
Májové zvyky 
 
         Na jaře býval zvyk chasníků stavěti máje. Vyhledali si v lesích vysoký 
a pěkně urostlý strom, porazili jej, kůru oloupali a větve usekali, jen vršek 
nechali a tam větve opentlili fábory. Tato krádež stromu byla trpěna. Za star-
ších dob jej přinášeli nebo přiváželi ve slavném  průvodu s muzikou, za zpě-
vu jej zasazovali a zalévali pivem. Později jej  zasazovali večer, někde před 
prvním květnem, u nás před svátky svatodušními a po nich teprve mívali 
muziku. Každý mládenec zasadil též malý máječek nejdražšímu pokladu 
svého srdíčka, své milence, ale musel jej hlídati, protože se také kradlo. Při 
muzice musely holky platit na máje. Na muzikantský stůl postavili máječek, 
tanečníci přiváděli holky k němu a zpívali:  
                  Anička hezká je, dala nám na máje,  
                  dala nám dva zlatý, ty byly kulatý, 
                  my si je skováme. 
                  Otevři má milá, stavějí ti máje. 
                  Stavějí ti máje, otevři okýnko, 
                  podívej se na ně. 
Potom spustila muzika, tancovalo se a zase přivedli jinou a holky musely 
platit. Na některou spustili nějakou žertovnou žalobu, například: že ji přistih-
li v lese jak lezla na sosnu a vybírala tam zaječí vejce a ukládali jí pokutu. 
Holka platit nechtěla, hájila se, omlouvala nebo dávala falešné peníze, ale 
nakonec přece zaplatila. Z vybraných peněz zaplatili muzikanty a zbytek 
propili na zdraví dárkyň. Tento zvyk už dávno přešel, protože holky nebýva-
ly zvyklé při muzice platit. Dokud se to spravovalo nějakým šestákem nebo 
čtyrákem, tak to ušlo, ale když nastaly koruny, nezdálo se jim platiti a raději 
se vyhnuly.  
 

         Z kroniky Žáru sepsané farářem Fr. Špalkem, kráceno. 
 

*** 
 

Ke dni matek přeji všem maminkám, babičkám a tetičkám  
hodně zdraví, štěstí a pohody ve Vašich rodinách. 
Poděkování Vám též patří za nesmírnou obětavost  

a každodenní práci pro Vaše blízké. 
Miroslav Roučka, starosta obce 

Číslo 4, 
22. dubna 2009 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Zaplatit roční     

poplatek za systém 
svozu odpadu. 

 
• Zaplatit roční     

poplatek za svého 
psa. 

 
• Uklidit si kolem 

svých domovů. 
 



Z činnosti obecního úřadu 
 

 

Dne 26.3.2009 se konalo 15. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Přítomno bylo 14 z 15 řádně zvole-
ných zastupitelů. Devatenáctibodový návrh programu předložený starostou byl jednomyslně schválen. 
Podstatná fakta ze zasedání 
• Bod č. 5 se týkal rozboru hospodaření za rok 2008. Komentář k materiálu týkajícího se této pro-

blematiky  (zastupitelé jej obdrželi předem) přednesla p. Alena Máchová. Zdůrazněny byly hlavní 
položky, které zásadním způsobem toto hospodaření ovlivnily. Jednalo se zejména o  povinnou fi-
nanční spoluúčast obce na výstavbě domu pro seniory (cca 5 mil. Kč), rekonstrukci veřejného vodo-
vodu (0,5 mil. Kč), přípravu základního technického vybavení pro výstavbu rodinných domů  „Pod 
dubem“ - I.etapa (1 mil. Kč), rekonstrukci školní kuchyně (0,6 mil. Kč) vybavení areálu MŠ a do-
platky grantů získaných z programů vyhlášených KÚ JČ. Na všechny tyto akce v hodnotě řádově 
téměř 45 mil. Kč byly získány dotace ve výši 70-90% realizačních nákladů. Zastupitelé předložený 
rozbor hospodaření jednomyslně schválili. 

