
                                         

Výročí v září   

 
28.9.935 – Ve Staré Boleslavi byl svým bratrem Boleslavem I. zavražděn 
kníže Václav. 

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, německy Wenzel von Böhmen) byl 
český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a 
symbol české státnosti. Byl vychováván svou babičkou, svatou Ludmilou, a 
vzdělával se v Písmu (svatém) a v písmu (psaném) na Budči. Jako kníže, po 
porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu 
českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl 
zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu 
převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou 
zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o 
chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a 
posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu 
vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.                                 
Není zcela vyloučeno ani datum úmrtí 28. září 929. 

20.9.1633 – Galileo Galilei byl souzen inkvizicí. 

21.9.1937 – V angličtině byla vydána kniha 
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky od 
spisovatele J. R. R. Tolkiena. 

30.9.1938 – Československá vláda přijala 
mnichovský diktát a postoupila území 
včetně Sudet (na obrázku) Třetí říši.  

1.9.1985 - Byl objeven vrak Titaniku.  

7.9.1998 – Larry Page a Sergey Brin, studenti Stanfordovy univerzity, 
založili internetový vyhledávač Google. 

26.9.2000 - V Praze proběhla protiglobalizační demonstrace v průběhu 
zasedání MMF a Světové banky. 

19.9.2006 – Vítězstvím na exhibičním závodě v Mladé Boleslavi ukončil 
svoji kariéru Jan Železný, světový rekordman v hodu oštěpem. 

http://cs.wikipedia.org) 
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UPOZORNĚNÍ 
 

Znovu 
připomínáme 

zákaz pálení listí     
a dalších zbytků 
mezi obytnými 

domy. 
Vl. Chum 



Z obecního úřadu 
 

Informace z jednání Rady obce Vacov.   
Rada obce schválila: 
• Smlouvu o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí na akci „Zateplení 

objektu obecního úřadu Vacov“. Cílem tohoto projektu je snížení energetické 
náročnosti této budovy. 

• Provedené ocenění majetku schváleného zastupitelstvem k prodeji. Konkrétní 
majetek včetně minimální prodejní ceny je uveden následně. 

• Na základě předložené žádosti finanční pomoc na tradiční soutěž hasičských 
družstev dětí - Memoriál Václava Maurice. Limit na jednoho účastníka byl stanoven 
ve výši 40,- Kč.  

• Uspořádání tradičního vánočního koncertu v obecním sále ve Vacově. Bližší 
informace v rubrice „Připravujeme“. 

• Finanční podporu na 7. setkání seniorů Vacovska v obecním sále 3.11.2013. 
• Smlouvu o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu Cíl 3 Rakousko-Česká 

republika na obnovu křížků a pomníků na území obce Vacov. Obec podala do tohoto 
programu projekt se žádostí o dotaci. Ustanovená hodnotící komise podporu schválila. 

• Zpracování projektu a žádosti o dotaci na opravu kamenného tarasu a oplocení 
kapličky v Benešově Hoře. Požadované dokumenty musí být předloženy do 8.10.2013. 

• Starosta dále seznámil radu s novelizací zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 
Naše obec byla v této souvislosti informována, že žádný z dodavatelů zemního plynu 
nepočítá ani v dlouhodobém horizontu s vybudováním středotlakého plynovodu do 
Vacova. V předchozí verzi tohoto dokumentu kraje byl plynovod do Dřešína, Vacova  a 
Stachů zapracován. Na základě této nové skutečnosti bude nutno provést změnu 
územního plánu obce. Ten totiž s trasou plynovodu včetně ochranných pásem počítá.   

 
Další informace:  
• Dokončena  byla kompletní oprava komunikace od fary, kolem garáží, na Šáry až ke 

katastru obce Vrbice. 
• Před budovou tělocvičny bylo zřízeno nové parkoviště pro potřeby školy. Prostorové 

možnosti však byly „omezené“. Parkování v okolí  ZŠ je dosti problematické. Novým 
asfaltovým povrchem byl opatřen i nájezd k tělocvičně. 

• Dne 28.8.2013 proběhla úspěšně kolaudace zateplení tělocvičny ZŠ Vacov. Uvnitř 
tělocvičny ještě probíhají práce, které již s projektem podpořeným ze Státního fondu 
životního prostředí  nesouvisejí.  

