
Výročí v únoru 
 
⇒ 4.2.1820 nar. Božena Němcová, spisovatelka (+ 21.1.1862) /190 let/ 
⇒ 24.2 1830 nar. Karolina Světlá (vlast. jm. Johanna Rottová), spisovatelka 

(+7.9.1899) /180 let/ 
⇒ 5.2.1840 v sále pražského Konviktu byl uspořádán první veřejný český 

ples /170 let/ 
⇒ 7.2.1885 byl slavnostně otevřen Dům umělců, též zvaný Rudolfinum podle 

korunního prince Rudolfa, který měl patronát nad výstavbou /125 let/ 
⇒ 6.2.1895 nar. Ferdinand Peroutka, novinář, politický publicista 

(+20.4.1978) /115 let/ 
⇒ 6.2.1905 nar. Jan Werich, herec (+31.10.1980) /105 let/ 
⇒ 6.2.1920 byl vydán zákon o vytvoření Velké Prahy, podle kterého bylo        

v Praze s platností od 1.1.1922 připojeno osmatřicet okolních obcí, mimo jiné 
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Karlín, Kobylisy, Košíře, Liboc, Michle, Motol, 
Vinohrady, Vršovice, Vysočany a Žižkov /90 let/ 

⇒ 19.2.1920 Pražské české univerzitě byl navrácen název Karlova univerzi-
ta /90 let/ 

⇒ 29.2.1920 Národní shromáždění schválilo první ústavu československého 
státu, Praha se stala hlavním městem republiky, sídlem prezidenta a ústřed-
ních orgánů /90 let/ 

⇒ 12.2.1925 z Národního divadla se uskutečnil první rozhlasový přenos Sme-
tanovy opery Dvě vdovy /85 let/ 

⇒ 15.2.1925 v Praze ustavilo 38 spisovatelů český PEN klub /85 let/ 
⇒ 14.2.1945 nálet amerických letadel na Prahu /65 let/ 
⇒ 11.2.1955 první přímý televizní sportovní přenos v Československu 

(hokejový zápas Československo - Švédsko v Praze na Štvanici) /55 let/ 
⇒ 6.2.1965 nar. Jan Svěrák, režisér /45 let/ 
⇒ 26.2.1965 zahájil činnost Činoherní klub v Praze /45 let/ 
⇒ 10.2.1975 byl otevřen obchodní dům Kotva v Praze /35 let/ 
⇒ 2.2.1990 slavnostní bohoslužbou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Stra-

hově byl v Československu obnoven plnohodnotný řeholní život /20 let/ 
⇒ 26.2.1990 podepsána dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR o odsunu sovět-

ských vojsk z území Československa /20 let/ 
⇒ 24.2.1995 Divadlo Spejbla a Hurvínka zahájilo svou činnost na nové scéně 

v bývalém kině Svornost v Dejvicích /15 let/ 
⇒ 28.2.1995 zemř. Jiří Wabi Ryvola, skladatel, textař, kytarista a zpěvák, jedna 

z největších osobností poválečné trampské písničky (* 4.4.1935) /15 let/ 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Zaplatit roční     

poplatek za likvida-
ci a svoz odpadu 

 
• Zaplatit roční     

poplatek za psa 



Z činnosti obecního úřadu 
 
V měsíci únoru 2010, a to 11. a 22., se konala dvě veřejná zasedání Zastupitelstva obce Vacov. 
Podstatná část programu se týkala problematiky fotovoltaických elektráren na území obce   
Vacov.  
• Jak již bylo uvedeno v prosincovém vydání Vacovského zpravodaje, zastupitelé neodsou-

hlasili na svém zasedání dne 17.12.2009 záměr výstavby FVE v k.ú. Nespice (pod silnicí 
mezi Nespicemi a Žárem). Pro posuzování žádostí o vyjádření obce k záměru výstavby FVE 
na území obce Vacov byla zastupiteli schválená určitá rámcová pravidla. Tato pravidla   
řeší, zda je záměr situován kupř. v zastavěném území obce, dále zemědělskou využitelnost 
dotčených pozemků (v případě výstavby musí být vydán souhlas s dočasným vynětím ze ze-
mědělského půdního fondu), zřetel by měl být dále brán na další plánovaný rozvoj obce 
(bytové výstavby apod.) a pohledovou exponovanost instalovaných solárních panelů v dané 
lokalitě. Každá žádost je posuzována a schvalována zastupitelstvem individuelně. Tato pra-
vidla se týkají především lokalit, kde není zpracována územně plánovací dokumentace       
(v současné době probíhá její příprava pro celé území obce Vacov).  
Pokud je záměr výstavby FVE situován na území, kde je platný územní plán, je situace    
poněkud jiná. Umístění FVE (výrobny elektrické energie) by mělo být v tzv. průmyslové 
zóně, což jsou plochy určené především k podnikání (výrobní a živnostenské provozy atd.). 
Tento statut měly dle platného územního plánu obce z roku 2000 právě plochy za pekárnou 
(směrem na Vrbici), kde již byla výstavba fotovoltaické elektrárny provedena. Tyto pozem-
ky byly mimo jiné v soukromém vlastnictví. 

