
Výročí v srpnu 
 
6.8.1890 - V Auburnské věznici ve státu New York došlo k první popravě na 
elektrickém křesle, popraveným byl vrah William Kemmler. 
 
27.8.1895 – Bratislava otevřela svoji první tramvajovou linku dříve než např.  
Praha (vyjma Křižíkovy dráhy na Letné) a spousta dalších českých, ale i světo-
vých měst 
 
15.8.1900 – Ukončen provoz první elektrické tramvaje na území Česka – Křiží-
kovy Elektrické dráhy na Letné v Praze. Dráha měla hlavně zkušební a propagační 
účel a byla postavena u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze roku 1891, 
stejně jako letenská i petřínská lanovka a Petřínská rozhledna.  
 
20.8.1940 – Ruský revolucionář Lev Trocký se stal obětí atentátu agenta NKVD  
Ramóna Mercadera. O den později Trocký následkům zranění podlehl. 
 
28.8.1940 –  Založena 306. stíhací peruť Královského letectva, též 306. (polská) 
stíhací peruť  jako třetí stíhací peruť exilového polského letectva ve Velké Britá-
nii.  
 
9.8.1945 – Druhá světová válka: Atomová bomba Fat Man byla svržena na japon-
ské město Nagasaki. Zemřelo kolem 70 000 lidí. 
 
19.8.1960 – Byla vypuštěna družice Sputnik 5. Jednalo se fakticky o druhý test 
lodě Vostok a též o první let, z kterého došlo k návratu živých organismů (zvířat) 
zpět na Zem. Letu se zúčastnili dva psi (Bělka a Strelka), 40 myší a 2 krysy. 
 
6.8.1965 – vyšlo album skupiny Beatles pod názvem Help. 
 
14.8.1980 – Lech Wałęsa vedl stávku  v gdaňských  loděnicích v Polsku, což poz-
ději vedlo ke vzniku odborového hnutí Solidarita. 
 
12.8.2000 – Ruská ponorka K-141 Kursk se potopila v Barentsově moři. Všech 
118 námořníků zahynulo. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z činnosti obecního úřadu 
 
Dne 29.6.2010 se konalo 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto volebním obdo-
bí. Přítomno bylo 10 z 15 zvolených zastupitelů. Po úvodu zahrnujícím zahájení, volbu pracov-
ních komisí a návrh programu jednání předal starosta slovo paní Aleně Máchové.  
• Ta přednesla krátký komentář k bodu 4, který se týkal závěrečného účtu obce za rok 2009. 

Materiály k tomuto bodu byly též vyvěšeny na úřední desce obce Vacov. Zastupitelstvo se     
k tomuto bodu vyjadřuje vždy po provedeném přezkumu hospodaření obce za uplynulý rok 
auditory KÚJČ. Jak již bylo minule zveřejněno, při přezkumu hospodaření obce za rok 2009 
nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Zastupitelé poté schválili hospodaření a závěreč-
ný účet obce za rok 2009 včetně zprávy auditorů Krajského úřadu v Českých Budějovicích o 
výsledku přezkumu hospodaření za rok 2009 bez výhrad. 

• V bodě 5 předložila p. Máchová zastupitelům rozpočtové změny k 30.4.2010. Zastupitelé 
předložená rozpočtová opatření jednomyslně schválili. 

• Bod 6 se týkal žádosti ředitele Mgr. Hartla o schválení vedení účetnictví ZŠ a MŠ Vacov ve 
zjednodušeném rozsahu. Tento způsob byl doporučen mimo jiné i příslušným odborem 
KÚJČ. Zastupitelé žádost ředitele schválili. 

• V bodě 7 informoval stavební technik obce o projednání návrhu zadání územního plánu 
Vacova. Předpokládá se, že zadání bude zpracovatelem připraveno ke schválení na následují-
cím zasedání ZO. 