• Vedle komunikace u hřbitova vyměnila firma Huko část rozpadlých rigolníků. Dle 
finančních možností bude v této činnosti postupně pokračováno. 

• Provádí se též dílčí oprava hřbitovní zdi. 
• Ve dnech 4.-5.9.2013 provedli pověření pracovníci KÚ JČK dílčí přezkum 

hospodaření obce (od 1.1.2013). Zjištěny byly dva formální nedostatky týkající se ZŠ 
a MŠ Vacov. Odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ vždy 
schvalovalo zastupitelstvo. Tento úkon však náleží do kompetence rady obce. Dále je 
nutno do zřizovací listiny ZŠ a MŠ stanovit, jakým způsobem  příspěvková organizace 
nabývá majetek pro svého zřizovatele. Výše uvedená zjištění budou neprodleně 
odstraněna.  

Miroslav Roučka, starosta obce 
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12.10. výlov rybníka 
25.-26.10 volby do   
sněmovny 
26.10. drakiáda 
3.11. setkání seniorů 

po út st čt pá so ne 
30 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 

ZÁŘÍ 2013 - ŘÍJEN 2013 

 
 

STAROSTA  OBCE    V A  C  O  V    SVOLÁVÁ 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 
na  čtvrtek  26.9.2013  v  19,00 hodin 

do zasedací místnosti OÚ Vacov 
 

 
Návrh programu : 

 
1. Vnitřní směrnice obce o veřejných zakázkách 
2. Zřizovací listina ZŠ a MŠ 
3. Územně plánovací dokumentace obce Vacov 
4. Rozpočtová opatření 
5. Výstupy stavební komise  
6. Různé 

 
 
 
 

Obec Vacov  
na základě rozhodnutí ZO č. 16 ze dne 28.3.2013 nabízí k prodeji 

tento nepotřebný majetek: 
 

1. Soustruh typ:SV18, rok výroby 1984 (funkční, delší dobu 
mimo provoz) min. nabídková cena 30.000 Kč. 

2. Mikrorypadlo DH-0115 , rok výroby 1989 (používáno 
občasně, delší dobu mimo provoz) min. nabídková cena 
29.000 Kč. 

3. Hasičský kolový výsuvný žebřík (funkční, používán 
občasně) min. nabídková cena 10.000 Kč. 

4. Valník za traktor (funkční, v ne příliš dobrém stavu) min. 
nabídková cena 5.000 Kč. 

 
Zájemci o koupi mohou podávat své nabídky                                   

v uzavřených obálkách na OÚ Vacov do 15.11.2013.  
V případě více zájemců bude upřednostněna vyšší nabídka. 

 
Miroslav Roučka, starosta obce 

  
 

Oznámení                        
o přerušení dodávky 

elektrické energie 
 

3.10.2013 od 7.30-16.30 
celá obec Nespice mimo 
ZD a areál STTEN směr 

Podvítovčí 
 

9.10.2013 od 7.30-16.30  
Vacov-Vlkonice mezi č.p. 
93-86 - obě strany ulice 

 
10.10.2013 od 8.00-14.00 

Vlkonice - lokalita pod 
areálem firmy Otava směr 

Vlkonice - obě strany 
ulice 

 
14.10.2013 od 8.00-14.00 
dolní část obce Vlkonice 

 
15.10.2013 od 8.00-16.00 
centrální část obce Vacov 
od náměstí směr Přečín 

 
17.10.2013 od 8.00-16.00 

Vacov - lokalita od 
kostela směr hřiště 

 
21.10.2013 od 8.00-12.00 
Vacov - ulice od pekárny 

směr náměstí 
 

22.10.2013 od 8.00-12.00 
část obce Vacov-Vlkonice
-hřbitov a přilehlé okolí 



 
Dětská noční soutěž hasičů se vydařila 

 
Již sedmý ročník populární dětské noční soutěže v požárním 

sportu v Benešově Hoře se odehrál 27.7.2013. Memoriál Václava 
Maurice, jak se soutěž jmenuje, se stal tradiční a směřuje k němu 
veškerá činnost celého sboru hasičů v Benešově Hoře během roku. 
Jejich úsilí bylo letos odměněno vrchovatě. Soutěž se vydařila nad 
očekávání. 