• p. Alena Máchová dále přednesla komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009. Tento materiál byl též 
zastupitelům zaslán předem a vyvěšen na úřední vývěsce obce. Rozpočet byl sestaven jako vyrov-
naný, předpokládané příjmy na rok 2009 byly nastaveny ve výši 16 330 000 Kč. Většina výdajů 
souvisí se zajištěním nezbytného chodu obce (škola, správní aparát, samospráva, el. energie, odpa-
dové hospodářství, místní komunikace, služby atd.). Snaha bude samozřejmě dále získávat dotační 
prostředky na potřebný rozvoj obce. Zastupitelé navržený rozpočet všemi hlasy schválili. 

• Schválen byl též předložený rozpočtový výhled  na období 2010 - 2012. Jedná se o dokument,   
který musí mít obec zpracován. 

• Další bod se týkal hospodaření v obecních lesích a odměny za tuto činnost. 
• Dále byly schváleny žádosti o odprodej vyřazeného majetku obce. 
• Pod bodem č. 10 a 11 zastupitelé schválili výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vacov za rok 2008 a 

odpisový plán ZŠ a MŠ na rok 2009. 
• V bodě č. 12 seznámil starosta zastupitele s možností zvýšení odměn za jejich činnost. Zastupitelé 

již podruhé v tomto volebním období odsouhlasili ponechání výše těchto odměn na původní částce,  
což je symbolické ocenění.. 

• Odsouhlasena byla též navržená změna úhrady za použití víceúčelového zařízení ve Vacově (viz 
www.vacov.cz). K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě vyhodnocení dosavadního provozu. 
Výše úhrady však byla nastavena tak, aby nedošlo k omezení dosud četného využití tohoto zařízení 
ke kulturním, společenským i jiným účelům. Tato sféra, která je nezbytnou součástí života obce,     
o čemž nejlépe svědčí dosavadní značná návštěvnost, se neobejde bez dotace z obecního rozpočtu. 

• V bodě č. 14 předložil starosta zastupitelům návrh investičních záměrů na období 2009 - 2010.   
Jedná se o akce, které v podstatě korespondují se schválenou „Strategií rozvoje obce“. Jejich reali-
zace  (vzhledem k předpokládané výši finančních nákladů) je zcela závislá na získání dotačních  
prostředků. 

• p. Jana Blatná přednesla zastupitelům výroční zprávu o činnosti knihovny za rok 2008.  
• V bodě 16 předložil st. technik obce výstupy stavební komise projednané v radě obce:  
⇒ schváleny byly prodeje pozemků pro výstavbu garáží za budovou bývalého Svazarmu 
⇒ další problematika se týkala žádostí o vyjádření obce k záměru výstavby  fotovoltaických elektráren 

na území obce Vacov. Tato záležitost byla konzultována s odborem výstavby MěÚ Vimperk a dal-
šími  orgány státní správy. Stavební komise poté zpracovala a předložila k projednání RO určitá kri-
téria, na základě kterých budou žádosti posuzovány. Zde je nutno ještě zdůraznit, že eventuální 
kladné vyjádření obce není zdaleka směrodatné pro povolení vlastní výstavby. K této záležitosti se 
poté vyjadřuje řada dalších kompetentních orgánů. Po obsáhlejší diskusi byla navržená kritéria 11 
hlasy schválena, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování. 

⇒ dále byl na programu Územní plán obce Vacov. Do avízované a schválené přípravy změny územní-
ho plánu SÚ Vacov č. 4 došlo 23 žádostí od občanů. Po konzultaci této problematiky na odboru vý-
stavby MěÚ Vimperk navrhla stavební komise radě obce již nepořizovat změnu č. 4, nýbrž zpraco-
vat územně plánovací dokumentaci pro celé území obce Vacov. Hlavním důvodem k tomuto  
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• 1.5. Svátek práce 
 
• 2.5. 2009 od 20 hodin 

Májová veselice 
 
• 4.5.2009 12,15 hod. 

příjezd konvoje vojen-
ských historických vo-
zidel 

 
• 8.5. Státní svátek    

Den vítězství 
 
• 10.5. Den matek 
 
• 18.5. Mezinárodní den 

muzeí 
*** 

 
Informace rodičům žáků 
Základní školy a mateř-

ské školy Vacov 
 

Rodiče žáků ZŠ a MŠ  
Vacov mohou  

prostřednictvím členů 
školské rady, zvolených  

z řad rodičů, podávat  
podněty a oznámení týka-
jící se záležitostí školy. 

