
Výročí v dubnu 

 
• 1861 - Prezident USA Abraham Lincoln povolal do zbraně 75 000 dobro-

volníků. Tímto aktem oficiálně propukla Americká občanská válka, známá 
též jako válka Jihu proti Severu.  

• 1961 - Nadporučík Jurij Alexejevič Gagarin jako první obletěl zeměkouli. 
Historický let na kosmické lodi Vostok 1 trval 108 minut. Od roku 1969 se  
z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace slaví tento den jako Světový den 
letectví a kosmonautiky.  

• 1971 - Hnutí Veteráni z Vietnamu proti válce demonstruje ve Washingto-
nu za ukončení války ve Vietnamu.  

• 1971 - Vypuštění orbitální stanice Saljut 1. 
• 1981 - První start raketoplánu Columbia začal novou éru letů do vesmíru. 

První let raketoplánu trval 2 dny (36 obletů Země).  
• 1991 - Firma Škoda Auto byla spojena s německou automobilkou 

Volkswagen 
(http://cs.wikipedia.org) 

 

 
 

P o z v á n k a 
 

na jednání Zastupitelstva obce Vacov  
ve čtvrtek  31.3.2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vacov 

 
 Návrh programu:  

1) Zpráva o finančním hospodaření obce 2011. 
2) Návrh rozpočtu 2011. 
3) ZŠ Vacov  - žádost 
    - odpisový plán DHM 
4) Výroční zpráva knihovny. 
5) Hřbitovní řád – změna. 
6) Odměny zastupitelů obce od 01.01.2011. 
7) Stavební komise – výstupy. 
8) Různé. 

Číslo 3, 
28. března 2011 
 
Uvnitř tohoto vydání: 

Z obecního úřadu 2 - 3 

Kalendář akcí 

Bezproudí 
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Ze sportu 

Pozvánky 
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NEZAPOMEŇTE 

 

• Zaplatit roční 

poplatek za od-

voz komunálního 

odpadu 

 

• Zaplatit roční 

poplatek za své 

psy 

 

 



Z obecního úřadu 
 
Rada obce Vacov se na svých jednáních zabývala: 
 
• nabídkou na koncert v kostele sv. Mikuláše s termínem v listopadu 2011 za 12 000 Kč a 

proplacení ubytování účinkujícím. RO tuto nabídku neakceptovala především z důvodu, že 
nabídnutý termín byl středa, což je předpokladem malé účasti. Jiný termín bohužel 
nabídnut nebyl. 

• nabídkou presentace obce v turistické brožuře. Firma, která se zabývá reklamní činností 
požadovala za stránku věnovanou obci 12 000 Kč. RO neschválila ani tuto nabídku, 
protože jsou jiné a účinnější možnosti propagace našeho regionu. Obec bude mimo jiné 
žádat o dotaci právě na další zviditelnění obce z hlediska turistického ruchu. 

• dodatkem k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s MěÚ Vimperk (v r. 2004) týkající se 
projednávání přestupků spáchaných v naší obci. Dodatek řeší změnu úhrady nákladů, 
zvláště poštovného. RO předložený dodatek odsouhlasila. 

• RO byly předloženy výstupy stavební komise týkající se: 
 -  výběru nejvýhodnější nabídky na dozor k akci „Obnova infrastruktury 

