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Nová zelená úsporám 

 
Odstartoval příjem žádos� v 
novém programovém období. 
Program má několik novinek: 

• je určený i pro bytové 
domy; 

• lze žádat  na instalaci 
venkovní s�nící techniky; 

• na výstavbu zelené 
střechy; 

• na hospodaření s 
dešťovou vodou; 

• na zřízení dobíjecích 
stanic pro elektromobil; 

• na výsadbu stromů okolí 
bytových domů. 

Příjem žádos� by měl trvat 
minimálně do poloviny roku 
2025. 

Upozornění 

Výsledky voleb do PS ve Vacově 

Kandidátní lis�na Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Strana zelených 5 0,64 

2 Švýcarská demokracie 0 0,00 

3 VOLNÝ blok 8 1,02 

4 Svoboda a př. Demokracie (SPD) 75 9,61 

5 Česká str. sociálně demokrat. 23 2,94 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,12 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 20 2,56 

9 Aliance pro budoucnost 1 0,12 

10 Hnu� Prameny 3 0,38 

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 26 3,33 

13 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 247 31,66 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,12 

16 Koruna Česká (monarch, strana) 2 0,25 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 86 11,02 

20 ANO 2011 219 28,07 

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 4 0,51 

22 Moravané 0 0,00 

18 KomunisMcká str. Čech a Moravy 59 7,56 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

1209 782 64,68 782 780 99,74 
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Ze života ve Vacově 

 
 

Pohádkové odpoledne 

 
 Stalo se již tradicí, že každou první sobotu 
v měsíci září zveme děM i s rodinnými příslušníky na 
procházku lesem za pohádkovými postavami. Ani letos 
tomu nebylo jinak. 

 Na startu ve Vlkonicích u kuželníku přivítala 
kočička s vílou 147 dě�. Předaly jim úkolový list a vstříc 
zážitkům se děM vydaly po vyznačené trase. Za správně 
splněný úkol dostávaly obrázkové razítko. Na prvním 
stanovišM se setkaly s hastrmany. Z jejich rybníka si 
vylovili kapry jen trpěliví rybáři. O kousek dál jim 
cikánky nabídly klobouk plný úkolů. Razítko dostaly za 
splnění alespoň jedné z vylosovaných sportovních 
disciplín. Přání zahrát si občas na kouzelníky se dětem 
splnilo u dvou mladých kouzelnic. S čerty nejsou žerty, 
ale ani s čerMcemi, přestože jim tentokráte dovolily 
provádět všelijaké lumpárny. Myslivci umožnili střílet 
na zajíce a kuželky z opravdové pušky. Pokladnice 

pirátů ukrývala spoustu zajímavých cennos�. DěM 
odhalily, co piráM uloupili. Ani Pat a Mat či šenkýřky 
v dobovém obleku nedali razítko bez prokázání 
zručnosM. Na návštěvě u Rumcajsových si procvičily 
postřeh a paměť při hrách se šiškami. Na posledním 
jedenáctém stanovišM se zastavily u lesních žínek. 
Rozeznání stromů a jejich plodů zvládly na výbornou. O 
lesních rostlinách a houbách přednesly básničky a 
zazpívaly písničky. 
 
 Slunečné počasí provázelo skupinky lidí celé 
odpoledne. S úsměvem na tváři se všichni sešli u 
rybníčku. DěM se potěšily z dárku a zaslouženě se 
občerstvily opečenými dobrotami. Až do pozdního 
odpoledne pak skotačily a všichni se příjemně bavili. 
Pořadatelé děkují za slova chvály od rodičů. Na příš� 
pohádkové odpoledne s vámi se těší 

parta Vlkoňáků 
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Pasování na čtenáře 

 Na konci první třídy je pěknou tradicí pasování 
prvňáčků na čtenáře. My jsme si na slavnostní 
odpoledne kvůli Covidu-19 počkali až do třídy druhé. 
Ve středu 6. října jsme ve venkovní učebně naší školy 
dokázali, že číst opravdu umíme.  

 Při slavnostním slibu dě, paní knihovnici 
přislíbily, že budou mít knihy rády a že se o ně budou 
dobře starat. Pan spisovatel Hynek Klimek, u dě/ 
známý jako ministr pro strašidla, všechny dě, pasoval 
na opravdové čtenáře. Každý dostal průkazku do 
knihovny, knihu a další hezké dárečky.  