• Dále byly zastupitelům předloženy k vyjádření dva projekty FVE na území obce Vacov. 
První se týkal rozšíření již stávající FVE v prostoru za pekárnou na plošné výměře cca 0,4 ha. 
Tento pozemek, stejně jako již dotčený předchozí, není ve vlastnictví obce a dle platné územ-
ně plánovací dokumentace z roku 2000 je zde tzv. průmyslová zóna. Závazné regulátory 
schváleného ÚPD SÚ    Vacov z roku 2000 výstavbu FVE na plochách tohoto určení umožňu-
jí. Druhý projekt se nachází v k.ú. Benešova Hora ve schváleném vymezeném zastavěném 
území obce Vacov. Jedná se o pozemek v zemědělském areálu (pod kravínem), který není  
veden jako zemědělská půda. FVE je umístěna na ploše cca 0,8 ha. Stavební technik obce oba 
tyto projekty před předložením zastupitelům konzultoval na stavebním úřadu ve Vimperku    
z hlediska možných objektivních připomínek obce k těmto stavbám. S výsledkem tohoto jed-
nání seznámil  zastupitele. Starosta je poté vyzval k vznesení konkrétních připomínek či ná-
mitek k těmto projektům. Námitky vzneseny nebyly. K oběma projektům byla mimo jiné  
předložena kladná vyjádření orgánů dotčených ve stavebním řízení. 

• V bodě 8 starosta seznámil zastupitele se současným stavem čtyř projektů v celkové hodnotě 
cca 80 mil. Kč, na které obec žádala dotaci v rámci 5. a 6. výzvy regionálního operačního  
programu (ROP). Jedná se o prostředky z EU. Veškeré projekty v rámci této 5. a 6. výzvy 
jsou opětovně přehodnocovány a výsledky by měly být známy do 30.9.2010. 

• V bodě 9 informoval starosta zastupitele o současných aktivitách obce. 
 

Z následného jednání Rady obce Vacov.  
RO schválila : 
• rozpočtové změny k 30.6.2010 
• věcné břemeno  pro společnost E.ON Distribuce za jednorázovou úplatu 10 000 Kč + DPH 

(zatížení obecního pozemku sítěmi) 
• darovací smlouvu, na základě které dárce Ing. Jana Slavíčková darovala obci Vacov dokon-

čený a zkolaudovaný vodovodní řad v Mladíkově v délce 140 m a v hodnotě (dle rozpočtu) 
340 tisíc Kč. Provozovatelem vodovodního řadu, který splňuje veškeré požadované parame-
try bude společnost ČEVAK (1.JVS) České Budějovice. 

• nezbytnou opravu části ulice Vlkonice - bytové domy, která je za několik desítek let inteziv-
ního užívání značně zdevastovaná 
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• 4. - 5.8. Bezproudí 
 
• 6.8. od 21 hodin    

Pouťová diskotéka 
 
• 7. - 8.8.2010                  

Tradiční  Vavřinecká 
pouť (str.6) 

 
 
 
 
 

Bezproudí 

 
Středa  4.8.2010          
          
7-13 hodin  Vacov 
Pravá dolní část náměstí 
ve směru od Miřetic, dále 
od náměstí směr Přečín a 
od náměstí směr nové 
ZTV  pod kostelem. 
 
Středa  4.8.2010          
          
10 - 16 hodin Vacov 
Část obce Vacov - Vlko-
nice napájená z TS Vacov 
MŠ - levá část náměstí 
směrem od Miřetic, smě-
rem od náměstí na směr 
MŠ (Vlkonice) 
 
Čtvrtek  5.8.2010         
7 - 13 hodin Přečín 
 
Čtvrtek  5.8.2010         
10 - 16  hodin Milíkov 

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      

SRPEN 2010 

• předložený výstup komise pro výběr dodavatelů, a to na : 
         - opravu místních komunikací (II. etapa). Nejvýhodnější nabídku ve 
         výši 3 990 750,97 Kč  dodala firma Strabag a.s. Prachatice. 
        - kanalizace Rohanov - akumulační jímka. Nejvýhodnější nabídku 

dodala firma Aldast s.r.o. Strakonice ve výši 1 698 914 Kč vč. DPH. 
DPH je v tomto případě pro obec uznatelný náklad. Jedná se o již 
zmíněnou jímku, kam budou vyváženy žumpy a septiky a poté 
pozvolna přepouštěny k čisticímu procesu na ČOV. Na obě akce 
byla získána dotace. Na komunikace ve výši 100%, na akumulační 
jímku ve výši 70%. 

