
Výročí v říjnu 

15.10.1582 – Ve většině katolických zemí byl zaveden gregoriánský 

kalendář. Bezprostředně po 4. říjnu následoval 15. říjen. 
13.10.1754  –  V Praze se konal první tah právě založené státní loterie. 
12.10.1810 – Na počest svatby bavorského pr ince Ludvíka I. byl 
v Mnichově uspořádán první Oktoberfest. 
5.10.1842 – V Plzni byla pod vedením sládka Josefa Grolla uvařena 
první várka plzeňského piva. 
21.10.1879  –  První Edisonova žárovka se naplno rozzářila. 
18.10.1922 – Ve Spojeném království byla založena rozhlasová 
společnost British Broadcasting Company. 
19.10.1943 – Byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti 
tuberkulóze. 
20.10.1952 – Narodil se Josef Váňa, český dostihový jezdec a 
osminásobný vítěz Velké pardubické. 
22.10.1962 – Karibská krize: prezident John F. Kennedy zveřejnil 
v televizním projevu objevení sovětských jaderných zbraní na Kubě, 
načež nařídil námořní blokádu ostrova. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
 

12.10.2015 od 8.00-13.00 hod. 
Vypnutá oblast: Celá obec Vacov, část obce Rohanov-horní levá část            
od čp. 69 a horní pravá část od čp. 31, celá obec Lhota nad Rohanovem, 

Bošice, Javorník, Milíkov, Přečín včetně ZD, celá osada Přečínské Chalupy.  
 

16.10.2015 od 8.00-16.00 hod. 
Vypnutá oblast: Obec Benešova Hora, Čábuze, Javorník, centrální a 
dolní část obce Rohanov včetně směr na Benešovu Horu a nového ZTV,  

Mladíkov včetně přilehlých samot a areálu ZD. 
 

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů, případně na lince E.ON 800 22 55 77,                         
nebo http://portal.eon.cz/cs/otg/. 



Z obecního úřadu 
Z činnosti obecního úřadu: 
• Firma Swietelski stavební s.r.o. provedla rekonstrukci místních komunikací v části obce Lhota 

nad Rohanovem. Opatřeny byly novým asfaltovým povrchem. Jejich stav před rekonstrukcí byl 
již velmi špatný. Lokální opravy doznala i spojovací cesta ze Lhoty do Milíkova. 

• K závěru se blíží práce na výstavbě dětského hřiště na sídlišti ve Vlkonicích. Tato akce je 
financována zcela z rozpočtu obce. Veškeré plochy areálu (mimo herních prvků) byly osety 
travní směsí. Ke zprovoznění hřiště dojde až po ozelenění těchto ploch. V příštím roce bude 
ještě provedena výsadba zeleně dle návrhu architekta. 

• Udržovací a obnovovací práce proběhly i v obecním sále ve Vacově. V inter iéru tohoto 
zařízení došlo k opravě omítek a vymalování veškerých prostor. Kompletně zrenovována byla i 
dubová podlaha. Došlo k jejímu přebroušení, impregnaci a natření kvalitním lakem. Servis a 
výměnu filtrů doznala i vzduchová jednotka. Vyčištěny byly koberce, opona a čalounění židlí. 
Pracovníci obce poté provedli generální úklid veškerých prostor. Toto zařízení je od otevření v 
provozu téměř 10 let. 

• Firma Mipo provedla výměnu krovu na vodojemu (přečerpávací stanici) pod Javorníkem. Nová 
krytina na tomto objektu bude instalována v příštím roce. 

• ČEVAK a.s. České Budějovice, provozovatel našeho vodovodu, dokončuje opravy a instalaci 

nových technologických zařízení v této stanici. K destrukci budovy a zničení  zař ízení došlo 
po úderu kulovým bleskem. 

• Pracovníci obce provádí mimo jiné udržovací práce na majetku obce. Jedná se o nátěry plotu, 
plechové garáže za hřbitovem, ocelových zábran a řetězů na náměstí apod. Opravy a údržba je 
prováděna na budově vodojemu pod školou a pod Rohanovem. Potřebná péče je věnována 
zeleni a vysázeným květinám na veřejných prostranstvích. 

• Odborná firma provedla prořez větví u stromů na hřbitově poškozených po velmi silném větru a 
bouři v červenci tohoto roku. K údržbě stromů došlo i u budovy základní školy. 