 Již brzy se společně vypravíme do obecní 
knihovny. Slavnostním klíčem, který jsme si vyrobili ve 
škole, odemkneme knihovnu a vstoupíme do světa 
pohádek, příběhů… 
 Tato akce se uskutečnila za finanční podpory 
MAS Šumavsko Malenice a obce Vacov. Děkujeme. 
 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
 

Poděkování 

 Ve čtvrtek 23. září 2021 se v prostorách Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích konalo vyhlášení 
IBM firma roku 2021 a MONETA živnostník roku 2021 pro Jihočeský kraj. Firma STTEN s.r.o., Nespice 50, byla 
nominována mezi finalisty této pres,žní soutěže.  
 Tímto děkuji všem zaměstnancům firmy za týmovou spolupráci a firmě STTEN s.r.o. přeji mnoho úspěchů 
v dalších letech. 

Za firmu STTEN s.r.o. - Dr. Jan Šťastný MBA, jednatel 
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Ze školy 

 Výukový program ve Stožci pro 2. a 3. třídu 
 
 K příležitos, 30. výročí vyhlášení NP Šumava 
připravili ve Stožci pro dě, z partnerských základních 
škol výukový program v nové „Lesní dílně“.  
 V pátek 8. října si druháci a třeťáci udělali výlet 
do této krásné šumavské obce. V učebně Lesní dílny, 

která se nachází přímo u Studené Vltavy, si každý 
vyrobil jednoduchý obrázek z přírodních materiálů, ve 
venkovním areálu se dě, hravou formou seznámily se 
životem vlků.  Před odjezdem jsme ještě navš/vili 
informační středisko environmentální výchovy, které 
nabízí zajímavé informace o šumavské přírodě pro 
všechny věkové kategorie.  
 Za perfektně připravený program posílají druháci 
a třeťáci do Stožce veliké poděkování.  
Více informací o nové Lesní dílně ve Stožci lze najít na 
stránkách NP Šumava. 
 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 

 
 

Září v mateřské škole 
 
 V září jsme v MŠ mezi sebou přivítali nové 
kamarády. Ve všech odděleních probíhala adaptace na 
školku a denní režim. Ještě teplé slunečné dny jsme 
využili k prvním procházkám v okolí a také pro hry na 
zahradě. 
 Při hrách uvnitř dě, využily nově zakoupenou 
„polikarpovu stavebnici“. Jedná se o stavebnici, kterou 
tvoří sada dřevěných geometrických tvarů a objektů. 
Pomocí tyčí a kolíků lze vše vzájemně spojovat a 
vznikají tak stabilní konstrukce – hrady, vozíky, opičí 
dráhy i pirátské lodě. 
Předškoláci strávili týden s liš,čkou a Budulínkem. Dě, 
se prostřednictvím pohádky setkaly s liš,čkou. 
Vyzkoušely si liščí dráhu, prokázaly odvahu při 

prolézání liščí nory a pomáhaly zachránit Budulínka. 
Proměnily se na badatele a zkoumaly, jak se hrášek 
namočením změní, porovnávaly velikos,, počítaly 
hrášek. Zjis,ly, že se s hráškem dá i hrát a vytvářely 
krásné geometrické tvary a stavby. 
 U prostředníčků proběhlo září v duchu adaptace. 
Zaměřovali jsme se především na přije/ nových 
kamarádů do kolek,vu a na pravidla ve třídě. Naučili 
jsme se nové básně s pohybem, písničky a spousty 
pohybových her. Hodně času jsme trávili venku na 
zahradě, kde jsme si užívali ještě pěkného počasí nebo 
jsme šli na procházku sbírat spadané lis/. Třída je velmi 
pracovitá, ráda tvoří a krásně spolupracují. 
 21. 9. nás ve školce navš/vil živý ježek. V rámci 
projektového dne „Jak se hladí ježek“ realizovaného ve 
spolupráci s MAS Šumavsko k nám přijela paní 
Růžičková ze záchranné stanice Třeboň a přivezla nám 
dva ježky, Borůvku a Bodlinku. Dě, se o životě ježků 
dozvěděly spoustu informací, mohly si ježky pohladit, 
naučily se básničku, společně vytvořily ježkoviště a 
strávily krásné dopoledne ve společnos, živých 
zvířátek. 
 V posledním zářijovém týdnu proběhla 
logopedická depistáž, neboli orientační vyšetření 
vývoje řeči. Vyšetření bylo provedeno logopedkou se 
státní zkouškou a dlouholetou praxí. Rodiče obdrželi 
zprávu z depistáže a případně i doporučení k zahájení 
logopedické péče. 
 