• Opravu topného kanálu. Firma Axia požádala o souhlas a 
spolupráci s dílčí opravou topného kanálu z uhelné kotelny. Tato 
oprava zahrnuje odkrytí topného kanálu, odstranění „zbytků“ 
stávající izolace z teplovodního potrubí, kontrolu těsnosti a 
celkového stavu potrubí (k úniku vody nedochází), nátěr a 
provedení nové izolace. Předpokládané náklady by neměly 
překročit 350 000 Kč (1.165 Kč/bm). Odhadované snížení 
tepelných ztrát představuje min. 20%. Roční úspora tak dosahuje 
cca  40 000 Kč i se započítanými odpisy (po dobu 10 let) opravy 
kanálu. Toto by znamenalo snížení stávající ceny tepla cca o 5%. 
RO tuto opravu schválila. Poznámka: Již dříve bylo zveřejněno, že 
zajištění dotace na kompletní rekonstrukci kotelny a rozvodů (při 
zachování stávajícího paliva) je zcela vyloučené. Při změně paliva 
na obnovitelné zdroje se jistá možnost jevila, avšak s řadou 
značných rizik 

RO projednala: 
• Funkční využití pozemku ve Vlkonicích k výstavbě komerčního 

bytového domu. RO byla předložena studie se dvěma variantami 
využití. Jedná se o materiál, který bude předložen  zájemcům o byty 
v tomto domě. 

• Schválený rozpočet k 31.3.2010. Od tohoto období se již podařilo 
získat dotace ve výši cca 16 mil. Kč (komunikace, kapličky, POV, 
ČOV-jímka). Z tohoto důvodu je nutno navýšit příjmovou i 
výdajovou část schváleného rozpočtu o tuto částku. Bude 
předloženo zastupitelům na následném zasedání. 

Starosta dále RO informoval  o : 
         - přípravě Vavřinecké pouti 2010 
         - informaci MěÚ Vimperk, týkající se voleb do zastupitelstev měst 
         a obcí dne 15. a 16.10.2010 
         - přípravě dalších projektů do dotačních programů 

Miroslav Roučka, starosta obce 



Vzpomínka na podzimní putování aneb z Vacova do Volyně  
po přeznačené modré  

 
Vacov - Miřetice - pod Ptákovou Lhotou - Peklovy - Vacovice - Na Kobylce - Čestice - Prkošín - pod 

