
Výročí v lednu 

 
18.1.1409 – Václav IV. vydal Dekret kutnohorský, jímž se 
na Karlově univerzitě měnil poměr hlasů mezi cizinci a Čechy. 
Univerzitu záhy opustila drtivá většina studentů a profesorů. 
 
21.1.1862 – Zemřela Božena Němcová, česká spisovatelka, autorka 
novely Babička (* 4. února 1820). 
 
12.1.1876 – Narodil se Jack London, americký spisovatel, který psal 
o zlaté horečce na Aljašce († 22. listopadu 1916). 
 
25.1.1924 – Na úpatí Mont Blancu ve francouzském Chamonix byly 
zahájeny první zimní olympijské hry . 
 
30.1.1933 – Adolf Hitler byl německým prezidentem Paulem   
von Hindenburgem jmenován říšským kancléřem. 
 
15.1.1943 – Byla dokončena stavba největší úřední budovy na světě – 
Pentagonu  ve Washingtonu, D.C. 
 
27.1.1944 – Druhá světová válka: po téměř dvou letech skončila 
blokáda   Leningradu. 
 
31.1.1962 – Zemřel Vlasta Burian, český herec (* 9. dubna 1891). 
 
24.1.1984 – Na trh byly uvedeny první počítače Apple Macintosh. 
 
17.1.1995 – Ničivé zemětřesení v Kóbe v Japonsku si vyžádalo 
přes 6000 mrtvých a 44 000 zraněných. 
 
28.1.2002 – Zemřela Astrid Lindgrenová , švédská spisovatelka 
(* 14. listopadu 1907). 

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

 
• Navštěvovat   
     kulturní akce v obci 
 
• Vyhledávání lid-

ských chyb je jedi-
ná zábava, z níž se 
lze těšit zadarmo. 

Gorkij 



Z obecního úřadu 
 
Další informace z jednání zastupitelstva obce konaného 13.12.2011.  
 
• Bod č. 9 se týkal budovy bývalého Svazarmu Vacov čp. 25 ve vlastnictví obce. Touto 

záležitostí se již v minulosti zastupitelstvo zabývalo. Budova bývalého Svazarmu je 
v současné době využívána k určitým potřebám obecního úřadu. Po stavební stránce tato 
budova odpovídá době, kdy byla postavena, a vzhledem k dosavadní minimální údržbě 
není zrovna v nejlepším stavu. Proto jako smysluplnější využití se jeví kupř. rekonstrukce 
na bytový dům, a to i přes její ne až tak atraktivní polohu. Byla již zpracována určitá studie, 
která řeší v této nemovitosti 3 bytové jednotky. O tzv. malometrážní byty je v obci 
poměrně velký zájem. Realizace této akce by připadala v úvahu za předpokladu, že by se 
podařilo na přestavbu získat „přiměřenou“ dotaci. Z vlastních prostředků obce toto 
v současné době nelze provést. Zastupitelé po krátké diskusi tento záměr schválili. 
Podmínkou je však získání dotačních prostředků. 

 
• Zastupitelé dále schválili tzv. rozpočtové provizorium na rok 2012. Hospodaření obce se 

bude řídit dle podmínek vyplývajících z rozpočtového provizoria až do řádného rozpočtu. 
 
• V bodě 7  zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě o dílo, týkající se rekonstrukce 

budovy zdravotního střediska. Důvodem byla zejména řada víceprací, které se objevily 
v průběhu demolice stávajících prostor a původní projekt tyto práce nezahrnoval. Termín 
dokončení prací byl posunut z 30.11.2011 na 29.2.2012.  Tomuto kroku předcházelo 
souhlasné stanovisko Regionální rady Jihozápad. Z ROPu (5. výzva) se podařilo na tuto 
akci získat dotaci ve výši 13,138.000,- Kč včetně DPH.   

 
• Pod bodem 10 byli zastupitelům předloženy výstupy stavební komise a rady obce. 