Celý víkend začal pro benešovské hasiče již v pátek, kdy 
bylo nutné nachystat dráhu, osvětlení, občerstvení a přivítat první 
družstva, konkrétně ty ze Senetářova (okres Blansko) a z Volyně. 
Moravští zdejší hasiče obdarovali typickými nápoji, které místní s 
radostí ochutnali. Přátelské atmosféře a generální zkoušce 
občerstvovacích stanů však vládla atmosféra těšení se na den 
následující, na den D. 

Vzhledem k tomu, že z předchozího dne bylo vše 
připraveno, mohli se hasiči z Benešovy Hory v sobotu částečně 
zrelaxovat a připravit na náročný večer, jehož organizaci museli 
zvládnout bravurně. Bylo totiž přihlášeno 35 družstev. Mezi nimi i 
mistři České republiky z Dolního Bukovska. Během pozdních 
odpoledních hodin se začali trousit první diváci a dorazil i Honza 
Adamec. 

Právě Honza Adamec, komentátor soutěží západočeské ligy 
v požárním sportu, zajistil dvě významné novinky letošního 
ročníku Memoriálu Václava Maurice. Celý program byl totiž 
přenášen živě na stránkách firesport.eu a diváci na místě mohli 
sledovat velkoplošnou projekci. „Příště to plátno musíme zvětšit, 
tohle nestačí!“ stěžoval si s úsměvem na rtech Vladimír Jírovec, 
když pozoroval projekci na plátně o rozměrech 4x2 metry. 

Úvodní nástup proběhl v duchu vyjádření úcty vůči Václavu 
Mauricovi, který Benešovským, tam nahoře, zajistil skvělé počasí. 
Kuba Vácha v komentátorském tandemu s Honzou Adamcem 
provedl večerem a mohl s radostí oznámit i výsledky mladých 
hasičů, které dosahovaly hranic jejich možností. V kategorii 
mladších dětí zvítězilo družstvo z Třísova s časem 15,65. Starším 
dětem vévodili dorostenci z Jámy s časem 15,50 následovaní 
jedním ze dvou družstev ze Senetářova s časem 15,52. Veškeré 
výsledky najdete na stránkách firesport.eu. 

Jakub Vácha 
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Z myslivecké 
procházky 

 
 

Malé zamyšlení před 
volbami 

 
Nesmíme dělat rozdílu 
mezi politikou              
a mravností.               
Jaké kdo má mravy, 
takovou dělá politiku. 

Masaryk 
 

Často je lehčí vytvořit 
novou stranu, než se 
krok za krokem 
vypracovat až do čela 
nějaké strany, která již 
existuje. 

Vauvenargues 
 

Panovat se naučíš 
snadno,                   
vládnout jen těžko. 

Goethe 
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Ze školy: 
 

Poděkování 
 

      Rádi bychom poděkovali panu Františku Strnadovi a panu Františku Máchovi, kteří na 
konci minulého školního roku připravili pro děti z 2. třídy zajímavou výpravu. Děti měly 
jedinečnou možnost účastnit se „myslivecké vycházky ke krmelci u Přečína. K naší radosti 
se akce účastnil i lovecký pes Borek, kterého si všichni okamžitě oblíbili pro jeho přátelskou 
a hravou povahu.  
             Pan Strnad seznámil děti se spoustou zajímavostí týkajících se práce a poslání 
myslivců, péče o lesní zvěř, údržby krmelce apod. Pan Mácha vysvětlil dětem, k čemu se 
používají jednotlivé rasy psů a Borek předvedl své dovednosti. Všichni jsme si zkusili 
zamířit loveckou zbraň. Děti předvedly v terénu, že naše přírodovědná výstavka, kterou 
jsme obměňovali po celý školní rok, nebyla marná. Poznávaly známé druhy dřevin i bylin a 
šlo jim to docela dobře. Ještě jednou děkujeme, že si na nás pan Strnad i pan Mácha udělali 
čas, a věříme, že se nevidíme naposledy. 

                                                                děti a třídní učitelka 

 
 

  

BABY CLUB VACOV 2013-2014 

     

    BABY CVÍČO - BATOLÁTKA 

• začínáme v pondělí 7.10.2013 od 10.00-11.00 hod. 
• Obecní úřad Vacov (zasedací místnost) 
• doporučený věk: 1-3 roky 
Přijďte si najít nové kamarády, pohrát si a něco se i naučit. 

