
Výročí v dubnu 
 
⇒ 6. 4. 885 zemř. Metoděj, slovanský věrozvěst /1 125 let/ 
⇒ 12. 4. 1125 na Vyšehradě zemř. Vladislav I. český kníže /885 let/ 
⇒ 5. 4. 1355 Karel IV. korunován v Římě císařem Říše římsko-

německé /655 let/ 
⇒ 23. 4. 1420 nar. Jiří z Poděbrad, český král (zemř. 22. 3. 1471) /590 let/ 
⇒ 2. 4. 1595 poprvé vyšel český překlad Mattioliho herbáře Apatéka domá-

cí /415 let/ 
⇒ 8. 4. 1815 + Jan Jakub Ryba, hudební skladatel (* 26.10.1765) /195 let/ 
⇒ 24. 4. 1865 nar. Jiří Janda, zoolog, zakladatel zoologické zahrady v Pra-

ze (zemř. 25. 8. 1938) /145 let/ 
⇒ 10. 4. 1895 Václavské náměstí bylo trvale osvětleno elektrickým       

proudem /115 let/ 
⇒ 7. 4. 1900 byla uvedena do provozu první pražská veřejná elektrárna    

v Holešovicích /110 let/ 
⇒ 4. 4. 1915 nar. Jan Drda, spisovatel (zemř. 28. 11. 1970) /95 let/ 
⇒ 25. 4. 1920 Pražané šli k prvním volbám do Senátu /90 let/ 
⇒ 16. 4. 1925 nar. Miloš Nesvadba, herec a výtvarník /85 let/ 
⇒ 4. 4. 1935 * Jiří Wabi Ryvola, skladatel, textař, kytarista a zpěvák, jedna 

z největších osobností poválečné trampské písničky (+ 28.2.1995) /75 let/ 
⇒ 19. 4. 1940 nar. Milan Knížák, multimediální umělec /70 let/ 
⇒ 25. 4. 1940 na Vltavě zaznamenán velmi nízký stav vody, po půldruhém 

století byly opět vidět pilíře někdejšího Juditina mostu a Čertovka úplně 
vyschla /70 let/ 

⇒ 10. 4. 1945 + Josef Čapek (den se neví jistě, zemř. v koncentračním tábo-
ře Bergen-Belsen), malíř, spisovatel, výtvarný kritik (* 23.3.1887) /65 let/ 

⇒ 27. 4. 1950 zemř. tragicky Karel Koželuh, tenista, fotbalista a hokejista, 
trojnásobný mistr světa v tenise (nar. 7. 3. 1895) /60 let/ 

⇒ 1. 4. 1955 vyšlo první číslo Večerní Prahy /55 let/ 
⇒ 5. 4. 1970 zemř. Jan Slavíček, malíř (nar. 22. 1. 1900) /40 let/ 
⇒ 21.4. - 24.4.1990 Československo poprvé v celé jeho historii navštívil  

římský papež Jan Pavel II. /20 let/ 
⇒ 8. 4. 2000 zemř. František Šťastný, motocyklový závodník                

(nar. 12.11.1927) /10 let/ 
⇒ 26. 4. 2005 zemř. Josef Nesvadba, lékař, spisovatel, nejvýraznější     

osobnost sci-fi současné české literatuře (nar. 19. 6. 1926) /5 let/ 
(www.pis.cz) 
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NEZAPOMEŇTE 

 

• Užívat si přicháze-
jícího jara. 

 
• Navštěvovat kultur-

ní akce v obci. 
 
• Zkrášlit po zimě 

okolí svých         
domovů. 



Z činnosti obecního úřadu 
 
Rada obce se na svém zasedání dne 10.3.2010 zabývala: 
• Vymezením zastavěného území obce Vacov. Jak již bylo zveřejněno, na základě určitých 

intervencí na KÚ JČ vůči předchozímu vymezení zastavěného území, byl tento materiál 
zrušen. Jedná se v podstatě o dokument, který nahrazuje dočasně územní plán a umožňuje 
v omezeném rozsahu výstavbu v jednotlivých částech obce. V současné době  došlo k no-
vému vymezení zastavěného území pro obec Vacov. Rada obce Vacov, jako věcně přísluš-
ný správní orgán (v souladu s příslušnými zákony a paragrafy) rozhodla na základě svého 
usnesení č. 74 ze dne 10.3.2010 vydat opatření obecné povahy,  kterým vymezuje zastavě-
né území obce Vacov na částech katastrálních území Benešova Hora, Čábuze, Javorník, 
Lhota nad Rohanovem, Mladíkov, Nespice, Přečín, Rohanov, Žár u Čkyně. Tento doku-
ment nabude platnost datem 6.4.2010. 

