
Výročí v březnu 

 
9.3.1672 – Vyšel v Paříži zřejmě první časopis na světě, který se 
programově věnoval skandálním historkám a drbům z vyšší společnosti. 
 
15.3.1811 – V celém Rakousku byl vyhlášen „finanční patent 

bankrotový“ (státní bankrot). Cena papírových bankovek byla 
snížena o čtyři pětiny nominální hodnoty. Většina drobných střadatelů 
byla ožebračena. Reakci obyvatel na bankrot líčí Alois Jirásek v 
románovém cyklu F.L.Věk. 
 
6.3.1869 – Dimitrij Ivanovič Mendělejev představil Ruské chemické 
společnosti první verzi své periodické tabulky prvků. 
 
7.3.1897 – V Kopřivnici byl dokončen první továrně vyráběný automobil 

v Evropě - Tatra Präsident. 
 
6.3.1899 – Německá firma Bayer registrovala značku Aspirin. 
 
5.3.1946 – Počátek studené války: Ve svém fultonském projevu Winston 
Churchill poprvé použil výraz „železná opona“. 
 
19.3.1983 – Vojáci protivládní angolské organizace UNITA unesli 66 

československých občanů, odborníků, kteř í působili v nově 
vznikajícím průmyslovém komplexu v angolském městě Alto Catumbela. 
Čechoslováci museli absolvovat 1.300 km dlouhou strastiplnou cestu na 
základnu UNITA. Jeden muž pochod nepřežil. 21 dětí, 17 žen a 7 
nemocných bylo propuštěno po 111 dnech věznění za pomoci  
Mezinárodního červeného kříže. Zbývajících 20 mužů čekalo na své 
propuštění až do 22. června 1984. 
 
12.3.1999 – Středoevropské státy Česko, Maďarsko a Polsko, byly přijaty 
do Severoatlantické aliance. 
 
11.3.2004 – Islamistické bombové útoky v Madridu zabily 191 osob a 
zranily 2050. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Ples obce Vacov 
 

 Bohatá taneční sezóna ve Vacově pokračovala 21.2.2015 tradičním plesem obce Vacov.                             
V obecním sále to byl od jeho otevření v roce 2006 již 10. ples, tedy jubilejní. Zájem o vstupenky 
překračoval vysoce kapacitu sálu. Tak jak se termín blížil a sílila chřipková epidemie, zájemci 
upřesňovali své požadavky na počet vstupenek a uvolňovali zamluvené. Nakonec se dostalo úplně na 
všechny, kteří si chtěli zaplesat. O obecní ples je zájem nejen ve Vacově, ale i v okolních obcích. 
Pravdou však je, že tito lidé většinou navštěvují i další kulturní akce ve Vacově, kde vstupné je  
cenově náročnější a bez jejich účasti by se náš sál nepodařilo naplnit a tyto koncerty nebo 
profesionální divadla by vůbec nešlo organizovat.  
 Po několikatýdenní přípravě plesu a hlavně pak tomboly nastal den D. Celou sobotu  
organizátoři pilně připravovali vše, co patří k takovéto společenské události. Po sedmé hodině se sál 
začal naplňovat tanečníky. Dámy dostaly u vchodu květinu a spolu se svými společníky se všichni 
usazovali ke krásně prostřeným stolům s občerstvením a skleničkou šampaňského na společný 
přípitek. Úderem osmé hodiny byl ples zahájen nejprve krátkým proslovem pana starosty a následně 
pak předtančením taneční skupiny z KD Písek pod vedením Věry Malhocké. Taneční parket se poté 
ihned zaplnil. Jako ke každému plesu, tak i k tomu našemu patří tombola. Letos se podařilo opět 
pěkně ji naplnit. V hlavní tombole bylo 16 cen, ve vedlejší pak 338. Při půlnoční světelné show 
skupinu Cetare z Českých Budějovic trochu zklamala technika. Dobrou náladu plesajících to ale 
vůbec nezkazilo. Na parketu i na baru bylo stále plno.  
 Závěrečná píseň pak zazněla o půl čtvrté ráno. Celý večer rychle utekl a mnohým se vůbec 
nechtělo domů. 
 Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi při organizaci plesu pomohli, zvláště pak 
Marku Mészárosovi a jeho pomocníkům, kteří svůj volný čas věnují nezištně. Velký dík patří také 
sponzorům, kteří věnovali do tomboly jakékoliv dary.   