 
    RUČNÍ PRÁCE - RARÁŠCI 
 
• začínáme ve středu 9.10.2013 od 16.00 hod-17.00 hod. 
• Obecní úřad Vacov ( zasedací místnost) 
• doporučený věk: 3-6 let 
Těší se na Vás Maruška Šefrnová. 

 
    ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 
 
• vzdělávací kroužek pro děti od 3 let, hravá a zábavná forma výuky 
• nově! otevíráme hodinu pro školáčky (1. a 2. třída) 
• přijďte se podívat na ukázkovou hodinu ve středu 9.10.2013 od 15.00            

do 16.00 hod. - Obecní úřad Vacov (zasedací místnost). 
Těší se na Vás Ingrid Benešová a Alena Sovová. 
 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: Veronika Šturmová tel.: 720 41 8 009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
6. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební doprovod TRIO ORION. 
Dopravu možno objednat telefonicky na   OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 
***** 

 
Připravujeme: 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

Lenky Filipové 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně  
Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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Obecní knihovna         
ve Vacově se připojuje k 

celostátní akci             
TÝDEN KNIHOVEN 

30.9.-6.10.2013.           
Celý týden amnestie 

dlužníků, zapomnětlivci 
využijte možnost vrátit 

knihy bez pokuty!  

Nové knihy 

Monyová, Simona    
Hříšný kanec              
Matka v krizi 

Lorentz, Iny                   
Dcera kočovné nevěstky 

Nesbö, Jo                    
Netopýr   

Erskine, Barbara           
Šepoty v písku 

Keleová-Vasilková    
Ranč u dědečka 

Andronikova, Hana     
Nebe nemá dno          
Zvuk slunečních hodin  

Roberts, Nora             
Druhá láska              
Manželská repríza      
Spojeni osudem            
Pohanský kámen   

Pro děti 

Bořek Stavitel               
Krtek a raketa             
Objevujeme přírodu    
Filipova nová dobrodruž-
ství                              
Rošťák Oliver             
Anička malířka 

 Pozvánky na akce: 

Farní společenství Vacov   
srdečně zve na poutní mši svatou u kapličky ve Vlkonicích                    

v sobotu  28.9.2013 v 11.00 hod.  
 

***** 
Obec Vacov srdečně zve na 

II. výlov rybníka Židák v P řečíně 
v sobotu 12.10.2013 od 13 hodin. 
Připraveno malé občerstvení z ryb  

- horké i studené nápoje. 
V případě nepříznivého počasí bude výlov zrušen. 

 
                    ***** 

BABY CLUB VACOV 
zve na již tradiční  

4. VACOVSKOU DRAKIÁDU 
v sobotu 26.10.2013 od 15.00 hod. - Kouzelná louka. 

Občerstvení zajištěno a ani letos nás host a překvapení nemine. 
Moc se na Vás těší Veronika Šturmová. 

 
***** 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
7. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 3.11.2013 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební a kulturní doprovod. 
Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 

Připravujeme: 
 

Dřešínský divadelní spolek 
Vás zve na duchařskou komedii  VESELÉ UMŘENINY  

v pátek 15.11.2013 od 19.00 hod.  
Vstupné 50,- předprodej Obuv Patera od 3.11.2013. 

 
***** 

 
Obec Vacov  

srdečně zve na vánoční koncert 
Leony Machálkové 

v sobotu 14.12.2013 ve 20.00 hodin                        
obecní sál Vacov. 

Datum předprodeje vstupenek bude upřesněn. 
Rezervace možná v obecní knihovně  

Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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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. 

Lešáková Vlasta Vacov 94 let 

Chumová Růžena DD 92 let 

Padrta Jaromír Miřetice 89 let 

Bláhovcová Marie Žár 88 let 

Trojanová Božena Javorník 85 let 

Dvořáková Jarmila Vlkonice 83 let 

Píchová Marie Vlkonice 82 let 

Šťastná Ludmila Přečín 80 let 

Mašková Jana Lhota nad Rohanovem 75 let 

Nekvapil František Lhota nad Rohanovem 75 let 

Sweeneyová Ladislava Vacov 70 let 

Honnerová Marie DD 62 let 

Inzerce 
• Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení 

staveb a stav. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel. 606 405 146,                        
e-mail: projekty.kinkorová@gmail.com 

