísel je patrno, že odpadové hospodářství je poměrně nákladná záležitost. 
Vybrané finanční prostředky zdaleka nepokryjí skutečné výdaje a obec doplácí dalších téměř 
550.000,- Kč ze svého rozpočtu. Nelze se potom divit, že pokud chtějí obce či města pokrýt veškeré  
výdaje vybranými příjmy, může být platba za tuto službu dos! vysoká. Zákon umožňuje až 1.000,- Kč 
na osobu a rok. V zájmu vedení obce však rozhodně není „nepřiměřeně“ navyšovat jakékoliv  platby 
pro občany. Důkazem je např. domovní daň (příjem do rozpočtu obce), která je stejná od roku 1997, 
přestože příslušná legisla!va umožňuje její až pě!násobné navýšení. Též poplatek za svoz a uložení 
komunálního odpadu zůstává  již 5  let na stejné  výši.  Pro zajímavost  uvádím, že  paušální platba  

Stránka 2 Vacovský zpravodaj 



schválená zastupitelstvem v roce 2001 a zavedená od roku 2002 tehdy činila 440,- Kč na osobu a rok. 
Za 16 let se tedy navýšila o pouhých 60,- Kč, přestože skutečné náklady narostly více než o sto 
procent. Na místě je při této příležitos+ potřeba také poznamenat, že vlastní náklady mimo jiné 
navyšuje i  písemné upomínání občanů o zaplacení tohoto místního poplatku. Cena za doporučený 
dopis (Česká pošta) je 32,- Kč, cena za dopis s doručenkou (Česká pošta) je 55,- Kč. 
 Na stranu druhou je nutno si uvědomit, že nic není zadarmo, náročnost na kvalitu služeb a 
jiných činnos3 zajišťovaných obcí se neustále zvyšuje a bohužel ani obci nepadají peníze „jen tak z 
čistého nebe“. 
 Tímto jsem však poněkud odbočil od vlastní problema+ky odpadového hospodářství. V příš3m 
čísle Vacovského zpravodaje budou zveřejněny poznatky svozové firmy, dále pracovníků obce, kteří 
mají s touto problema+kou co do činění a další podstatná fakta nezanedbatelně ovlivňující cenu za 
tuto službu.  

 Miroslav Roučka, starosta obce 

 

Konvoj historických vozidel 
 

 Klub 3. armády Plzeň se i letos při své pravidelné květnové jízdě zastavil ve Vacově. Stalo se již 
tradicí, že je zde pro přijíždějící osádky připraveno malé občerstvení. Při této delší přestávce pak mají 
všichni zájemci možnost podrobně si prohlédnou historická vojenská vozidla. Letos počasí velké 
návštěvě  nepřálo. Pršelo a pršelo. Opravdoví zájemci o tuto akci se však odradit nenechali. Přišli, 
třeba vybaveni i pláštěnkou. 

Pavla Valtová 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

. 

 
30. 5. 2017 Pasování prvňáčků 
na čtenáře 
 
1. 6. 2017 Zájezd pro seniory 
 
17. - 18. 6. 2017 Pouť na 
Javorníku 
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Beseda v knihovně 
 
 Ve čtvrtek 20. dubna 2017 navš3vil Vacov 
spisovatel, skladatel, zpěvák a kytarista Marek Šolmes 
Srazil se svým programem pro dě+. Besedu 
zorganizovala obecní knihovna pro žáky vacovské 
základní školy v rámci každoročního projektového dne. 
Dě+ byly na pana spisovatele náležitě připraveny. Jeho 
knihu Pohádky do postýlky již znaly, každé mělo 
namalovaný obrázek s oblíbenou postavičkou z knihy a 
na sobě pyžámko nebo župánek, v ruce polštářek – 
vždyť beseda byla o pohádkách do postýlky. Můj obdiv 
patří i paním učitelkám, které nezůstaly ve svém 
přestrojení pozadu.  Autorské čtení knihy „Pohádky do 
postýlky“ pojal pan Šolmes velmi netradičně. 
Předčítání prokládal zpěvem a hraním na kytaru, na 
tabuli maloval některé postavy ze svých pohádkových 
knížek a malovat se je učily i dě+. Poznaly tak „Frňka“ 
a jeho „klobonos“ nebo „nožilindy“ a kuřecí dvojčata 
Vaječnatku Kropenatou a Kropenatku Vaječnatou. Za 
splnění úkolu nebo správnou odpověď jim Marek 
namaloval na ruce jedničku s hvězdičkou a hipíkem 
ozdobil čelo.  
 Na vizitce Marka Šolmese Srazila si přečtete: 
učitel, spisovatel, skladatel, básník a hippie. Jak jsme 
se přesvědčili, mluví vizitka pravdu, protože jeho 
výkon byl strhující a všezahrnující. Jeho hlavní povolání 
je učitel anglič+ny v pražské Montessori school. Kromě 
toho učí dě+ hře na kytaru a šéfuje tři kapely . Nepíše 
jen pohádky pro dě+, ale také pro dospělé, básně 
a v poslední době také krátké prózy, které nazývá 
romaneta. A hippie? To je nostalgická vzpomínka na 
bouřlivé mládí. Základní principy hnu3 svobody a lásky 
však v Markovi zůstávají dodnes. Při tolika ak+vitách 
není divu, že jsme termín vystoupení museli zamlouvat 
téměř s půlročním předs+hem, ale výsledek stál zato. 
  Oba díly jeho Pohádek do postýlky je možné si 
půjčit v knihovně. V knihách je přiloženo i CD 
s pohádkami a písničkami, které mohou dě+ 
poslouchat samy, pokud nemají rodiče zrovna čas. 
Pohádky oslovují především dě+ od tří do šes+ let, ale 
poslouchají se dobře i dospělým. Jsou to spíše milé 
příběhy, plné něhy a lidské slušnos+, kterých se 
v dnešním světě dě3 i dospělých zoufale nedostává. 

