
 

Výročí v říjnu 
 

 
⇒ 2.10.1421 – Husité zvítězili v bitvě u Žatce nad německými křižáky. 
 

⇒ 28.10.1636 - V Cambridge v USA založena Harvardova univerzita. 
 

⇒ 13.10.1781 – Císař Josef II. vydává tzv. Toleranční patent – vyhlašuje 
neomezenou náboženskou svobodu. 

 

⇒ 16.10.1846 – Americký lékař William Morton provedl veřejnou operaci, 
při níž bylo poprvé využito anestézie. 

 

⇒ 18.10.1851 – Herman Melville vydává knihu Bílá velryba. 
 

⇒ 28.10.1886 - Slavnostně odhalena Socha svobody ("Statue of Liberty 
Enlightening The World") na Liberty Island v New Yorku, dar Francie 
Spojeným státům. 

 

⇒ 17.10.1931 – Al Capone byl usvědčen z krácení daní. 
 

⇒ 21.10.1941 – 11. východní československý pěší prapor pod velením 
podplukovníka Karla Klapálka posílil obranu Tobruku.  

 

⇒ 30.10.1941 – Začala jedna z velkých bitev Velké vlastenecké války – Bitva 
o Sevastopol. 

 

⇒ 24.10.1956 – Sovětská invaze do Maďarska. 
 
 

⇒ 31.10.1961 – Z Leninova mauzolea je odstraněno tělo Stalina. 
 

⇒ 12.10.1971 – Na Broadwayi v New Yorku má premiéru muzikál Jesus 
Christ Superstar. 

 

⇒ 5.10.1991 – Vydáno první oficiální jádro operačního systému Linux, verze 
0.02. 

 

⇒ 4.10.2001 – Tupolev Tu-154 Sibiřských aerolinií spadl do Černého moře 
po zásahu ukrajinskou střelou S-200. Zahynulo 78 osob. 

 

⇒ 25.10.2001 – Microsoft vydal Windows XP. 
 

⇒ 6.10.2006 – Dokončena dálnice D5. 
 (http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 

Dne 15.9.2011 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Vacov v pořadí osmé v tomto 
volebním období. Přítomno bylo 11 z 15 zvolených zastupitelů, 4 byli řádně omluveni. Starostou 
přednesený návrh programu byl zastupiteli jednomyslně schválen. 
 
Informace ze zasedání: 
• Stavební technik předložil zastupitelům žádost o vyjádření k výstavbě zemědělské usedlosti 

s bytem v k.ú. Rohanov. Po krátké diskusi k této záležitosti proběhlo hlasování, ve kterém  
se zastupitelé jednomyslně vyjádřili proti záměru této výstavby. 

• V dalším bodě seznámil starosta zastupitele se zpracovanou projektovou studií řešící 
navýšení stávající kapacity MŠ ve Vacově. S obdobným problémem se v současné době 
potýká velká řada měst a obcí. Tato studie řeší využití velkého půdního prostoru ke zřízení 
další učebny pro „předškoláky“. Jedná se o poměrně zdařilý návrh, který též nemalou 
měrou vylepšuje i celkový vzhled budovy.  Orientační rozpočet zatím proveden nebyl. 
Vzhledem k celkovému rozsahu stavebních úprav a kompletnímu technickému vybavení 
další učebny se dají předpokládat finanční náklady, které se značnou měrou promítnou v 
případě realizace do rozpočtu obce. Starosta proto nechal odsouhlasit zastupiteli tento 
záměr, jehož realizace je žádoucí do konce srpna 2012. Některé obce řeší tento problém 
zřízením oddělené učebny MŠ v jiných prostorách. Toto řešení, jehož realizace vyjde 
„relativně levněji“, má však i své problémové stránky. 
  Poznámka: Po konání zastupitelstva  proběhlo  v této věci 
jednání s pracovníky Krajské hygienické stanice.  Ti posoudili 
zpracovanou studii z hlediska hygienických norem a konstatovali, 
že jak prostory, tak vybavení umožňuje navýšení kapacity o 25 
dětí. Po určité malé úpravě ve stávajících prostorách by tak 
kapacita školky mohla dosáhnout 85 dětí. Tento stav by měl být 
vyhovující pro zájemce nejenom z naší obce, ale i spádových oblastí (děti z okolních obcí, 
které poté nastupují do naší ZŠ). 

