
Výročí v dubnu 

 

 
12.4.65 – Římský filozof Seneca byl císařem Neronem přinucen spáchat 
sebevraždu. 
 
7.4.1348 – Karel IV. vydal zakládací listinu Univerzity Karlovy , první vysoké 
školy tohoto druhu na sever od Alp. 
 
5.4.1355 – Karel IV. byl ve Svatopetrském chrámu v Římě korunován císařem 
Svaté říše římské. 
 
23.4.1564 – Narodil se William Shakespeare, anglický dramatik a básník. 
 
23.4.1719 – Byl poprvé publikován Robinson Crusoe, román Daniela Defoea. 
 
2.4.1792 – Ve Spojených státech amerických byl zaveden dolar jako oficiální 
platidlo. 
 
15.4.1818 – Z popudu skupiny českých šlechticů bylo v Praze založeno 
Vlastenecké muzeum v Čechách, současné Národní muzeum. 
 
20.4.1862 – Louis Pasteur  a Claude Bernard dokončili první test pasterizace. 
 
28.4.1945 – Benito Mussolini a jeho milenka Clara Petacciová byli popraveni 
italskými partyzány. 
 
18.4.1955 – Zemřel Albert Einstein, americký fyzik německého původu. 
 
1.4.1979 – V Československu byl zaveden letní čas. 
 
26.4.1986 – Černobylská havárie: došlo k výbuchu a následně k značnému 
úniku radiace v sovětské jaderné elektrárně Černobyl na Ukrajině. Tehdejší 
komunistický režim tuto katastrofu dlouho utajoval. 
 
29.4.2011 – Uskutečnila se svatba prince Williama a Kate Middletonové. 

 
(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 
 Dne 29.3.2012 se uskutečnilo 11. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním 
období. Starosta přivítal přítomné a dále informoval, že zápis z minulého zastupitelstva byl 
ověřen a je založen k nahlédnutí u zapisovatelky. Zasedání dne 29.3.2012 se zúčastnilo všech 15 
zvolených. Starosta poté přednesl návrh programu, který zastupitelé hlasováním schválili. 
• Bod  3 se týkal finančního hospodaření obce za rok 2011. Zprávu k tomuto bodu, 

zpracovanou Ing. Hanou Slancovou, obdrželi zastupitelé předem elektronickou poštou. 
Krátký komentář k tomuto materiálu přednesl starosta. Předloženou zprávu poté zastupitelé 
schválili. 

• Bod 4 se týkal rozpočtu obce na rok 2012. Návrh rozpočtu obdrželi zastupitelé v 
předstihu před zasedáním a dále byl vyvěšen na úřední desce. Tento návrh nebyl v průběhu 
zveřejnění připomínkován. Rozpočet byl tentokráte sestaven jako přebytkový. Starosta poté 
zmínil akce, které se do rozpočtu promítají zásadním způsobem. Strategie byla v podstatě 
stejná jako v letech minulých. Cílem je využít vlastní finanční prostředky obce především 
na povinnou  spoluúčast u úspěšných dotačních programů,  o které obec žádala. Pro 
ilustraci uvádím, že byly zpracovány  projekty se žádostí o dotaci na zateplení  a výměnu 
oken v tělocvičně, zateplení a výměnu oken v budově OÚ, zvýšení kapacity stávající MŠ a 
řada dalších projektů, kde je stanoveno spolufinancování žadatele v případě úspěšnosti. 
Navíc u většiny těchto programů je též povinnost u „úspěšného žadatele“ realizaci v plné 
výši předfinancovat.  