• Jak již bylo uvedeno, úspěšná byla žádost o dotaci z grantu vyhlášeného SFŽP. Obec získala 
dotaci téměř 3 mil. Kč. V souladu s podmínkami tohoto programu a schválenou žádostí obec 
zakoupila novou multikáru M 27. Cena tohoto vozidla (s dvěma korbami) činí 2.384.000,- 
Kč včetně DPH. Dotace je ve výši 90 % pořizovacích nákladů. Obec se ze svých zdrojů podílí 
10 %. V nejbližší době budou dodány i kompostéry (dle předchozích písemných požadavků 
občanů). Ty budou následně předávány do užívání na základě smluv o pronájmu. 

 
Miroslav Roučka, starosta obce 

 
 

Nová autobusová linka 
 Dopravce STENBUS s.r.o. zřídil novou autobusovou linku č. 133442. Našich občanů se nejvíce 
dotýká přeprava v úseku Zdíkov – Strakonice a zpět (přímé spojení). Celý jízdní řád naleznete na 
stránkách společnosti Stenbus a je také vyvěšen na autobusových zastávkách. 

 

 

    pondělí až pátek sobota 

Zdíkov odjezd  4.35 příjezd   7.15 odjezd  8.00 příjezd  10.15 

Čábuze  4.46     7.04    8.11        10.04 

Mladíkov  4.48     7.02    8.13        10.02 

Vacov  4.50     7.00    8.15        10.00 

Přečín  4.52     6.58    8.17         9.58 

Strakonice příjezd  5.20 odjezd   6.30 příjezd 8.45 odjezd    9.30 
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Memoriál Ivana Ketzera 
 
 27. srpna se odehrál další ročník Memoriálu Ivana Ketzera. 
Turnaj odehrály 4 týmy mladších žáků, kromě domácích naše pozvání 
tentokrát přijaly týmy OP – FK Lažiště, SK Svatá Maří-Magdaléna a 
spol. Stachy/Zdíkov. Hrálo se na dvou hřištích, systémem každý 
s každým. 
A jak to dopadlo? 1. místo SK Vacov, 2. místo SK Svatá Maří – 
Magdaléna, 3. místo spol. Stachy/Zdíkov 4. místo FK Lažiště. 
 Přestože se odehrál již III. ročník, tak domácí tým zvítězil 
poprvé, z čehož  měli velkou radost hráči, trenéři, organizátoři, ale 
určitě i diváci, kteří přišli tuto vzpomínkovou akci podpořit. 
Pro tým to byl výborný start do nadcházející podzimní sezóny, a tak 
jim popřejme, ať se jim takhle úspěšně daří i nadále. 
    Závěrem chci poděkovat paní Blance Ketzerové a vedení SK 
Vacov za finanční podporu celého turnaje, rozhodčím p. Emilu 
Hájkovi a Václavu Heinzlovi a panu Janu Uhlířovi za krásné fotky.                                                                                              

Dana Makasová 

 
100 let včelařů ve Vacově                                                           

 Letošní pouťová výstava ve Vacově byla věnována včelařům. 20. 
června letošního roku totiž uplynulo 100 let od zakládající schůze 
Včelařského spolku ve Vacově, která se konala v hostinci pana Jana 
Chuma 20.6.1915.  

 Velké úsilí, které spolek přípravě výstavy věnoval, bylo 
viditelné. Včelařství zde bylo představeno ze všech úhlů pohledu, 
včetně úlu se živými včeličkami. My laici jsme si ani nedovedli 
představit, jak mnoho práce se skrývá za jednou sklenicí medu. Ale 
med není jediným výsledkem práce včelařů, kteří musejí být pilní jako 
ty jejich včeličky. Mohli jsme zde vidět včelí vosk a další produkty 
vyrobené z medu a vosku. Ale hlavně pak vše, co musí včelař mít, aby 
med mohl získat. 
 Výstavu v září také navštívil 1. stupeň základní školy. Dětem se 
dostalo odborného výkladu o všem, co s včelařstvím souvisí. Myslím, 
že pro mnohé z nich to bylo vůbec první setkání s tímto oborem a  
spojením med = včela. 
 Velký dík patří hlavně manželům Šochmanovým z Peckova, bez 
nichž a jejich iniciativy by se výstava určitě neuskutečnila. 