 

Předseda ŠR Fr. Patera 
 

*** 
 

Upozornění  
MěÚ Vimperk 

 
V době od 1.-10.5.2009 
nebude možné z technic-

kých důvodů podat  
žádost o vydání e-pasu ani 
vyzvednout vyhotovený 

e-pas! 

 

kroku je skutečnost, že v roce 2015 končí platnost všech dosavadních  změn 
ÚP a obec musí mít zpracovanou územně plánovací dokumentaci pro celé 
území. Protože se nejedná rozhodně o krátkodobou záležitost je nutno na 
tomto projektu začít co nejdříve pracovat. Za těchto okolností ztrácí záměr 
zpracování změny č.4 v podstatě smysl. Zastupitelé poté jednomyslně od-
souhlasili revokaci rozhodnutí o pořizování dalších změn ÚP z jednání ZO 
č.8 a schválili rozhodnutí o pořízení ÚP obce Vacov - pořizovatelem je na-
vržen MěÚ Vimperk, zpracovatel bude vybrán na základě výběrového říze-
ní. Člen ZO, p. Jan Šťastný, byl navržen pro spolupráci s MěÚ Vimperk při 
pořizování ÚP obce Vacov.  Došlých 23 žádostí od občanů bude tvořit pří-
lohu zadání tohoto ÚP. Další žádosti je možno předkládat do 31.5.2009. 
Cílem je co nejdříve na přípravě tohoto materiálu začít pracovat. 

• Bod č. 17 se týkal centrální kotelny. Starosta oznámil zastupitelům změny 
týkající se dotačního programu na její rekonstrukci a napojení bytových do-
mů. Jak již bylo oznámeno v minulém zpravodaji, obec může nyní v přípa-
dě úspěšnosti získat v následné dotační výzvě finanční prostředky maximál-
ně ve výši 40 % realizačních nákladů.  Vzhledem k předpokládanému fin. 
rozsahu tohoto projektu by obec v případě realizace musela doplatit ze své-
ho rozpočtu řádově 8-9 mil. Kč.  Za těchto podmínek je tato akce pro obec 
v podstatě neakceptovatelná. Když se celý tento záměr začal připravovat, 
mohla obec v případě úspěšnosti získat dotaci ve výši až 90% realizačních 
nákladů. Návrh nežádat za současných podmínek o dotaci na projekt schvá-
lili všichni zastupitelé. Bude nutno přistoupit (v součinnosti s bytovým 
družstvem) k jinému řešení tohoto problému. 

• V bodě č. 18 předložila ing. Marie Roučková návrh vybraných uchazečů  
do domu s chráněnými byty. Zastupitelé tento návrh schválili a tímto jsou 
byty kompletně obsazeny.  

 
Důležité upozornění 

Obec Vacov na základě již zveřejněného záměru organizuje výstavbu ko-
merčního domu s byty určenými do soukromého vlastnictví. Některé žádosti 
o tyto byty již byly na OÚ doručeny. V současné době vyzýváme další eventu-
elní zájemce o uvedené byty, aby předložili písemnou žádost na OÚ Vacov.   
V co nejkratší době bude uspořádána na OÚ schůzka, která bude řešit další 
okolnosti tohoto záměru. Byty určené do osobního vlastnictví (jak již bylo 
uvedeno) financují v plné výši žadatelé. 
 