 Tak tomu bylo i v případě rekonstrukce a přístavby zdravotního střediska. Obec musí 
 na  toto předfinancování uzavřít časově omezený úvěr u bankovního ústavu, protože 
 vlastní  prostředky v potřebné výši obvykle nemá. Závěrem starosta odpověděl na  
 dotazy zastupitelů souvisejících s návrhem rozpočtu. 
 Poté zastupitelé předložený návrh rozpočtu na rok 2012 jednomyslně schválili. 
• Pod bodem  5 byla předložena žádost ředitele ZŠ a MŠ Vacov, jak naložit s výsledkem 
 hospodaření za rok 2011, kdy jim zůstalo na účtu téměř 490.000,- Kč. Po diskusi k tomuto 
 bodu zastupitelé rozhodli o vrácení těchto prostředků na účet obce.  
• Bod 6 řešil výstupy stavební komise a rady obce. Zastupitelé schválili prodej dalších 
 stavebních pozemků „Pod dubem“. V této souvislosti byly vzneseny dotazy k regulativům 
 týkajících se vlastní výstavby rodinných domů. Starosta zdůraznil, že není zájem obce 
 zasahovat do záměrů stavebníků. Stavební technik upozornil, že by bylo vhodné, aby s ním 
 projektant před započetím prací záležitosti konzultoval. 
• V dalším bodě seznámil předseda NFKK  pan Miroslav Blahout zastupitele s Výroční 
 zprávou a záměrem činnosti na rok 2012. Poté odpověděl na určité dotazy zastupitelů. 
 Závěrem pozval přítomné na Javornickou pouť 16.6.2012 u opravené kapličky. Zastupitelé 
 vzali zprávu a další informace na vědomí. 
• V bodě různé starosta informoval o aktivitách v souvislosti s dokončením rekonstrukce a 
 přístavby zdravotního střediska. Při slavnostním otevření se nejčastější dotazy veřejnosti 
 týkaly ordinačních hodin praktického lékaře a obsazení zubní ordinace (o tomto problému 
 bude více  sděleno v příštím zpravodaji). 
 Určitá diskuse proběhla i v souvislosti s konkurzem na ředitele ZŠ a MŠ Vacov. Tento 
 akt je v určitém měřítku nesprávně chápán. Ing. Frič zdůraznil, že konkurz neznamená 
 vyhození  současného ředitele. Stávající ředitel se ho může zúčastnit, obhájit svou 
 dosavadní práci a předložit další záměry školy. Cílem konkurzu je mít kvalitní školu i 
 kvalitní kádr učitelů. 
• Závěrem zastupitelé jednomyslně schválili usnesení z tohoto zasedání. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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UPOZORNĚNÍ 
 

Upozorňujeme občany, 
že dne 26.6.2012    
pozbývají platnost 

všechny zápisy dětí v 
cestovním pase rodiče! 

Po tomto datu bude moci 
občan, a to bez ohledu 
na jeho věk, cestovat do 
zahraničí jen s vlastním 

cestovním dokladem. 
 

Za cestovní doklad v 
rámci členských států 

Evropské unie se 
považuje i občanský 
průkaz, který se od 

l.1.2012 vydává i dětem 
bez ohledu na jejich věk. 

 
Občanské průkazy a 

cestovní pasy se vydávají 
ve lhůtě 30 dnů na     

MěÚ Vimperk. 

 
Velikonoční turnaj v „KA ČABĚ“ 

 
 Na velikonoční sobotu se ve Vacově v sále U Milušky sešli všichni 
vyznavači karetní hry „KAČABA“, aby se zúčastnili  III. ročníku tohoto 
turnaje.  

Turnaj byl zahájen starostou 
obce Miroslavem Roučkou, 
který tak přivítal celkem 32 
hráčů. Celý turnaj se skládal 
z pěti kol základních a jednoho 
kola finálového. Čísla herních 
stolů si hráči losovali po každém 
odehraném kole. Finálový stůl 
tvořili t ři hráči s nejnižším 
počtem získaných trestných 
bodů. Čtvrtý finálový hráč byl 

vylosován na divokou kartu turnaje ze zbývajících nepostupujících hráčů. 
 