• Starosta dále seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 4 k 31.7.2011. 
Zastupitelé po krátkém komentáři  předložený dokument schválili. 

• Hlavní bod  z výstupu stavební komise a rady obce se týkal návrhu  prodejní ceny 
stavebních parcel „Pod Dubem“. Cílem bylo nastavit cenovou hladinu tak, aby byla 

„relativně dostupná“ pro zájemce o výstavbu v naší obci a zároveň 
eliminovala určité náklady vložené do této výstavby základního 
technického vybavení z rozpočtu obce. V rámci I. etapy výstavby ZTV 
byla zhotovena odděleně splašková a dešťová kanalizace  (pro jednotlivé 
parcely), dále vodovodní řad s přípojkami, kabelové rozvody NN pro 
jednotlivé parcely a určité zemní práce v souvislosti s přístupovými 
komunikacemi. Na tuto I. etapu se podařilo zajistit dotaci ve výši 8 mil 

Kč (vč. DPH) a další téměř 1 mil Kč byla povinná spoluúčast obce. Druhá etapa (v 
obdobném finančním rozsahu) zahrnovala výstavbu komunikací, parkovišť, opěrných zdí, 
veřejného osvětlení,  automobilových stání, osazení dopravního značení, výsadbu zeleně 
atd. Na tuto etapu se již „vlivem řady okolností“ dotaci získat nepodařilo. Proto bylo 
přistoupeno k finančně méně náročnému řešení, které umožní výstavbu. Je však také 
skutečností, že infrastruktura „dodělaná do posledního detailu před vlastní výstavbou 
rodinných domů“ je obvykle do určité míry těžkou technikou poničena. Za takovýchto  
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• 28.9. St. svátek           
Den české státnosti 

 
 

• 8.10. ve 13 hodin  
Výlov rybníka v 
Přečíně 

 
 

• 28.10. St. svátek         
Den vzniku 
samostatného 
československého státu 

 
 

• 30.10.           
Konec letního času 

 
 
 

Bezproudí 
 

3.10.  7-12 hodin  
Čábuze 

 
6.10.  7-16 hodin  

Mladíkov 
 

okolností je vhodné  závěrečné úpravy provést až po dokončení 
výstavby nebo alespoň její podstatné části. Před stanovením 
návrhu ceny pozemků byly prověřeny ceny stavebních pozemků v 
obcích obdobné velikosti, stejně tak ceny stavebních pozemků 
nabízených  v naší obci jinými subjekty. V neposlední řadě, jak již 
bylo řečeno, byly i do určité míry  do ceny promítnuty finanční 
náklady vložené obcí do přípravy ZTV.  Poté byla navržena cena 
350 Kč (vč. DPH) za 1 m2 stavební parcely. Jedná  se o cenu, jejímž 
cílem je zejména podpora výstavby v naší obci. Tržní cena by se,     
s ohledem na vložené náklady do výstavby i cenu samotných 
pozemků, pohybovala v jiných dimenzích. Starostovi bylo proto 
uloženo konzultovat návrh smlouvy o prodeji st. parcel s právním 
poradcem. Cílem je pokud možno zamezit  spekulacím s těmito 
pozemky (myšleno jejich koupí za účelem dalšího prodeje). Prodej 
každé stavební parcely bude stejně (tak jak stanoví zákon) 
schvalován individuelně zastupitelstvem obce. Zastupitelé poté 
předložený návrh prodejní ceny schválili. 