• Návrhem rozpočtu obce na rok 2010. Tato záležitost byla již na programu minulého    
zasedání. Příjmy obce tvoří z převážné části daně, které jsou přerozdělovány dle počtu    
trvale hlášených obyvatel. Daňová výtěžnost obce v roce 2009 byla v důsledku současné 
tíživé ekonomické situace téměř o 2 miliony Kč nižší než v roce 2008. Ani v letošním roce 
se nepředpokládá zásadní změna. Rozpočet na rok 2010 předpokládá daňové i nedaňové 
příjmy obce ve výši 19,5 mil. Kč. Z této částky  byly nejprve vyčleněny prostředky na za-
jištění nezbytného chodu obce, které tvoří značnou část (správní aparát, financování ZŠ a 
MŠ, veřejné osvětlení, vytápění, doplatek na svoz a likvidaci odpadu atd.). Další, poměrně 
skromné prostředky, je nutno využívat co nejefektivněji, a to zejména na povinnou finanč-
ní spoluúčast obce u získaných dotací. To představuje obvykle 10 až 30% skutečné reali-
zační ceny podle druhu dotace. O dotační prostředky je v rámci možností trvale usilováno, 
ať se již jedná o evropské či národní zdroje. Je však skutečností, že schodky rozpočtů se 
projevují na všech úrovních. Na úrovni rozpočtu krajského se jedná, dle informace na    
nedávné poradě, o částku ve výši téměř 800 mil Kč. Proto i granty vyhlašované KÚ JČ 
mají v jednotlivých alokacích poměrně skromné prostředky. Kupř. do grantu na vodovody 
a kanalizace je pro celý kraj uvolněno 18 mil. Kč. Návrh rozpočtu byl s předstihem zaslán 
zastupitelům obce, stejně tak rozbor hospodaření za rok 2009.  Obě záležitosti budou    
projednány na následném zasedání ZO dne 30.3.2010. 

• Výstupy z výběrových řízení zakázek malého rozsahu. Tyto nabídky posuzuje stavební 
komise obce Vacov a poté předkládá RO ke schválení. Nadlimitní zakázky (nad 6 mil. 
Kč), které již mají zcela jiná pravidla, schvaluje zastupitelstvo obce. RO byly předloženy 
výstupy výběrových řízení zakázek malého rozsahu, a to na: Rekonstrukce kapliček      
na území obce Vacov. Nabídku dodaly tři firmy: Garantstav stavební s.r.o., Jihospol a.s. a 
Aldast spol. s r.o.  Nejnižší cenovou nabídku dodala firma Aldast s.r.o. ve výši 637 086,- 
Kč. Obnova komunikace Mlýny. Nabídku dodaly: Strabag a.s. Prachatice, Kvint Vl. Bře-
zí s.r.o., Lesostavby a.s., nejnižší cenovou nabídku podala firma Strabag a.s. ve výši      
296 636,- Kč. Oprava MK „Pod kostelem“ v obci Vacov. Nabídku dodaly firmy Kvint 
Vl.Březí s.r.o., Silnice Klatovy a.s. a Lesostavby Třeboň a.s., nejnižší cenovou nabídku  
podala firma Kvint Vl.Březí s.r.o. ve výši 1 635 674.- Kč. Na tyto tři projekty se podařilo 
získat dotační prostředky. Na rekonstrukci kapliček se jednalo o peníze z EU, na další dva 
projekty o prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Rekonstrukci kapliček je obec    
povinna v plné výši předfinancovat, povinný podíl obce představuje 15% realizační ceny. 
Ostatní dva projekty jsou bez finanční spoluúčasti obce. Při posuzování nabídek je nejprve 
zkoumáno, zda splňují stanovené zadané podmínky (i podmínky předepsané v dotacích) a 
poté je upřednostněna nejnižší cenová nabídka. RO předložené výstupy akceptovala. 
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• 3. 4.                         
karetní turnaj              
v KAČABĚ 

 
• 3.4. od 20 hodin     

Velikonoční taneční 
zábava 

 
• 1. - 5. dubna           

Velikonoce 
 
• 21. - 25.4.                

výstava trofejí MS 
Podhájí Vacov 

 
• 24.4. 12 - 16 hodin 

slavnostní odpoledne 
 
• 30.4.  od 9 hodin       

2. den otevřených 
dveří  Domova pro 
osoby se zdravotním 
postižením - Javorník, 
Sociální pohoda ops. 
Je nutno se předem  
telefonicky ohlásit.   
Tel. č.: 388 411 114. 