 zdravotnické péče v regionu Vacov“ 

 -     výběru odborné osoby k výkonu zadavatelské činnosti na výše uvedenou akci. 
 RO tyto předložené materiály schválila. 
 -   RO ustanovila komisi dle zákona 137/2006 sb., pro otevírání obálek s nabídkami na 
 veřejnou podlimitní zakázku „Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov“ 
 -  dále ustanovila komisi dle zákona 137/2006 Sb., pro posuzování a hodnocení nabídek 
 ve zjednodušeném podlimitním řízení na výše uvedenou akci.  
 - pověřená komise předložila RO vyhodnocení nabídek na obnovu místních 
 komunikací, na které se ještě podařilo získat dotační prostředky. Nejvýhodnější nabídku ve 
 výši 4.060.000 vč. DPH předložila firma Strabag a.s. Prachatice. RO schválila jako 
 dodavatele prací tuto firmu a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. 
 - obec Vacov požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
 odprodej  pozemku p.č. 350 o výměře 1618 m2 v k.ú. Javorník. Důvodem této žádosti je 
 mimo jiné i přítomnost určité infrastruktury na tomto pozemku. Zmíněný úřad nyní zaslal 
 podmínky, za jakých je ochoten tento pozemek prodat. RO doporučuje za daných 
 podmínek pozemek odkoupit. Bude předloženo zastupitelům na následujícím zasedání. 
 - další předložené materiály ze stavební komise se týkaly žádostí občanů o vyjádření ke 
 stavbám apod. 
• RO schválila zpracování žádosti o dotaci na již v minulém zpravodaji zmíněný záměr 

přesunu sochy K.Klostermanna na Javorníku ze současného soukromého pozemku a dále 
dotaci na obnovu a rozšíření turistické infrastruktury a  propagaci vacovského regionu. 

 
Další informace: 

 
• V souvislosti se záměrem výstavby komerčního bytového domu ve Vacově byla předběžně 

oslovena řada stavebních firem. Cílem bylo prověřit, za jakých podmínek by projevily       
o výstavbu zájem. U všech byl v podstatě rozhodující počet zájemců a průběžné 
financování. Znovu proto oslovujeme případné zájemce, aby se na další podrobnosti 
informovali  na OÚ Vacov, tel. 388 431 180 p. Daňhová. 
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• 23.4. Turnaj v Kačabě 
• 24.4. Motokros 
• 24. a 25.4. Velikonoce 
• 1.5. Svátek práce 
 

*** 
 

Bezproudí 
 
29. a 30.3. od 8-16 hodin 
Benešova Hora - Zahrádky 
 
31.3. od 8-16 hodin 
celá osada Peckov 
 
1.4. od 8-16 hodin 
část obce Rohanov 
 
4.4. od 8-13 hodin 
část obce Rohanov  
 
5. a 6.4. od 8-16 hodin 
Vacov část napájená z TS 
u Otavy - sídliště pod 
hřbitovem od prodejny 
Jednota směr Miřetice a 
směr dětská doktorka 
 
6.4. od 7,30 - 15,30 hod. 
část obce Žár 
 
8.4. od 8 - 16 hodin 
část obce  Žár 
 
12.4. od 8 -16 hod. 
část obce Nespice 
 
14.4. od 8 - 16 hod. 
část obce Nespice 
 
18.4. od 8-14 hod. 
část obce Javorník 
 
Sledujete vývěsky v obci ! 

po út st čt pá so ne 

28 29 30 31 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 1 

DUBEN 2011 

• Opětovně byla zpracována žádost do regionálního operačního 
programu na rekonstrukci vytipovaných místních komunikací. 
Žádost se již podává dle vypisovaných výzev počtvrté. Výzvy 
se vypisují cca po roce. Doposud náš projekt podpořen nebyl. 
Dle informace je v této výzvě alokováno pro Jihočeský a 
Plzeňský kraj něco přes 100 mil Kč, což je vůči výzvám  
předchozím velmi nepatrná částka. 

• V rámci grantu vyhlášeného KÚ Jihočeského kraje byl zpracován 
projekt a žádost o dotaci na obnovu části kanalizačního řadu ve 
Vlkonicích.  I zde jsou však vůči skutečným potřebám do této 
infrastruktury pro celý Jihočeský kraj velmi omezené finanční 
prostředky. V případě, že projekt bude podpořen, je povinná 
spoluúčast obce min. 30% realizačních nákladů. 

