
Výročí v říjnu 

 
 Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního 
výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem 
protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření 
a podobě samostatného československého státu. Mimo jiné dospěli      
k dohodě, že nový stát bude republikou (byla uvažována i monarchie), 
prezidentem se stane Masaryk, Kramář bude předsedou vlády. 
Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František 
Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav v Praze, aby 
zabránili odvozu obilí na frontu, a nechali zaměstnance ústavu přísahat 
věrnost nově vznikajícímu státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání 
podmínek míru Rakousko-Uherskem. 

 Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-
Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se 
stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích   
a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na Václavském náměstí                
u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník     
a  vyhlásil samostatný Československý stát. 

 Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o 
zřízení samostatného státu československého, a poté bylo ještě 

zveřejněno provolání Národního 
výboru "Lide československý. 

Tvůj odvěký sen se stal skutkem.“  
Pod oběma dokumenty byli 
podepsáni Antonín Švehla, Alois 
Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár 
a František Soukup - později 
zvaní "Muži 28. října". Tentýž 
den byli do Národního výboru 
přibráni jejich 4 zástupci, zástupci 
Němců a Maďarů nebyli přizváni. 

 
https://cs.wikipedia.org 
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Upozornění  

 
MUDr. Miroslav Krýsl  

otevřel novou 
chirurgickou 
ambulanci - 

Stachy 341 ( v budově 
mateřské školy),                  
tel.: 388 320 035             

nebo 776 746 049. 



Z obecního úřadu 

 Dne 4. 8. 2016 proběhlo 11. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Přítomno bylo                          
12 zastupitelů, 3 se předem omluvili.  
 
Informace z jednání Zastupitelstva obce Vacov 
 Starosta úvodem informoval zastupitele, proč došlo ke svolání zasedání i v tomto období 
prázdnin a dovolených. Bylo totiž nutno projednat a schválit ještě určitý dokument, který požadoval 
Státní fond životního prostředí v souvislosti s přiznanou dotací na rekonstrukci ČOV pod 
Vlkonicemi. Zastupitelům byl příslušný materiál zaslán předem. 
 
• Pod bodem 3 byla projednána Dohoda o změně trvání Smlouvy o nájmu vodohospodářského 

majetku ve vlastnictví obce Vacov za účelem jeho provozování a správy ze dne 26. 9. 
2001. V následném usnesení č. 11/1 zastupitelé předloženou dohodu mezi obcí Vacov a 
ČEVAK a.s. schválili. Zároveň pověřili starostu podpisem této dohody. 

 
• Bod 4 v návaznosti na bod předchozí řešil provozování vodohospodářského majetku v souladu 

s podmínkami SFŽP. Poté starosta odpověděl na určité dotazy zastupitelů. Navržené usnesení 
k tomuto bodu bylo následně dvanácti hlasy schváleno. 

 
• V dalším bodě starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím paní Gabriely Rod Josefíkové 

ukončit provozování „Restaurace U Milušky“, a to ke konci roku 2016. V této souvislosti 
nabídla paní Josefíková odkoupení celé nemovitosti obci Vacov v rámci předkupního práva 
plynoucího ze smlouvy (řeší  Kupní smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva věcného 
práva předkupního uzavřená mezi obcí Vacov, dále PhDr. Miloslavou Štilcovou, Gabrielou 
Josefíkovou, Milenou Josefíkovou a Helenou Hečlovou dne 2. 7. 2004). Tato záležitost již 
byla na programu RO. Starosta se v prvé řadě pokusí dojednat s paní Rod Josefíkovou 
prodloužení provozování restaurace alespoň do března 2017 z důvodu již připravených plesů. 
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí a pověřili starostu dalším jednáním v této 
záležitosti. 

 
• Bod 6 se týkal výstupů stavební komise 
 a) Na programu bylo „Vydání změny č. 1 ÚP Vacov“. V rámci této změny došlo k vypuštění 
 trasy plynovodu včetně ochranného pásma ze stávajícího územního plánu Vacova. S 
 plynovodem na území obce Vacov  již nepočítá obdobný novelizovaný dokument  zpracovaný 
 KÚJčK. 
 b) Zastupitelé byli dále seznámeni se  stavem „Změny č. 3 ÚP Vacov“. V současné době se 
 již evidují žádosti do změny č. 4. 
 c) Zastupitelé dále schválili koupi pozemkové parcely č. 53/68 v k. ú. Miřetice pod cestou k 
 „Pahorku“ od soukromého vlastníka.  
 