 Pavla Valtová 

 
 
 

28.9.2015 Den věží a 
rozhleden na Javorníku 
 
28.9.2015 Pouť ve 
Vlkonicích 
 
10.10.2015 Výlov rybníka 
 
17.10.2015 Den otevřených 
dveří ZŠ 
 
18.10.2015 Vítání občánků 
 
24.10.2015 Divadelní 
představení 
 
31.10.2015 Drakiáda 
 
31.10.2015 Hubertská 
taneční zábava 
 
8.11.2015 Setkání seniorů 
 
21.11.2015 koncert Yvonne 
Přenosilové 



Ze školy 
 

    Poděkování Real Top Praha 
 Dne 25.7.2015 proběhlo na fotbalovém hřišti ve Vacově druhé fotbalohraní. V rámci tohoto 

utkání se střetla mužstva SK Vacov a Real Top 
Praha pod vedením známého herce a zpěváka Vojty 
Dyka. V týmu Real Top Praha se představili mimo 
jiné bývalí fotbaloví reprezentanti V. Šmicer,              
M. Jankulovski, televizní moderátoři R. Záruba,     
J. Bosák, M. Hrdlička, herci L. Hampl, J. Mádl,      
J. Štáfek a další. K vidění bylo mnoho zajímavých 
fotbalových akcí a branek, po kterých odcházeli 
diváci na konci zápasu určitě spokojeni. 
Nejdůležitější se ale odehrálo během zápasové 
přestávky, ve které kapitán týmu Real Top Praha 
Vojtěch Dyk předal zástupcům Základní školy        
a mateřské školy Vacov šek na 50 000,- Kč. 
Z těchto peněz nyní škola zakoupila kopírovací 
stroj, který významně pomůže při přípravě učebních 

materiálů pro zrakově postiženého žáka, který navštěvuje Základní školu ve Vacově.  
      Tímto bych rád jménem celého pedagogického sboru a široké veřejnosti poděkoval organizátorům 
akce Mgr. Viktoru Valtovi a Mgr. Václavu Hanzlíkovi a celému týmu Real Top Praha nejen za finanční 
dar, ale i za lidský přístup, který již podruhé (v roce 2014 darovali MŠ Vacov 30 000,- Kč) projevili při 
realizaci tohoto fotbalově – charitativního projektu. 
 S úctou a poděkováním všem aktérům 

                                                                       Mgr. Josef Mráz, ředitel ZŠ a MŠ Vacov 
 

      

První školní den 
 Letošní slunečné prázdniny jsou již minulostí. V úterý 1. září 2015 začal pro všechny školáky 
nový školní rok. Naše škola přivítala 27 prvňáčků – 15 chlapců a 12 dívek, které do školy doprovodili 
jejich rodiče a prarodiče.  
     Tradičního pasování nových prvňáčků se zúčastnil také starosta obce pan Miroslav Roučka, který 
popřál dětem mnoho úspěchů, pěkné školní zážitky a spokojené dny ve škole. Po slavnostním zahájení 
si naši nejmladší školáci prohlédli společně s paní učitelkou vyzdobenou třídu a poprvé usedli do 
školních lavic, které byly plné dárků.  
     Všem prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do jejich prvního školního roku. 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
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IX. ročník Memoriálu Václava Maurice: zima, vítr a skvělé výkony 
 V sobotu 25. července byli diváci na závodní dráze v Benešově Hoře svědky už devátého 
ročníku Memoriálu Václava Maurice. Je to dětská noční soutěž v požárním sportu. Místní hasiči patří 
k průkopníkům v pořádání tohoto typu soutěží pro děti. V republice existuje jen dalších pár sborů, 
které pro děti chystají noční soutěž. 
 Na startovní listině bylo několik černých koní, u nichž se předpokládalo, že mohou útočit na 
medailové pozice. Děti totiž postupně odrůstají. I proto se letošního ročníku nemohli zúčastnit lonští 
rekordmani – starší děti z Jámy. Ti loni předvedli skvělý útok, který dokončili v čase 12,83. I letošní 
výsledky mladých hasičů ale stály za to. 
 V kategorii přípravka – ti nejmenší hasiči – dosáhli nejlepšího času děti ze Senetářova, které 
dorazily s celou výpravou až z okresu Blansko na Brněnsku. „S Moraváky udržujeme silné vztahy, 
často se navštěvujeme. Jsme rádi, že k nám pravidelně jezdí právě na noční soutěž,“ řekl starosta SDH 
Benešova Hora Vladimír Jírovec a dodal, že už nyní společně plánují podzimní návštěvu 
Senetářovských na Šumavě. Na druhém místě se v kategorii přípravka umístili domácí a bronz brali 
Sousedovičtí nejmladší hasiči. 
 Kategorie dětí mladších nachystala první drama letošního ročníku. První tř i družstva se 
totiž odlišila jen několika setinami vteřin. Velikou radost udělali mladí hasiči žihobeckému fanclubu, 
skončili totiž na prvním místě s časem 16,09. Sekundovali jim Sousedovičtí s časem 16,73 a bronz 
ulovili Senetářovští v čase 16,80. Znamenalo to pro ně zatím druhou medaili večera. 
 Královskou kategorii Memoriálu Václava Maurice – kategorii děti starší – odstartovala 
exhibice rekordmanů z Jámy. Jejich výsledek nebylo možné započítat do oficiálních výsledků, protože 
někteří z nich již přesáhli věkovou hranici kategorie. Bohužel se jim ukázka nepovedla podle jejich 
představ. Lepšího výsledku dosáhli mladí hasiči z Chlumu. S časem 15,07 skončili na prvním místě, v 
závěsu za nimi se umístili opět Senetářovští s časem 15,47 a pohár za 3. místo brali hasiči z Vacova. 
 Devátý ročník memoriálu Václava Maurice se povedl, jen počasí mohlo být více letní. Hasiči v 
Benešově Hoře jsou rádi, že si diváci i soutěžící stále nacházejí cestu do Benešovy Hory i přes další 
akce, které se ve stejném termínu v regionu konaly. 
 Ani devátý ročník Memoriálu Václava Maurice by nebylo možné uspořádat bez podpory 
sponzorů, které najdete na www.hasicibenesovahora.webnode.cz. Hasiči v Benešově Hoře děkují 
Jihočeskému kraji, který byl hlavním sponzorem letošního ročníku. Hlavním mediálním partnerem 
bylo Rádio KISS jižní Čechy, které se postaralo o informovanost široké veřejnosti. SDH Benešova 
Hora děkuje také prachatickému Deníku a dalším médiím za zmínění akce, která se stala tradiční. Už 
nyní se rodí plány, které obohatí příští, jubilejní desátý ročník Memoriálu Václava Maurice. 