• Ředitel HZS a vrchní rada plk., Ing. Lubomír Bureš, zaslal již 
vyjádření k žádosti Obce Vacov o poskytnutí investiční dotace na 
nákup osvětlovacího stožáru TVS-01 a elektrocentrály Honda 
EC 2800. Žádost byla vyhodnocena kladně a poskytnuta dotace ve 
výši 77 000 Kč, obec se musí podílet 30 procenty. Jednalo se        
o grant pro SDH zařazené v JPO II a III. Zařízení bude 
instalováno na hasičské vozidlo CAS 25. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

 

Důležité upozornění 
 

V současné době je již v rámci zkušebního provozu možno vyvážet 
domácí žumpy do akumulační jímky u ČOV v Rohanově. Žádáme proto 
občany (kterých se tato služba týká), aby využili toto zařízení k zákonné 
likvidaci odpadních vod ze svých nemovitostí. 

Vladimír Chum 

 

Naše zvony můžeme slyšet z vysílání Českého rozhlasu 
 
Dne 10.3.2011 jste mohli zaznamenat, že se ze zvonice našeho kostela 
rozezněly zvony v neobvyklou dobu okolo půl jedenácté dopoledne. 
Neoznamovaly nám, že  někdo zemřel, jak si někteří mysleli, ale 
navštívili nás zaměstnanci Českého rozhlasu, českobudějovické 
redakce, aby si hlas našich zvonů nahráli. Každý den v poledne totiž z 
českobudějovického rozhlasu můžeme slyšet hlasy zvonů z jednotlivých 
kostelů v Jihočeském kraji. Který den budou oznamovat poledne naše 
zvony, o tom nás budou z rozhlasu včas informovat. 

(oš) 



                      Masopust 2011 
 

Masopust je časem tancovaček, plesů, zabijaček a kdysi i svateb. Za vrchol masopustu jsou považovány 
dny před Popeleční středou a nejen na Šumavě jsou příjemným zpestřením konce dlouhé, mrazivé zimy. 
Rok co rok na nás v této době dýchne nejen veselí a radost z přicházejícího jara, ale také z dávných tradic, 
jejichž zachováváním se příliš mnoho míst naší republiky už pochlubit nemůže, přestože tradice 
maškarních průvodů (podobně jako třeba vynášení Morany nebo jako tradice stavění májky) sahá až do 
dob starých Slovanů. 
V Přečíně se sešlo přibližně 35 maškar. Přestože musely během okružní cesty po 
Přečíně a Přečínských chalupách brát ohled na slabší členy průvodu, kteří je 
zpomalili (například na nevěstu ve vysokém stupni gravidity), pobavily masky 
naprostou většinu obyvatel i přihlížejících. O muziku se jako vždy postarali dva 
skvělí měchotahači a šašci s píšťalkami. Kominíci nebyli falešní, legitimovali se 
dobrovolně, ovšem jakési platby od majitelů komínů a jiných průduchů také občas 
vyžadovali. 
Kritiku si přečínský průvod masek vůbec nezaslouží, je však třeba poznamenat, že příště by měl mít 
řezník lépe nabroušený nůž, Vinnetou nepromokavé mokasíny místo sněhulí, Krakonoš by si měl nechat 
narůst ofinu, jeptiška by se měla tvářit důstojněji, Karkulka by neměla vydávat čaj za rum a Smrtka by 
měla mít pevnější kosu. 
Protože autorce nebylo umožněno zúčastnit se tradiční masopustní zábavy, přináší 
na toto téma krátký rozhovor s nezávislou pozorovatelkou Gabrielou Josefíkovou. 
 

Autorka: Kolik lidí se zúčastnilo masopustní zábavy a kolik z toho bylo masek?   

G. J.: Odhaduji, že se sešlo kolem sta lidí, přibližně polovina byly masky.  
Autorka: Jak se jmenovala hudební skupina, která hrála k tanci a poslechu? 
G.B.: Skupina Táta a já, jako již tradičně. Velmi mile mě překvapilo a potěšilo, že 
oba členové kapely byli také v maskách. Farář a lidožrout se na pódiu skvěle vyjímali.   
Autorka: Jaké konkrétní masky byly letos k vidění? 