 
 

 
 

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   

DUBEN 2010 

• Výsledkem hospodaření ZŠ a MŠ Vacov za rok 2009 
předloženým ředitelem Mgr. Hartlem. I tento materiál bude 
předmětem zastupitelstva obce. 

• Žádostmi občanů týkajícími se zmírnění tvrdosti u místních 
poplatků. RO žádostem v souladu s vyhláškou obce vyhověla. 

• Výběrem zajišťovatele atrakcí o Vavřinecké pouti ve Vacově. 
Dodány byly tři nabídky. Upřednostněna byla nabídka paní S. 
Tříškové z Českých Budějovic. Koordinací této akce byl pověřen 
velitel SDH Vacov a okrsku Vacov pan M. Molitor. 

 
Další informace  

 
         Jak již bylo zveřejněno v řadě informačních medií (tisku, rozhlasu i 
televizi), byly pozastaveny  podpisy smluv o poskytnutí dotačních 
prostředků u úspěšných projektů z 5. výzvy regionálních operačních 
programů (ROP).  Jedná se o dotace z EU, které jsou určeny pro 
Jihočeský a Plzeňský kraj. Naše obec měla podpořenou žádost o dotaci na 
rekonstrukci základní školy. Přiznané dotační prostředky byly ve výši 
15,2 mil. Kč. Žádost na přestavbu stávajícího zdravotního střediska 
skončila mezi náhradníky a rekonstrukce místních komunikací podpořena 
nebyla. Určitým handicapem obcí naší velikosti bohužel je, že jsou 
posuzovány ve stejné kategorii  jako žádosti o dotace kupř.  krajských a 
okresních měst či krajských institucí. O tyto dotace podávají žádosti i 
soukromé subjekty. Některé podpořené žádosti jsou ve výši i stovek 
milionů, takže uspokojených žadatelů (i přes nemalé uvolněné finanční 
prostředky) je velmi málo. O této kauze by mělo být rozhodnuto v 
průběhu měsíce dubna. 
         V nejbližší době se počítá se zahájením oprav místních komunikací, 
na které se podařilo získat dotační prostředky ve výši 9 mil Kč. 
         V návaznosti na záměr výstavby FVE na tzv. drahách v Žáru 
navštívil starosta obce s technikem Vl. Chumem odbor životního 
prostředí na MÚ ve Vimperku. Další schůzka v této věci proběhla i s 
vedoucím stavebního odboru ve Vimperku. Odbor živ. prostředí byl 
písemně požádán o posouzení záměru v této lokalitě. Písemné vyjádření 
doposud z ŽP nepřišlo. Dle telefonického oznámení bylo předběžně 
sděleno, že na  záměr nebude vydáno souhlasné vyjádření.  
         Vzhledem k tomu, že již snad letošní „velmi dlouhá a drahá zima“ 
skončila, vyzývám tímto občany k úklidu alespoň v bezprostředním 
okolí svých domovů. Obec zajistí na základě požadavků svoz smetků v 
jednotlivých částech obce 

Miroslav Roučka, starosta obce 



 
Elektrizace a malba kostela ve Vacově. - 1. část 

archivní zpráva 
 

Po úspěšně provedené sbírce na nový zvon do vacovského kostela ze dní 28.1. a 1.2.1935, která vynesla 
10 607 Kč 50 hal, jeho zhotovení, instalaci a vysvěcení, což stálo 7 603 Kč, byl přebytek sbírky 3 067 
Kč 50 hal. 
Dr. Pernegr, místní farář, se tehdy rozhodl využít těchto peněz pro vymalování místního kostela. 
V kostele nebyl zaveden elektrický proud /Vacov elektrizován r. 1928, proud spuštěn 5.10.1928/ došlo 
nejdříve k zavedení elektřiny do kostela. 
Ať k nám promluví sám pan farář Dr. František Pernegr, tehdejší duchovní správce, přes 75 let času. 
 