Další informace: 
 
• Starosta informoval na posledním zasedání zastupitele o přípravě voleb do zastupitelstva 

kraje. Je poměrně problematické zajistit obsazení sedmi volebních okrsků minimálně 
třiceti ochotnými a schopnými lidmi. Nechal na zvážení případné sloučení některých okrsků. 
Sedm okrsků má mimo Vacova pouze město Vimperk. 

 
• STA projektový ateliér Strakonice dokončil projektovou dokumentaci k územnímu řízení                   

v  souvislosti  se  schváleným   záměrem   „ Revitalizace   centra   Vacova  II.  část “.    
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  Obesláni byli všichni dotčení účastníci. Dále budou zahájeny práce na prováděcí dokumentaci  
 včetně položkového rozpočtu. Podmínkou realizace tohoto záměru je získání určité dotace. Z 
 vlastních prostředků si toto obec v současné době nemůže dovolit. Za účelem získání dotace se 
 již podnikají konkrétní kroky a mimo jiné proběhne konzultační schůzka na příslušném odboru 
 KÚJčK a v partnerské obci v sousedním Bavorsku. Bude-li žádost o dotaci úspěšná, či nikoliv, 
 se nyní nedá předjímat. 
 
• Požadované doklady byly dodány na Biskupství v Českých Budějovicích, které připravuje 

smlouvu o prodeji církevních pozemků v k. ú. Vacov, lokalita „Pod dubem“. Tato 
smlouva navazuje na předchozí „Smlouvu o budoucí smlouvě kupní“. Záležitost je průběžně 
konzultována s pověřenými zástupci církve. 

 
• Z Ministerstva zemědělství bylo oznámeno, že projekt „Revitalizace Vlkonického rybníka“ byl 

určen k finanční podpoře. Zároveň je ale požadováno doložení řady dalších dokumentů. 
Ty se nyní připravují, aby byly v uvedeném termínu na ministerstvo dodány. O spolupráci bylo 
požádáno i ZOD Vacov. V případě získání dotace budou práce zahájeny po dokončení akce 
„Rekonstrukce ČOV Vlkonice“. Cílem je, aby se opět do rybníka a potoka pod ním vrátil život. 

 
• Dokončena byla „Studie využití půdního prostoru v základní škole ve Vacově“. Aby bylo 

vůbec možno požádat o dotaci na tento projekt, je nutno vyřešit bezbariérový přístup do všech 
podlaží této budovy. Jedná se o poměrně složitou záležitost. Možné způsoby řešení se nyní 
prověřují. 

 
• V rámci postupné rekonstrukce budovy obecního úřadu, a to části vnější i prostor vnitřních, byl 

zpracován projekt na kompletní rekonstrukci části vstupní a schodiště až po půdu. Cílem je 
řešit tuto záležitost nadčasově, a to zejména z důvodu, že se připravuje na řadu dalších let. Na 
tuto akci byla získána dotace ve výši 200.000,- Kč v rámci POV. Bude na programu 
následujícího zasedání zastupitelstva. 

 
• Dokončena byla výměna střešní krytiny (včetně souvisejících prací) na budově tělocvičny u 

ZŠ. Součástí této akce bylo i statické zpevnění stropní ocelové konstrukce, která již př i 
zatížení izolační hmotou a novou krytinou nevyhovovala.  Pro informaci uvádím, že vznícení 
krovu od svářecích prací nemělo na vysoutěženou cenu žádný dopad. Obec zaplatila za 
provedené práce dle uzavřené smlouvy (výsledek výběrového řízení) 736.648,- Kč vč. DPH. 
Ve výši 200.000,- získala obec na tuto akci dotaci z grantu KÚJčK. Veškeré vícenáklady 
způsobené požárem řešil dodavatel ze své pojistky. 