         Jako každoročně v tuto dobu žádáme občany o úklid okolí svých domo-
vů, návsí apod. Na základě avíza na OÚ budou odvezeny smetky z tohoto 
úklidu. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

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 

květen 2009 



Sepsání význačných osob z Vacovska od Františka Špalka - 3. část 
 

14. Bohumil Novotný, bratr předešlého, narodil se na Vacově 1.9.1890, vystudoval v r.1908 reálku v Budějovicích 
a byl poštovním úředníkem v Budějovicích, Strakonicích, Praze a Domažlicích. V r. 1911 nastoupil jednoroční 
vojenskou službu u 11. pěšího pluku v Písku a byl jmenován kadetem. V r. 1914 odešel do války v Srbsku, v r. 
1915 do Karpat proti Rusům, kde byl  od nich v březnu zajat a tam v r. 1916 vstoupil do českých legií, odtud 
v r. 1917 odjel přes Anglii do Francie, kde bojoval u Verdunu a byl nadporučíkem. V r. 1918 odjel do Haliče a 
v r. 1919 jako kapitán vrátil se do nové republiky jako pobočník generála Šnejdárka. Pak sloužil u telegrafního 
oddělení a je jako podplukovník u zemského velitelství v Praze, přednosta telegrafní spojovací služby. 

15. Bedřich Mráz, učitel, narodil se na Vacově 7.1.1882. Studoval učitelský ústav v Příbrami, pak působil na okre-
se Milevsko a v Sepekově a odtud byl povolán za odborného učitele na pokusné škole v Nuslích, kde dosud pů-
sobí. 

16. Adolf Mráz, bratr předešlého, učitel, narodil se na Vacově 7.2.1892, studoval učitelský ústav v Soběslavi a pů-
sobil jako učitel na okrese strakonickém v Hoslovicích, Vacovicích, Vacově, pak dvě léta na Slovensku a nyní 
je odborným učitelem na měšťanské škole ve Volyni. 

17. Jaroslav Mráz, bratr předešlých, studoval učitelský ústav v Plzni, působil jako učitel na okrese strakonickém, 
byl také ve válce a nyní je odborným učitelem na školách měšťanských v Cerhonicích u Hořovic. 

18. František Blahovec, narodil se 13.1.1893 v Žáře (mlýn) studoval gymnázium v Budějovicích do r. 1912. Pak 
studoval práva na universitě v Praze, kde po dvou letech složil první státní zkoušky. V r.1914 byl odveden a 
v srpnu narukoval k 11. pěšímu pluku  a byl na ruské frontě. Onemocněl úplavicí a zemřel v nemocnici ve Vě-
ličce v Polsku v listopadu 1914. 

19. Stanislav Špalek, narodil se v Žáře 13.11.1895, studoval nižší gymnázium v Budějovicích, pak vyšší Obchodní 
akademii v Praze. V r. 1913 se stal úředníkem Živnostenské banky ve Vídni, odtud byl přeložen do Budapešti. 
V r. 1916 byl odveden k pěšímu pluku č. 11, v srpnu 1917 přišel jako důstojnický kadet na italskou frontu, kde 
padl 4.9.1917 a je pochován v Sant Paul. 

20. Jan Král, narozený ve Vacově 2.4.1896, studoval nižší gymnázium v Písku a Budějovicích a Obchodní akade-
mii v Praze a po vystudování stal se úředníkem v administraci listu České slovo. Onemocněl plicní chorobou a 
zemřel v nemocnici Milosrdných bratří v Praze 29.3.1919 a pochován je na Olšanských hřbitovech. 

21. Alois Škopek, narozený v Rohanově 21.6.1896. Studoval gymnázium v Budějovicích, pak čtyři roky medicínu 
na universitě v Praze. Následkem prudkého zápalu plic zemřel o prázdninách doma 8.9.1920 a pohřben je na 
Vacově. 

22. Karel Blahovec se narodil v Žáře 30.10.1899. Studoval nižší reálku v Písku, pak Obchodní akademii v Praze. 
Po skončených studiích se stal úředníkem u pojišťovny Slávie v Praze. Byl též jako voják do války narukovaný, 
ale na frontu již nepřišel. Pak byl přeložen do Brna, kde dosud působí jako přednosta organizačního oddělení 
téže banky. 