Elektrizace kostela 
Mnoho nepohodlí s dosavadním způsobem osvětlování zdejšího kostela při rorátech a půlnoční mši sv., 
zvláště časném sloužení mší sv. ve všední dny ráno v zimě (vždy v ½ 7 h) přivedlo duch. správce na 
myšlenku zavésti do kostela elektrické světlo tím spíše, že od svého nastoupení těžce nesl nečistotu 
vnitřku kostela. 
Již roku 1902 byly konány sbírky na malbu kostela, pak se neudělalo vůbec nic. Pan farář Domorázek 
obnos na malbu kostela určený – 245 Kč – prostě vybral. Krátce, po zdařilé sbírce na zvon, z níž zbylo 
přes 4000 Kč, vážně jsem se zabýval myšlenkou tonování kostela. Tonování dávám rozhodně přednost 
před malbou. A právě tato okolnost vedla mne k elektrizaci kostela. Dal jsem proto před tonováním 
kostela zavést elektrické světlo, celkem 62 žárovky + resp. svíčky + báně. 
                  14 žárovek na hlavním oltáři 
                  14 žárovek na oltáři sv. Jana 
                  14 žárovek na oltáři P.Marie 
                  6 svíček elektrických u soch  v lodi chrámové a presbytáři 
                  5 žárovek u Božího hrobu (barevných) 
                  1 žárovku v sakristii 
                  2 žárovky po stranách oltáře nade dveřmi v sakristii 
                  2 žárovky po stranách varhan 
                  1 žárovku pod kruchtou 
                  1 žárovku k jesličkám – Betlému – s vypínačem 
                  2 koule v lodi chrámové á 70 svíček 
         Celkem 62 světla. 
 
         S instalací započal elektrotechnik Fiala od firmy Jindřich Chval, elektrozávod Čkyně 10.března 
1935 a skončil v sobotu před květnou nedělí – 13.dubna 1935. Vedení jest zapracováno do zdi – vesměs 
v trubkách. Materiál, žárovky, vedení a práce, vše dohromady stálo 2 400 + 60 = 2 460 Kč. 
         Kéž i elektrické světlo v kostele chválí Pána, zvláště v době zimní a povzbuzuje budoucí k cestě 
k „světlu světa“ Ježíše Krista. 
Elektrické světlo zaplatila osadníkům skoro neznámá dobroditelka zdejšího chrámu Páně, několikráte 
v této pamětní knize jmenovaná, sestřenka duch. správce Marie Vavrýnová, učitelka v.v. ve Vitějovicích 
u Prachatic. Kéž i moji nástupci, modlíce se za dobrodince zdejšího chrámu Páně, vzpomenou si na 
šlechetnou stařenku, jež za svého života vykonala mnoho dobrého pro všechny potřebné, jež znala. 
Sama žijíc chudě a prostě, pamatuje na chudé lidi i zdejší chudý kostel. 

Jiří Bečvář, Přečínské Chalupy 
 

Pokračování příště. 
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Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje, 
 
         před námi jsou svátky jara, -„Velikonoce.“ Největší svátky celého 
křesťanského světa. My, věřící o Velikonocích, zpíváme nebo recituje-
me slova žalmu „Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se 
z něho.“ (Ž 118, 24) 
         Domnívám se jako katolický kněz, že toto zvolání zcela vystihuje 
náladu a význam Velké noci, poněvadž s námi ji oslavují i ti, kteří      
nejsou praktikujícími křesťany. Smrt byla navždy přemožena a otevřelo 
se nebe. 
         Ale, vážení čtenáři, ta velikonoční slavnost a radost, kterou bude-
me prožívat, se nedotýká jen jednoho dne v roce, ale je to Zmrtvých-
vstání, které prostupuje každou neděli. Proto ve skutečnosti je každá ne-
děle v roce takovými malými Velikonocemi. Krásně to vyjádřil známý 
velký teolog XX. století Karl Rahner: 
         „Velikonoce nejsou oslavou minulé události. 
           Aleluja neplatí tomu, co bylo. 
           Velikonoce hlásají počátek, 
           který rozhodl už o nejvzdálenější budoucnosti. 
           Zmrtvýchvstání praví: Počátek slávy už začal!“ 
A tak mně dovolte, vážení čtenáři oblíbeného Vacovského zpravodaje,  
abych Vám všem, bez rozdílu, jménem vacovské duchovní správy          
i jménem svým popřál Milostiplné, požehnané, krásné a pokojné prožití 
letošních velikonočních svátků. Ať velikonoční radost prostoupí Vaše 
nitra, prozáří Vaše rodiny. Aleluja! 
 