Zastupitelé schválili prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod 
Dubem čtyřem konkrétním zájemcům.  

 Dále schválili koupi pozemku p.č. 350 v k.ú. Javorník od Úřadu zastupování státu ve 
 věcech majetkových za cenu 26.300 Kč. Na tomto pozemku se nachází určitá 
 infrastruktura obce.  
 
Z jednání RO : 
 
• Obec Vacov byla ustanovena rozhodnutím Okresního soudu ve Strakonicích  a Okresního 

soudu v Prachaticích  veřejným opatrovníkem dvou osob zbavených způsobilosti 
k právním úkonům, které jsou momentálně umístěné na Javorníku v Domově sociální 
pohody o.p.s. Obec se proti tomuto rozhodnutí odvolala, avšak odvolání nebylo úspěšné. 
Rada obce proto musela pověřit konkrétního pracovníka výkonem opatrovnictví. 

 
• RO se dále zabývala změnou školského zákona, která nastala od 1.1.2012. Tento zákon 

zavádí pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí 
pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční 
období“). V rámci tohoto zákona se umožnuje buď automatické prodloužení „funkčního 
období“ o dalších 6 let anebo vyhlášení konkursu zřizovatelem  na základě vlastního 
uvážení nebo na návrh školské rady (případně České školní inspekce).  V souvislosti s 
touto novelou  §166 školského zákona si rada obce vyžádala stanovisko školské rady. 
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•  11.2.2012 farní 
 ples 
 
•  25.2.2012 školní    
        ples 
 
•  3.3.2012 zimní        
 sportovní hry 
 
• 3.3.2012 hasičský 
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ÚNOR  2012 

Upozornění 
 

Vzhledem k 
technickým 

podmínkám prosíme 
občany, aby platbu 

pravidelných 
ročních poplatků za 
psy a odvoz odpadu 

odložili až po  
15. únoru 2012. 

Děkujeme za 
pochopení 

Z další činnosti: 
• V rámci rekonstrukce zdravotního střediska probíhají 

dokončovací práce. V průběhu této rekonstrukce se vyskytla 
řada víceprací, které se objevily při vlastní demolici. 
Nejnáročnější vícepráce se týkaly statického zpevnění stropu 
nad 2. podlažím objektu (pod prostorami záchranky). Stropní 
trámy již vykazovaly určitou únavu (průhyb), a musely být proto 
oboustranně zpevněny traverzami. Zcela nevyhovující bylo též 
komínové těleso. Problémy s kouřovodem tam trvaly řadu let. 
Zátop i vytopení objektu bylo velmi problematické. Při demolici 
se ukázalo, že komínový průduch byl z podstatné části 
znepřístupněn cihlami, které do něho vyčnívaly. V současné 
době se již objekt nově vytápí. Byl zde instalován kotel na uhlí 
EKO PERFEKT s automatickým podáváním paliva. Tento kotel 
vyžaduje minimální obsluhu, po naplnění násypky pracuje bez 
obsluhy téměř dva dny. Kotel je automaticky uváděn do činnosti 
v závislosti na nastavené teplotě. Dle dosavadních zkušeností 
pracuje velmi dobře a minimální jsou i kouřové zplodiny 
vycházející z komínového tělesa. 

  
Další důležité informace: 
• V souladu se smlouvou ukončil p. F.Reindl provozování areálu 

přírodního koupaliště v Rohanově. Obec Vacov proto hledá 
nového provozovatele tohoto zařízení. Podrobnější informace 
jsou uvedeny na www.vacov.cz. Zájemci o provozování se 
mohou hlásit na OÚ Vacov do 29.2.2012. 

• Obec Vacov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu 
rodinných domů ve Vacově v tzv. lokalitě Pod Dubem. 
Podrobnější informace  také na www.vacov.cz, dotazy zodpoví 
pan V. Chum stavební technik OÚ.  