• Jednání ZO dne 11.2.2010 předcházela žádost fy REN Power CZ o vytipování „relativně 
přijatelné lokality“ (zejména mimo rozvojové území obce, pohledově méně exponované a 
zemědělsky nevyužívané), místo původního území mezi Nespicemi a Žárem, pro záměr   
výstavby FVE a využití příslibu odběru vyrobené elektrické energie od společnosti E.ON   
a.s do sítě VN. Jako „vhodnější“ se jevily tzv. dráhy nad Žárem (mezi střelnicí MS Podhá-
jí Vacov a motokrosovou dráhou). Jednání probíhalo i o nájemních podmínkách, v případě 
pronájmu těchto pozemků pro výstavbu FVE. Zastupitelé byli na tomto zasedání se všemi 
dosavadními skutečnostmi seznámeni. Navrženo též bylo, aby eventuelní pronájem za tyto 
pozemky řešil velmi potřebnou rekonstrukci zdravotního střediska,  včetně vytvoření zázemí 
pro stanoviště záchranné zdravotnické služby Jihočeského kraje. 

• Další bod se týkal žádosti fy Elektrostav Strakonice (ing. V. Vlček) o vyjádření k návrhu 
výstavby FVE v k.ú. Benešova Hora. Jedná se o pozemek p. Václavíka pod stávajícím kra-
vínem  v zemědělském areálu v Benešově Hoře o výměře cca 0,8 ha. Tento pozemek není 
zemědělsky ani jinak využíván (tzv. ostatní plocha). Po vzrušené, místy až emotivní diskusi 
nebylo o těchto záměrech hlasováno. Další jednání bylo svoláno na 22.2.2010.  

• V obdobném duchu se odvíjela diskuse i na tomto zasedání. Starosta ujistil myslivecké sdru-
žení Podhájí Vacov, že v případě eventuelní realizace záměru nebude stávající střelnice MS 
dotčena. Z průvodní diskuse vyplynulo, že rozhodování nebude pro zastupitele vůbec jedno-
duché. Již z předchozích jednáních bylo totiž patrno, že vztah drtivé většiny zastupitelů       
k výstavbě FVE (mimo umístění na střešních konstrukcích) není  zrovna vstřícný, což má 
určitě řadu pádných opodstatnění. Jak  bylo  též v mnoha mediích zveřejněno, tato          
tzv.„zelená energie“ se mimo jiné čím dál výrazněji projeví v platbách všech občanů za spo-
třebovanou elektřinu. I to byl jeden z faktorů proč bylo o eventuelním pronájmu pozemků    
vůbec jednáno. Když už musí odběratel za tuto energii zaplatit (což  nemůže obec žádným 
způsobem ovlivnit), ať z toho má obec (potažmo většina občanů) alespoň nějaký užitek. 
Proto bylo  navrženo dohodnutou částku za předplacení nájemného (ve výši cca 10 mil. Kč)  
použít  na rekonstrukci   zdravotnického  zařízení,  včetně  vytvoření  zázemí  pro   ZZS JK .   
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• 15-19.3. 2010              
knihovna uzavřena 

 
• 20.3.2010 od 20 hod.

Ples SDH 
 
• 22.-.26.3. zápis do MŠ 
 
• prodejní výstava na OÚ 

 
 

 
Bezproudí 

 
Pondělí 22.3.2010  

od 8 - 14 hodin 
 

Žár - Mlýny  
čp. 37, 38, 19, 53 

 
 
 