kolek)v MŠ 
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Chovatelův dvorek 

 Ve dnešním příspěvku našeho chovatelova 
dvorka si opět po nějaké době představíme další-
ho zástupce českých plemen holubů. Tentokrát 
to bude opět plemeno vzhledově velmi zajímavé. 
Jedná se o českou čejku. Je to opět holub domácí 
v národním rázu barevného holuba čejky. Je zají-
mavý pernatými ozdobami - varianta rousná, s 
výraznými vějíři per na  běhácích, ale může být i 
bezrousá. Stejně tak čejka může mít  chocholku, 
širokou, lasturovitou, zakončenou postranními 
růžicemi, a nebo může být hladkohlavá. Protože 
se česká čejka řadí k tzv. barevným holubům, to 
znamená, že byla vyšlechtěna pro co nejlepší 
barevnost a charakteris,ckou kresbu, je na ní 
nejzajímavější její zbarvení. Trup je celý bílý, ba-
revná jsou pouze křídla a tzv. kapka na hlavě - 
barevná skvrna tvaru mandle, která se špičkou 
dotýká kořene zobáku. V případě rousných jedin-
ců jsou probarvená i rousná pera. Barevných rázů 
je celá řada - černá, červená a žlutá barva, bez-
pruhé, pruhaté a kapraté barevné rázy jsou i bar-
vách modrá a stříbřitá. Ve všech barvách mohou 
být i bělopruhé a šupkaté. Raritou ve zbarvení 
české čejky je barevný ráz - kropenka. Je to jedi-
ný holub tohoto zbarvení. V Německu je dokonce 
považována takto zbarvená čejka za samostatné 
plemeno.  
 O tělesné stavbě, rozšíření a chovu zase v 
příš/m příspěvku. Tak na shledanou! 

 
Jaroslav Kubát 



 
 

                              
SDH Javorník srdečně zve na  

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ NA JAVORNÍKU 
v sobotu 13.11. 2021 od 20.00 na sále Hotelu Krásná vyhlídka. 

K tanci dále zahraje kapela Hartl Band z Radešova. 
Folklórní předtančení a hnětýnková volenka v doprovodu  

Pošumavské dudácké muziky. Bohatá tombola. 
 

Během celého dne vás Restaurace Krásná vyhlídka a Penzion Na Podlesí zvou  
na posvícenskou husu a další tradiční dobroty. 

Předprodej a rezervace v Hotelu Krásná vyhlídka na tel.: +420 388 431 071 
a Penzion Na Podlesí na tel.: +420 702 895 316. 

 

***** 
Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                                            

14. SETKÁNÍ SENIORŮ                                                                                   
s malým pohoštěním                                                                                                   

v neděli 14. 11. 2021 od 14.00 hod. v obecním sále.   
                                                 

 ***** 
 

Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov zvou na                                                                            
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

a divadelní představení pro děti 
PEKLO S NEVĚSTOU 

v provedení Divadelního spolku Bouček. 
Obecní sál Vacov v neděli 28. 11. 2021 od 16.00 hod. 

Rozsvícení stromu  na autobusovém nádraží ve Vacově v 17.00 hod. 
 

***** 
Obec Vacov zve na tradiční 

MIKULÁŠSKOU POUŤ  
v neděli 5. 12. 2021 ve Vacově na náměsF. 

 

 ***** 
SDH Javorník již tradičně srdečně zve na 
ADVENTNÍ TROUBENÍ NA JAVORNÍKU 
v sobotu 11. 12. 2021 od 17.00 hodin. 

Již tradičně Vás zveme v podvečerní čas ke kapličce sv. Antonína na Javorníku. 
Přijďte společně prožít vánoční atmosféru. Opět se rozezní vánoční melodie 

nejen v podání trubačů. 
Punč i jiné teplé nápoje budou pro vás připraveny. Pakliže nebude příznivé 

počasí, vyhrazujeme si právo akci zrušit. 
 

***** 
Obec Vacov srdečně zve na divadelní představení  

BOSÉ NOHY V PARKU 
v pátek 17. 12. 2021 od 19.00 hod. v obecním sále ve Vacově. 

