
Výročí v srpnu 
 

24.8.79 – Erupce sopky Vesuvu zničila římská města Pompeje, 
Herculaneum a Stabiae. 

4.8.1306 – Český král Václav III. byl zavražděn v Olomouci, dynastie 
Přemyslovců vymřela po meči. 
 
1.8.1832 – Byla zahájena pravidelná doprava koněspřežní železnice na 
trase České Budějovice – Linec. 
 
16.8.1896 – Na řece Klondike v kanadském teritoriu Yukon bylo nalezeno 
zlato, čímž započala zlatá horečka na Klondiku. 
 
15.8.1914 – Panamský průplav byl otevřen pro lodní dopravu. 
 
6.8.1945 – Druhá světová válka: americký bombardér B-29 Enola Gay 
svrhl atomovou bombu Little Boy na japonské město Hirošimu . Ihned 
zahynulo více než 90 000 lidí. 
 
9.8.1945 – Druhá světová válka: Atomová bomba Fat Man byla svržena na 
japonské město Nagasaki. Zemřelo kolem 70 000 lidí. 
 
7.8.1947 – Thor Heyerdahl zdolal po 101 dnech plavby na voru Kon-Tiki 
Tichý oceán. 
 
3.8.1958 – Jaderná ponorka USS Nautilus dosáhla jako první plavidlo 
Severního pólu. 
 
5.8.1962 – Marilyn Monroe byla ve svém domě v Los Angeles nalezena 
mrtvá. 
 
26.8.1992 – Václav Klaus a Vladimír Mečiar podepsali v Brně dohodu 
o rozdělení Československa. 
 
11.8.1999 – Nastalo úplné zatmění Slunce pozorovatelné v Evropě a Asii. 

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

Žádáme opozdilce, 
kteří ještě 

nezaplatili poplatek  
za odvoz 

komunálního 
odpadu a roční 
poplatky za psy, 
aby tak učinili 
neprodleně. 



Z obecního úřadu 
 

Informace ze zasedání ZO konaného dne 28.6.2012: 
 Tohoto zasedání se zúčastnilo 8 z 15 zvolených zastupitelů, 7 se omluvilo. Zastupitelstvo 
bylo těsnou většinou usnášeníschopné. Po formálním úvodu představil starosta návrh programu, 
který zastupitelé hlasováním schválili. 
• K bodu 3 a 4 přednesla krátký komentář ing. Hana Slancová. 5.dubna a 4.května 2012 
provedly pověřené pracovnice KÚ Jčk přezkum hospodaření obce za rok 2011. Při auditu byly 
zjištěny pouze tři formální nedostatky a uložena tato opatření: 
− rozpočtová opatření promítnout do výkazů FIN 2-M až po schválení radou obce. 
− kontrolovat obsah přebíraných výkazů o výsledku hospodaření ze ZŠ a MŠ.  
− odstranit rozdíl mezi údaji na výpisech z katastru nemovitostí a inventárním seznamem 

DHM (úkol pro investiční komisi). 
Při této příležitosti zaslouží poděkování Ing. Hana Slancová, která ve druhém pololetí 2011 
převzala velmi rozsáhlou ekonomickou agendu obce, jež je vždy při auditu hlavním předmětem 
kontroly. Navíc v tomto období musela provést „Kategorizaci dlouhodobého majetku obce a 
zařazení do účetních odpisových skupin“ dle obsáhlého metodického pokynu. Jednalo se o 
novou (dosud neprováděnou) časově náročnou záležitost. 
Zastupitelé po té odsouhlasili celoroční hospodaření a přijali opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků. 
• Další bod se týkal pronájmů hrobových míst na hřbitově a nového ceníku. Dle výměru MF 

č. 01/2012 lze v naší obci účtovat nájemné z hrobového místa ve výši 20Kč/m²/rok. Dále se 
do nájmu musí promítnout částka za služby. Jedná se o náklady spojené s provozem a 
údržbou hřbitova (kupř. mzda pracovníka, údržba, sečení, nákup materiálu a dále i položky 
jako výstavba chodníků apod.). V minulém roce dosáhla částka za tyto položky 99.856 Kč. 
Rozděleno na 840 hrobů pak vychází platba 118 Kč na hrob a rok. RO navrhla vlastní 
nájemné z hrobového místa snížit z možných 20 Kč/m²/rok na 15 Kč/m²/rok. Částku za 
služby snížit z uvedených 118 Kč/rok/hrob na 50 Kč/rok/hrob. Výše pronájmu za 
jednohrob, který má výměr cca 3m² pak činí 95 Kč/rok. Nový ceník vstoupil v platnost od 
1.7.2012.  