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 
 

 

     Nová výpůjční doba v knihovně 
 
  Pondělí 8 - 11    12 - 16 hodin 
  Úterý 8 - 11    12 - 15 hodin 
  Středa 8 - 11    13 - 17 hodin 



Z historie 
 
  V letošním roce se v našem zpravodaji po nějaké době opět 
podíváme do historie naší obce. Čerpat budeme z publikace 
„Místopis okresu Volyňského“, která popisuje obce náležící do 
soudního a zastupitelského okresu Volyňského, který náležel 
k politickému okresu Strakonickému. Data zde uvedená jsou z roku 
1910.                      
Vacov, 
  má 21 domů a 174 obyvatel. Leží na uzlu silničním: Přečín-
Čábuze a Nespice-Vrbice. Fara, pošta v místě, škola 5třídní se 410 
žáky (expositura v Čábuzech), s ní spojena jest 2třídní pokračovací 
škola živnostenská. Ač  leží Vacov 728 m vysoko, přece jeho 
nejbližší  okolí k jihu a východu vystupuje ještě výše. Farní chrám 
(při němž jsou 2 duchovní) sv. Mikuláše jest nová budova gotická 
z roku 1890. Starý románský chrám, který popisuje prof. Braniš, 
pocházel ze druhé polovice 12. století a bylo opravdu velikou škodou, 
že byl zbořen, ježto byl cennou památkou starého umění. Vacov jest 
též sídlem obvodního lékaře pro celou západní část okresu 
Volyňského. Jest skutečným střediskem širého okolí, a proto zde 
kvetou řemesla i obchod. V místě jsou 3 velké a dobře zřízené 
hostince, pročež odtud lze doporoučeti výlet na Javorník a Ždánov. 
Vacov má také pražírnu žitné kávy, sem snášejí lidé brusnice, 
borůvky, maliny i houby, což vše se do světa rozesílá. Z Vacova 
dvakráte denně spojení provozní poštou do Čkyně. Spolkový ruch je 
zde značný. Vacov má nejstarší čtenářský spolek na venkově 
Volyňském (zal. 1873 se značnou knihovnou (34 členů), odbor  
Poštovní Jednoty (56 členů), sbor hasičský (58 členů) a silnou 
Raiffeisenku s milionovým ročním obratem a spolek zedníků. Ročně 
odtud odchází 12 lidí do světa. 
 
 Katastrální výměra 53ha, čistý výnos 766,44 K, daň 733,78 K. 
Celkem rolí 26, luk 16, zahrad 0,42, pastvin7, les 0, stavební plochy 
1,2, neplodné půdy 1,8 ha. 
Majitelé půdy v ha. nad 20 - 1, od 10-20 0, od 5-10 3, 1-5 2,  pod 1 ha 
16 majitelů. 
K místní obci Vacovu náleží katastrální obec Miřetice. 
Vacov za dávna byl sídlem Přechů. Později spojen Vacov s panstvím 
rytířů Koců -  Přečínem a přešel s ním do rukou knížat ze 
Schwarzenberka 
                                                ***** 

 Pro porovnání uvádíme stav k 16.1.2012: Vacov má 41 domů a 
78 obyvatel. Škola není již na katastrálním území Vacov, ale na k.ú. 
Miřetice a má  130 žáků. 
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Z mateřské školy 
 