23. Marie Chumová provdaná Havlová, narodila se v Peckově 19.5.1904. Studovala učitelský ústav 
v Budějovicích a působila jako učitelka na okresu sušickém, Javorníku a Stachách a nyní je  učitelkou ve Vaco-
vě. 

24. Marta Škopková narozená ve Vacově v r. 1906, vystudovala učitelský ústav v Budějovicích a působila jako 
učitelka na okresu strakonickém, Lhotě, Hoře, Volenicích, Strašicích a posledně v Hoslovicích a pak se vdala a 
vzdala se učitelství. 

 
Slovo o autorovi 

          Tento soupis je zaznamenán v Kronice Žáru od Františka Špalka, kde i on uvádí o sobě životní data, a 
další charakteristika osobnosti pana děkana je v jeho knize Kronika národu lufťáckého v Malenicích. Tato byla 
napsána roku 1913 s dedikcí radovi B. Pavlíčkovi, jakožto „otci národa výletníků či vzducholapků 
v Malenicích“. Vydala kampelička Malenice 1940. 
          František Špalek, neobyčejnou bystrostí a nadáním náležel mezi kněze prvního řádu diecéze, málo mu 
bylo podobných vlohami v naší vlasti. Působil požehnaně nejen jako nevyrovnatelný katecha, kazatel, ale též ve 
veřejném životě Volyňska a hospodářském ve své osadě, kterou zejména založením kampeličky a vedením po 
dlouhá léta   finančně velice pozdvihl. Stal se hlavou, duší svých osadníků, kteří ho srdečně milovali a poslou-
chali. Paměť na „jemnostpána Špalka“ u nás přežije na věky. Špalek ovládal i mistrně pero. Svědčí o tom ves-
nické kroniky v Zalezlích a Malenicích, nebo národopisné statě v časopise Strakonicko (1935-40). Humorem 
vpravdě šumavským oplývá i jeho Kronika národu lufťáckého. 
          František Špalek zemřel na Vacově v čp. 11 dne 26.5.1940 a je pohřben v hrobě svých rodičů na Vacově 
na novém hřbitově vpravo v polovině délky hlavní cesty před válečným křížem. Díky jemu, a že se zachovala 
Kronika Žáru, je možno opisovat od něj historické reálie. 

Děkuji.         Jiří Bečvář 
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Vítání občánků 

 
Nedělní dopoledne        
5.dubna 2009 bylo  

věnováno slavnostním 
obřadům vítání miminek 

mezi občany Vacova. 
 

Starosta obce pan Miro-
slav Roučka přivítal 

Julii Ševčíkovou, Annu 
Pšeničkovou, 

 

Jakuba Svátu, Vojtěcha 
Potužníka 

Lukáše Appelta, Radka 
Krause a Daniela Klase. 

 
Obřady doplnily kultur-
ním vystoupením děti  
ze ZŠ a MŠ  Vacov. 

 
Více fotek ve fotogalerii 

Obce Vacov  
na www.vacov.cz 

Projekt „Šance  pro venkovské školy“ 
 
          Základní škola Vacov se zapojila do projektu „Šance pro venkovské 
školy – znalosti, schopnosti, dovednosti“ v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
          Projekt řeší problematiku kvality v primárním vzdělávání. Cílem  
projektu  je formou  partnerství tří základních škol a neziskové organiza-
ce  „Chance in Nature – Local Action Group“ vytvořit takové podmínky, 
aby mohly  být uplatněny moderní formy výuky především v oblasti envi-
romentální problematiky. Důraz je kladen zejména na aktivity směřující     
k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků. 
          Projekt byl zahájen 1.4. 2009 a bude ukončen 30.3. 2012. Kromě ZŠ 
a MŠ Vacov jsou partnery  projektu ZŠ Šumavské Hoštice a ZŠ a MŠ Ma-
lenice. 
          Při realizaci projektu využijeme našich zkušeností získaných v pro-
jektu „Výuka Šumavou“, kterého jsme se též zúčastnili. 
          Výsledkem projektu by měla být výuka plně v souladu s platnými 
vzdělávacími programy a dostatečně kvalitní výuka pro další rozvoj žáků. 