• Zastupitelé dále schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012 o prodeji a pronájmu 
nemovitého majetku s platností od 1.7.2012. Tato OZV v podstatě koresponduje s 
předchozí OZV č. 5/2003. Změněna  byla pouze citace o kompetencích zastupitelstva a 
rady. Dle předchozí vyhlášky schvalovali zastupitelé prodeje i pronájmy nemovitého 
majetku. Dle OZV č. 01/2012 schvaluje zastupitelstvo prodeje a rada pronájmy (dle 
Zákona o obcích). 

• Stavební technik předložil zastupitelům návrhy prodejů pozemků v majetku obce. Jednalo 
se o další prodej pozemkové parcely „Pod dubem“ a části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. 
Benešova Hora. Zastupitelé navržené prodeje schválili. 

• V bodě různé starosta seznámil zastupitele s aktuálními záležitostmi v obci a na OÚ a to o: 
− podaných projektech se žádostí o dotaci na zateplení tělocvičny a budovy OÚ (čeká se na 

vyhodnocení). 
− řešení administrativních úkonů v souvislosti se žádostí o proplacení dotace na dokončenou 

rekonstrukci zdravotního střediska. 
− neúspěšné žádosti o dotaci  na dětské hřiště. 
− započaté nástavbě MŠ s cílem navýšení stávající kapacity. 
− nástupu nového ředitele ZŠ a MŠ od 1.8.2012. 

Stránka  2 



 
• 10.-12-8. 

Vavřinecká pouť 
 
• 24.8. sbírka 

použitého ošacení 
 
• 1.9. Kolodějův 

pohádkový les 

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 1 2 

SRPEN   2012 

Oznámení  
o přerušení dodávky 
elektrické energie 

 
Dne 14.8.2012  

od 8.00 do 16.00 hod. 
Vypnutá oblast:  
Část obce Vacov          
- Vacov čp. 65  

zdravotní středisko 
-  Vacov čp. 66.  

 
Bližší upřesnění  

provozu zdravotního 
střediska bude pomocí 

místního rozhlasu. 
 

Další informace: 
Na hřbitově provedla firma Huko Prachatice výstavbu dalšího chodníku. 
Firma Reno Šumava provádí dílčí opravy komunikací v rámci celé obce. 
 
Nelze nezmínit, že jsou i lidé, kterým nevadí, že jim za okny kvetou 
ukradené květiny. Poprvé se totiž stalo, že kdosi odcizil ze zábradlí nad 
parkovištěm  3 truhlíky s muškáty. Odcizeny byly i lavičky z pozemku u 
křižovatky na Javorník (naproti paneláku). 

Miroslav Roučka, starosta obce 

 
Tradi ční Vavřinecká pouť 10. - 12. srpna. 2012 

 

Pátek 
21.00 hodin – Pouťová diskotéka DJ Ivan Müller B.A.D. - obecní   sál                             

                                            Sobota 
10.00 hodin - Fotbalový zápas:  muži Vacov A - Otavan Štěkeň 
14.00 hodin - Turnaj v kuželkách -  přírodní kuželník ve Vlkonicích 
15.00 hodin - Dechová hudba Roštovanka - náměstí 
16.00 hodin - Fotbalový zápas: staré gardy Vacov - Čkyně 
20.00 hodin - Trio Renesance – náměstí 

  Neděle 
9.00 - 13 hodin - Výstava Mgr. Pavla Čtvrtníka -                        
           Vacov v proměnách času 
9.30 - 13 hodin - Dechová kapela Vlachobřezská KOZLOVKA  -   
                   náměstí 
10.30 hodin - Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Celebrovat  bude   
      P. Mgr. Filip Foltán, letošní novokněz z diecéze Hradce  
              Králové. Po mši svaté bude udělováno novokněžské        
              požehnání.  
14.00 hodin - Harmonikáři  - náměstí 
16.00 hodin - Fotbalový zápas: muži Vacov B - Dlouhá Ves 
Stánkový prodej - občerstvení. 
Pouťové atrakce zajišťuje paní Soňa Tříšková. 
 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY 
 

Umístění zastávek v době pouti: 
V době uzavírky t.j. dne 11.-12.8.2012 budou zastávky autobusů 
přesunuty: - pro směr Zadov - Strakonice k poště   
          - pro směr Vimperk před mateřskou školu. 