G.J.: Pravděpodobně nelze vyjmenovat všechny, takže jen některé příklady: 
břišní tanečnice, kuchařka, mimina, Arabky, klauni, Pipi Dlouhá punčocha, kovboj s kobylou, vodníci, 
lesní žínka, Mexičan, černá vdova, nevěsta, mnich, slunečnice, zahradník, Smrťák, Bonnie a Clyde, 
zdravotní sestra, indiánka, slepá bába, lakýrník, člen hnutí Hippies, pavoučí žena, tetička z Prahy, 
černoška…  
Autorka: Každý rok se tato masopustní zábava velmi vydaří - bylo tomu tak i letos?  

G. J.: Určitě ano  
Autorka: Spatřujete nějaký rozdíl nebo posun v porovnání s minulými lety?  
G. J.: V tomto bodě bych ráda pochválila kapelu. Můj subjektivní názor je, že hráli skvěle, oproti 
minulým letům přibyly další písně a hlavně nasadili již od začátku takový repertoár, že se parket téměř 
okamžitě zaplnil. 
Autorka: Soutěžilo se o nejlepší masku? Která maska byla vyhlášena jako nejlepší?  
G. J.:  Masky se umístily v pořadí: Vodník s fajfkou, Mušketýrka, Myška, Nevěsta, Korzárka, Čert 
Michal, Ďábel, Kravičky, Chemik z Afganistánu.   
Autorka: Co pro vás znamená období postu mezi Popeleční středou a Velikonocemi?  
G. J.: V tomto čase na mnoho lidí padá jarní únava, takže období půstu bychom mohli využít k tomu, 
abychom se psychicky i fyzicky očistili. 
Autorka: Děkuji za rozhovor. 
Na závěr bych jen ráda doplnila poslední odpověď rozhovoru. 
Využijme období půstu nejen k zamyšlení a meditaci, jak doporučuje křesťanská tradice, ale třeba právě i 
k celkové detoxikaci organismu. 
Oni naši předkové už od pradávna moc dobře věděli, proč nepokračovat začátkem jara v konzumaci 
tučného masa, v přecpávání a dalších radovánkách. 
Markéta Kalinová, Přečín                               foto: Markéta Kalinová, Barbora Zlochová 

 

Sledujte fotogalerii obce na www.vacov.cz 
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Vážení čtenáři vacovského Zpravodaje, 
 
 ve středu dne 9.3.2011 jsme tzv. Popeleční středou, dnem přísného postu, vstoupili do 
čtyřicetidenní letošní svatopostní doby, která nás chce připravit a dovést k největším křesťanským 
svátkům – velikonočnímu vzkříšení. Pro křesťany je tento čas dobou, kdy se máme obrátit od hříchu k 
pokání, od nenávisti k lásce, od lži k pravdě, od smutku k radosti, od ďábla k Bohu, od světského k 
duchovnímu, od smrti k životu věčnému. 
 Na Popeleční středu a ještě o 1. neděli postní (13.3.) byli všichni přítomní věřící na bohoslužbách 
znamenáni požehnaným popelem z ratolestí loňské Květné neděle a přitom zazněla věta: „Pamatuj, že 

prach jsi a v prach se navrátíš!“ Církev to rozvíjí dál slovy žalmu č. 103, kde se říká: „Dny člověka 

jsou jako tráva, kvete jako polní květ. Sotva jej vítr ovane, již ho není, nezbude po něm ani stopa.“ 
 Já vím, že možná ne každému jsou tato slova příjemná, vždyť smrt, oběť, půst, zapření, pokání, to 
jsou pro většinu z nás negativní zkušenosti, které nejsou člověku příjemné, ale ve světle víry se toto 
všechno proměňuje v pozitivní hodnoty. 
 Přeji proto všem lidem dobré vůle, aby letošní svatopostní doba byla pro ně skutečně požehnáním 
a hlubším zamyšlením nad smyslem života.  
 A poněvadž velikonoční svátky se blíží, dovoluji si přiložit tabulku s termíny bohoslužeb ve 
farnostech, které spravuji. 
 