Pavla Valtová 

 

Ze školy 

Zápis do 1. třídy 
Ve čtvrtek 5. 2. a v pátek 6. 2. 2015 odpoledne se i na naší škole konal zápis dětí do 1. třídy. Paní 
učitelky přivítaly 30 předškoláčků. Budoucí prvňáčci poznávali barvy a geometrické tvary, 
počítali, kreslili, zavazovali tkaničku a plnili ještě řadu dalších úkolů, které prověřovaly jejich 
připravenost pro zahájení školní docházky. Nejobtížnější byla pro některé děti zkouška 
výslovnosti. Za odměnu si všichni odnesli drobné dárky a pamětní list.  
      Děkujeme všem rodičům, kteří nám zapsáním svých dětí do naší školy projevili důvěru. Na 
všechny se v září těšíme nejen my učitelé, ale i naši žáci – budoucí kamarádi.   

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
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Modernizace učeben na ZŠ Vacov z projektu EU 
 
 ZŠ Vacov podala v červenci roku 2014 žádost projektu s názvem 
„Moderní venkovská škola“.  Jedná se o projekt z dotačního programu 
ROP Jihozápad na podporu infrastruktury školství. Z několika stovek 
žádostí ze škol z celého Jihočeského a Západočeského kraje byla žádost 
ZŠ Vacov úspěšná a škola získala na realizaci projektu celkem 789 
318 Kč. Z této částky bude 85 procent hrazeno z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a 15 procent bude hrazeno z rozpočtu obce. Chtěli 
bychom tímto poděkovat obci Vacov za podporu při realizaci projektu.  
 Hlavním cílem projektu je modernizace učeben školy. V rámci 
projektu budou v červenci 2015 ve třech učebnách instalovány moderní 
interaktivní tabule s dataprojektorem, v pěti učebnách budou 
instalovány nové bílé keramické tabule a do dvou učeben bude 
zakoupeno celkem 50 kusů výškově nastavitelných žákovských židlí a 
lavic. Doufáme, že se projekt podaří úspěšně realizovat a již v září 
nastoupí žáci do nově vybavené školy. 

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele 
 
 

Jihočeský zvonek a Soutěž v recitaci 
školní kola 

 
     Jihočeský zvonek je soutěž ve zpěvu, kterého se žáci a žákyně naší 
školy již několik let každoročně zúčastňují. Jako vždy již před 
Vánocemi proběhla třídní kola, vítězové těchto kol postoupili do kola 
školního. Protože zpěváčků máme hodně, zorganizovali jsme školní 
kolo I. stupně koncem ledna a pro II. stupeň se soutěž uskutečnila 
začátkem února. Menší děti hodnotila kromě odborné poroty (paní 
učitelky ZŠ) také porota laická složená z děvčat – zpěvaček 9. třídy. 
Stejně tak starší kategorii hodnotila odborná porota v čele s paní 
učitelkou ze ZUŠ Vimperk Mgr. Petrou Vališovou, doplňující byla 
laická porota: Šárka Chrstošová a Linda Veverková. První a některá 
druhá místa postupují do okrskového kola, které se bude konat koncem 
března ve Vimperku. 
     V lednu jsme na naší škole zorganizovali soutěž o nejlepšího 
recitátora. Nejprve proběhla třídní kola a vítězové se utkali v kole 
školním. Soutěžilo se v jednotlivých kategoriích, z nichž vždy 2 – 3 
nejlepší recitátoři pojedou v březnu reprezentovat školu do okresního 
kola do Prachatic. Výsledky jednotlivých kategorií najdete na 
stránkách ZŠ Vacov - http://www.zsvacov.cz/ 

Mgr. Jana Voldřichová 

 
14.3.2015 Hasičský ples 
 
17.3.2015 Zápis do MŠ 
 
21.3.2015  
Dětský karneval 
 
11.4.2015 Turnaj v 
Kačabě 
 
11.4.2015 Taneční 
zábava Renesance 

Oznámení                           
o přerušení dodávky 

elektrické energie 
 

4.3.2015  
8.00-16.00 hod. 