Z vacovské farnosti 

 
Vacovská svatovavřinecká pouť 

 
 
 Dne 10. srpna slaví církev svatá na celém světě svátek 
svatého Vavřince, jáhna  a mučedníka. Je třeba podotknout, že 
Vavřinec je český překlad, s kterým bychom na západ od nás 
nepochodili. V Evropě znají tohoto světce pod názvem 
Lorenzo, Lorenz. A my ve Vacově s tímto světcem máme 
spojenou tradiční letní svatovavřineckou pouť, kterou budeme 
slavit v neděli 12. srpna. Není proto vůbec od věci, abychom si 
řekli, kdo to svatý Vavřinec je. Byl to Španěl, který přišel 
v mladistvém věku do Říma, někdy počátkem   3. století. 
V Římě byl vyučen ve víře pozdějším papežem Sixtem II. Stal 
se jedním ze sedmi jáhnů a měl kromě kázání, péči o chudé a 
nemocné na starosti i správu církevního jmění. Když byl za 
pronásledování křesťanů papež Sixtus veden do vězení, chtěl 
být po boku svého biskupa i tam. Dostal ale naléhavý příkaz 
prodat majetek církve a peníze rozdat chudým a nemocným. 
Když císařský náměstek vyžadoval vydat církevní poklady, 
Vavřinec slíbil, že se tak stane. Druhého dne dovedl před 
císařského náměstka chudé a nemocné a ukázal na ně se slovy: 
„To jsou poklady církve, to je naše zlato a perly“. Uražený 
náměstek ho dal pozvolna péci na rožni, čtyři dny po smrti 
papeže Sixta. Umíral se slovy: „Děkuji Ti Pane, že jsem si 
zasloužil, abych prošel branou Tvého království“. Jeho 
atributem (znakem), jak je tomu i v našem kostele, je pánev 
držená v ruce.  
 
 Naši letošní pouť oslavíme společně ve vacovském 
farním kostele v neděli 12. srpna 2012 v 10.30 hod. slavnou 
mší svatou. Celebrovat  bude P. Mgr. Filip Foltán, letošní 
novokněz z diecéze Hradce Králové. Po mši svaté bude 
udělováno novokněžské  požehnání.  
 
 Všichni jste zváni a upřímně vítáni. Kostelní sbírka 
konaná při této poutní mši bude celá použita na povinný vklad 
grantu, kterým se bude farnost podílet na opravě fasády 
kostela, jež, jak máte možnost vidět, právě probíhá! Všem 
dárcům předem upřímné Zaplať Pán Bůh! 
 

  P. Jan Janoušek, administrátor farnosti  Vacov 
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Domácí na Memoriálu Václava Maurice zazářili 

 
 Rok se s rokem sešel a Benešova Hora byla poslední červencovou sobotu opět 
plná mladých hasičů. Členové SDH Benešova Hora totiž i letos uspořádali Memoriál 
Václava Maurice. Tento rok se jednalo o šestý ročník, který navštívilo přesně třicet 
družstev. 

 Jak se již stalo tradicí, děti soutěžily ve třech 
odlišných kategoriích. V kategorii, která byla 
určená těm nejmladším hasičům, soupeřily mezi 
sebou dva teamy. Zdíkov si přijel zazávodit proti 
Svaté Maří. Mařští měli 28. července večer více 
štěstí a s časem  44,09 vyhráli nad Zdíkovem v 
kategorii přípravka. Velikou pochvalu a ocenění 
si ovšem zaslouží i malí hasiči ze Zdíkova. 
 Po vyhodnocení kategorie přípravka se oko 
diváka soustředilo na starší, ne však nejstarší děti. 
Kategorie děti mladší čítala 10 družstev. Mezi 