Vstupné 450,- Kč. 
Rezervace a předprodej vstupenek v Obecní knihovně ve Vacově, Pavla Valtová, 

tel.: 388 421 270 
 

 ***** 
Všechny akce se uskuteční v případě, že nebudou zpřísněna vládní opatření  

pro, šíření Covidu-19. 
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Nové knihy 

Vojtěch Bernatský 
Jak dostat ta/nka do 
polepšovny 
 
Lisa Reganová 
Matčin hrob 
 
Anna Bolavá 
Do tmy 
Ke dnu 
 
Anne Jacobsová 
Něžný měsíc nad Usambarou 
 
Robert Vano 
Fotka nemusí být ostrá 
 
Delia Owensová 
Kde zpívají raci 
 
Pavel Kolář 
Posilování stresem 
 
Lucinda Riley 
Olivovník 
 
Paulina Swist 
Chobotnice 
Podraz 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce Z knihovny 
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Společenská kronika 

Tel.: 388 431 270                                    

E-mailknihovna@vacov.cz 
Elektronickou verzi naleznete na: 

h�p://www.vacov.cz/ 

 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech do-
mácnos! 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                 

krá't příspěvky přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 
nemusí vždy souhlasit 
s názory redakce. 

V září a říjnu 2021 oslavili životní jubilea ;to občané:  

Diamantová svatba 

 
 21. září 1961 byl svatebním dnem Jaroslavy Kvapilové a Josefa Krejčího. Po šedesá; letech se vrá;li do 
Nespic, rodné vísky nevěsty, aby zde oslavili diamantovou svatbu.  Šedesá;letý svazek symbolizuje diamant - 
tvrdý, krásný, vybroušený.  A stejný je i svazek manželů Krejčových.  
 Společně vychovaly tři dcery. Dnes mají 7 vnoučat a 10 pravnoučat. Všichni tvoří velkou a milující 
rodinu. A to je důkazem, že jejich manželství bylo opravdu naplněno. 
 Přejeme  do dalších let mnoho lásky a zdraví. 

 

Škopková Věra Vlkonice 94 let 

Albrechtová Jiřina Javorník 88 let 

Gruberová Marie Vlkonice 88 let 

Caisová Blažena Vlkonice 87 let 

Menšík Jan Přečín 87 let 

Vítovcová Marie Vlkonice 84 let 

Chum Václav DD Kůsov 82 let 

Kůsová Ludmila Vlkonice 82 let 

Mourková Eva Rohanov 81 let 

Kordíková Jana Rohanov 75 let 

Roučková Zdenka Přečín 75 let 

Ševčík Václav Vlkonice 75 let 

Škopek Josef Vlkonice 75 let 

Foltýn Petr Vlkonice 70 let 

Pilná Anna Přečín 70 let 

Roučka Miroslav Vlkonice 70 let 
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Ve dnešním příspěvku našeho chovatelova dvorka si 
opět po nějaké době představíme dalšího zástupce 
českých plemen holubů. Tentokrát to bude opět 
plemeno vzhledově velmi zajímavé. Jedná se o 
čejku

barevného holuba čejky. Je zajímavý pernatými 
ozdobami 
běhácích, ale může být i bezrousá. Stejně tak čejka 
může mít  chocholku, širokou, lasturovitou, 
zakončenou postranními růžicemi a nebo může být 
hladkohlavá. Protože se česká čejka řadí k tzv. 
barevným holubům, to znamená, že byla vyšlechtěna 
pro co nejlepší barevnost a charakteris;ckou kresbu, 
je na ní nejzajímavější její zbarvení. Trup je celý bílý, 
barevná jsou pouze křídla a tzv. kapka na hlavě 
barevná skvrna tvaru mandle, která se špičkou dotýká 
kořene zobáku. V případě rousných jedinců jsou 
probarvená i rousná pera. Barevných rázů je celá řada 
- 
kapraté barevné rázy jsou i barvách modrá a stříbřitá. 
Ve všech barvách mohou být i bělopruhé a šupkaté. 
Raritou ve zbarvení české čejky je barevný ráz 
kropenka. Je to jediný holub tohoto zbarvení. V 
Německu je dokonce považována takto zbarvená čejka 
za samostatné plemeno. 

Inzerce 

  

• Hledám paní na hlídání 1,5 ročního chlapečka. Info na tel.:  607 257 620 Eva Niebauerová. 

• Hotel Rohanov Vás zve do restaurace na ochutnávku z našeho nového zimního jídelního lístku. Dále 
nabízíme polední zvýhodněné menu (polévka + hlavní chod za 129,- Kč), domácí pizzu a hamburgery. Máme 
otevřeno denně od 11 hodin. Na víkend 13. až 14. listopadu chystáme šumavské husí hody s ochutnávkou 
svatomar;nských vín. 