Věra Štěpánková 
 

 
Paní Anna Vachelová slavila  

sté narozeniny 
 
Dva císaře, deset prezidentů, monarchii, republi-
ku i protektorát. To vše a mnoho dalšího na 
vlastní kůži prožila Anna Vachelová z Rohano-
va, která  3. dubna oslavila sté narozeniny.  

         Do rodné chalupy, kde žije dodnes, přišel popřát s kyticí růží, ko-
šem plným dobrot, malým dárkem na památku či s lahví Becherovky na 
dobré trávení starosta obce Vacov Miroslav Roučka a ředitel Okresní 
správy sociálního zabezpečení v Prachaticích Zdeněk Albrecht.  
         I v tomto úctyhodném věku si paní Anna ráda vyjde na procházku 
a každý večer sáhne po knize, nejraději po některém z romantických pří-
běhů, třeba z pera Vlasty Javořické. Televizi prý moc nesleduje, i když 
na pořad Pošta pro tebe se občas s chutí podívá. 
         „V jídle není maminka vůbec vybíravá a ráda jí všechno. Nejraději 
má však starou českou kuchyni. Škubánky, zelňačku, kyselo a podob-
ně,“ dodala druhá ze tří dcer Anna Slámová, a tím zároveň potvrdila, že 
výběr dietní a zdravé stravy dlouhověkost Anny Vachelové rozhodně 
nezpůsobil. 

http://prachatickydenik.cz (kráceno) 
 

 
K blahopřání se připojují všichni pracovníci OÚ Vacov i redakce. 

Číslo 4, 22. dubna 2009 
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Aktualizovaná přísloví  

Zdeněk Janík 
 

Bez práce neupečeš koláče 
ani v automatizované peci. 
 
Pravda vítězí stále častěji 
už jen na standartách. 
 
Pes, který štěká,  
kouše až v druhém plánu. 
 
Zdvořilost je vlastností 
králů. My přece nejsme 
monarchisté, že? 
 
Nekřič hop,  
máš-li nohu v sádře. 
 
Peníze byly jeho celý  
život. 
 
Kde moudřejší ustoupí, 
hloupější zpravidla  
popojede. 
 
Někdy stačí jen zaměřit 
přísným pohledem  
a nemusíte už ani řezat. 
 
Tisíckrát nic umořilo osla, 
některé osly však neumoří 
nic. 
 
Kdo šetří, má za tři,  
ale pozor na inflaci. 
 
Nebojme se nekrást,  
abychom odlišili od okolí.  
 
I chytrák se někdy spálí,  
i tak však bolestné stejně 
platívá ten druhý. 
 
Nechval dne před veče-
rem, leda až před  
pozítřejším. 
 
Tak dlouho se bude volat 
do lesů: nekácejte,  
až nebude,  
odkud by se co ozývalo. 

Pozvánky na akce v měsíci květnu: 
 

Parta nadšenců z Vacova Vás srdečně zve na obnovenou, kdysi tradiční, 
MÁJOVOU VESELICI  

v sobotu 2.5. 2009 od 20 hodin v obecním sále. 
O legraci nebude určitě nouze (viz Májové zvyky str.1) 

Hraje Renesance                   Vstupné 69,- Kč 
 

*** 

U příležitosti letošních  oslav osvobození jihozápadních  Čech  
americkou armádou  navštíví  KLUB 3. ARMÁDY PLZE Ň se svými  

historickými vojenskými vozidly i Vacov 
 v pondělí 4.5.2009.  

Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží v 12.15 hod.                                        
 

*** 
 

Základní umělecká škola STACHY  
 Jako každoročně si Vás dovolujeme oslovit k Vašemu případnému zájmu  

výuky v Základní umělecké škole ve Stachách.  
• U nás vyučujeme na: klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flét-

nu, hoboj, akordeon-harmoniku, elektrické klávesy, violu, klarinet. Od září 
2009 zakládáme dětský pěvecký soubor . 