 Od začátku školního roku 2011/2012 uběhlo téměř půl roku. Nastal tedy čas krátkého 
ohlédnutí a zhodnocení naší práce. 
 V září 2011 se po mnoha letech naplnila možná kapacita naší školy na maximum, to je 56 
dětí. Víc dětí nelze přijmout, proto nebylo možné vyhovět všem žádostem o umístění dětí 
v mateřské škole. Děti jsou rozděleny do dvou tříd, v každé třídě je zapsaných 28 dětí, kde pracují 
vždy dvě učitelky, jejichž služby se překrývají na pobyt venku a při obědě. 
 Hned po prázdninách se práce v obou třídách rozběhla podle našeho školního vzdělávacího 
programu „Putování se skřítkem Všudybýlkem“. Do první třídy nastoupilo hodně nových dětí, které 
si musely nejdříve ze všeho zvyknout na nové prostředí, na paní učitelky a vydržet určitou dobu bez 
maminky. Věřte, že pro většinu z nich to není nic lehkého.
 Podzim přinesl spoustu inspirace. Vyprávěli jsme si o 
přírodě, učili se mít rádi přírodu a chránit ji. Děti chodily na 
vycházky, pozorovaly práci na poli a na zahrádkách, sbíraly 
různé přírodniny. Také vyráběly tiskátka z brambor, lisovaly 
barevné listy stromů a keřů, aby si z nich pak vytvořily 
obrázky podle své fantazie. Podnikli jsme i několik vycházek 
do lesa. Z klacíků, mechu, kůry a suché trávy jsme například 
stavěli krásné domečky pro skřítky. Starší děti se při jedné 
vycházce vypravily do Vlkonic za strašidlem Mastihubkou. 
Samozřejmě, že jsme se trochu báli. Nakonec se z toho 
vyklubala pěkná legrace. Děti na školkové zahradě pomáhaly také s hrabáním  a úklidem listí. Práce 
nám šla pěkně od ruky a z hromady shrabaného listí jsme měli radost. 

Podzim je doba pouštění draků. Nejlépe létali draci na kopci za nádražím, kam to máme ze 
školky jen kousek cesty. Pak už se blížilo posvícení a s ním pečení hnětýnek. Pekli jsme a zdobili. 
Mladší děti ty opravdové z těsta, starší je vyráběly z papíru. 
 Společně se základní školou jsme navštívili divadelní představení „Princezna je hloupá 
Madla“. Další kulturní představení nám připravili klienti z Domova pro osoby s postižením Petra 
Mačkov. Tentokrát předvedli pásmo lidových písniček za doprovodu harmoniky a houslí. Děti na 
oplátku zazpívaly a přednesly několik básniček. Na závěr příjemně stráveného dopoledne jsme si 
vyměnili drobné dárky. Radost byla na obou stranách. 

Adventní čas je ve školce naplněn prací. Každý rok vyrábíme malé dárečky, vánoční přání a 
ozdoby. Starší děti si zhotovily svíčky z včelího vosku, mladší zase tvořily andělíčky a zvonečky. 
V obou třídách si děti s pomocí učitelek nazdobily adventní věnce. U adventního věnce jsme každý 
týden chvilku poseděli a vyprávěli si o blížících se Vánocích, ukazovali si i některé vánoční zvyky, 
jako je například pouštění skořápek po vodě či krájení jablíček a hledání hvězdičky. 
 Na začátku prosince navštívil děti Mikuláš. Přivedl s sebou hodné anděly, kteří mu pomáhali 
rozdat dětem balíčky s nadílkou. Čerti postávali vzadu a vůbec nikoho nezlobili ani nestrašili. 
 V posledním týdnu před Vánocemi se uskutečnila besídka. Mladší děti v první třídě zahrály 
pohádku „Jak zvířátka našla kometu“. Děti ve druhé třídě zahrály pohádku „O dvanácti měsíčkách.“ 
Nakonec jsme všichni poseděli u malého občerstvení. Děti našly pod stromečkem spoustu nových 
hraček. Stalo se tak díky sponzorům z řad našich rodičů, kteří nám přispěli velice pěkným 
finančním obnosem i hmotnými dary, za což jim patří naše díky. Finanční dar jsme obdrželi též od 
Obce Vacov a od pekárny NoVy Vacov. Také těmto sponzorům velice děkujeme. 
 Za celou mateřskou školu přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2012. 
 