 Vítězem celého turnaje a 
putovní pohár si letos odvezl 
Václav Zaunmüller ze Žernovic. 
Na druhém místě skončil Vladimír  
Lešák ml., třetí místo obsadil 
Martin Moutelík  a čtvrtým 
nejlepším byl vyhlášen Pavel 
Matouš z Benešovy Hory. 
Nejlepšími ženami turnaje se staly 
Blanka Ketzerová a Kristýna 
Pěcháčková.  
 Celý den provázela velmi přátelská atmosféra, která pokračovala     
i na večerní taneční zábavě se skupinou Renesance do pozdních ranních 
hodin. 
 Za pořadatele děkuji všem sponzorům této akce a v neposlední řadě 
i milé obsluze restaurace U Milušky. 

 
Michal Roučka 

 



Z historie 
 
Dubnové číslo Vacovského zpravodaje se věnuje historii Benešovy 
Hory, jak bylo uvedeno v publikaci „Místopis okresu Volyňského“.  
Data zde uvedená jsou z roku 1910. 
 
Hora, 
 leží jihozápadně od Volyně 19,4 km při silnici Vacovskou-
Oubyslavské, má 71 domů a 549 obyvatel, leží již na východním 
úbočí Javorníka, ve výši 750 m nad mořem a tudíž má podnebí drsné. 
Fara i pošta Vacov, v místě 2 třídní škola se 109 dětmi . Několik 
domů roztroušeno  jest k západu a tvoří samoty, několik domků nade 
vsí směrem sz. dotýká se mohutné skály rulové, které se říká 
„Hrad“ (880 m nad mořem), ač zde není žádné památky po nějaké 
stavbě. Poslední domek Horský tímto směrem hraničí již s osadou 
Bošicemi a průčelí jeho vyniká bohatou výzdobou omítkovou i 
malovanou ve slohu lidovém, práci prostého zedníka zdejšího. 
 Hora slove také „Benešovou“, ale kdy Beneš zde snad svou tvrz 
obýval, není známo.   
 Výměra kat. 419 ha, polí 178 ha, luk 97 ha, zahrad 0,64 ha, 
pastvin 74 ha, lesů 48 ha, st. plocha 2,2 ha, neplacená a nezdaněná 
plocha 18 ha. Čistý výnos 2890K 54 h. Celková daň 1054K. 
 Majitelé pozemků: Velkostatek(Přečín) 39,25 ha, nad 20 ha 5, od 
10-20 ha 6, od 5-10 ha 6, 1-5 ha 36, pod 1 ha 60 majitelů. 
 Do ciziny odchází 130 lidí, jsou to stavitelé cirkusů, zedníci, 
cihláři a nádeníci. V Hoře před 3 léty založeno družstvo pletařské, ale 
nedošlo ani k jeho ustavení se. Odbor Poštovní Jednoty s 33 členy. 
Hasičský sbor má 37 členů. 

 Pro porovnání uvádíme stav k 18.4.2012:  Benešova Hora 
má 110 domů a 174 obyvatel, škola zde již není. 

(pv) 

*****  

Informace k vydávání OP a pasů 

• K vydání 1. občanského průkazu potřebujete:                                      
Rodný list dítěte,  oddací list rodičů, OP rodiče, rodný list rodiče 
(Čecha).  

• K vydání 1. pasu potřebujete u dítěte do 15 let: Občanský průkaz 
rodiče, rodný list dítěte, rodný list rodiče (Čecha), oddací list 
rodičů. Poplatek 100,- Kč . 

• K vydání 1. pasu od 15-18 let potřebujete:                            
Občanský průkaz žadatele, občanský průkaz rodiče, rodný list 
dítěte. Poplatek 600,- Kč.                                                         
Bližší informace na www.vimperk.cz. 
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Sdělení ženského lékaře 
 
Milé pacientky, 

dne 10.4.2012 byla v novém středisku zdravotních služeb ve Vacově otevřena nová ordinace 
ženského lékaře. K jejímu zahájení mi dovolte napsat několik slov. Náš původní záměr byl takový, 
že vzhledem k ekonomické situaci, náročnosti a požadavkům na provoz moderní ženské ordinace 
budou ženská střediska v obcích Vacov a Stachy zrušena. Ve vaší obci však vzniklo nové 
integrované zdravotní středisko, čímž se naskytly možnosti vybudovat a vybavit i ženskou ordinaci. 

