
                                         

Výročí v listopadu   
 
16.11.1670 – V exilu v nizozemském Amsterdamu zemřel Jan Amos 
Komenský (* 28. března 1592). 
 
1.11.1781 – Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. 
 
24.11.1859 – Charles Darwin publikoval spis O původu druhů (v originále 
The Origin of Species). 
 
21.11.1877 – Thomas Alva Edison oznámil vynález fonografu, přístroje, 
který umí zaznamenávat a reprodukovat zvuk. 
 
18.11.1926 – George Bernard Shaw odmítl přijmout peníze za Nobelovu 
cenu se slovy „Můžu Nobelovi odpustit vynález dynamitu, ale pouze ďábel 
v lidské podobě mohl vymyslet Nobelovu cenu.“  
 
17.11.1939 – V důsledku manifestačního odporu českého lidu proti okupaci 
při pohřbu Jana Opletala, byly v protektorátu Čechy a Morava uzavřeny 
vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni 
a stovky českých studentů byly zbity a odvlečeny do koncentračních táborů. 
 
9.11.1989 – Pád Berlínské zdi: západní a východní Berlín se spojily a byl 
také otevřen zbytek hranice mezi NDR a NSR. 
 
23.11.1991 – Freddie Mercury , frontman kapely Queen, veřejně oznámil, 
že má AIDS. Den poté zemřel. 
 
4.11.1995 – Při atentátu byl zavražděn Jicchak Rabin, izraelský premiér, 
nositel Nobelovy ceny míru (* 1. března 1922). 
 
5.11.1997 – Vláda České republiky odeslala do Bruselu přihlášku do 
NATO. 
 
22.11.2005 – Angela Merkelová se stala první ženou-kancléřkou 
Německa. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
Informace z jednání Rady obce Vacov. 
Rada obce schválila:       
• na zasedání dne 7.11.2013 „Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR“ v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o 
podporu na akci „Projekt snížené energetické náročnosti objektu MŠ Vacov-Vlkonice 
čp. 124“. Přestože od oznámení o poskytnutí dotace ze SFŽP na tuto akci uběhlo 
několik měsíců, výše zmíněná smlouva byla ze SFŽP zaslána až v listopadu.  

 Administrace úspěšně vyhodnocených programů ze SFŽP je poměrně náročná. Firmy, 
 které prováděly vlastní práce jak na tělocvičně, obecním úřadu, tak i na školce,  
 předfinancovaly dílo v plné výši ze svých prostředků. Dotační peníze jsou 
 poukazovány se značným časovým zpožděním. Faktury vystavené za práce na 
 tělocvičně i obecním  úřadu jsou dosud firmě uhrazeny jen z malé části. Proton 
 Protivín, který dokončil školku již v září, dosud neobdržel za toto dílo žádnou platbu. 
 Je však předpoklad, že vše by mělo být uhrazeno do konce letošního roku. 
• V rámci rozpočtu na rok 2013 příspěvky na činnost organizacím a spolkům 

působícím v obci. Ty jsou každoročně vypláceny v závěru roku. 
• Příspěvek na adventní koncert v kostele sv. Mikuláše ve Vacově, dne 22.12.2013. 
RO se dále zabývala: 
• Rozpočtem obce na rok 2014. Konečný návrh bude předložen zastupitelům před 

prosincovým zasedáním. 
• Výší vodného a stočného na rok 2014. I tento materiál bude též před zasedáním zaslán 

zastupitelům. 
Z další činnosti: 
• Dokončena byla oprava převážné části křížků a některých pomníků v obci. Pokud 

okolnosti umožní i v následujícím roce získat opět dotaci na tento účel, budou 
renovovány všechny zbývající  křížky a pomníky. 

• Dotaci ve výši 10.000,- Eur se podařilo získat na základě předložené žádosti na 
rekonstrukci opěrné zdi a plotu kolem kaple sv. Trojice v Benešově Hoře. Povinná 
spoluúčast obce je ve výši min. 15 % realizačních nákladů. Vlastní práce budou 
zahájeny až na jaře 2014. 