Vypnutá oblast: část 
obce Benešova Hora  

část lokality „Korálek“. 
 

13.3.2015  
8.00-15.00 hod. 

Vypnutá oblast: část 
obce Javorník od čp. 10 

směr rozhledna. 
 

13.3.2015  
8.00-16.00 hod.  

Vypnutá oblast: část 
obce Bošice u Vacova - 

horní část směr Javorník. 
 

Bližší upřesnění bude 
provedeno pomocí 

plakátů. 



 

Masopust v Přečíně 
 

 Pískání, povyk, hulákání, harmoniky, buben, vrzání trakaře, výstřely z děla a jiné hlasité 
zvuky ohlásily třetí únorovou neděli tradiční masopustní průvod maškar. Třicet devět osob a zvířat, 
určitého i neurčitého pohlaví, se shromáždilo za účelem vytržení přečínského obyvatelstva ze 
zimního spánku a také proto, aby ohlásily příchod šestitýdenního období předvelikonočního půstu. 
 Kromě tradičních figur –  šašci, medvěd, Židé, kůň s handlířem, harmonikáři, čarodějnice, 
vodníci, farář, vojáci, kominíci, kojenci..., byly k vidění i postavy, které nelze spatřit každoročně: 
automobilový závodník, tambor, kat, řezník…. 
 Velikou obětavost a náklonnost k tradici projevil především silničář s malou čarodějnicí, 
která pro svůj momentální pohybový handicap nemohla ani létat na koštěti, natož chodit a musela 
se silničářem nechat vozit na trakaři značky Nektar. 
 Zřejmě někde u silnice se k průvodu přidaly i dvě ženštiny nevalné pověsti. Vytrvale a 
intenzivně každého nemravně obtěžovaly. 
 Velice osvěžující postavou byl veselý kat, jenž měl stále plné ruce práce - plné useknuté 
hlavy a sekery. 
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Maškarní bál 
 
 Završením masopustních  veselic bývá pravidelně maškarní bál, jehož organizátorům patří 
dík za jeho realizaci. 
Bez hudebního dua Táta&Já si patrně už nikdo nedokáže úterní maškarní představit. 
Rok od roku je více a více patrné, jak stoupá obliba tradice maškarního bálu, přestože se koná 
v pracovním týdnu. Fantazii se meze nekladou a pracuje na plné obrátky. 
O celém večeru má vždy nejlepší přehled nepostradatelná obsluha, která pečuje o přísun 
rozličných nápojů maskovaným i nemaskovaným účastníkům. 
Odpovídá Gabriela Rod Josefíková. 
Otázka: „Každý rok si tradičně píšete seznam masek - kolik lidí se tedy dostavilo v různých 
přestrojeních letos?“ 
Odpověď: :Neznám přesný počet, protože mnohé masky tvoří více lidí najednou, ale mohu uvést 
tyto: Pat a Mat, Žirafy, Piva – „Kozlové“, Klauni, Obelix, G. Soukalová s trenérem, Karkulka a 
vlk, Čarodějnice, Školní třída včetně školníka a učitelky, Vodník, hudební skupina  Kiss, Pierot, 
Prašivka, Pirátka, Rybáři, Vězeň, Roztleskávačka, Arab s harémem, Dělostřelci, Krotitelka 
zvířat…“ 
Otázka: „Psala jste si i pořadí, v jakém se masky umístily v soutěži?“ 
Odpověď: „Ano, umístění v soutěži vypadalo takto: 
 