Z dětského karnevalu 

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     

BŘEZEN 2010 

Přes  zásadní oprávněné výhrady k FVE zastupitelé nakonec 
nadpoloviční většinou (9 hlasů) záměr pronájmu dotčených pozemků 
schválili. Starosta poté zdůraznil, že než budou podniknuty další 
kroky, budou prověřeny veškeré okolnosti souvisejících zejména se 
stavebním řízením. (K výstavbě se vyjadřuje řada dotčených orgánů). 
Nelze se při této příležitosti nezmínit i  o určitých následných reakcích  
po tomto zasedání typu „oni to jiným zakazují a sami si to 
povolili...“ (kdo oni? - obecní úřad? - jeho zaměstnanci?). 
Rozhodující vyjádření k FVE bylo vždy v kompetenci zvolených 
zastupitelů obce, kde musí rozhodnout nadpoloviční většina z 15 
zastupitelů. 
Je jednoznačné, že pro vedení obce (i zaměstnance úřadu), by bylo 
podstatně jednoduší, kdyby záměr nebyl zastupiteli vůbec schválen. 
Jedná se  (jak bylo uvedeno) o poměrně složitou záležitost, která má 
řadu rizik a vyvolává i „rozličné reakce“. Zcela však ignorovat,          
v současné době (úsporných balíčků) byť pouze nabídku, která 
představuje částku ve výši cca dvoutřetinových ročních příjmů obce, 
považovali zřejmě někteří zastupitelé za ne zcela zodpovědné. 

• Při následujícím hlasování nebylo vydáno souhlasné vyjádření           
k záměru výstavby FVE pro ing. V. Vlčka, Elektrostav (na pozemku v 
k.ú. Benešova Hora - pod kravínem). 

O dalším průběhu, týkajícím se pronájmu pozemků v k.ú. Žár, bude 
průběžně informováno. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 

Dětský karneval 
 
         V neděli 21.2. se v obecním sále konal oblíbený dětský 
karneval. Sešlo se 105 krásných masek, jedna hezčí než druhá. Přišly   a 
přijely princezny, čarodějnice, šašíci, doktoři, Karkulky .... nejen                
z Vacova, ale i ze širokého okolí. Pro všechny děti byly připravené 
soutěže, karnevalový obchůdek, písničky a občerstvení. Děti si odpoledne 
opravdu užily a každý si domů odnesl nějakou sladkost nebo dáreček.  
         Velké díky patří sponzorům letošního karnevalu: Agromont 
Bohumilice, manželé Čejkovi Vlkonice, Hasoft Moutelík Martin, 
Makasová Dana Vacov, Miva Miřetice, NoVy Vacov, Obec Vacov, Spés 
Ketzerová Eliška, Valtová Pavla Vacov, Zloch Josef Přečín.  
         Díky patří i Mirkovi Roučkovi za pouštění muziky, čarodějnici Iloně 
Maškové, zkrátka všem, kdo pomáhal. 

    Pavlína Kopáčiková  
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Z tradiční  
masopustní zábavy 

 
 

 
Zápis do Mateřské školy Vacov 

 
Zápis dětí k docházce do mateřské školy na školní rok 2010/2011 

proběhne 
v týdnu od 22. 3. do  26. 3. 2010 

 od  8.00  do  15.00 hod 
v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124. 

 
Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce 
začátkem školního roku 2010/2011 i mimořádně v jeho průběhu,          
z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy. 
 
        Dítě je nutné přihlásit k docházce v určeném 
termínu zápisu.   
 
          číslo telefonu MŠ Vacov:   388 431 143  

 
 Mgr. Jan Hartl, ředitel ZŠ a MŠ Vacov 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

Farní ples 2010 
 

         I když v letošním roce již nemáme se stašskou a zdíkovskou 
farností společného pana faráře, přesto jsme pokračovali v tradici a 
opět jsme společně uspořádali farní ples. Mám velkou radost, že se naši 
přátelé ze zmiňovaných farností  k nám rádi vrací a že se jim u nás,      
a hlavně v našem obecním sále, líbí. Rovněž mě velmi těší, že je náš 
ples hojně navštěvován a že se těší velké oblibě. Proto bych chtěla ještě 
jednou za farní společenství poděkovat všem, kteří se o náš pěkný ples 
zasloužili. Naše vřelé díky patří především všem sponzorům a dárcům, 
kteří nám věnovali velice pěkné ceny do tomboly, a rovněž skupině 
FERNET, která se svojí produkcí zasloužila o pěknou zábavu a která už 
k našemu plesu tradičně patří. Věřím, že se opět v příštím roce budeme 
moci na našem společném plese sejít. Ještě jednou děkujeme. 

Za farní společenství 
Šochmanová Olga 
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MASOPUST 

14. února se uskutečnil v Přečíně tradiční průvod maškar. Je hezké    
sledovat, jak se rok od roku počet rozličně namaskovaných postaviček 
rozrůstá. Ani letos nechyběl sníh, který je nezbytnou pomůckou pro ně-
které figury, válející nešťastníky z řad civilistů v závějích. Nešťastní-
kům, kteří byli obdařeni touto „pozorností“, však budiž útěchou, že 
vzhledem k extrémnímu náledí se hromady sněhu a závějí staly jistě  
nejedné zlomyslné maškaře nechtěným útočištěm. Všechny maškary 
bez rozdílu byly ovšem vesele přijaty, jak v Chalupách, tak v Přečíně a 
rozdávaly smích i dobrou náladu, za což byly odměňovány pokrmy a 
nápoji tradičními i netradičními. 