 
 

7. a 8. 10. 2016 Volby 
28. 10. 2016 Koncert 
Jakuba Smolíka 
5. 11. 2016 Drakiáda 
13. 11. 2016 Setkání 
seniorů 
19. 11. 2016 Divadelní 
představení 

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 

31       

ŘÍJEN 2016 



                            

• V plném proudu jsou již práce na rekonstrukci ČOV ve Vlkonicích, která řeší odkanalizování  
více než třetiny obyvatel naší obce. V budoucnu se počítá ještě s napojením Miřetic a 
prověřuje se i případné napojení části Vlkonice - Peckov. Kapacitně bude nová čistička i pro 
tyto části vyhovující.  

Důležité údaje o této akci:  
 - kapacita stávající (demontované) ČOV byla 495 EO (ekvivalentních obyvatel); 
 - kapacita nové ČOV bude 1.000 EO; 
 - celkové uznatelné náklady: 19.757.399,- Kč bez DPH; 
 - dotace EU: 12.595.342,- Kč tj. 64 %; 
 - příspěvek příjemce dotace (obce Vacov):  7.162.057,- Kč tj. 36 %; 
 - datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2016; 
 - datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017; 
 - řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí; 
 - zprostředkující subjekt: Státní fond  prostředí ČR; 
 - příjemce podpory: obec Vacov; 
 - realizační firma: Sdružení ČOV Vlkonice, ved. sdružení Auböck s.r.o.; 
 - zpracovatel projektu: VAK projekt s.r.o.; 
 - technický dozor investora: Ing. Josef Skala. 
 
• Na základě usnesení zastupitelstva č. 10/5 na zasedání č. 10 dne 16. 6. 2016 došlo (po 

předchozím výběrovém řízení) k nákupu  osobního automobilu Škoda Octavia 1.4 TSI (110 
kw) ve výbavě Style. Prodejní cena činila 434.480,- Kč včetně DPH. Obec získala na toto 
vozidlo určité slevy. Pro informaci je vhodné uvést, že téměř za tuto cenu byl zakoupen cca 
před 10 lety vůz Octavia 1.6 TOUR. 

 
• Ve dnech 26. a 27. 9. 2016 provedou pověření pracovníci KÚJčK dílčí audit hospodaření 

obce. 
Miroslav Roučka, starosta obce 
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
 

• 3. 10. 2016 od 8.00 - 16.00 hod. 
    Vypnutá oblast:  horní část obce Přečín směr Přečínské Chalupy mimo lokality ZD. 
 
• 4. 10. 2016 od 8.00 - 16.00 hod. 
    Vypnutá oblast: centrální a dolní část obce Přečín (u hlavní silnice), mimo části směr 
 ZD a lokality bývalého rekreačního střediska.  
 
• 4. 10. 2016 od 8.30 - 16.00 hod. 
 Vypnutá oblast: část obce Miřetice směr Vacov mezi  areálem společ. MIVA a ZD. 
      
• 5. 10. 2016 od 7.30 - 16.00 hod.  
 Vypnutá oblast: část obce Vacov směr Vlkonice. 
 
• 5. 10. 2016 od 8.00 - 16.00 hod. 
 Vypnutá oblast: část obce Přečín (u hlavní silnice) směr Vacov. 

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. 
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Ze školy 

První školní den 

 1. září je spjato se začátkem školních dní. Prázdniny hlásí svůj nezadržitelný konec, školní 
taška se na děti směje z kouta pokoje a maminka s tatínkem své ratolesti oblékají do slavnostního 
oblečení. Ovšem tento den je hlavně pro „prvňáčka“ tím nejdůležitějším krokem ze školky do 
školy.  
 V tento den, po slavnostním zahájení panem starostou Miroslavem Roučkou a panem 
ředitelem Josefem Mrázem, na naší škole proběhlo tradiční pasování „rytířem Davidem“. Poté naši 
nejmenší školáci společně s paní učitelkou vstoupili plni očekávání do školy a natěšeni si šli 
prohlédnout svoji 1. třídu plnou písmen, čísel, barev a hlavně dárků. Všem našim 23 prvňáčkům 
přejeme spoustu úspěšných krůčků první třídou a hlavně nezapomenutelné zážitky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Kateřina Kaskounová, třídní učitelka  

Inzerce 

• Prodám novou zahradní pergolu 5,5 krát 5,5 m, výška 3 m. Př i rychlém jednání sleva.               

Info na tel.: 732 968 627. 