1. hudební skupina Kiss 
2. Piva 
3. Školní třída 
4. G. Soukalová s trenérem 
5. Dělostřelci 
6. Karkulka 
7. Pat a Mat 
8. Krotitelka zvířat 
9. Pierot 
10. Harém 
11. Žirafy 
12. Pirátka 
13. Vodník 
14. Obelix 
15. Vlk 
 
 
 
Otázka: „Které masky se nejvíce líbily vám osobně?“ 
Odpověď: „Podobně jako mnohým jiným se mi nejvíce líbili „Kissáci“ a Piva.“ 

Otázka: „Jak byste stručně zhodnotila celý večer?“ 

Odpověď: „Dle mého názoru se večer velmi vydařil. Dorazili nejen místní., ale i mnozí přespolní, 
což svědčí o tom, že patří maškarní stále mezi oblíbenou tradici.“ 

„Děkuji za rozhovor.“ 

 

text: Markéta Kalinová, Přečín 
foto: Markéta Kalinová, František Patera  



Pozvánky na akce: 

 
Základní škola a mateřská škola Vacov   

oznamuje, že  
zápis dětí k docházce do mateřské školy na školní rok 2015 / 2016 

proběhne 
 úterý  17. 3. 2015  od  13. 00 do 17. 00 hod 

v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124. 
 

Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce 
začátkem školního roku 2015/2016 i mimořádně v jeho průběhu,        
z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.  

Dítě je nutné přihlásit k docházce v určeném termínu zápisu. Vezměte 
s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.  
Číslo telefonu MŠ Vacov:   388 431 143.  

     
Mgr. Josef Mráz, ředitel ZŠ a MŠ Vacov 

 
***** 

 
Obec Vacov a ZŠ a MŠ Vacov  

srdečně zvou na                                                                                            
DĚTSKÝ KARNEVAL                                                                               

v sobotu 21.3.2015 od 14.00 hod.                                                                      
v obecním sále ve Vacově.                                                                       

Odpoledne plné reje masek, soutěží a her.  
Vstupné 20,- Kč 

 

***** 
 

SDH Vacov  
připravuje 

na sobotu 11.4.2015  v obecním sále ve Vacově 
6. ročník karetního turnaje " KAČABA " 

a taneční zábavu - hudba Renesance . 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Robert Galbraith 
Hedvábník 
 
Helen Fieldingová 
Bridget Jonesová: 
Láskou šílená 
 
Halina Pawlovská 
Ulovila jsem ho v buši 
 
Simona Monyová 
Milostná strategie 
 
Pavel Jansa 
Krysy 
 
James Patterson 
Dokonalá iluze 
 
Sarbdžít Athválová 
Ve jménu cti 
 
Vlasta Javořická 
Příběh Jany Šamborové 
 
Jackie Collins 
Milenci&mstitelé 
Miláček žen 
 
Jude Deveraux 
Splněná přání 
 
Leo Kessler 
Pochod na Varšavu 
 
Lisa Gardnerová 
Zmizení 
 
Oldřiška Ciprová 
Únos urozené panny 
Břetislav a Jitka 
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Společenská kronika 

V měsíci lednu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Tel.: 388 431 270                        
E-mail:                                    

knihovna@vacov.cz 

Elektronickou verzi naleznete na: 
http://www.vacov.cz/ 

Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech 
domácností obce. Pro návštěvníky 
Vacova  část nákladu na poště,  v 
prodejně  Jednota a Obuv Patera. 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají do 10. dne v měsíci. 

Tiskne obec Vacov, Vacov 35, 
IČO 00250783. 

Neprodejné. 

Redakční  rada:                             
Pavla Valtová, Jana Blatná,              
Mgr. Věra Česánková.  