• Zastupitelé dále odsouhlasili ukončení smlouvy s firmou Kvint s.r.o 
Vlachovo Březí na výstavbu II. etapy ZTV z důvodu, že se na tuto 
stavbu  v hodnotě téměř 9 mil. Kč (vč. DPH) nepodařilo získat 
dotaci. 

• Další body stavební komise se týkaly prodeje a koupě určitých 
pozemků v obci. I tyto návrhy byli zastupiteli schváleny. 

 
Z další činnosti 
• Firma Swietelsky stavební s.r.o. provádí výstavbu komunikací na 

ZTV „Pod Dubem“. Tato firma dodala v rámci výběrového řízení 
nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 1.979.695 Kč. 

• Osazování předepsaných dopravních značek na ZTV provádí          
z důvodů úspor pracovníci obce. 

• Dokončena byla rekonstrukce chodníku u panelového domu čp. 
101 ve Vlkonicích. Stav stávajícího chodníku v určitých částech již 
neumožňoval bezpečnou chůzi.  Akci, na kterou se podařilo získat 
dotaci z Programu obnovy venkova (POV) ve výši 120 tisíc Kč, 
provedla firma HUKO s.r.o Prachatice. Povinný finanční podíl 
obce byl ve stejné výši. 

• Další aktivity obce budou zveřejněny v následujícím vydání 
zpravodaje. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

po út st čt pá so ne 

26 27 28 29 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 28 29 30 

ŘÍJEN 2011 

Znovu připomínáme 
zákaz pálení listí a 
dalších zahradních 

zbytků mezi obytný-
mi domy, kde lidé 

větrají a suší prádlo. 
 

Vl. Chum 



A opět setkání…. 
 

V sobotu 25. června letošního roku proběhlo v pořadí již osmé setkání spolužáků, kteří ukončili 
školní docházku v letech 1953 či 1954 ve vacovské škole.  Podle tehdejších pravidel končila škol-

ní docházka osmou třídou, ale část žáků mohla absolvovat 
ještě devátou třídu, tzv. JUK (jednoletý učební kurz). 
Setkání se uskutečnilo po dvou letech od minulého. Přípravu 
srazu a jeho průběh zajišťoval pan Josef Vachel, kterému je 
nutno vyslovit velké díky a uznání. Uvědomíme-li si co 
všechno musel zajistit: po stanovení termínu zajistil sál, tisk 
pozvánek a jejich rozeslání, napečení sladkostí ať již v rámci 
rodiny či u profesionální cukrářky, květiny pro dámské 