Velikonoce L.P.2010 
                                                                   P. Jan Janoušek, 
                                                               administrátor farnosti 
                                                                        Vacov 
 
Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu ve Vacově 
 
1.4.   Zelený čtvrtek             17.00 hod. mše svatá 
2.4.   Velký pátek                 16.30 hod. křížová cesta 
                                             17.00 hod. Velkopáteční obřady 
3.4.   Bílá sobota                  9.00 hod.-16.00 hod. adorace 
         Vzkříšení na Dobrši    20.30 hod 
         Vzkříšení v Bohumilících  19.30 hod. 
4.4.   Hod Boží                     11.30 hod. mše svatá    
                                                      + svěcení velikonočních pokrmů 
5.4.   Pondělí velikonoční    11.30 hod. mše svatá 
 
Zveme všechny, kdo chtějí Velikonoce oslavovat s námi. 
Dále oznamujeme, že v sobotu 10.4.2010 bude uvedení nového arcibis-
kupa pražského do služby. 

 
Prodejní velikonoční 

výstava 
 

Letos poprvé se nám 
představili klienti 
Sociální pohody o.p.s z 
Javorníka před 
Velikonocemi.  

Jejich vánoční výrobky 
již dobře známe, a tak se 
mnozí přišli podívat i na 
velikonoční aranžmá.  

A opět nezklamali - 
výrobky byly půvabné a 
již týden před 
Velikonocemi navodily 

návštěvníkům sváteční 
náladu. Asi každý si 
odnesl alespoň maličkost 
na vyzdobení svého 
domova. 
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 Nové knihy: 
 
Brown:  

Ztracený symbol  
 
Livia Klausová:  

Smutkem neobtěžuji 
 
Stephen King:  

Noční směna 
 
Iny Lorentzová:  

Markytánka  
- druhý díl historické tri-
logie o ženě, která musí 
bojovat o svoji čest i ži-
vot 
 
Cook: Agónie 
 
Dirie: Květ pouště  
- podivuhodné putování 
somálské kočovnice 
 
Nora Robertsová: 

Ohnivý soumrak 
 
Lejsková:  
Blues opuštěné postele 

 
Coulter: Vysněný dům 
 
McCulloughová:  

Andílek 
Coulterová:  

Urozená dáma 
Kluun: 

Třetí poločas 
 
více  na http://knihovna.

vacov.cz/  
- katalog knih = 

http://obec.vacov.
cz:8080/clavius/ 

Pozvánky na akce v měsíci dubnu: 
 
 

Hráčské jádro  SDH Vacov 
srdečně zve na  

 
I. ročník turnaje v karetní hře  “ KAČABA“ 

 
v sobotu  3.4.2010    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 odměnění 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  
VELIKONOČNÍ ZÁBAVU 

  
v sobotu 3. dubna 2010 do obecního sálu. 

Hraje Trio Renesance.            
 

*** 
 

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 
 

Veřejnosti přístupná ve dnech: 
středa         21. 4. 2010           10 - 19 hod. 
čtvrtek       22. 4. 2010           10 - 19 hod. 
pátek          23. 4. 2010           10 - 19 hod. 
sobota        24. 4. 2010             9 - 19 hod. 
neděle        25.4. 2010              9 - 14 hod. 
 

Sobota  24. 4. 2010   12 - 16 hod. slavnostní odpoledne 
         12 - 13 hod.         vystoupení skupiny Akord 
         13 - 14 hod.         slavnostní fanfáry   
                                     ZŠ Vacov s programem 
                                     předání vyznamenání 
                                     vyhodnocení dětské soutěže 
         14 - 16 hod.         vystoupení skupiny Akord 
 
Místo konání: obecní sál Vacov        MS Podhájí Vacov, občanské sdružení 
                              Všichni jsou srdečně zváni 



Číslo 3, 30. března 2010 
 

 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci únoru jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Anna Roučková          Vlkonice                             80 let 
Zdeňka Vlčková        Lhota nad Rohanovem       81 let 
Marie Němcová          Lhota nad Rohanovem       82 let 

 
*** 
 

Lyžařské závody 
 

         Venku už máme jaro, ale 26.2. nám ještě vládla paní Zima. Díky ní si 
v pátek odpoledne mohly děti zazávodit na Javorní-
ku na lyžích. Vlek J.+M. Vintrů, hasiči Javorník a 
nadšení rodiče uspořádali pro děti tradiční lyžařské 
závody. Na startu se sešlo 41 závodníků, z toho 39 z 
Vacova a okolí. Pořadatelé rozdělili závodníky do 6 
kategorií, připravili slalom, odměny, teplý čaj, ko-
láčky, hamburgery.  