Jistě každá žena ví, že moderní gynekologická praxe vyžaduje špičkovou diagnostickou 
techniku a umí si představit, jaké finanční prostředky je nutno investovat, aby tato ordinace byla 
v souladu s požadavky České gynekologicko-porodnické společnosti, České lékařské komory, 
Svazu soukromých gynekologů, Hygienické služby a SUKL. Není to jednoduché, ale myslím, že ve 
Vacově se nám to podařilo.  

 
Naše nová ordinace splňuje věcné i personální vybavení: 
• Lékař: MUDr. Milan Weingart: 
� II. atestace v oboru gynekologie a porodnictví  
� zapojen v systému celoživotního vzdělávání (sonografie, onkologická prevence, biopsie, 
gynekologická operativa, poradenství a léčba sterility, antikoncepce (včetně nitroděložní), 
komplexní prenatální péče a riziková poradna pro těhotné včetně monitorování ohrožení plodu, 
v poslední době i vyšetření čípku metodou tekuté cytologie). 
• Sestra: Miroslava Pelešková: 
� erudovaná zdravotní sestra s praxí u lůžka na dětském oddělení, v porodnici a 

novorozeneckém úseku. 
• Věcné vybavení: ordinace pracuje s nástroji na jedno použití. 
• Přístrojové vybavení: 
� UZ přístroj Toshiba (multifrekvenční abdominální i vaginální sonda) 
� přenosná fetální monitorovací jednotka ke sledování stavu plodu (kardiotokograf  Toitu – 

japonské výroby) 
� tiskárna Mitsubishi 
� kolposkop 
� sterilizátor HS200 
� všechny přístroje prošly v posledních měsících bezpečnostně - technickou kontrolou 
� v ordinaci provedena celková revize elektroinstalací 
� kontrola orgány krajského úřadu a hygienické služby. 

 
V rámci celé lékařské praxe je tato ordinace napojena na následující specializovaná 

pracoviště: ART České Budějovice, Genetická klinika (MUDr. Karel Čutka, České Budějovice), 
GHC Genetics Praha, nemocnice Prachatice, Strakonice, Písek a České Budějovice a Bioptické 
centrum Plzeň. 

Ordinace i čekárna je umístěna v diskrétních prostorách zdravotního střediska v prvním 
patře vpravo na konci chodby. Intimní pohovor s lékařem je umožněn. Ordinace od čekárny je 
zvukově odizolovaná. 

Ordinační hodiny: každé úterý  13.00-16.00 hod.  
Telefon: 739 779 460 

TelefonOrdiOrna čOrdinOO779 4Telefon: 739 779 46 
 Milé pacientky, těšíme se na Vás a věříme, že námi nabídnuté služby se zájmem využijete. 
 

MUDr. Milan Weingart a sestra Miroslava Pelešková 



Pozvánky na akce : 
 

Obec Vacov   
srdečně zve na hru NAŠI FURIANTI 
v sobotu 28.4.2012 od 20,00 v obecním sále. 

VSTUPNÉ 50,-  Kč 
 

***** 
 

BABY CLUB VACOV   
 srdečně zve děti i dospělé na : 

 PÁLENÍ ČARODĚNIC                                             
Kdy: 29.4.2012.  Kde: Vacov-louka u paneláku. 

          Slavnostní zahájení: v 17:00 hodin.               
Přijďte se s námi rozloučit se zimou a přivítat jaro. 
  Program bohatý, občerstvení a muzika zajištěna. 

   
                   Těším se na Vás, Veronika Šturmová 

 
***** 

 
Pozvánka na každoroční 

KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL 
čtvrtek  3.5.2012. 

Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží v 14.10 hod, 
předpokládaný odjezd ve 14.50 hod 

 
***** 

 
SDH Vacov srdečně zve všechny příznivce požárního sportu na  

HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ, 
která se uskuteční 5.5.2012 od 14.00 hod.  
na bývalém fotbalovém hřišti na Javorníku. 