P. Jan Janoušek, administrátor  
 

 
 
Rozpis bohoslužeb ve všech farnostech (Čkyně, Bohumilice, Lštění, Vacov, Dobrš) na obvyklém místě. 

Sobota po 4.neděli 

postní  
9.4.2011   

- 17.30 hod.  
s nedělní 

platností  

Výstav Nejsvětějsí svátosti oltářní, zpovídají celkem 3 zpovědníci. 

Po skončení zpovědi bude mše svatá  

5.neděle postní 
10.4.2011  

11.30 hod.   - Při mši svaté bude nemocným a starším 60ti let udělována svátost 

pomazání nemocných  

Květná neděle 
17.4.2011 

11.30 hod.   9.30 hod.   Mše svatá s pošijemi podle Matouše  

Zelený čtvrtek  
21.4.2011 

17.00 hod.   18.30 hod.   Mše svatá na Památku poslední večeře Páně  

Velký pátek Den 

přísného postu!  
22.4.2011     

15.00  křížová cesta 

17.00 velkopáteční 

obřady  

15.00 hod. 
velkopáteční 

obřady  

Neslouží se v celé církvi mše svaté, jen velkopáteční obřady  

Bílá sobota  
23.4.2011   

9.-14 hod. 

výstav NSO    
20.30 hod. 

vel.vigilie  
Obřady Velké noci budou jen v Bohumilicích a Dobrši  

Zmrtvýchvstání 

Páně neděle 

24.4.2011  

11.30 hod.  9.30 hod.  Největší svátek liturgického roku. Po mši svaté žehnání donesených 

velikonočních pokrmů  

Pondělí 

velikonoční  
25.4.2011 

11.30 hod.  9.30 hod. Ve všech kostelích mše svatá  

 Vacov Dobrš  
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Březen - měsíc čtenářů 
 
V měsíci březnu navští-
vily knihovnu děti ze 
školní družiny spolu se 
svou vedoucí Pavlou  

Kopáčikovou. Děti se 
nejdříve seznámily  
s chodem knihovny,  
s principem řazení knih 
na regálech a způsobem 
jejich vyhledávání.  

Po zvídavých dotazech 
začaly řešit připravené 
soutěže a kvízy.  
Za odměnu dostaly nové 
záložky do knih a slíbily, 
že se přijdou podívat do 
knihovny znovu. 

Pozvánky na akce: 
 
 

Hráčské jádro SDH Vacov srdečně zve na 
 

II. ročník v karetní hře  “KAČABA“ 
 

v sobotu  23.4.2011       v obecním sále ve Vacově 
 

8:30 – 9:30        Prezentace karetníků a losování míst 
10:00                 Zahájení turnaje 
10:00 – xxxx     Hra v karty (Kačaba) 
12:00                 Oběd (Gulášek) 
 
V odpoledních hodinách vyhlášení výsledků a odměně-

ní nejen nejlepších !!! 
 

startovné:   150 Kč 
 

Každý účastník turnaje obdrží volnou vstupenku na večerní zábavu  
a poukaz na oběd. 

 
Do turnaje je nutné přihlásit se předem u milé obsluhy v restauraci    
U Milušky  nebo na tel. čísle 607 827 660  MVDr. Michal Roučka. 