• Pronajmu prostor k obchodní činnosti na náměstí ve Vacově. Info na tel.: 602 648 368. 
• Prodej zelí 13.10.2013: Vacov -  ve 14.00 hodin 
           Rohanov -  v 16.00 hodin. 
 Cena: hlávky - 5,- Kč, krouhanka - 10,50 Kč, cibule na uskladnění po 5 a 10 kg - 11,- Kč, 
 kysané zelí - 16,- Kč vše za 1 kg.  
 Objednávky přijímá: ve Vacově p. Ketzerová na tel.: 732 389 442 nebo 388 43 12 18,           
 v Rohanově p. Grábmüllerová tel.: 723 116 506 nebo 388 43 14 92. 
• Koupím chalupu Vacov a okolí. Tel.: 721 146 972. 

 
 
 
 
 

Číslo 9, 23. září 2013 

 

Společenská kronika 
 

V měsíci srpnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poděkování 
Děkujeme dobrovolným hasičům a všem, kteří se naposledy 

rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem panem 
Václavem Boudou z Vlkonic.  

manželka s rodinou  
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 1. ročník Memoriálu Ivana Ketzera 

 Ve středu 28.8.2013 se na hřišti SK Vacov uskutečnil I. ročník Memoriálu Ivana  
Ketzera, dlouholetého fotbalového rozhodčího, fotbalového  příznivce a našeho kamaráda. 
Hlavně  však výborného člověka. Bohužel odešel do fotbalového nebe příliš brzy.  
 Turnaje se zúčastnily 4  týmy mladších žáků  (SK Vacov, TJ Šumavan Vimperk, TJ Osek 
a SK Slavoj Volyně). Hrálo se na dvou hřištích a čestné výkopy provedli synové pana Ketzera 
– Radek a Michal, kteří se po skončení postarali při vyhlášení výsledků celého turnaje o 
předání cen. 
  
Výsledky: 
Šumavan Vimperk - Volyně 4:1 
Vacov - Osek 1:0 
Osek - Šumavan Vimperk 0:7 
Vacov - Volyně 1:2 
Vacov - Šumavan Vimperk 1:1 
Osek - Volyně 1:3 
 
1. Šumavan Vimperk     12:2    7 bodů 
2. SK Slavoj Volyně         6:6    6 bodů 
3. SK Vacov                     3:3    4 body     
4. TJ Osek                         1:11  0 bodů 
 
 Nejlepším hráčem celého turnaje byl 
pořadateli vyhlášen Michal Uhlík z Vimperka . 
Cenu vítězi věnoval pan Radek Ketzer.  
 Velký dík patří všem sponzorům, bez jejichž 
pomoci by se turnaj nemohl uskutečnit – SK 
Vacov, paní Blanka  Ketzerová, Mi-ja Javorník    a 
p. Emil Hájek a p. Václav Heinzl - rozhodčí, kteří 
turnaj odpískali bez nároku na honorář. Poděkování 
patří  i panu Janu Uhlířovi, který celý turnaj fotil. 
Fotky je možno vidět na stránkách SK Vacov.       

                                                                  Tým SK Vacov pod vedením Jana Přibyla 
  
 Doufáme, že příští ročník bude stejně úspěšný jako ten letošní a že přijde ještě více 
diváků, přátel Ivana Ketzera, kteří v jeho krátkém životě měli tu čest sdílet s ním fotbalové 
radosti i strasti. 

Pavla Valtová 
 
Takto o Memoriálu napsal jeden ze zúčastněných  hostů, vimperský trenér Michal Uhlík: 
„Odehráli jsme zajímavý turnaj, kterému nakonec vyšlo i počasí. Sehráli jsme 3 zápasy 
převážně proti starším protihráčům. Podali jsme dobré výkony, předvedli několik krásných 
akcí a zaslouženě celý turnaj vyhráli. Hrálo se systémem každý s každým na 2 x 15 minut. Na 
své konto jsme si připsali výhru s Volyní,  následně jsme porazili Osek a poslední naše utkání 
jsme remizovali s domácím týmem Vacova 1:1. Odehráli jsme dobrá utkání a musím pochválit 
všechny kluky od brankařů po útočníky.  
Oddílu SK VACOV děkuji za hezký turnaj a jsem moc rád, že jsem se mohl tohoto turnaje 
zúčastnit, neboť se odehrával jako Memoriál Ivana Ketzera, mého dobrého kamaráda.“ 