Malí závodníci se opravdu snažili, každý chtěl     
dostat připravenou medaili. Časy byly vyrovnané, 
někdy rozhodovaly vteřinky. Kdo se nedostal na stu-
peň vítězů, nemusel být smutný, odměna čekala na 
každého. 
A kdo ví, třeba mezi závodníky byla i budoucí     
Záhrobská a jednou nás bude reprezentovat na 

olympijských hrách.                                                                                   (pk) 
 

*** 
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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. 

Omluva redakce:  
V  minulém čísle v příspěvku Dětský karneval autorky Pavlíny Kopáčikové  při tisku vypadla poslední 
řádka. Text měl správně být: čarodějnici Iloně Maškové, zkrátka všem, kdo pomáhal. 
Ještě jednou se autorce i dotčeným osobám omlouváme. 

Informace pro občany 
 

Z provozních důvodů bude ve Vacově ordinace ženského lékaře uzavřena do odvolání  
/cca 1 měsíc/. 

Náhradní ordinace ve Vimperku denně od 7,30 - 15,30 hodin kromě středy a pátku. 
Děkujeme za pochopení. 



Ze sportu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Připravujeme na květen: 

 
Obec Vacov pořádá zájezd  

v sobotu 22. května 2010 na muzikál DĚTI RÁJE, začátek v 19 hodin v GoJa Music Hall - Praha 
Výstaviště. Cena  701,- Kč,  odjezd v 16 hodin z AN Vacov. Účastníci nehradí dopravu.  

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

www.detiraje.cz 
 
 
 
 
 
 
 

ODPADOVÝ SLOUPEK... 
aneb Co o odpadech možná nevíte 

 
Díl 1. Trocha odpadových čísel  a vzdáleností 

• Každý z nás vyprodukuje za rok průměrně 230 kg odpadů. Pro lepší představu - pokud bychom 
odpady, vyprodukované za jeden rok obyvateli ČR, naložili na nákladní vlak, dosáhnul by délky 
1.954 km, což představuje vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny, přes celé Slovensko, celou ČR a 
Německo až do Paříže. 

• Ročně vytřídí každý Jihočech v průměru 29,4 kg odpadu, který je dále zužitkován a zpracován na 
nové výrobky, což představuje téměř 13 % všeho domovního odpadu! 

• Množství vytříděného odpadu v jihočeských obcích vzrostlo mezi roky 2004 a 2007 o 56%!!  Pokud 
použijeme opět příměr s naloženým nákladním vlakem, tak vlak naložený tříděným odpadem by byl 
v roce 2004 dlouhý necelých 34 km, ale v roce 2007 by už dosáhl délky 57 km !!! 

• Doba použití některých věcí před vyhozením je jen několik minut. Doba rozkladu odpadů může být i 
několik tisíc let (sklo, polystyren – nikdy, kelímek od jogurtu 50 až 80 let, taška z igelitu 20 až 30 
let, filtr od cigarety 10 až 20 let, list papíru 2 až 5 měsíců, ohryzek hrušky 7 až 20 dní). 

z materiálu dodaného KÚ JČ 
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I.B MUŽI "A" OP MUŽI "B" I.A DOROST I.A ŽÁCI OP PŘÍPRAVKA 

SO 3.4.  16,30 hod. 
Vacov - Katovice B 

NE 4.4. 16,30 hod. 
Vacov - Š.Hoštice 

NE 4.4. 10 hod. 
Vacov - Katovice 

PO 5.4. 10 hod. 
Vacov - Protivín 

 

   NE 11.4. 10 hod. 
Vacov - Volyně 

 

Pozvánka na domácí zápasy  

NE 18.4. 17 hod. 
Vacov - Albrechtice 

 SO 17.4. 10 hod. 
Vacov - Protivín 

 SO 17.4. 13,30 hod. 
Vacov - Vimperk 

   SO 24.4. 10 hod. 
Vacov - Písek B 

 

NE 2.5. 17 hod. 
Vacov - Vimperk 

 SO 1.5. 10 hod. 
Vacov - Vimperk 

 SO 1.5. 13,30 hod. 
Vacov - Zdíkov 