Krávou - Volyně                                                 celkem asi 18 km 
 
          Když jsem svého času připravoval knihu svých 36 výletů za jihočeskou lidovou architekturou, pro-
šel jsem Vacovsko, Česticko i Volyňsko a rád se přiznávám, že zdejší líbezná krajina mně přirostla  k 
srdci. Na svých toulkách touto částí Pošumaví jsem šel v určitých úsecích i po modré značce, spojující 
Vacov s Volyní, protože však na této trase došlo k rozsáhlému přeznačení, řekl jsem si, že by bylo dobré 
celou změněnou trasu si projít. To se povedlo v první říjnové dekádě roku 2009, a pokud to nebude mé 
čtenáře nudit, rád se s nimi podělím o hezké dojmy z tohoto velice zajímavého výletu, na kterém  určitě 
nebudou chybět daleké výhledy leckams. 
          První zmínka o podhorském městečku Vacov se váže k r. 1352, v r. 1588 patřilo Kocům z Dobrše 
a od 17. století k přečínskému panství. Zdejší pseudogotický kostel sv. Mikuláše z let 1889-90 se chlubí 
zvonem z 16. století, odlitým slavným zvonařským mistrem Brikcím (podobně jako na nedaleké Dobrši), 
dodnes se zde udržela výroba hraček a Vacov je i dějištěm románu Karla Klostermanna Ecce homo. 
          Modrá značka nás vyvede z vacovského náměstí silnicí do blízkých Miřetic, u zdejší pěkné     
novorománské kapličky ji opustí a stoupá s námi po asfaltičce na menší hřbítek za krásných výhledů 
vpravo na šumavské kopce: jistě mezi nimi poznáte (zleva) Bobík, Boubín, Churáňov, Popelní horu a 
Javorník. Vejdeme do lesa, asfaltičku necháme vpravo stoupat do Ptákovy Lhoty (místně Ptačí Lhůty) a 
odbočíme z ní druhou cestou vlevo (pozor, špatně značeno!) a mírně klesáme na kraj lesa, z něhož se 
nám vlevo otevře výhled nejen na blízký kostel ve Vacově, ale také na vzdálené Brdy s Třemšínem a o 
něco bližší Písecké hory, kam je to ovšem rovněž dost daleko. 
          Pak se opět ponoříme do lesního ticha, mírně vystoupáme k další pasece mezi lesy, na níž vpravo 
uzříme domy Ptákovy Lhoty, pak se cesta houbařským rájem změní v pěšinku a nakonec začne poměr-
ně prudce klesat v serpentinách k rozcestí Peklovy, kde křížíme žlutou značku z Vacova do Čkyně (i ta 
byla v posledních letech přeznačena a z Přečína vede přímo do Chvalšovic, takže se bohužel vyhýbá  ve-
lice pozoruhodné vsi Dobrš) a kde se také nacházíme na hranici bývalých okresů Prachatice (odkud jsme 
sem přišli) a Strakonice (kam nyní půjdeme). Odsud pokračujeme již po vrstevnici stále lesem a později 
lukami za hezkých výhledů vlevo na Javorník, Zahájený, Zálesí, Kůstrý, Dobrš, Kváskovice a Písecké 
hory ke krásnému litinovému křížku z r. 1811 a od něj již po silničce - přicházející od Chvalšovic - jsme 
opravdu cobydup ve vísce Vacovice. 
          Zde končí původní trasa modré značky, která dále do Volyně vedla přes Krušlov, Starov a Zecho-
vice a též tu objevíme zajímavou lidovou architekturu (vždy vlevo): nejprve chalupu čp. 27 s bránou, jež 
má vyřezávaná vrata s motivem poloslunce, pak rozložitou usedlost čp. 1 s vysokým štítem domu, sýp-
kou a segmentově klenutou bránou v ohradní zdi a poté již vedle kapličky dům čp. 6 se sýpkou  a rovněž 
segmentově klenutou bránou s krásným křídlovým štítovým nástavcem. 
          Kousek za kapličkou uhýbá modrá značka ze silnice vlevo dolů a vede nás ze vsi stále klesající sil-
ničkou ve směru na Dřešín, z níž však brzy uhne vpravo na cestu, okrajem lesní paseky s výhledem na 
Mladotický vrch nás nejprve přivede do mělkého údolí malého potůčku a poté západním úbočím kopce 
Mlaď a dalším houbařským rájem na rozcestí na okraji lesa poblíž samot  Na Kobylce, patřících již k 
Česticím. V nich bychom objevili dvě roubené chalupy v kožichu (čp. 49 a 50), my se však dáme vlevo 
přes louku za pěkných výhledů na Kalený vrch nad Ptačí Lhůtou, Popelní horu, Vacov, Javorník  a Dob-
rš k lesu (i zde bývá plno hub) a za ním již lukami mírně klesající cestou k Česticím, z níž se otvírají dal-
ší krásné výhledy na Vacovsko, Česticko a Volyňsko: zleva před námi defilují Javorník, silnice Dobrš-
Zálesí a za ní Zahájený, Kůstrý, Dřešínek, Hořejšice, Chrasnice, Mladotický vrch, Kbíl s novou rozhled-
nou, Ostrá, Kalný vrch nad Hošticemi, v dáli Svobodná hora u Vodňan a vpravo Volyňsko,  přičemž pří-
mo před námi je vrch Kalvárie s Česticemi. 

                                                                                         Mgr. Petr LUNIACZEK 
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Stanislav Komenda 

*1936 
vysokoškolský profesor, 

básník a publicista 
 

Za účinnou lítost nelze 

považovat to,  

že zločinec lituje,  

že ho dopadli. 

 
Gentleman je muž, 
který vám řekne,  
že jste idiot, takovým 
způsobem, abyste na to 
začal být pyšný. 
 
Všechno špatné má i 

svou dobrou stránku: 

tak například po odtětí  

hlavy přestávají bolet 

zuby. 

 
Méně škodí líný hlupák 
nežli hlupák horlivý. 
 