účastnice srazu, účast starosty obce Vacov a fotografa. 
 Setkání se zúčastnilo celkem 25 spolužáků a jedna učitelka – paní Chumová. Při sledování 
počtu účastníků jednotlivých srazů dochází vlivem stáří a nemocí k trvalému poklesu. 
I když v tehdejší době nebyl problém s počtem žáků v jednotlivých třídách jako v současné době. 
My jsme měli dvě třídy, a to A i B, a v každé bylo po 38 žácích. 
Dle dostupných informací však již 28 spolužáků není mezi námi. Někteří spolužáci omluvili svou 
neúčast telefonicky či dopisem. Hlavní příčinou neúčasti byly již zmíněné nemoci ať už osobní, či 
v rámci rodiny. 
 Zmínit bych se chtěl o neúčasti p. Josefa Máchy. Jeho zavál  život  do daleké Senice. V mi-
nulosti se pravidelně účastnil setkání. Posledních dvou srazů se neúčastnil z důvodu lázeňské péče 
poskytnuté od bývalého zaměstnavatele. Zaslal omluvný dopis a posléze i pozdravný pohled z lé-
čebného pobytu. Zároveň požádal o zaslání společného fota, což mu bylo samozřejmě splněno.  
Nyní k vlastnímu průběhu setkání. Přítomné přivítal Pepa Vachel, pronesl zdravici s přípitkem a 
popřál všem hodně zdraví do dalších let. Chvilka ticha byla věnována vzpomínce na již zmíněné 
zemřelé. 
 Poté se ujal slova starosta obce, pan Miroslav Roučka, který v krátkosti seznámil s rozvojem 
vacovského regionu. Vyjmenoval některé provedené akce a podotkl obtížnost v zajišťování fi-
nančních prostředků. Následně se dostavil fotograf p. Uhlíř J., který v krátkém čase po fotografo-
vání donesl část fotografií těm, kteří opustí setkání v jeho průběhu. Zbytek pak přinesl později, 
takže všichni účastníci si ze setkání odnesli společnou fotografii. I jemu patří za obětavý přístup 
vřelé díky. V další části seznámil p. Vachel s došlými omluvnými dopisy a telefonáty.  
 Poté následovala vzájemná diskuze mezi spolužáky, vyplněná občasným zpěvem za dopro-
vodu harmoniky. Harmonikáře zajistil a přivezl Bohouš Cuhra. Vzájemná debata pokračovala i po 
slavnostní večeři. Pak již docházelo k postupnému loučení a odchodu některých účastníků. Při od-
chodu žen byly všem předány již zmíněné květiny. V porovnání s minulým setkáním se tohoto 
nezúčastnili další dva učitelé, a sice pánové Chrástka J. a Matějka J. Pan Matějka se omluvil, že v 
sobotu dopoledne má akci a v odpoledních hodinách pak musí odpočívat. Pan Chrástka se nedo-
stavil, protože v této době byl na plánované návštěvě. 
 Při diskuzi o termínu příštího setkání bylo konstatováno, že červen je z důvodu konce škol-
ního roku, počátku dovolených v rodinách méně vhodný. Proto bude případné další setkání posu-
nuto  na září. 
 Aby nebyl p. Vachel v organizaci srazu tak sám, přispěl jsem mu radou, předáním části po-
zvánek a zajištěním finančních záležitostí. 

S. Venclík 
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Číslo 9, 27. září 2011  
 

Beseda nad novou  
knihou  

Šumavská světýlka 
 

V pátek 9.9. v podvečer 
se milovníci knih a regi-

onálních autorů sešli na 
autorském čtení  paní 
Michaely Vacíkové a 

Zdeňka Janíka. Oba dva 
nám poutavým způso-
bem představili svou 

novou společnou knihu 
Šumavská světýlka 

aneb  hold Šumavě a 

dárek dětem. Půvabný a 
milý večer byl zakončen 

autogramiádou. 
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Stezka v korunách stromů 
 
 Konečně se počasí umoudřilo a ukázalo  nám, jak má takové léto vypa-
dat. A takovýchto dnů využívají samozřejmě i  klienti DOZP Sociální pohoda, 
o.p.s., Javorník  k   různým   výletům.   Jeden z nich, 25. srpen, jsme si naplá-
novali strávit v německém Národním parku Bavorský les.  

Ráno jsme nasedli do klimatizovaného autobusu a 
natěšeni  vyrazili směr Německo. Procházet se nad 
zemí ve výšce 8 až 25 m nenarušenou přírodou? 
Tento jedinečný pohled z nezvyklé perspektivy nám 
nabídla Stezka v korunách stromů v Národním par-
ku Bavorský les.  Zde jsme si  ve smíšeném lese 
vychutnávali nové a neznámé dobrodružství. Nej-
krásnějším byl vrchol stezky - 44m vysoká jedineč-

ná  věž, též nazývána Bavorská Eifelovka, ze které jsme byli odměněni neza-
pomenutelným výhledem. 
 Národní park, tvořen rozlehlými lesy, nám dal skvělou možnost odpo-
lední procházky. A jak se nám v Německu líbilo? Na tuto otázku  nejlépe od-
pověděli klienti sami  – super. 