Za okrsek SDH Vacov 
Miroslav Molitor, velitel okrsku          Josef Maránek, starosta okrsku 

 
***** 

 
SDH Vacov srdečně zve na 

PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU, 
všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů. 

Sraz dne 1.5.2012 v 10.00 hod. na autobusovém nádraží. 
Účast na strojích potvrďte na tel. čísle 728327730. 

Vítáni jsou občané s mávátky a transparenty. 
 

***** 
Obec Vacov 

připravuje dětské divadelní představení divadélka KOS z Českých Budějovic, 
PRINCEZNA A KOUZELNÁ PÍŠ ŤALKA 

v sobotu 23.6.2012 od 15.00 hod. 
Předprodej vstupenek od 28.5.2012 v obecní knihovně. 

Vstupné 50,- Kč. 
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Nové knihy 
 
 

Pro děti: 
Jarmila Marešová: 
Bajky 
 
Ivana Kocmanová: 
My se vlka nebojíme 
(malované pohádky) 
 
Eva Bešťáková: 
Ovečka kudrlinka 
(první čtení generickou 
metodou) 
 
Daniela Fischerová: 
Pohádky z Větrné Lho-
ty 
 
Disney: 
Medvídek Pú 
 
Josef Švarc: 
Jak to chodí na policii 
Jak to chodí na letišti 
 
 
Pro dospělé: 
Amanda Quick: 
Až na popel 
 
V.P.Borovička: 
Báječní podvodníci 
 
Rosamunde Pilcher: 
Divoký tymián 
 
V knihovně je také k 
zapůjčení časopis: 
♦ dTest  
♦ Vlasta  
♦ Květy 
♦ Zdraví 
♦ Bravo 
♦ ABC 
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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: Pavla Valtová, 
J.Blatná, a Mgr. V. Česánková. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Číslo 4, 25. dubna 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci březnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu  
těmto občanům: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dne 3.4.2012 se dožila v dobré fyzické i psychické svěžesti p. Anna 
Vachelová úctyhodného věku 103 let. K tomuto mimořádnému jubileu 
popřála paní Vachelové paní Eva Grábmüllerová z Rohanova a samozřejmě 
i starosta s paní Pavlou Valtovou. Společné nedělní odpoledne s paní 
Vachelovou a jejími blízkými bylo velmi příjemné. Přejeme paní Vachelové 
pevné zdraví a spokojenost do dalších let. 

Miroslav Roučka, starosta obce a zaměstnanci OÚ 
 
 

Poděkování 
Děkujeme panu starostovi Miroslavu Roučkovi, který osobně přišel popřát 

naší mamince Anně Vachelové k jejím 103. narozeninám, 
Jana Domanská 

 
 

ZŠ a MŠ Vacov  
zve všechny (nejen) maminky na školní besídku              

ke  Dni matek. 
Neděle 13.5.2012 od 14.00 hod.  

v  obecním sále ve Vacově. 

Matějková Anežka Miřetice 70 let 

Hadravová Věra Rohanov 75 let 

Slámová  Anděla Miřetice 81 let 

Oznámení : 
 

občané,  
kteří provedou  

jarní úklid kolem 
svých domů, mohou 

požádat na OÚ  
o odvoz smeteného 

materiálu. 
 

Tel.: 388 323 755 
Vladimír Chum, 
stavební technik 

Inzerce 
 

• Prodám RD se zahradou ve Vacově. Informace na tel.: 388 431 315. 
• Hotel Krásná Vyhlídka Javorník přijme kuchaře(-řku) a číšníka(-ci). 

Tel. 602 683 453.  
•  Penzion Ekosport přijme brigádnici na letní měsíce (červen - srpen). 

Tel. 777 583 189. 