• Firma pana Miroslava Rychtáře zhotovila bezpečnostní přeliv na odbahněném 
návesním rybníčku v Rohanově. Provedeno bylo též odvodnění cesty na hrázi 
rybníčka. Uvedené práce byly odvedeny ve velmi dobré kvalitě. 

• Ještě závěrem listopadu budou započaty práce na komplexní rekonstrukci mostu přes 
řeku Spůlku v Podvítovčí. Práce bude provádět firma Swietelski stavební s.r.o. 

• Poděkování patří občanům z Bošic, Rohanova, Benešovy Hory, Čábuz a Přečína, 
kteří pomohli s úklidem listí na veřejných prostorách. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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Starosta obce svolává                                                
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov                               

na 17.12.2013 od 19.00 hod.                                             
Návrh programu  bude zveřejněn ve vývěskách a na 

stránkách obce. 
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  Obec Vacov zve na tradiční  
                                              

MIKULÁŠSKOU POU Ť   
 

v neděli 8.12.2013. 
 

9 - 12 hodin Výstava hraček na OÚ Vacov. 
   Prodejní výstava výrobků na OÚ Vacov.  
10.00 hodin  Dudácká  kapela na náměstí. 
   Staročeské vepřové hody v Hostinci u sv. Jána. 
   Zvěřinové hody v Restauraci u Milušky. 
10.30 hodin Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše. 
   Hlavním celebrantem bude P. Roman Dvořák.   
14.00 hodin Setkání harmonikářů v obecním sále.   
 
                    Stánkový prodej - občerstvení. 
 

***** 
 

7. setkání seniorů ve Vacově 
 

 Rok nám rychle utekl a opět nastal čas tradičního setkání 
vacovských seniorů. V neděli 3.11.2013 se sešli již po sedmé a zase 
to bylo setkání velmi povedené, s dobrou náladou, tancem a 
občerstvením. 
 Úvod patřil panu starostovi, Miroslavu Roučkovi. Tradičně 
všechny upřímně přivítal a popřál hodně zdraví. Každé ženě pak 
předal osobně kytičku. Následovalo vystoupení dětí, které si daly 
na svém účinkování opravdu záležet. Ty menší vedla paní Hana 
Pálová, ty větší Tereza Kovářová. Všem patří velký dík.  
 K tanci hrála skupina Trio Orion. Pan starosta byl v jednom 
kole, a to se mu určitě nepodařilo provést všechny ženy, které si 
s ním chtěly zatancovat. Tak příští rok to jistě napraví! 

Pavla Valtová 

Ze setkání seniorů 



 
NP a CHKO Šumava 

 
     Žáci 6. a 7. třídy se v úterý 22. října zúčastnili výukového 
programu Střediska environmentální výchovy ve Vimperku. Na 
celé dopoledne pro ně byly připraveny zajímavé činnosti, při nichž 
se seznámili s Národním parkem a chráněnou krajinnou oblastí 
Šumava.  
     Celý program řídil pan Stanislav Čtvrtník z vimperského 
střediska. Nejprve dětem přestavil prezentaci na interaktivní tabuli, 
při níž děti poznávaly vzácnou faunu a flóru, seznámily se se všemi 
českými národními parky a s některými chráněnými krajinnými 
oblastmi u nás. Druhá polovina prezentace byla věnována 
Šumavě. Děti poznávaly známá místa i řeky, mnohé z dětí už 
osobně navštívilo Stožec - Informační a strážní službu v Národním 
parku Šumava. 
     V další části programu plnily děti řadu zajímavých úkolů, 
skládaly puzzle se znakem NP Šumava, obrázky rašeliniště, lesa, 
bezlesí či řeky, do každého biotopu řadily obrázky živočichů, kteří 
tam žijí. Pan Čtvrtník rovněž zařadil práci se slepou mapou, což 
mnohým dětem činilo potíže. O to více je bavilo přiřazování názvů 
ke značkám příkazů a zákazů, které se ve zmiňovaných oblastech 
vyskytují. 
     Děti strávily ve Středisku environmentální výchovy velice 
zajímavé, ale hlavně poučné a přínosně dopoledne. V budoucnu 
bychom chtěli v těchto výukových programech s dětmi pokračovat. 