Mrázková Jana 



Pozvánky na akce: 
 
 

Obec Vacov srdečně zve  
na  

VÝLOV RYBNÍKA Židák v Přečíně  
v sobotu 8.10.2011 od 13 hodin 

Připraveno malé občerstvení  z ryb - horké i studené nápoje  
V případě příznivého počasí  posezení u harmoniky 

 
 

 
Obecní knihovna ve Vacově se připojuje k celostátní akci 

TÝDEN KNIHOVEN 
 3. - 5.10.2011 

 

Celý týden amnestie dlužníků,  
zapomnětlivci využijte možnost vrátit knihy bez pokuty ! 

 
 

 
Připravujeme na prosinec  : 
 
předvánoční koncert  JIŘÍHO ZONYGY (vítěze soutěže X-Factor)                
s kapelou Větry z Jihu.  Program tvoří středověká hudba i lidové písně         
v autorském podání. Především však obsahuje řadu známých a 
oblíbených vánočních koled v osobité interpretaci.  
Předprodej vstupenek koncem října. 
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Zd. Janík 
Oboroh 

 
Z prvního z Polonin 
živí se chasidští koníčci 
z druhého u Hubků 
šumavské srnky 
Kol obou pláně  
  a mokřady 
a bystré potoky 
co kdysi bývaly 
dokonce tu a tam 
i zlatonosné. 
 
 
 

Mladí hasiči z Benešovy Hory vyhráli hasičskou ligu! 
 

Nejmladší hasiči z Benešovy Hory se 9.7. zúčastnili první soutěže v rámci Šumavské 
hasičské ligy, která se konala v Budilově. To ještě ani netušili, že se tuto sezónu stanou 
mistry, že celou ligu vyhrají. A jak tedy jejich cesta k vítězství vypadala? 
Onu první soutěž se jim příliš nedařilo. Ani nemohlo! Selhala totiž časomíra, tak si domů 
odvezli nulový bodový zisk, stejně jako ostatní družstva. O týden později již časomíra 

nevypověděla a našim se zadařilo. Odvezli 8 bodů za druhé místo. V domácím prostředí, na naší noční 
soutěži, se opět vyšplhali na ,,bednu“, tentokrát na třetí místo se sedmibodovým přídělem. Prázdniny 
zakončili svým premiérovým vítězstvím v Dolanech, s časem 19,38 dosáhli na plných 10 bodů. 
 Vše vypadalo idylicky, vítězství bylo téměř jisté. V Bohumilicích se jim útok vyloženě nepovedl, 
skončili až sedmí a to pouze se třemi body. O nic více je nepotěšil ani fakt, že po spočtení bodů byli 
náhle na prvním místě v celkovém pořadí, ale společně s Dřešínem. Po schůzi rady ŠHL se naši 
dorostenci ovšem dověděli, že v jejich prospěch hraje jedno vítězství, a to právě to dolanské. 
 Závěrem bych chtěl za celý sbor poděkovat všem mladým hasičům za skvělou reprezentaci a 
trenérům spolu s vedením SDH Benešova Hora za dobré vytrénování jejich svěřenců, dnes už šampiónů. 
Děkuji též firmě STTEN, která přispěla na činnost mladých hasičů v průběhu letošní sezony. 

Jakub Vácha 



Číslo 9 , 27. září 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

V měsíci  srpnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 
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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: J.Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

 
 
 

Od 1.10.2011  
Klostermannova rozhledna 

na Javorníku  
dočasné uzavřena. 

 
 

Inzerce 
 
• Prodám byt ve Vacově, 3+1 s halou, lodžie. 2. NP, parkování u domu, dům i okolí po 

kompletní rek., výtah. Cena dohodou. Tel. 720 418 009. 
 

• Pronajmu byt, garáž a zahradu v rodinném domě ve Čkyni. Cena dohodou. Tel. 724 
110 754. 