V úterý před Popeleční středou se jako obvykle sešly ve vacovském  sá-
le nejrůznější národnosti, nadpřirozené či pohádkové bytosti (čerti, kou-
zelník, černoši, Egypťanka, Arabové, vodník, strašidlo, hrdinové 
z Mrazíka, šašci, mušketýři, vězeň, černá paní a v neposlední řadě vítěz-
ná odvážná školačka), zvířata (letos především z řad nelétavého ptac-
tva), 1 rostlina a předměty (hvězdy, mouka, peřina…). Díky za tuto  
rozkvétající tradici, kdy se nekladou meze zábavě ani fantazii, kdy se 
mohou sejít lidé unavení dlouhou a krutou zimou, aby načerpali         
optimismus, dobrou náladu a mohli se těšit na brzké jaro. Poděkování 
patří také skvělé obsluze, která se o všechny krasavce i obludy pečlivě 
starala.  

Na závěr se podívejme, co o masopustu na Šumavě píše Vlastimil Von-
druška, autor knihy Život staré Šumavy: 

„Nesporně nejrozvernější zimní zábavou byl masopust, po němž násle-
dovalo dlouhé postní období, trvající až do velikonoc. Součástí maso-
pustu byl průvod maškar, chodíval o masopustním pondělí nebo úterý. 
Měl své typické postavy – medvědáře s medvědem, koně (klibnu),       
kolomazníka, Žida, roztodivné fantaskní figury a také „čuchnu“, který 
prolézal domy a vytahoval pečivo, šunku, jitrnice i vejce, které prý vyču-
chal. Průvod masek obcházel jednotlivé usedlosti, kde maškary předná-
šely žertovné verše, v minulosti snad hrály i jednoduchá představení;  
za to dostávaly výslužku a bývaly i pohoštěny. Nakonec se všichni sešli 
v hospodě, kde průvod končil taneční zábavou a veselicí…“  

VONDRUŠKA, Vlastimil. Život staré Šumavy. 1. vyd. Vimperk : Stráž, 
1989. 248 s. 

Ano, v dnešní době se zejména časově masopustní veselí poněkud     
posunulo, ale řekněte sami – liší se významně současné oslavy maso-
pustu od těch původních, vyvíjejících se po staletí? 

Markéta Kalinová Přečín 

více fotek ve fotogalerii obce 

Momentky  
z masopustu 
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 15- 19.3.2010  
knihovna uzavřena  

- dovolená. 
 
 
 

Zdeněk Bednář 
*1946 

hudební pedagog 
 
Šnek je slimák,  
jenž částečně zabloudil 
v lesním rohu. 
 
Vodovod: voda  
v rozvodovém řízení. 
 
Vařené vajíčko neví,  
že uniklo osudu  
grilovaného kuřete. 
 
Náš kohout spáchal   
harakikirikí. 
 
Dnes už jsem si téměř 
jist, že pravý úhel pro 
mě nemá takovou cenu 
jako pravá jalovcová. 
 
Když se kácí vepř,  
létají řízky. 
 
Alkoholik v pracovním 
procesu: podíl opice na 
polidštění práce. 
 
Při výpisu z účtu:  
Jsem váš zákazník,  
nebo vaše oběť? 
 
Nepalte knihy,  
palte slivovici. 

 

 

Pozvánky na akce : 
 

 
SDH Vacov vás srdečně zve  

na  
HASIČSKÝ PLES  

 v sobotu 20.3.2010 od 20 hodin v  obecním sále. 
Hraje DEFACTO. 
Vstupné 80,- Kč. 

 
 
 

Sociální pohoda o.p.s. pořádá 
 

 VÝSTAVNÍ PRODEJ VÝROBKŮ klientů  
 

v sobotu 27.3.2010 od 9 - 12 hodin v zasedací místnosti OÚ Vacov. 
 

Všechny srdečně zveme. 
 
 

*** 
 
 

Připravujeme: 
 
 

Máte rádi písničky Michala Davida, víte ještě co bylo Pedro,  
co byly tesilky? Pojeďte na muzikál Děti ráje, který je plný písniček 

Vašeho mládí, nebo mládí Vašich dětí či rodičů. 
 