Mgr. Jana Voldřichová 
 
 

Den řemesel 
 

 V pátek 25. října se konal ve Vimperku sedmý „Den řemesel“ 
a naši žáci 8. a 9. třídy se také zúčastnili. Akci pořádala Střední 
škola Vimperk v Nerudově ulici a měla pro návštěvníky připravený 
bohatý program. Cílem tohoto setkání všech generací je podpořit 
zájem veřejnosti o řemeslné obory. Žáci osmých a devátých tříd se 
rozhodují, jakým směrem by se chtěli po ukončení základní školy 
ubírat a právě tento den si mohli rozšířit povědomí o různých 
možnostech dalšího vzdělání. Byly pro ně připraveny ukázky 
řemesel a oborů, které jim měly přiblížit náplň studia na této škole. 
Žáci si mohli i sami řemeslo či studijní obor vyzkoušet. K vidění 
byly např. obory: kadeřnice, zedník, zedník – obkladač, prodavač – 
florista, kuchař – číšník, elektromechanik a mnohé další. Po celou 
dobu akce se o žáky starali starší studenti, kteří již tuto školu 
navštěvují a provedli je celým areálem. Jako bonus a zpestření dne 
jsme měli tu čest potkat a seznámit se s manželkou prezidenta 
republiky Ivanou Zemanovou. Doufejme, že si žáci díky této akci 
udělali lepší představu o tom, čím by se chtěli v budoucnu zabývat. 

Mgr. Lenka Fridrichová 
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Z návštěvy střediska 
enviromentální 

výchovy NP 

 

základní školy 

 

 

mateřské školky 
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The Action 2013 
Ve čtvrtek ráno 17. října 2013 se žáci osmé a deváté třídy sešli na vacovském nádraží 

a odtud jeli do Českých Budějovic na multimediální představení s tématikou bezpečnosti 
silničního provozu THE ACTION 2013. Tento projekt je jakási divadelní hra, kterou 
napsal sám život, ale – bohužel – i smrt. Jedná se o koláž složenou z moderní diskotékové 
hudby, video snímků s dynamickým střihem, výrazového tance a hlavně skutečných příběhů 
přednášených těmi, kteří je prožili. Zde se mluvilo zcela otevřeně o trvalé invaliditě a 
mnohdy i o smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali 
nepochopitelně nezodpovědně. A jak se akce líbila našim žákům? 

„Nejdřív jsem si myslela, že jedeme na nudnou přednášku, která nás nebude bavit. 
Ale už po příchodu jsem změnila názor. Celé to na mě působilo zvláštním dojmem. Bylo to 
zajímavé, ale i dost drastické. Myslím si, že mnoho z nás na to koukalo s otevřenou pusou, 
co vlastně se může všechno stát, když se člověk chová nezodpovědně. Bylo na tom 
zajímavé, že všechny ty příběhy vyprávěli lidé, kteří to skutečně zažili. Myslím si, že se nám 
všem příběhy vryly hluboko do paměti.“          (Šárka Chrstošová) 

 
„Myslela jsem, že to bude obyčejná přednáška o tom, jak se chovat na silnici. Ale 

když jsem přišla, sedla si a dívala se na lidi, kteří tam postupně přicházeli a vyprávěli o 
situacích, které doopravdy zažili, vyděšeně jsem sledovala a poslouchala. Celkově to bylo 
zajímavé a doufám, že se ponaučím a ostatní také“.                (Iveta Albrechtová) 

 
„Docela jsem se spíš těšila na nákupy, ale nakonec bylo nejlepší to představení. 