Za MŠ Vacov D. Čtvrtníková a M. Lustová 



Pozvánky na akce : 
 

Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy zvou srdečně na 
FARNÍ PLES 

v sobotu 11.února 2012 od 20 hodin v obecním sále 
Hraje FERNET  

Vstupné 80,- Kč           Předprodej u Paterů od 1.2.2012 
 
 
 

 Srdečně zveme na  
6. ŠKOLNÍ PLES 

25. února 2012 od 20 hodin v obecním sále  
Hraje DeFacto 

Předtančení  
Vstupné 100 Kč        Předprodej Obuv Patera  

 
 
 

TJ Sokol Javorník pořádá 3. března 2012 od 10 hodin  
Zimní sportovní hry 

Startovné  50 Kč pro děti, 100 Kč dospělí 
Bližší informace na http://tj.javornik.cz 

 
 
 

Srdečně zveme všechny masky na  
DĚTSKÝ KARNEVAL  

v neděli 4. března 2012 od 14 hodin v 
obecním sále  

 
****** 

 
Tříkrálový pr ůvod 

 
V týdnu od 2. do 6. ledna jsme v hrách, písních a dalších činnostech 

oživili svátek Tří  králů. V pátek 6. ledna jsme se vypravili na „cestu do 
Betléma“. Děti se s korunami na hlavách v čele s Kašparem, Melicharem a 
Baltazarem vydaly větrem a chumelenicí ke kostelu. Jako dary nesly obrázky, 
které Ježíškovi nakreslily. Zpěvem písně „My t ři králové jdeme k vám“ a 
přáním štěstí a zdraví vytvořily úsměv na mnoha tvářích.  

Díky členům farního společenství jsme si mohli prohlédnout kostel. 
Děti se dozvěděly, proč se staví betlém, kdo byli Tři králové či co jsou a jak 
vypadají jesličky. Na cestu zpět dostaly sladkou odměnu a nové zážitky. 

 
Za MŠ Vacov M. Lustová 
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Společenská kronika 
 

V měsíci prosinci  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu  
těmto občanům: 

 
 
 
 

 
*** 

 
Poděkování 

Děkujeme všem  a známým, kteří se naposledy přišli rozloučit  
s panem Miloslavem Potužníkem. 

 Děkujeme též za vzornou péči MUDr. Marii Kučerové. 
 

rodina Potužníkova 
*** 

 
Upozorňujeme, že od 1.1.2012 došlo k zásadním změnám při 
vydávání občanských průkazů. Zavádí se nová podoba OP se 
strojově čitelnými údaji, nově jej může mít i občan mladší 15 let nebo 
občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR. Občan si rovněž může 
zvolit, zda bude mít v OP uveden údaj o rodinném stavu. Do OP se již 
nebudou zapisovat údaje o dětech, manželovi (partnerovi) a údaj o 
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a bez kontaktního 
elektronického čipu má  platnost 10 let pro občana staršího 15 let, 
platnost 5 let pro občana mladšího 15 let. Žádá se osobně u 
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností  (např. 
MěÚ Vimperk ).   
Správní poplatek za průkaz poškozený či  ztracený je 100,- Kč.  
K vydání nového OP při skončení jeho platnosti je třeba dosavadní 
občanský průkaz. 
Při vydání OP za ztracený, odcizený, poškozený, zničený musí být 
předložen: 
• rodný list, nebo křestní list 

(jb) 
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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. 

Inzerce 
• Pronajmu  prostor k obchodní činnosti na náměstí ve Vacově (dříve  paní Ketzerová).            

Info na tel.:  602 648 368. 
  
• Prodám zateplený a zařízený byt 1+1 v krásném a klidném prostředí. Tel.: 721146972. 
  
• Hledám dlouhodobý pronájem nebo prodej garáže ve Vacově. Tel.: 722289170 

Němcová Jarmila Vlkonice 70 let 
Kouba Hynek Miřetice 88 let 
Ševčík Josef Vlkonice 91 let 

 



Stránka 8  
V Hoře bývávalo veselo… 

 
Zhlédnutí televizního dokumentu s názvem „Putování časem“ spisovatelky  Marie Malé mě 
vedlo k zamyšlení, a s určitou dávkou nostalgie,  na vzpomínku na dobu nedávno minulou. 