• Nabízíme i další uplatnění dětí a to ve výtvarném oboru.       
• Pro děti od 7 let nabízíme možnost zahrát si divadlo v literárně dramatic-

kém oboru. Nacvičují se převážně pohádky. 
Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle:  388 428 289, a to 
vždy v odpoledních hodinách. Další možnosti, jak mohou Vaše děti trávit vol-
ný čas, najdete na naší internetové adrese: 
                                                    www.zs.stachy.cz 
V případě Vašeho zájmu se prosím dostavte se svým  dítětem do ZUŠ ve Sta-
chách kdykoliv v odpoledních hodinách ke zjištění talentu a hudebního nadání 
(bylo by dobré si schůzku telefonicky domluvit) a to v celém měsíci červnu 
2009.  

                                                                   Olga Bončková, ved. ZUŠ Stachy    
 

Základní umělecká škola Vimperk pořádá 
ZÁPIS ŽÁKŮ pro školní rok 2009/2010 

Zápis se koná od 25. května do 28. května 2009 podle rozpisu, každý den od 
16.00 hod. do 18.00 hod. v budově ZUŠ Vimperk. Telefonicky je možno do-
mluvit i jiný termín. Přijímáme děti, žáky a studenty ve věku od 5ti let  do 18-
ti let. 

Vyučujeme i na pobočce ve Čkyni!!! 
Můžete si vybrat ze 4 oborů:  hudební               25. května – 28. května 
                                               výtvarný              25. května – 28. května 
                                               literárně-dramatický      25. května                     
                                               taneční                           26., 28. května 
Studium na ZUŠ je podmíněno úspěšným absolvováním talentových zkoušek. 
Přihlášku dostanete v den zápisu ve škole nebo ji můžete vyplnit na našich in-
ternetových stránkách www.zusvimperk.cz                                                



Číslo 4, 22. dubna 2009 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci březnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Jan Vlček                     Benešova Hora            70 let 
Milada Králová           Vacov                          84 let 
František Blahovec     Žár                               89 let 
 

 
         V sobotu 4. dubna 2009 oslavili zlatou svatbu manželé Vlasta a 
Václav Mužíkovi. Do další padesátky jim hodně zdraví, pohody a rado-
sti ze života přeje  
                                                                        Miroslav Roučka, starosta 

                                                        jménem Obecního úřadu Vacov 
 
         PODĚKOVÁNÍ  hasičům z Rohanova, kteří naší mamince předali 
dárkový balíček spolu s květinou k jejímu významnému výročí naroze-
ní, panu starostovi za krásný dárek a sousedům, kteří přišli blahopřát. 

Děkuji. Jana Domanská 
*** 

 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposle-
dy rozloučit dne 28.3.2009 s panem Františkem Chumem z Přečína. 

zarmoucená rodina 
*** 

 
Seznam změn vyměřené daně z nemovitosti na rok 2009 je k nahléd-

nutí v podatelně OÚ Vacov od 15.4 do 15.5.2009.  
Složenky k zaplacení budou rozesílány v měsíci květnu.  
Protože jsou tištěné centrálně s předstihem, může se stát,  

že někomu přijde složenka, přestože již daň zaplatil.  
Není třeba na tuto druhou výzvu reagovat. 

 
 

Oznámení o uzavírce místní komunikace 
Vacov - Přečín v termínu  22. - 30.4.2009 z důvodu provádění  

kanalizace na ZTV Vacov. 
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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: J.Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

 
Redakce si vyhrazuje  

právo krátit  
příspěvky přispěvatelů. 

 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

 
 
 

Našla se  
menší černohnědá fenka.  

Info na OÚ Vacov. 

INZERCE 
 
• Německé a US věci z obou sv. válek vykoupí sběratel. Helma až 3500,- Kč, dýka až 5000,- 

Kč. Vykoupím též část nebo celou sbírku militárií. Tel. 603 481 642. 
 

• Hledám brigádníky na práce v lese - prořezávky, příprava palivového dřeva. Nutná znalost 
práce s motorovou pilou. Telefon 724 156 400. 