nimi vévodily časem 17,85 děti z Dolan, dále Senetářov (18,97) a třetí místo obsadili s 
časem 19,87 hasiči z Lipovce. Domácí předvedli krásný útok a obsadili 8. příčku. 
 Celý večer, který okořenil hudbou Michal Ketzer a slovem Kuba Vácha, se nesl v 
duchu výborných výsledků. To, co se odehrálo v kategorii děti starší, Memoriál Václava 
Maurice ovšem ještě nezažil. Raketový útok, který předvedly děti z domácího teamu 
Benešova Hora, se stal velmi vysoko nasazenou laťkou. Dokončily totiž s časem 16,04. 
Jako třetí v pořadí, hned po Benešově Hoře, se ovšem na start postavili přátelé ze 
Senetářova. Jejich výsledný čas 15,69 znamenal veliké napětí pro domácí družstvo a 
motivaci k překonání pro všechny ostatní. 
 Naše děti ve své kategorii krásné druhé 
místo uhájily. Občas je, stejně jako všechny 
členy SDH Benešova Hora, polilo horko. To 
když hasiči ze Senetářova B, Lipovce a Žihobců 
dosáhli časů, které začínaly 16 vteřinami. Setin 
ovšem v těchto případech bylo víc než u 
domácích. Mladí hasiči z Benešovy Hory si tedy 
ze své domovské soutěže odnesli v kategorii 
děti starší cenný pohár za druhé místo. Jejich 
výsledný čas je ovšem sám sebou velkým 
oceněním našich mladých. 
 Závěrem děkujeme  sponzorům, díky jimž jsme mohli VI. ročník Memoriálu Václava 
Maurice uspořádat. Za pomoc při organizaci soutěže děkujeme všem členům sboru i těm, 
kteří do něj nepatří, a přesto pomohli. Veliký dík patří i  družstvům, která se zúčastnily. 
Nezapomeneme samozřejmě ani na naše domácí v kategoriích děti mladší a děti starší, 
kterým tímto za skvělou reprezentaci posíláme velikou pochvalu! 
 

Za SDH Benešova Hora Jakub Vácha 



Pozvánky na akce : 

 
Děti i rodiče! 

Pojďte si poslední prázdninový víkend užít pohádkově. 
KOLOD ĚJŮV POHÁDKOVÝ LES 

Dobrodružná cesta  lesem zakončená dětskou tancovačkou               
aneb nevšední pohádkové zážitky pro děti i rodiče   

1.9.2012 sraz ve 14.00 hod. u rybníčka ve Vlkonicích. 
 

***** 
 

Zpestřete si letní dny nebo prázdninový pobyt  
Tancem  s taneční školou Fáber Dance School 

Hotel Krásná Vyhlídka Javorník 
12. - 15. srpna 2012 

Latino Lady Styles Taneční hodiny pro páry 
Hodiny relaxace a cvičení pro vnitřní pohodu ženy 

 
Mob.: 777 583 189 
 

                              ***** 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov  
 

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
� Hračky – nepoškozené a kompletní   
 
            Sbírka se uskuteční:                                         

dne:  v pátek   24.8.2012 
čas:  od 13 do 16 hodin 
místo:  čekárna autobusového nádraží Vacov 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Nové knihy 
 
Pro děti 
 
Bořivoj Záruba: 
Záhady pravěku 
(encyklopedie) 
 
Petra Braunová: 
Nejhorší den v životě 
třeťáka Filipa 
 
Iva Procházková: 
Uzly a pomeranče 
 
Jiří Žáček: 
Jak počítají koťata 
 
Zdeněk Slabý: 
Strašidelné pohádky 
 
Daniela Kroluppero-
vá: Rybí sliby 
 
Ivan Klíma: 
Jak daleko je slunce 
 
Martina Drijverová: 
Domov pro Marťany 
 
Pro dospělé 
 
Karel Pacner: 
Osudové okamžiky XX. 
století 
 
 
Všechny knihy byly   
nakoupeny z úspěšně 
vyhodnocené dotace  z 
projektu Česká knihov-
na vyhlášeného Minis-
terstvem kultury. 
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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. 

 
Nejčastěji se mýlí ti, kdo 
nepřipustí, že by se kdy 
mohli mýlit. 