Nejdřív jsem čekala, že tam bude nudné povídání, ale nakonec to bylo zábavné. Ty ukázky 
byly smutné, chtělo se mi docela brečet, ale byla jsem i naštvaná na ty lidi, kteří pijí alkohol 
a pak si sednou za volant, a umírají ti, kteří za to nemůžou. Zamyslela jsem se, že by mě 
bavilo pomáhat lidem, kteří to v takových situacích potřebují.“                (Linda Veverková)
            

„Akce mě zaujala, hodně mi dala. Už když jsme tam jeli, věděla jsem, že mi to dost 
dá. Chci jít totiž na dopravní policistku. Když jsem tam slyšela ty příběhy, tajil se mi dech. I 
přesto jsem odhodlána tuto školu studovat. Vím, že mě čekají hrozné věci, ale chci pomáhat 
lidem. Program byl velice hezky připravený. Ti záchranáři byli velcí chlapi, a když to 
vyprávěli, viděla jsem, jak mají slzy v očích. Obdivuji jejich práci.“    

 (Aneta Makasová) 
 

 
Návštěva Střediska environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava ve 

Vimperku 
 

Předškolní děti se v úterý 12.11.2013 zúčastnily výukového programu s názvem 
„Podzimní radovánky“. Lektoři střediska připravili zajímavý 2 hodinový program plný 
didaktických a pohybových aktivit. Děti si při něm zopakovaly charakteristické znaky 
jednotlivých ročních období a poznávaly, jak listí na stromech mění během roku své barvy. 
Následující aktivity se týkaly podzimu a podzimních radovánek. Děti se učily názvy stromů 
a jejich plodů, co jsou živiny a proč je strom potřebuje, jak se chovají na podzim zvířátka a 
jak se připravují na zimu. Přeměnu letní srsti na teplý kožíšek představovala hra 
s prádelními kolíčky. Na závěr programu dostaly děti za odměnu pastelku a pracovní listy, 
které ve školce využijeme k dalšímu rozšíření našich vědomostí. 

Ve středisku se nám moc líbilo a těšíme se na další návštěvu. 
 Tereza Kovářová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

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 

Michal Viewegh         
Můj život po životě 

Danielle Steel              
Všechny matčiny hříchy 

Tamara McKinley        
Ostrov ztracených snů 

Nora Roberts                 
Únik 

Nora Roberts              
Kde končí řeka 

Ferran Soriano               
Góly nepadají náhodou 

Simona Monyová        
Srdeceboly 

 

Pro děti 

Thilo                           
Prsten černého rytíře 

Arnold Lobel                
Kvak a Žbluňk se bojí 
rádi (první čtení) 

Arnold Lobel           
Kvak a Žbluňk od jara do 
Vánoc (první čtení) 

Eva Bešťáková               
Ježeček Dupálek (velká 
písmena) 

Christine Henkelová 
Objevujeme přírodu - Po-
le a louka (velké lepore-
lo) 

 

 Pozvánky na akce: 

 
Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov zvou na 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMKU 
a 

POHÁDKU ZAPOMENUTÝ ČERT. 
Obecní sál Vacov, 1.12.2012 v 16.30 hodin,     

vstupné 50,- Kč. 
Předprodej v obecní knihovně. 

 
Po skončení pohádky přejdeme na náměstí,             
kde v 17.45 hodin přivítáme paní Zimu                    

a společně rozsvítíme vánoční strom. 
Občerstvení zajišťuje ZŠ Vacov. Výtěžek z prodeje 

půjde na konto základní školy. 
 

***** 
Voldřich Motorsport 

zve všechny fanoušky motoristického sportu na příjemné posezení, 
doplněné videoprojekcí ze závody rally,  

v sobotu 7.12.2013 od 19.00 hod. v obecním sále ve Vacově. 
Přijďte podpořit naší posádku do příští sezóny. 

 
***** 

 
TJ Sokol Javorník pořádá 

turnaj ve hře „Kačaba“ 
v sobotu 7.12.2013 od 13.00 hod. - hotel Krásná vyhlídka. 