 

• Prodám křeslo - ušák. H. Caisová, Miřetice 40. 



Výsledky zápasů 
 
OP Žáci 
 
V jarní části soutěže hráli vacovští žáci zatím jen  jeden zápas a 
hned o čelo tabulky. Za výsledek  Vacov - Lhenice 5 - 1   (Roučka 3, Hoz-
man 2) dostalo celé mužstvo pochvalu od trenérů. Fanoušci si mohou jen 
přát, aby umístění v tabulce vydrželo až do konce sezony.  

Vážení,  
         v návaznosti na první kolo fotosoutěže s názvem „VÁNOCE A ZIMA“ 
si v rámci realizace projektu podpořeného finančními prostředky z ROP 
NUTS II Jihozápad  s názvem "LAG Chance In Nature - CESTY EVROPY - 
marketing cestovního ruchu" dovolujeme vyhlásit v pořadí již druhé kolo    
fotografické soutěže na téma: 

 „VELIKONOCE A JARO“ . 
V případě Vašeho zájmu o účast v této soutěži budeme potěšeni, pokud nám 
zašlete poštou na adresu: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice nebo       
e-mailem na cestyevropy@chanceinnature.cz popř. osobně předáte na CD své 
snímky libovolně vystihující atmosféru Velikonoc a jara v regionu LAG 
Chance In Nature.  
         Snímky, které budou vybrány a se souhlasem jejich autora zveřejněny, 
budou rovněž jako předchozí zařazeny do soutěže a vyhodnoceny v závěru 
projektu koncem letošního roku. Uzávěrka pro toto kolo "snímkování" je 
15. 6. 2009.  
Počátkem léta můžete očekávat obdobnou výzvu na téma "LÉTO V KRAJI 
POD ŠUMAVOU".  
         Těšíme se na spolupráci a všem účastníkům akce předem mnohokrát dě-
kujeme. 

o.s. Chance In Nature – Local Action Group 
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Připravujeme  
na červen 

 
 

NA KOLECH  
PO KNIHOVNÁCH  

REGIONU 
tentokrát  

s automobilovými  
a motocyklovými  

veterány 
Sobota 6.6.2009 

 

 
 

 
 
 
 

Na 12.6. 2009 
připravujeme  
zábavný pořad   

ANI KRAMPOL 
NENÍ DOKONALÝ.  
Jiří Krampol vypráví 

o svých zážitcích  
a především to 

nejlepší z natáčení 
pořadu „Nikdo není 

dokonalý“ 
 

Vstupné 150 Kč. 
 

Vstupenky  
v předprodeji Obuv 

Patera od 27.4. 
 

 
 

I.B MUŽI "A" OP MUŽI "B" I.A DOROST OP ŽÁCI OP PŘÍPRAVKA 

SO 2.5.  10,30 hod. 
Vacov - Prachatice B 

SO 25.4. 17 hod. 
Vacov - Netolice 

NE 3.5. 10 hod. 
Vacov - Bavorov 

SO 25.4. 10 hod. 
Vacov - Lažiště 

NE 3.5. 13,30 hod. 
Vacov - Vimperk 

SO 16.5. 17 hod. 
Vacov - Stachy 

NE 10.5. 17 hod. 
Vacov - Husinec 

SO 16.5. 10 hod. 
Vacov - Volary 

SO 9.5. 10 hod. 
Vacov - Nebahovy 

 

Pozvánka na domácí zápasy  

NE  17.5. 17 hod. 
Vacov - Stachy 

SO 23.5. 17 hod. 
Vacov - Ktiš 

SO 16.5. 10 hod. 
Vacov - Volary 

24.5. 10 hod. 
Vacov - Strunkovice 

 

  

OP  Muži „B“     

Vacov - Sv.Máří 5 - 3   Uhlíř 3, Železný, Mucha 

Čkyně B - Vacov 1 - 1 Jíška 

Vacov - Volary B  6 - 0 Hanzlík 2, Kopáčik, Kratochvíl, Kordutch, Mucha 