La Rochefoucauld 

Číslo 7-8 , 1. srpna 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsících červnu a červenci  jsme poblahopřáli k životnímu 
jubileu těmto občanům: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Chumová Anna DD Strakonice 95 let 

Matějcová Erika Vlkonice 91 let 

Mašková Jarmila Lhota nad Rohanovem 90 let 

Laznová Milada Rohanov 84 let 

Vozka František Vacov 83 let 

Panošová Anna Rohanov 86 let 

Balvínová Marie Miřetice 82 let 

Chumová Božena Přečín 81 let 

Martan Jan Žár 81 let 

Vacík Václav Vacov 81 let 

Hadová Marie Přečín 80 let 

Lopatka Václav Lhota nad Rohanovem 80 let 

Narovec Václav Žár 80 let 

Vacek Ladislav Javorník 80 let 

Novotný Čeněk Nespice 70 let 

Inzerce 
 
• Zpracuji pasporty staveb, projektovou dokumentaci pro stavební povolení domů, chat,     
 garáží atd. Tel.:606 405 146. 
 
• Pojďte mluvit ANGLICKY/N ĚMECKY ☺ Zábavně a efektivně - dospělí i děti - 
 individuální přístup, kvalita, brzy výsledky - 1. ukázková hodina ZDARMA! VŠ, státní 
 zkoušky, certifikát  ZMP, pobyt v zahraničí. Tel.: 608 556 415 rene.kosinova@centrum.cz 
 
• Prodám cihelnou půdní dlažbu - tzv. půdovky, levně. Tel.: 776 659 302. 
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Z fotbalu 

 
                  Ohlédnutí za mistrovskou fotbalovou sezonou starších žáků SK Vacov 

 
Dnešní ohlédnutí za uplynulou sezónou přináší informaci těm čtenářům, kteří se nezúčastnili 
slavnostního vyhlášení výsledků fotbalové soutěže I. A třídy starších žáků 2011/2012 na hřišti 
SK Vacov. A byla to sezóna skutečně mistrovská. 
Letní přípravu kluci zahájili již 25.7.2011. Trenéři Jaroslav Blahout a Jan Kopáčik museli 
vyřešit situaci, která nastala výběrem 3 hráčů na střídavý start v ligovém Tatranu Prachatice 
(Tomáš Kovářik, Jirka Volf, Stanislav Pšenička), a tak  přicházejí, rovněž na střídavý start, 4 
žáci ze Zdíkova (Tesař David, Carvan Ondra, Krejčí Jiří a Slanec Dan). Podzim přinesl 9 
zápasů, ve kterých naši žáci všechny soupeře přehráli a neztratili ani jeden bod (Vacov - 
Vimperk 5:0, 10:0, Vacov - Hradiště 4:0, 8:1, Vacov - Volyně 5:0, 16:0, Vacov - Protivín 7:0, 
Vacov - Vodňany 5:1, Vacov - Osek 1:0). 
Součástí zimní přípravy, která začala 24.11.2011, byly i dva halové turnaje v Oseku. V prvním 
turnaji se žáci SK Vacov stali absolutním vítězem, ve druhém pak skončili na druhém místě za 
Starým Smolivcem.  
Jarní část soutěže navázala na výsledky podzimu. Až na jednu remízu hned v prvním kole 
s Protivínem a na jedinou prohru v předposledním kole ve Vodňanech (Vacov - Protivín 2:2, 
2:1, Vacov - Vodňany 5:4, 0:1, Vacov - Osek 4:0, 4:0, Vacov - Vimperk 3:0, Vacov - Hradiště 
5:0, Vacov - Volyně 4:0). Na jaře opustil celek žáků David Tesař, naopak ze Zdíkova přišel 
David Mikeš a Milan Sojka. 
Celková bilance soutěže:  z 18 odehraných utkání získali starší žáci 50 bodů, skóre 90 : 10         
a stali se zaslouženým vítězem I. A třídy, skupiny B pro sezónu 2011/2012. Nejlepším 
střelcem byl Ondra Carvan. Vítězná sestava: Volf Jiří, Kovářík Tomáš, Jírovec Adam, Pšenička 
Stanislav Slanec Dan, Had Tomáš, Buček Dušan, Carvan Ondřej, Vintr Radek, Kopáčik Jan, 
Valta Marek, Tesař David, Štěrba Martin, Krejčí Jiří, Sojka Milan, Mikeš David, Volf Jan, 
Novák Ondřej, Hron Jan, Švarc Patrik a Král Lukáš. Kluci, děkujeme! 

Pavel Valta 