 

Pavla Valtová 
 

 
 

Stránka 4 Vacovský zpravodaj 



Číslo 5,  25. května 2017 Stránka 5 

 
 

 

 Okrsková hasičská soutěž 
 
 V sobotu  6. května se sjeli všichni hasiči na tradiční 
soutěži v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž  pořádal 
SDH Rohanov společně s SDH Vacov na koupališ+ 
Rohanov. Zde se na startovní čáru postavilo celkem 19 
družstev v kategorii dě+, ženy I., ženy II., muži I., muži II., 
veteráni.                                                                                                                            
 Požární útoky zahájila družstva přípravky SDH 
Vacov a SDH Benešova Hora, ve kterém soutěží dě+  do 
6 let. Dále následovaly útoky mladších a starších dě3  a 
útoky mužů a žen.  
Výsledky a dosažený čas požárního útoku :  
Přípravka :   1. Vacov        34,77 s 

   2. B. Hora          129,13 s                 

Dě6 mladší :       1.  Vacov       38,76 s         

Dě6 starší : 1.  Vacov      51,21 s      

 

Ženy I. :               1.  Vacov  A        23,71 s        

   2.  Přečín             29,91 s  

   3.  Vacov  C         38,29 s 

   4.  Vacov  B         40,90 s  

Ženy II. :          1.  Javorník        62,41 s            

           

Muži I. :          1.  B. Hora         22,67 s 

   2.  Vacov  B 44,34 s 

   3.  Vacov A  60,70 s      

Muži II.:               1.  B. Hora  30,91 s 

     2.  Javorník        48,86 s           

        3.  Přečín      51,62 s           

     4.  Rohanov       56,61 s  

   5.  Vacov             NP 

 

Veteráni :            1.  Přečín 

     2.  Javorník 

  
 Jménem okrsku děkuji p. Janu Šťastnému za 
sponzorský dar, za který byly zakoupeny poháry                      
a medaile  pro  vítězná  družstva,  dále  obci  Vacov                 
a  paní Mar+ně  Střechové  za  zajištění  občerstvení. 
Poděkování patří též p. Hynku Klimkovi za poskytnu3 
fotografií ze soutěže. 

       Michal Roučka 

  



Pozvánky na akce:  

 

Obec Vacov připravuje  
ZÁJEZD PRO SENIORY DO KLATOV. 

Prohlédneme si krásně zrekonstruované katakomby, barokní lékárnu           
U Bílého jednorožce, kostel Narození Panny Marie (se zázračným 
obrazem Klatovské Madony) a v Pavilonu skla je k zhlédnu3 jedna 

z největších a nejcennějších evropských sbírek skla Lötz. 
Odjezd 1. 6. 2017 v 8.00 hod. 

 
Přihlášky v obecní knihovně, Pavla Valtová, tel. 388 431 270.                   
Cena 100,- Kč za osobu (v ceně není vstupné a občerstvení). 

 
***** 
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Z knihovny 

Nové knihy 
Nora Robertsová 
Srdce rebelky 
 
Lenka Horňáková 
Marie a Magdalény 
 
Karel Pacner 
Neobyčejné okamžiky 
Historie 
 
Mariusz Surosz 
Ach, ty Češky! 
 