Jakub Vácha 
 
 



Pozvánky na akce: 

Obec Vacov srdečně zve na 
III. výlov rybníka Židák v Přečíně 
v sobotu  10.10.2015 od 11.00 hod. 
Připraveno je malé občerstvení z ryb. 

V případě nepříznivého počasí bude výlov zrušen. 
 

***** 
ZŠ a MŠ Vacov  

pořádá u příležitosti 70. výročí otevření budovy ZŠ Vacov 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v sobotu 17.10.2015 od 10.00 do 16.00 hod. 
 

*****                                                                                                                      
Obec Vacov uvádí                                                                                               

divadelní spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla                                                            
v erotické grotesce MUŽ SEDMI SESTER 

 v sobotu 24.10.2015 od 19.00 hod v obecním sále ve Vacově. 
Vstupné 50,- Kč, předprodej od 1.10.2015  

v Obecní knihovně ve Vacově,   
Pavla Valtová, tel.: 388 421 270. 

  
***** 

BABY CLUB VACOV                                                                                    
zve na již tradiční                                                                                              

6. VACOVSKOU DRAKIÁDU                                                                               
v sobotu 31.10.2015 od 15.00 hod. - Kouzelná 

louka. 
Čeká na Vás opět spousta překvapení a zábavy.                                

Občerstvení zajištěno.                                                   
Moc se na Vás těší Veronika Šturmová. 

  
***** 

Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                                            
9 . SETKÁNÍ SENIORŮ                                                                                   

s malým pohoštěním                                                                                                   
v neděli 8.11.2015 od 14.00 hod. v obecním sále.                                                  

Hudební a kulturní doprovod.                                                                  
Dopravu možno objednat telefonicky                                                                            

na OÚ Vacov  - Pavla Valtová tel.:388 431 270. 

 ***** 
Obec Vacov 

srdečně zve na  
YVONNE PŘENOSILOVOU 

v komponovaném pořadu                                               
Boty proti lásce 

v sobotu 21.11.2015 od 19.00 hod. 
v obecním  sále ve Vacově. 