Přílišný počet právníků 

vede k růstu zločinnosti. 

 
Nikdy neodpustíme 
těm, na nichž jsme se 
provinili a skrze ně 
zatížili svá svědomí. 
 
Jediný spolehlivý 

způsob, jak přežít vedle 

blbce, je zblbnout. 

 
Tvoje postavení 
ohrožuje nejvíc tvůj 
podřízený, který je 
přítelem tvého 
nadřízeného. 
 
Dostat se do nebe  

- to chce z pekla štěstí. 

 

Výlet do Rakouska 
 

         Stejně jako v  předchozích letech uspořádala ZŠ ve Vacově i le-
tos pro svoje žáky výlet do  Rakouska. Tentokrát byl cílem Großglock-
ner a Národní park Vysoké Taury. 
         Vyjeli jsme časně ráno a naše cesta vedla 
přes Passau, Burghausen, Lofer, Saalfelden, 
Zell am See a Bruck an der Glocknerstraße      
k mýtnici horské silnice do Ferleitenu. Projíž-
děli jsme vysokohorskou silnicí Großglockner 
Hochalpenstraße, která měří 48 km. Má velký 
počet  serpentin a prochází krásnou horskou krajinou, jíž dominuje    
masiv nejvyšší rakouské hory Großglockner ( 3 798 m ).  S  rostoucí 
nadmořskou výškou  se na příkrých svazích  mění vegetace, vidíme  hor-
ský smrkový les, zakrslé smrky i modříny. Ve výšce 1 392 m kvetou 
upolíny, petrklíče i sasanky, v 1 620 m jsou  na stromech bohaté lišejní-
ky, které svědčí o čistotě ovzduší. Sněhu a mlhy  stále přibývá. 

V 2 300 m se nachází muzeum Alpine Naturschau, kde 
obdivujeme zvláštní rostliny a zvířata, pro něž jsou   
tyto vysoké hory domovem.   I přes drsné životní pod-
mínky zde žijí  desítky živočichů a roste tu množství 
rostlin. Na jednom z obrazových materiálů o zdejších 
motýlech s překvapením čteme, že autorem fotografií 
je pan Ladislav Havel, ČSR. 

V nadmořské výšce 2 428 m jsme si prohlédli památník věnovaný stavi-
telům silnice. Mlha a nepříznivé počasí nám bohužel zabránily ve       
vyhlídce na okolní krajinu i v dalším stoupání vzhůru. 
         Dalším cílem našeho výletu byl Sigmund - Thun - Klamm, soutěs-
ka v kaprunském údolí. Absolvovali jsme krásnou procházku v soutěsce, 
kudy si kdysi dávno razila voda cestu z ledovce. Divoká voda se dere 
vymletým terénem a kousek nad tím stojíme na dřevěné lávce a díváme 
se dolů. Voda bouří, točí se, ukazuje svoji sílu a vzbuzuje respekt.     
Procházka končí u umělého jezera Klamm - See. 
         Navštívili jsme též lázeňské horské středisko Zell am See a muze-
um vodních elektráren, kde jsme viděli originály vodních turbín. 
         Poslední zastávka před zpáteční cestou domů byla v Pinzgauské 
mlékárně. Ochutnali jsme zde některé z jejich sýrů. Chutnaly skvěle,      
a tak není divu, že mnozí výletníci si domů jako suvenýr přivezli  sýry 
ze zdejší mlékárny. 
         I když jsme se domů vraceli unaveni a mlha a zatažená obloha nám 
nedovolily vidět na výletě  všechno, co jsme naplánovali, byli jsme plni 
dojmů. A těšíme se na další výlet. 
                                                                           Mgr. Věra Štěpánková 
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V měsíci srpnu bude 
knihovna uzavřena  

od 23. - 27.8. 
 
 
 
 

Jiří Žáček 
*1945 

redaktor, básník,  
prozaik 

 
Absolutní koketa dove-

de mrknout všemi očky 

na punčochách. 

 
Když ti žena v posteli 
vyká, ber to jako   
uznání, že vydáš za celý 
kolektiv. 
 
Miluji přírodu! Zvlášť 

když má míry 90-60-90. 
 
Námořníci pijí na souši 
proto, aby se s nimi 
pevnina přestala houpat. 
 