• Prodám palivové dřevo suché, štípané, délka 40 cm, tvrdé - buk, dub, bříza. Celkem 10m³. 

Info na tel.: 732 968 627. 

• 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. 

• Výkup padaných jablek. Středa 15-16 hod., neděle 15-16 hod. u OÚ Vrbice.                                     
Info na tel.: 736 225 490. 

• BABY CLUB VACOV - začínáme v pondělí 3. 10. 2016 od 10.00 hod. Moc se na vás těšíme! 
Užijeme si spoustu pohybu, písniček, básniček a legrace. 



Pozvánky na akce: 

 
Obec Vacov zve na  koncert 

JAKUBA SMOLÍKA 
dne 28. 10. 2016 od 20.00 hod.  

v obecním sále ve Vacově.  
Vstupné 300,- Kč.  

Vstupenky je možné zakoupit v obecní knihovně,  
Pavla Valtová, tel.: 388 431 270. 

 

*****  

Obec Vacov a BABY CLUB VACOV                                                                                    
zve na již tradiční                                                                                              

7. VACOVSKOU DRAKIÁDU                                                                               
v sobotu 5. 11. 2016 od 15.00 hod. - Kouzelná 

louka. 
Čeká na Vás opět spousta překvapení a zábavy.                                

Občerstvení zajištěno.                                                   
Moc se na Vás těší Veronika Šturmová. 

 

*****  

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. 
 

***** 

Obec Vacov připravuje vystoupení                                                                                             
Divadelního spolku Dřešín 

ve hře SCHŮZE ANEB ZAPOMENUTÝ PRINC, 
 v sobotu 19. 11. 2016 od 20.00 hod. v obecním sále ve Vacově. 

Vstupné 50,- Kč přímo na místě. 
 

Napsal: František Smola. Jedná se o vědecké pojednání o klasických 
pohádkách a následuje moderní pohádka pro dospělé.  
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Wolfgang Venohr 
Stauffenberg - muž, 
který chtěl zabít Hitlera 
 
Alexandra Potter 
Láska z Paříže   
 
Daniela Fischerová 
Sváteční vraždy  
 
Nele Neuhausová 
Sněhurka musí zemřít 
 
Kathryn Harvey 
Nespoutané sny 
 
Lars Kepler 
Písečný muž    
 
Dominik Dán 
Uzel 
Bestie      
Krev není voda 
 
Fiona Valpy 
Láska po francouzsku 
 
Hana Whitton 
Eliška Přemyslovna  
Anna Falcká 
 
Pro děti 
Peggy Walker 
Kouzelní koníci 
 
Walt Disney 
Lady a Tramp. Petr Pan. 
   
Ruth Gellersen 
Příběhy ze sedla. Velké 
tajemství     
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Číslo 9, 26. září 2016 

Společenská kronika 

 

V měsíci červenci a srpnu 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 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 krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Chumová Růžena DD Kůsov 95 let 

Panošová Anna Rohanov 90 let 

Chumová Božena Přečín 85 let 

Píchová Marie Vlkonice 85 let 

Hadová Marie Přečín 84 let 

Lopatka Václav Miřetice  84 let 

Šťastná Ludmila Přečín 83 let 

Vozková Božena Vacov 83 let 

Kučerová Miloslava Vlkonice 82 let 

Ing. Mejstřík Václav Žár 82 let 

Mužík Václav Čábuze 82 let 

Vacíková Božena Miřetice  81 let 

Allmerová Jana Miřetice 80 let 

Volfová Zdeňka Čábuze 80 let 

Železná Hana Vlkonice 80 let 

Hroš Andreas Benešova Hora 75 let 

Machová Ludmila Javorník 75 let 

Procházka Jaroslav  Javorník 75 let 

Kovářík Václav  Mladíkov 70 let 

Šoul Jaroslav Vacov 70 let 

Honnerová Marie DD Kůsov 65 let 

Poděkování 

Chceme touto cestou vyjádřit poděkování kamarádům, 
spolupracovníkům a přátelům za účast, květinové dary  

a vyjádřenou soustrast při posledním rozloučení  
s naší milovanou Věrou Mauricovou.   

Velký dík též MUDr. Marii Kučerové za obětavou péči. 
 