Barbora Šťastná 
Šťastná kniha 
Jak jsem sebrala 
odvahu 
 
Jo Nesbo 
Žízeň 
 
Shari Lapena 
Manželé odvedle 
 
Michal Viewegh 
Bůh v renaultu 
 
Pro dě6 
 
Oldřich Syrovátka 
Bajky - začínáme číst 
 
Marie Tetourová 
Pohádky - začínáme 
číst 
 
Ivona Březinová 
Teta to zase plete 
F jako Fík - edice První 
čtení 
 

Vacovský zpravodaj 
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Společenská kronika 
 

V měsíci dubnu 2017 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tel.: 388 431 270                                    

E-mailknihovna@vacov.cz 
Elektronickou verzi naleznete na: 

h�p://www.vacov.cz/ 

 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech do-
mácnos' obce. Pro návštěvníky 
Vacova  část nákladu na poště,                 
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                 

krá(t příspěvky přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Velikonoční turnaj v kačabě 
 Velikonoční neděle patřila ve vacovském obecním sále opět po roce karbaníkům, kteří  se sešli 
na již 8. ročníku této oblíbené karetní hry. U deví=  stolů se zde o postup do finále utkalo celkem       
36  hráčů. Turnaj byl  rozdělen na čtyři základní kola a jedno kolo finálové.  
 Nejlepším hráčem byl vyhlášen a putovní pohár převzal Josef Rychtář  z Rohanova, druhé 
místo obsadil Jakub Blatný, tře' oceněnou  se stala Mar=na Češková. Čtvrté místo u finálového stolu 
získal Jaroslav Pšenička.  
 Přátelská nálada po turnaji pokračovala i na večerní taneční zábavě se skupinou Renesance. Za 
pořadatele děkuji všem sponzorům této akce, starostovi obce a v neposlední řadě i obsluze 
vacovského pohos=nství.  

Michal Roučka 

 

 

Krátká Zdeňka Žár 92 let 

Zemánková Marie Vlkonice 92 let 

Krajánek Jaroslav DD Kůsov 85 let 

Vlček Václav Lhota nad Rohanovem 82 let 

Hora Eduard Vlkonice 80 let 

Mašek Jaroslav Lhota nad Rohanovem 80 let 

Patera Fran=šek Vlkonice 80 let 

Mašková Anděla Rohanov 70 let 

Tomášková Jana Vlkonice 70 let 

Tomášek Jaroslav Vlkonice 70 let 

Chumová Milada DD Kůsov 69 let 
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Exkurze předškoláků v NoVy Vacov 
Protože školku zajímá veškeré dění v obci, snažíme se dětem zprostředkovávat nevšední 

zážitky v podobě výletů a exkurzí. Tentokrát na nás čekala pekárna NoVy Vacov, kam jsme se s dětmi 
vypravili v úterý 4. dubna. První kroky vedly do pekárenské prodejny, kde nás uvítal průvodce pan Ing. 
Tyc. Provedl nás celou pekárnou. Viděli jsme, kde se dělá těsto na chléb i rohlíky, ochutnali kvas do 
chleba. Prošli jsme kolem kynáren a pásů, které přepravují pečivo na určené místo. Zhlédli jsme 
přístroj, kterým se plní naše milované koblihy. Viděli jsme pece na chléb i na ostatní pečivo. S=hli se 
podívat, jak se motají croissanty.  

Na konci naší trasy se dě= podívaly na stroje, jejichž pomocí se pečivo krájí a balí. Po celé 
prohlídce čekala sladká odměna v podobě již zmíněných koblih. Rozloučili jsme se s pusami od 
sladkého cukru a nastal čas návratu do naší školičky. 

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Tycovi za zajímavý výklad, panu Ing. Zdeňku Novákovi za 
zprostředkování exkurze a paní Daně Makasové za přípravu sladké tečky na konec exkurze. 

za MŠ Vacov Bc. Tereza Kovářová 

 

Chovatelův dvorek               
 A jsme na konci seznamu zástupců českých plemen v chovech našich chovatelů. 
Posledním zástupcem národního, českého plemene, jak již bylo v jednom minulém 
příspěvku zmíněno, není nikdo jiný než klasická Česká husa. Česká husa pochází z 
domes=kovaného plemena divoké husy velké. V rela=vně uzavřeném prostoru české 
kotliny a především v její jižní a jihozápadní čás=, bylo vyšlechtěno plemeno výrazně 
odlišné od husí z okolních zemí. 

Je spíše menší stavby, ale o to otužilejší a mnohem méně náročná na podmínky ustájení i píce. Je 
vhodná do extenzivních typů malochovů, kde se dobře uplatní její pastevní schopnos=. K přednostem 
rovněž patří schopnost vysedět a odvodit housata. Chovateli se tak 
výrazně ulehčí práci s odchovem. Vyniká dobrou jateční výtěžnos' a 
především bezkonkurenční kvalitou masa. Její užitkovost však 
nespočívá pouze v mase, ale vyznačuje se i mimořádně kvalitním 
bílým peřím s vysokou plnivos'. I toto byl v minulos= hlavní důvod 
jejího chovu. Jsou dochované údaje o =sícových hejnech prodávaných 
do ciziny, o tunách vyexportovaného peří. 
 Česká husa byla v době svého největšího rozšíření 
nezanedbatelným zdrojem příjmů českých vesnic a rovněž i zdrojem 
pracovních příležitos'. Husopasky i husopasové patřili k českému venkovu prak=cky neodmyslitelně. 
Tolik z historie, a příště dokončení o současném stavu chovů a typových vlastnostech české husy. 

Jaroslav Kubát 

         

Vacovský zpravodaj 