Chceš být vůl jen proto, 

aby na tebe sedalo  

štěstí? 
 
Hrdinům by se měly 
metály připínat  
stylově  
- přímo do kůže. 
 
Co vlastně ženy chtějí? 

Něco jiného! 

 
 

Pozvánky na akce : 
 
 

Nadační fond K.Klostermanna srdečně zve na prodejní výstavu  
Léto 2010 v Hotelu Krásná vyhlídka na Javorníku  

od 26.6. do 3.9.2010 
 
 

SDH Vacov zve na tradiční  
POUŤOVOU DISKOTÉKU - s hity od pravěku po současnost.  

Každá generace si přijde na své. Hraje Ivan Müller B. A. D. 
Pátek 6.8.2010  Vacov - obecní sál 

Začátek 21,00 hodin             Vstupné 60,- Kč 
 

 
 
 

Srdečně zveme na 
tradiční velkou Vavřineckou pouť ve Vacově  

ve dnech 6. - 8. srpna 2010  
 

Pátek 
21,00 hodin        Pouťová diskotéka DJ Ivan Müller B.A.D. - obecní sál 
 

Sobota 
14,00 hodin        Turnaj na přírodním kuželníku ve Vlkonicích 
20,00 hodin        Taneční zábava - hraje Trio Renesance – náměstí 
 

Neděle 
 
9 – 13 hodin       Prodejní výstava na OÚ – fotografie Josef Pecka,  
                           ruční práce našich žen a Domečku Javorník 
 
10 – 12 hodin     Dechová hudba ZUŠ Vimperk a mažoretky - náměstí 
 
10,30 hodin        Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše, hlavní cele -
                  brant P.ThLic. Prokop Brož, Th.D. děkan katolické teologic- 
                  ké fakulty UK Praha 
 
13,30 hodin        Country kapela Náhodou - náměstí 
14,00 hodin        Fotbalový zápas Staré gardy Vacov – Čkyně 

16 hodin             Harmonikáři  - náměstí 
17,00 hodin        Fotbalový zápas Muži Vacov B - Dražejov 
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Společenská kronika 
 

V měsíci červnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 

 
Marie  Horová                    Vlkonice            70 let 
Bohumil  Novák                 Miřetice             70 let 
Květoslava  Potužníková    Vlkonice            70 let 
Růžena  Paulová                 Javorník            70 let 
Marie  Havlová                   Vlkonice            75 let 
Antonín  Jelínek                 Rohanov            75 let 
Marta  Mikešová                Miřetice             75 let 
Dagmar  Kordíková            Miřetice             75 let 
Marie  Balvínová                Vlkonice            80 let 
František  Vozka                Vacov                81 let 
Milada  Laznová                 Rohanov            82 let 
Ladislav  Kučera                Vlkonice            82 let 
Erika   Matějcová                Vlkonice            89 let 

 
 
 
 
 

Rozloučení s deváťáky 
 

Ve středu 30.6. slavnostně převzala jedna žákyně a šest  jejích spolu-
žáků poslední vysvědčení ze základní školy ve Vacově z rukou třídní 
učitelky paní Mgr. Štěpánkové. S žáky se rozloučili a mnoho úspě-
chů v dalším životě popřáli starosta obce pan Miroslav Roučka i ředi-
tel ZŠ Vacov Mgr. Jan Hartl. 
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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. 

Inzerce 
 

• Prodám  byt 3+1 (zděný dům) ve Vacově - Vlkonicích. Kontakt: 724 503 499. 

Restaurace - pizzerie 
PENZION PLUS 

 
Otevřeno v měsících 
červenec a  srpen  

denně 11,30 - 13,30  
a 17 - 22 hodin. 