Stanislav Mauric s rodinou a rodina Škopkova. 
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Chovatelův dvorek 

 
Léto zmizelo, i když se nám letos protáhlo až do poloviny září, a  pomalu začneme 
připravovat zimování svých chovů. 
Nedílnou součástí léta je pro vacovské 
chovatele tradiční pouťová výstava. I letos 
jsme všem našim příznivcům mohli ukázat 

výsledky našeho chovatelského snažení a všem jim tímto 
srdečně děkujeme za milou návštěvu a za zájem o naši zálibu. 
Počasí nám letos o pouti mimořádně přálo, a tak byla i 
návštěva v naší expozici hojná a díky prodejným štěňatům 
uprostřed chovatelny byl leckdy docela problém, aby se 
všichni zájemci o zhlédnutí celé výstavy pohodlně vyhnuli. Ke 
zmíněným štěňatům se bohužel váže i negativní reakce jedné z 
návštěvnic, která nám razantně vytkla umístění štěňátek do 
chovatelské klece. To, že jsou v kleci zcela pohodlně a pro vlastní bezpečí, zjevně nebrala v potaz a 
hodnotila to jako týrání zvířat.  
 No, jak se říká, co člověk, to názor, a všestranně uspokojivé řešení se hledá vždy obtížně a 
leckdy ani nemusí jít o zvířata. Za všechny chovatele ale můžu odpovědně říci, že přístup chovatele ke 
zvířeti, a to jakémukoli, je především zodpovědný a zohledňující všechny potřeby chovaného zvířete. 
Bez úcty a pokory se totiž pravé chovatelství dělat ani nedá. Je velký rozdíl mezi chovatelem a 
produktérem zvířat. Také je velký rozdíl mezi chovatelem a tzv. „milovníkem“ zvířat. Zatímco 
chovatel uspokojuje přirozené potřeby chovaných zvířat, „milovník“ zvířat se se svými miláčky mazlí, 
pusinkuje je, dává jim lidské papáníčko a podobně a mnohdy ani netuší, jak svému miláčkovi ubližuje. 
Polidšťování zvířat je v současné době vůbec populárním fenoménem. Já jsem se od svého táty, dědů, 
babiček a strýců a tetiček jako malý kluk dozvěděl, že zvíře cucá, žere, pase se a zobe, a v dospělosti 
se ramluje, mrouská, bouká, říjí a toká a pak se kočka kotí, ovce bahní, klisna hřebí a celkově se říká, 
že zvířecí samice vrhla a ptáci snáší vejce a z nich se klubou kuřata. Dnes se ovšem i z médií 
dozvídáme úžasné informace o „těhotných Marcelách“, psích, kočičích, ale i koňských porodech a 
potkáváme oblečené psy s nalakovanými drápy, o čistotných prasátkách v postelích filmových hvězd 
ani nemluvě. Někam ten svět spěje a jen těžko odhadnout kam. Zatím někteří z nás dělají ze zvířat lidi, 
kdo ví, co z nás jednou budou dělat zvířata ... Važme si svých chovaných zvířat, mějme je rádi a 
milujme lidi kolem sebe.  
 Krásné babí léto! 

   Jaroslav Kubát 
 

Memoriál  Ivana Ketzera 
 

 Poslední prázdninové čtvrteční odpoledne patřilo fotbalové hřiště dětem. Sjeli se mladší žáci, 
aby odehráli IV. ročník Memoriálu Ivana Ketzera. Tentokrát naše pozvání přijaly týmy TJ 
Dražejov, spol. Stachy/Zdíkov, TJ Vitějovice a samozřejmě domácí SK Vacov. 
      Sponzorem turnaje byla p. Blanka Ketzerová. Za její finanční dar byly nakoupeny poháry pro 
všechny zúčastněné týmy. 
A jak to dopadlo??       1. spol. Stachy/Zdíkov 
                                      2. TJ Dražejov 
                                       3. TJ Vitějovice 
                                       4. SK Vacov 
      Domácím se tentokrát moc nedařilo, ale to vůbec nevadí. Myšlenka celé akce byla naplněna, 
protože hřiště bylo plné dětí, které sportovaly, běhaly za míčem. Nikdo se nezranil, počasí nám 
také přálo, a tak máme radost, že se celá akce vydařila.                                                                                        

Dana Makasová            
     

 