 
 

*** 
 

SDH  VACOV srdečně zve na 
 

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ ZÁBAVU 
 

v sobotu 23.dubna 2011 v obecním sále 
Hraje RENESANCE            vstupné:   70 Kč 

 
*** 

 
Svaz tělesně postižených v ČR, MO Vimperk pořádá pod záštitou  

Města Vimperk a MěKS Vimperk výstavu    
30. DNŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SENIORŮ  

A OSOB S HANDICAPEM.  
Slavnostní zahájení se koná v pondělí 4.dubna 2011 od 10 hodin  

v galerii „U Šaška“ v MěKS Vimperk.  
Představí se zde organizace, spolky a sdružení, které pracují se seniory  

a osobami s handicapem.  
 



Číslo 3, 28. března 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

 
V měsíci  únoru jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou 
maminkou paní Helenou Štěpánkovou z Vacova. Dále děkujeme za 
projevenou účast a květinové dary.  

Zarmoucená rodina. 

 
 

 

*** 

 

MUDr.Milan Weingart, ženský lékař Vimperk,  
sděluje registrovaným pacientkám, že od měsíce dubna 
2011 bude opět provozována ženská poradna ve Vacově  

v dosavadních prostorách a obvyklých ordinačních 
hodinách, t.j. každé úterý od l3.oo do l5.30 hod. 
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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. 

Alena Procházková Javorník 70 let 
Anatol Hvozdík Vlkonice 70 let 
Jaroslava Voldřichová Lhota nad R. 75 let 
Anna Roučková Vlkonice 81 let 
Zdeňka Vlčková Lhota nad  R. 82 let 
Marie Němcová Lhota nad R. 83 let 

Inzerce 
 

• Koupím byt ve Vacově do osobního vlastnictví, platba hotově. Tel: 728 976 850. 
 
• Autodoprava R.V.TRANS Roman Voldřich Vlkonice 125 nabízí  dopravu do 5t. 
 -  štěrky, písky, beton - další stavební materiál - odvoz sutě - palivové dřevo, prkna.  
 Tel.: 737 052 111. Nonstop odtahová služba. 
 
• Plastová okna a zimní zahrady. Poradenství, dodání, montáž. Tel.: 734 578 409, e-mail: 

okna.havlan@seznam.cz 



Ze sportu 
 
 V rámci zimní přípravy se mladí fotbalisté zúčastnili halových turnajů.    
Ti nejmladší, svěřenci Standy Macholdy, absolvovali jednodenní turnaj              
v Prachaticích a obsadili 1. místo. 
 Starší přípravka a mladší žáci se zúčastnili halového turnaje v Oseku na 
Strakonicku. Turnaj se skládal z pěti odehraných kol, při  čemž v základní části hrál každý               
s každým a v další části se hrálo podle získaných bodů ve skupinách o umístění. Starší přípravka 
obsadila 7. místo z  11 zúčastněných týmů,  mladší žáci 6. místo ze 7 týmů. Starší přípravka 
současně absolvovala turnaje v Týně nad Vltavou a skončila 9. z deseti. 
 Účast byla občas komplikovaná nemocností dětí a dalšími zimními aktivitami. Pro kluky to 
byla nová a užitečná zkušenost, haly jsou na velmi pěkné úrovni, ale přesto už se těšíme na zelený 
trávník.                                                                                                                                            (dm) 

*** 
 

MOTOSPORT ŽÁR pořádá na domácí trati v sezoně 2011 
  

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY  v termínech: 
 

24.4. Šumavský pohár 
15.5. Jihočeský kraj (SMS Kaplice) 

21 - 22.5 Cross Country 
18.9. Amater Cup 

 
info: www.motosportzar.cz 
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Děkujeme  
 

dobrovolným hasičům z Přečína 
za tradiční masopustní 

zábavu,  
kterou s velkou pečlivostí 

(výzdoba sálu, živá hudba, též 
dárky pro nejlepší masky)  

pro nás, masky, připravujete 
každým rokem v obecním sále 
při Restauraci „U Milušky“. 

 
Už se zase těšíme na příští 

masopustní úterý 
 

Masky z Vacovska  