Redakce si vyhrazuje             

právo krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Váchová Věra Čábuze 82 let 

Staněk Karel Nespice 81 let 

Fingerová Jaroslava Vlkonice 75 let 

Přibyl Jan Vacov 75 let 

Vinter Jaroslav Nespice 75 let 

• Kadeřnice Markéta Benešová v kadeřnictví  - Salon Matrix Vacov od 2.2.2015.                   
Tel.: 776 225 651.    

• Pronajmu zař ízenou garsonku ve Vacově, volná ihned, 1.500,- + energie.                                  
Tel.: 606 552 961.   

• Pronajmu byt s ústředním topením, částečně zař ízený 1+k.k., 50 m², k bytu je 
příslušný sklep. Vlkonice č.p. 134. Tel.: 777 285 841. 

• Geodetická kancelář GEODEST-PLUS-Ing. Jaroslav Grabmüller se sídlem ve Vacově, 
Vimperku a Strakonicích provádí veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčování 
hranic, výškopisné plány atd., vše na www.geodestplus.cz, tel.: 602 454 572                    

nebo 380 12103. 
 
• Prodám používaný funkční kotel na tuhá paliva H 418. Cena dohodou.                             

Tel.: 603 212 029.  

Inzerce 

• PPL ParcelShop je nejšir ší a zároveň nejrychleji se rozšiřující sítí výdejních a 
prodejních míst v České republice. Tato síť je určena všem, kteří se nechtějí vázat na 
určitý čas doručení. PPL ParcelShop můžete navštívit kdykoli v otevíracích hodinách 
včetně víkendů.  

 Od 10.02.2015 je možné si zásilku nejen vyzvednout, ale i poslat v prodejně U Paterů 

 naproti autobusovému nádraží ve Vacově - www.pplparcelshop.cz 
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Chovatelův dvorek 
Takže, jak bylo minule slíbeno, hurá na holuby. Holubi jsou v současné době 
rozšířeni a chováni ve více než 1000 druzích a barevné vatianty jednotlivých druhů 
toto množství ještě umocňují. Je až těžko uvěřit, že prapůvod všech těchto druhů 
vychází z jednoho jediného druhu - holuba skalního. 

Prvotní domestikace proběhla někde v oblasti přední Asie a postupně se rozšířila do 
Egypta a celého Středomoří, následně pak dále po světě. Kromě tradičních 
vzájemných užitečností mezi člověkem a holubem, což je pro holuba snadnější 

obživa z lidských zbytků a pro člověka sběr vajec a maso z holoubat, se holub stal u některých kultur i 
náboženským předmětem, rituálním zvířetem a v dlouhém běhu dějin sloužil holub, díky svému 
dokonalému orientačnímu smyslu, jako kurýr vojenským i civilním zprávám. 

Tak to bylo něco z historie holubů. V naší organizaci  je zkušeným holubářem pan Eduard Slad a do 
příštího příspěvku dodám některé jeho postřehy a zkušenosti s chovem těchto krásných ptáků.  

Nepřítelem a hrozbou pro každého holubáře jsou  draví ptáci, především jestřáb, ale i sokol, krahujec a 
další druhy. Dravý pták se při lovu leckdy poraní, především dráty elektrických vedení a telefonu jsou 
velké pasti a takto poraněný lovec je odkázán na pomoc člověka. Chov holubů určitě není důvodem 
těmto krásným zástupcům volné přírody nepomoci, pokud to potřebují.  

Tímto nepříliš povedeným "oslím můstkem" se dostávám k informaci, že v našem regionu působí pod 
správou NP Šumava záchranná stanice Ekologické centrum Klášterec, kde se o jakékoli poraněné, 
divoce žijící zvíře kvalifikovaně postarají. Kontakty do této stanice - Klášterec u Vimperka jsou tel.: 
731 530 223 a 731 530 325. Případně jsou ke zjištění v ordinaci našeho pana veterináře MVDr. 
Roučky. A když jsme skončili u veterináře, tak malou otázku na závěr. Mají Vaši pejskové v pořádku 
očkování?  

Jaroslav Kubát 
 