Vstupné 150,- Kč,  
předprodej od 1.10.2015  

v Obecní knihovně ve Vacově,   
Pavla Valtová, tel. 388 421 270. 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
Sarah Lark 
Ostrov tisíce pramenů                    
Ostrov rudých 
mangrovníků  
 
Nora Roberts 
Kolotoč přání  
Modré z nebe 
 
J. D. Robb 
Smrtící kalich 
 
David Lagercrantz 
Dívka v pavoučí síti    
 
Michel Faber 
Kvítek karmínový a 
bílý   
 
Danielle Steel 
Pegas    
 
James Herriot 
Zvěrolékař jde do boje   
Zvěrolékař na blatech  
 
Zuzana Rampichová 
Příliš tichá Šumava 
 
Pavla Jazairiová 
Před obzorem 
 
Vlastimil Vondruška 
Husitská epopej I. a II. 
 
Pro děti 
 
Josef Švarc 
Jak to chodí u popelářů 
 
Disney 
Ledové království   
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Společenská kronika 

V měsíci červenci a srpnu 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. Lenka Špejzlová.  

 
Redakce si vyhrazuje             

právo krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Inzerce 

• Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení 
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146,                            

e-mail: projekty.kinkorova@gmail.com 
• Vážení občané, informujeme vás o možnosti odkoupení lesního pozemku - holiny                          

v k.ú. Čábuze, parcelní číslo 404, výměra 9.562 m². Cena k jednání 4,- Kč/m². V případě zájmu 
volejte na tel. číslo 730 172 334 nebo pište prostřednictvím emailu na envici@seznam.cz 

• Pronajmu obchodní prostory na náměstí ve Vacově. Tel.: 602 648 368. 
• V tělocvičně ZŠ Vacov probíhá každou středu od 19.00 hod. cvičení na velkých míčích. Cena 

45,- Kč za lekci. Info A. Zdeňková tel.: 724 110 764. 
• Výkup padaných jablek. Vrbice u OÚ, každou středu a neděli 15.00 - 16.00 hod. Info na 

tel.: 736 225 490. 
• Daruji kotě. Tel.: 777 313 700. 

Chumová Růžena DD Kůsov 94 let 

Padrta Jaromír Miřetice 91 let 

Panošová Anna Rohanov 89 let 

Chumová Božena Přečín 84 let 

Píchová Marie Vlkonice 84 let 

Hadová Marie Přečín 83 let 

Lopatka Václav Bošice 83 let 

Šťastná Ludmila Přečín 82 let 

Vozková Božena Vacov 82 let 

Kučerová Miloslava Vlkonice 81 let 

Ing. Mejstřík Václav Žár 81 let 

Mužík Václav Čábuze 81 let 

Zloch Josef Miřetice 81 let 

Vacíková Božena Vacov 80 let 

Langová Marie Přečín 75 let 

Mareš Josef Vlkonice 75 let 

Rod Silvestr Žár 75 let 

Kadečka Václav Vlkonice 70 let 

Klimek Hynek  Javorník 70 let 

Matějková Anna  Nespice 70 let 

Honnerová Marie DD Kůsov 64 let 
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Chovatelův dvorek 
 

Léto odešlo, vedra skončila. V letošním roce nám všem horka dávala opravdu 
zabrat a stejně tak našim chovaným zvířatům. Vesměs všichni chovatelé se 
shodují, že enormní tepla měla dopad na malé přírůstky a ne zrovna ideální vývoj 
letošních mláďat. Jak drůbež, tak králíci a i další chovaná zvířata ve vedrech 
především pila a potravu přijímala pouze v nutné míře. Spíše stále odpočívala. Na 
hodnotitelských výstavách je vidět mírný pokles kvality v letošních odchovech. 
Inu, jak se říká: „Není vždy posvícení ...“, i tak se můžeme těšit na rok příští, který 

nám dozajista přinese zase zcela nové podmínky.  
 Byly zmíněny výstavy, a tady je na místě se vrátit k naší tradiční pouťové prezentační 
výstavě. O vavřinecké pouti bylo počasí naštěstí celkem příznivé, teplo bylo snesitelné, a tak jsme 
mohli, jako každoročně, v naší chovatelně přivítat mnoho zájemců o chovatelské exponáty a 
především opět děti jako nejvděčnější obdivovatele všech vystavovaných zvířat. Všem Vám, 
našim milým návštěvníkům, děkujeme za podporu a ocenění našeho chovatelského úsilí a těšíme 
se na další milá setkání. V současné době některé z nás čekají již zmíněné hodnotitelské výstavy, 
podzimní probírka letošních přírůstků do chovů a příprava na nadcházející zimní období. Tolik 
tedy krátká odbočka k uplynulému létu a v příštím příspěvku se opět vrátíme k tématu českých 
králíků, se kterým jsme započali před prázdninami. 

Jaroslav Kubát 