Startovné 100,- Kč.  
Zájemci se mohou hlásit u pana Sládka  na tel. 602 965 423. 

 
***** 

 
ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov 

Vás srdečně zvou na  
 "VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKU S PŘÁNÍM 

JEŽÍŠKOVI" 
v pátek 13.12.2012 od 15.00 hod. 

 na náměstí ve Vacově. 
Těšit se můžete na VÁNOČNÍ JARMARK  

s výrobky našich žáků  a na občerstvení. 
Výdej balónků v obecním sále  od 15.00 hod. 

 
*****      

 
ADVENTNÍ KONCERT 

čkyňského souboru Růže a Roseta pod vedením sbormistra  
Jaroslava Fafejty. 

V neděli 22.12.2013 od 18.00 hod.  v kostele sv. Mikuláše ve Vacově. 
Všichni jsou srdečně zváni. 
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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,  Mgr. V. Česánková. 

 
Redakce si vyhrazuje  

právo krátit  
příspěvky přispěvatelů. 

 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Houdková Vlasta Přečín 90 let 

Machová Věruška Miřetice 90 let 

Vítovcová Marie Miřetice 90 let 

Vlček Leopold Benešova Hora 88 let 

Škopková Věra Vlkonice 86 let 

Vácha Václav Čábuze 86 let 

Hadravová Růžena Čábuze 84 let 

Šoulová Růžena Nespice 84 let 

Narovcová Marie  Žár 81 let 

Špalková Karla Žár 81 let 

Albrechtová Jiřina Javorník 80 let 

Mašek Josef Rohanov 70 let 

Mrázová Gudrun Vlkonice 70 let 

Růžičková Jana Vacov 70 let 

Dufek Miroslav Vlkonice 70 let 

Sládek Jiří Javorník 70 let 

Inzerce 
• Možnost ubytování v soukromí ve Vacově. Info na tel.: 737 052 111. 
 
• Pronajmu byt 1+1 zařízený ve Vacově. Tel.: 721 146 972. 
 
• Vedení účetnictví a daňové evidence. Šimková - Čkyně, tel.: 733 151 966, krzz@seznam.cz 

 
 
 
 
 

Číslo 11, 26. listopadu 2013 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci říjnu 2013 jsme poblahopřáli           
k životnímu jubileu těmto občanům: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
  

 
 

***** 
Obec Vacov  

srdečně zve na vánoční koncert 
Leony Machálkové 

v sobotu 14.12.2013 ve 20.00 hodin  obecní sál Vacov. 
Vstupné 300,- Kč.  

Předprodej od 11.11.2013 v knihovně. 
 Rezervace možná v  knihovně, 
Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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Z BABY CLUBU 
 

Vacovská drakiáda 
 

 Poslední říjnovou sobotu si nejenom děti, ale i jejich rodiče zpříjemnili účastí na již        
4. drakiádě ve Vacově. Sešli jsme se na „Kouzelné louce“ u paneláku. V letošním roce nám 
počasí opravdu přálo, vypadalo to, jako bychom jej měli objednané. Už od rána nádherně 
svítilo sluníčko a foukal vítr jako o závod. 
 Účast byla opravdu veliká. Důkazem byla nejen louka plná rozzářených dětí, ale i obloha 
posetá krásnými draky různých barev, tvarů a velikostí. Drakiádu doprovázel zábavný 
program. Náš host, paní Chládková, nám po celou dobu proměňovala děti ve víly, motýlky, 
pejsky či tygry. Odměnou pro všechny bylo bezkonkurenční divadlo Máma a táta z Českých 
Budějovic. Jejich pohádka O drakovi, doprovázená humorem, písničkami a hrou, měla velký 
úspěch.  
 Moc děkujeme obci Vacov - panu starostovi Miroslavu Roučkovi, za finanční dar, díky 
kterému jsme tuto krásnou akci mohli zorganizovat. 

Baby club Vacov, Veronika Šturmová 

 

Foto z drakiády 