Ludmila Machová Javorník 70 let 
Marie Píchová Vlkonice 80 let 
Jarmila Dvořáková Vlkonice 81 let 
Božena Trojanová Javorník 83 let 
Viktorie Vojáková Rohanov 84 let 
Marie Bláhovcová Žár 86 let 
Jaromír Padrta Miřetice 87 let 
Růžena Chumová Miřetice 90 let 
Vlasta Lešáková Vacov 92 let 

Marie Honnerová DD Kůsov 60 let 



Stránka 8 Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin 
 
Všímavému pozorovateli stěží unikne nápadně fialově kvetoucí hořeček 
mnohotvarý český, který od konce srpna do začátku října vykvétá na 
několika lokalitách v okolí Vacova. Nejbohatší lokalitou v blízkosti 
Vacova je Přírodní památka Háje u Onšovic, kde letos rozkvetly téměř 
tři tisíce hořečků. Poprvé od roku 2005 vykvetlo 20 rostlin i u lomu 
u Jaroškova, kde mezi lety 2006 –2010 nebyl pozorován žádný hořeček.  
Právě fialově kvetoucí hořeček přilákal v půli září do Vacova skupinu asi 
40 ochranářů, mezi nimi byli zástupci Agentury ochrany přírody              
a krajiny ČR (AOPK ČR) – tj. zástupci chráněných krajinných oblastí a 
krajských středisek AOPK ČR, dále odborníci z národních parků, krajů, 
muzeí, nevládních sdružení i další zájemci. Účastníci setkání byli 
seznámeni s nově schváleným Záchranným programem pro hořeček. 

Stěžejní bylo vzájemné předání zkušeností, jak nejlépe pečovat o lokality tohoto vzácného 
druhu, aby ho v okolní přírodě mohly obdivovat a těšit se z něj i následující generace. Ač 
jsou totiž letos některé lokality na druh bohaté (např. Onšovice, kde ale např. v roce 2004 
byly jen 4 kvetoucí rostliny), je tento druh u nás a v sousedních státech ohrožen vyhynutím. 
Příčinou jeho ohrožení je změna způsobu hospodaření - upuštění od pastvy a pravidelné 
seče, rozorání luk a pastvin, zarůstání křovinami nebo přímé zničení lokalit.  

 Proto byl na jeho záchranu připraven projekt nazývaný Záchranný program, který 
letos v únoru schválilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem Záchranného programu je 
pečlivou péčí o lokality, která zahrnuje zejména seč, vyhrabávání stařiny a vysekávání 
dřevin, zajistit hořečku ideální podmínky pro růst a šíření.  

Držte nám palce, ať se to povede! 
Anna Šlechtová, Oddělení záchranných programů ohrožených druhů AOPK ČR 

Kontatky:  
Pokud máte zájem se o druhu i záchranném programu dozvědět více, můžete navštívit 
stránky www.zachranneprogramy.cz, nebo si v knihovně ve Vacově u paní Jany Blatné 
vypůjčit nově vydanou příručku o hořečku (titulní stránka na obrázku vpravo).  

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na pevné lince 241 082 803, 
mobilním telefonu 724 166 403, nebo emailu zachranneprogramy@nature.cz.  

 
 
 
 
 

 
Dobrodružství na vodě 

 
V pátek 2. září 2011 jsme my uživatelé DOZP Sociální pohody o. p. s, Javorník vyjeli na řeku Otavu. V 

Sušici byl pro nás připraven „ raft“, pádla, vesty. Do konve jsme si 
zabalili náhradní oblečení a velikou svačinu.  
Po tréninku na břehu jsme se pokusili nastoupit do lodě a vyrazili směr 
Horažďovice.. Na naší trase nás čekaly různé překážky: tři jezy, tahání 
lodě, hlavně souhra našich pádel. Počasí nám přálo, a tak jsme cestou i 
odpočívali na břehu a ujídali svačinu a smáli se našim zážitkům. Ale i 
přes tyto překážky jsme se dokázali udržet na vodě a bezpečně dorazili 
do Horažďovic. 

Toto dobrodružství si rádi ve větším počtu zopakujeme. 
Vávrová Martina, Serinek Roman 