 



Rekreační pobyt OLŠINA 
 

Ve dnech 14.-20.6 2010 naši uživatelé Sociální pohody, o.p.s., DOZP Javorník strávili příjemný 
čas v rekreačním zařízení Olšina. Areál se nachází na břehu stejnojmenného rybníka ve vzdálenosti 
asi 5 km od Lipenského jezera. 
Tento pobyt nám umožňoval nakouknout do překrásné šumavské přírody. Každý den pro nás byl 
připraven pestrý program s možností poznání něčeho pro nás velmi zajímavého a nového. 
Navštívili jsme obec Frymburk, odkud jsme vyrazili vyhlídkovou plavbou po Vltavě směr Lipno 
nad Vltavou.  Zde nás přilákalo vyzkoušet si Bobovou dráhu. Svojí délkou, rozmanitostí a 
umístěním v překrásné přírodě s úchvatnými výhledy na Lipenské jezero se lipenská bobovka řadí 
k absolutní světové špičce. Po vzrušujícím zážitku z jízdy jsme se opět vrátili na Olšinu. Ve 
večerních hodinách jsme se věnovali rybolovu. 
Díky dalšímu nabízenému výletu jsme navštívili krásné historické město Český Krumlov. I tady 
bylo mnoho možností ke zhlédnutí. V nově zrekonstruovaných sklepních prostorách se nachází 
ojedinělá expozice útrpného práva a mučících nástrojů. Na ploše 400m² je vystaveno okolo 100 
exponátů a desítky dobových rytin. Mystickou atmosféru celé výstavy dotváří voskové figuríny. V 
dobových interiérech renesančního domu jsme navštívili expozici, kde na nás dýchla atmosféra 

renesance, viděli jsme zde prostředí starého dolu, starého šenku, ale i 
výlov rybníka. Návštěvu muzea jsme zakončili prohlídkou velkého 
renesančního sálu, kde se nachází celá plejáda postav z českého a 
světového politického i kulturního života.  
Poté jsme se odebrali do krčmy v Šatlavské ulici. V tomto unikátním 
prostředí pro nás připravili stylové pohoštění středověké hostiny. Výběr 
jídel byl velmi lákavý. Naši vybranou specialitu „vepřové koleno“ nám 
připravili na otevřeném ohni přímo před námi.  

Po takto náročném dni následoval den odpočinku. Navštívili jsme objekt historické bašty, který je 
zajímavě situován v prostoru hráze rybníka Olšina. V odpoledních hodinách nás navštívila 
ředitelka našeho domova Mgr. Helena Čálková, která nás svou návštěvou příjemně potěšila. Při 
posezení u společné kávy jsme se podělili o naše prožité zážitky. 
Další den byl naplánován výlet do Nové Pece. Po seznámení s okolím jsme se vydali na pěší túru 
směrem na Plechý. Při zpáteční cestě jsme pozorovali krajinu a pomalu se vraceli do Nové Pece, 
kde byla chvíle odpočinku. Poseděli jsme u příjemného oběda pod širým nebem. Když jsme se 
vrátili zpět na Olšinu, pokračovali jsme ve sportovních hrách. V závěru večera si pro nás 
vychovatelé připravili opékání vuřtů. 
 Další den byl pro nás velice náročný. Každým rokem jsou v Českém Krumlově Slavnosti pětilisté 
růže. Tyto slavnosti jsou věnovány období renesance a posledním z rodu Rožumberků. Na náměstí 
jsme si poslechli gotické písně a skladby.  Celý Český Krumlov se proměnil v jedno středověké 
gotické město. Historický kostýmový průvod městem jsme zhlédli v Pivovarské zahradě, kde byl 
zahájen turnaj s tématem legendy Dělení růží. Tento program byl pro nás jedním velkým zážitkem. 
Ale i přesto nám program nezabránil koupit si alespoň jeden malý dárek na památku. V závěru  
našeho týdenního pobytu byl tento den v Českém Krumlově vyvrcholením celého nabízeného 
programu. Na Olšinu jsme se vraceli v pozdních večerních hodinách šumavskou střelou. 
Poslední den byl věnován balení a úklidu naší pronajaté chaty. Po dobrém obědě jsme se rozloučili 
s příjemným personálem, který jsme odměnili vlastnoručně vyrobeným diplomem. Při návratu k 
domovu jsme si uvědomovali, že nás čekají opět každodenní povinnosti. 
Účastníci tohoto pobytu DĚKUJÍ všem, kteří se podíleli na zajištění těchto krásných a příjemných 
dnů. Věříme, že se na Olšinu budeme moci ještě jednou podívat! 
 

Marie Káňová, Roman Serinek, Jarka Albrechtová, Alena Němcová 
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