Obec Vacov pořádá zájezd  
v sobotu 22.5.2010 na představení DĚTI RÁJE, 

začátek v 19 hodin v GoJa Music Hall - Praha 
Cena  701,- Kč,  

 
 odjezd v 16 hodin z AN Vacov 

 
Účastníci nehradí dopravu  

Vstupenky již lze zakoupit v knihovně. 
V případě zájmu nad kapacitu autobusu budou upřednostněni zájemci z 

obce Vacov.. 
 

www.detiraje.cz 
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Společenská kronika 
 

V měsíci lednu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
 
Jaroslav Vinter                   Nespice             70 let 
Jaroslava Fingerová           Vlkonice           70 let 
Václav Vávra                     Vacov               84 let 
Marie Kusíková                  Nespice             86 let 
 

 
 

*** 
 
 
 
                                       PŘÍPRAVKA 
 
         Ve středu ráno se vypravili kluci z přípravky do Prachatic, aby 
se zúčastnili halového turnaje přípravek v sálové kopané. 
         Nebylo to pro ně jen zpestření prázdninového dne v hezkém 
sportovním prostředí, ale především získání nových, potřebných zku-
šeností. Časté chřipkové onemocnění dětí a tuhá zima omezují trénin-
ky, přesto kluci v turnaji obsadili 4. místo a krom diplomu si přivezli 
krásný pohár.  
          

(dm) 
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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. 

NATUR APATYKA                 Kralupy n/Vlt., Přemyslova 1050       tel: 603 572 559, 602 666 474 
 

IRIS DIAGNOSTIKA      
           je tisíce let známá metoda, která odkrývá zdravotní disharmonie člověka. Představme si oko jako promítací 
plátno, na kterém jsou rozmístěny všechny orgány lidského těla. Když se podíváme na oko zblízka, uvidíme různá 
znaménka (čárky, tečky…). Odborníci podle těchto znamének a jejich rozmístění dokáží rozpoznat zdravotní 
disharmonie člověka. Oko je propojeno s celým naším tělem. Iris diagnostika je vynikající prevencí pro každého     
z nás. Jak pro seniory, juniory i malé děti. Oko je odrazem našeho životního stylu. Díky našemu chování, 
smýšlení a následnému konání si vytváříme buď harmonii nebo disharmonii v těle. Iris diagnostika odhaluje nejen 
nemoce, ale i psychiku člověka. Dalším ovlivňovatelem zdravotních potíží je životospráva.Nedodržováním 
pravidelného stravování, efektivního pitného režimu, odpočinku a spánku, si vytváříme disharmonii v těle = 
nemoce. 
Iris diagnostika je metoda, která odhaluje disharmonii lidského těla, ale odhalením zdravotních problémů se            
z nemoci nevyléčíme. K tomu je potřeba udělat další kroky a změny. 

www.iris-diagnostika.cz 

Inzerce 
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BABY CLUB VACOV

Nabídka programů pro předškolní děti a jejich rodiče.
Hrátky s Robátky 

 od 4 do 18 měsíců
poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností

Program  je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 
18 měsíců.Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební 
pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Podstatou je proces "volného objevování". 
Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální 
úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a 
hudebně-pohybové hry. 

Doporučený věk:
Obsah učiva: 

Robátka

První krůčky k hudbě 
Doporučený věk: 
Obsah učiva:

od 18 měsíců do 4 let
 tematické písně, rytmické a pohybové hry, elementární hra na rytmické nástroje, 

různé aktivity spojené s poslechem hudby, jednoduché taneční prvky, drobné výtvarné činnosti

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na 
zvuky,tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohy-
bové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje.Každá hodina rozvíjí 
určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je 
připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou
nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. 

ZVEME VÁS NA ve čtvrtek  2010 (zdarma)UKÁZKOVÉ LEKCE 4.března

KDE : Obecní Úřad Vacov-zasedací místnost
V  9:30 hodin  ROBÁTKA   /   V  10:30 hodin  PRVNÍ KRŮČKY 

Vyučující lektorka : 
 - tel: email:Yveta Smolenová 777 843 461, yd.smolen@seznam.cz

Hudební škola YAMAHA:   Ivana Váchová  /ředitelka -  -tel: email:  777 634 455

     -    
yamaha13@atlas.cz

www.yamahaskola-praha.cz www.yamahaskola.cz

Výuka bude probýhat 2krát měsíčně (obtýden) vždy ve čtvrtek ve stejný (již uvedený) čas.

                                   Přihlášky a informace:
 - tel:  nebo osobně v salonu MATRIXVeronika Šturmová 720 418 009

 Šturmová V.