Kdykoliv projíždím kolem zdevastovaného, napůl rozbořeného bývalého kulturního 
domu v Benešově Hoře, je mi v duši smutno, a nejenom mně. Napadá mě otázka – proč se to 
stalo? 

V Benešově Hoře jsem se narodil a žiju tu dodnes. Vzpomínám na dobu našeho mládí: 
jakožto žáci 1.-5. ročníku, tehdy Národní školy v Benešově Hoře, pod vedením  učitele,  
soudruha Černého – děti ve věku 7 až 11 let jsme dost často vypomáhaly při stavbě tohoto 
objektu. Naším úkolem bylo: doprava cihel po stavbě a na lešení, odhřebíkování a třídění prken 
ze staré zbourané hospody apod.  

Výstavba sálu se konala v letech 1958-1960 v akci „Z“ za pomoci většiny občanů 
tehdejší obce Benešova Hora, předseda MNV byl Ludvík Švec, bez nároku na odměnu. Podařilo 
se postavit krásný sál, který neměl široko daleko konkurenci. O jeho provoz a údržbu, leštění, 
mytí a broušení parket, časté rozebírání, mytí a leštění křišťálových lustrů atd. se s láskou a 
pečlivostí vzorně staral pan Bohumil Daňha. Dodnes slyším jeho slova: „Musel jsem si nakreslit 
plánky těch tří velkých lustrů, abych vše zas správně složil.“ Později jsme jako mládežníci 
pomáhali při drhnutí parket, přípravě dřeva na topení apod. Začátkem šedesátých let byl sál 
s předsálím dán do provozu, později přistavila Jednota výčep a byt.  

Pamětníci celého širokého okolí, přesahující hranice okresu, vzpomínají na krásné 
kulturní akce – plesy, taneční zábavy, četná divadelní i estrádní vystoupení i koncerty. 
Namátkou vzpomenu kapely: Karel Polata, Babouci, orchestry p. Jůzka, Lukeše ze Strakonic a 
jiné. Pak dlouhodobě zde hostující orchestr ze Zbůchu u Plzně, musím zmínit i oblíbenou 
beatovou skupinu Labyrint a další. Vystoupení dechového orchestru LŠU a mažoretek Vimperk 
aj. Kulturní akce v „Benešovce“ – to byl pojem. Ve své době zde byl jediný sál pro konání 
kulturních akcí v rámci obce Vacov. 

V 90tých letech již jako majetek obce Vacov byl tento krásný sál zdevastován 
diskotékami za působení různých šenkýřů – zlatokopů, i vlivem nedostatečné kontroly a údržby 
ze strany OÚ Vacov. V tomto období se rozhodovalo, co dále. Proběhlo referendum, v němž se 
občané Benešovy Hory jasně vyjádřili v tom smyslu, že chtějí KD zachovat ve funkčním stavu. 
Proč došlo následně k jakési neadekvátní výměně a prodeji díla, které vytvořili místní občané a 
které bylo chloubou naší osady, mrzí většinu zdejších občanů. Co vedlo k této likvidaci 
kulturního domu v BH tehdejšího starostu OÚ a co s tím vyřešil, zůstává otázkou. Skutečností 
je, že jsme zde nyní jako  na konci světa. 

Ladislav Václavík 
 

Jagababa a tři loupežníci 
 

Dne 22. 1. 2012 se vydali uživatelé Sociální pohoda o.p.s. 
Javorník na pohádku do rytířského sálu strakonického hradu. 
Pohádka byla o čarodějnici Jagababě, zakleté princezně 
Krasněnce a o třech loupežnících. Vyprávěla nám o 
nesobeckosti, přátelství, lásce, díky níž se jednomu z loupežníků 
podařilo zlé kouzlo prolomit. Pohádka nám udělala krásné 
nedělní odpoledne.  

Aktivizátor volnočasových činností                                                                                  
Vávrová Martina 