Stránka 8 
Dvakrát z Rohanova 

 
 SDH Rohanov připravil dne 24.3. 2012 v penzionu EkoSport  5. setkání  rohanovských žen.              
Této sváteční události se zúčastnilo 32 žen. Program večera se nesl v duchu předešlých setkání, jen  
interpreti se rok od roku zlepšují.  Nejdříve zazněla recitace 
a hra na hudební nástroje našich nejmenších. Následně se 
představili naši chlapi - členové sboru, v malém divadelním 
představení pohádky „O Šípkové Růžence“ dle vlastního 
scénáře. Poté udělal radost všem přítomným babičkám, 
maminkám i dívkám dárek v podobě květiny, kterou každé 
z přítomných žen věnoval obecní úřad Vacov.  Svojí 
prezentací fotografií ze Šumavy potěšil oko diváka také 
profesionální fotograf a spisovatel pan Kavale ze Žichovic. 
Po vystoupení pana Kavaleho si mohl každý zakoupit 
některou z jeho knih a nechat si ji vlastnoručně od autora 
podepsat. Potom už pokračovala volná zábava - konzumace bohatého občerstvení připraveného děvčaty 
z našeho sboru a tanec se zpěvem při poslechu kapely „Šumavští kamarádi“ vedené panem Kopfou - až 
do pozdních nočních hodin.  
 Za SDH v Rohanově bychom chtěli poděkovat - všem účinkujícím, obecnímu úřadu za květiny, 
kapele pana Kopfa, panu Kavalemu, rodině Fričů za poskytnutí prostor a služeb jejich penzionu a hlavně 
všem ženám, které si daly velkou práci s přípravou pestrého a bohatého občerstvení. Jen díky spojenému 
úsilí všech jmenovaných se nám podařilo uskutečnit  tento krásný večer.  Děkujeme !! 
 

  Výbor SDH Rohanov 
 
 

 SK Rohanov  pořádal v sobotu 7.4. 2012 ve své herně, kterou je už přes deset let sál hostince 
v Zálesí, tradiční „Velikonoční turnaj družstev ve stolním tenise“. Slovo  „tradiční“ je v tomto případě 
více než namístě,  protože se jednalo již o 30. ročník tohoto turnaje. Od svého začátku v roce 1982 má 
tento turnaj stejná pravidla. Hrají ho vždy čtyři pozvaná družstva  (včetně domácích), při zahájení se 
rozlosují dvě a dvě družstva, vítězové hrají  spolu finále a prohrávající o 3. místo, hraje se vždy do  
devíti vítězných bodů, při stavu 8:8 rozhoduje čtyřhra.        

 Od roku 2003 má tento turnaj nový název. Na počest 
zakládajícího člena sportovního klubu v Rohanově a jeho 
prvního předsedy se turnaj jmenuje „Velikonoční 
memoriál Čendy Rožka“ a měl také své kulaté výročí.  
Desátého ročníku se zúčastnila tato družstva  – SK 
Rohanov  (Šťastný P., Rychtář M., Kovařík V., Švec J., 
Vondra J.),   TTC Zálezly   (Doule P., Trojan J., Trojan 
Jar., Martínek R.),  Šumavan Vimperk   (Hyka J., Rejšek 
M., Rejšek V., Kortus Z.),   KTTJ Zálesí  (Korbel M., 
Silovský V., Rychtář J., Beyvl L.).  Po rozlosování  se 
mezi sebou utkala družstva  Rohanov - Vimperk  7:9, 
Zálezly – Zálesí 9:0.  Ve finále zvítězilo, a ohájilo tak 

prvenství v turnaji z předešlého ročníku, družstvo TTC Zálezly nad Šumavanem Vimperk 9:3. Na třetím 
místě skončil SK Rohanov, když porazil KTTJ Zálesí 9:2.   
 Při závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků pak každé družstvo, dle svého umístění, obdrželo 
ceny - velikonoční pečivo - věnované pekárnou NoVy Vacov. Vítězné družstvo má potom ještě tu 
výsadu, že jeho fotografie je vystavena po celý rok na „tabuli vítězů turnaje“  v Zálesí. 
 

 SK Rohanov 


