
Výročí v únoru 
 
 

8.2.1587 – Skotská královna Marie Stuartovna byla popravena kvůli podezření 
ze zapojení do spiknutí proti své sestřenici, anglické královně Alžbětě I. 

 
5.2.1796 – Skupina aristokratů v čele s hrabětem Františkem Josefem 
Šternberkem založila v Praze Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdce 
dnešní Národní galerie. 
 
26.2.1815 – Napoleon Bonaparte unikl ze svého vyhnanství na ostrově Elba. 
 
23.3.1903 – Zátoka Guantánamo na Kubě byla pronajata Spojeným státům 
„na věčné časy“. 
 
18.2.1932 – Narodil se Miloš Forman, česko-americký filmový režisér a 
scénárista. 
 
11.2.1938 – BBC uvedla první vědeckofantastický televizní pořad – adaptaci 
části hry Karla Čapka R.U.R. 
 
2.2.1946 – Zemřel Eduard Bass, český spisovatel a novinář (* 1. ledna 1888). 
 
12.2.1958 – Zemřel Petr Bezruč, český básník (* 15. září 1867). 
 
13.2.1974 – Alexandr Solženicyn, nositel Nobelovy ceny za literaturu, byl 
vypovězen ze Sovětského svazu. 
 
23.2.1991 – Rozkol v Občanském fóru vedl k jeho rozpadu a transformaci, čímž 
vznikla pravicová Občanská demokratická strana vedená Václavem Klausem. 
 
7.2.1992 – V nizozemském Maastrichtu byla uzavřena Maastrichtská smlouva, 
jež vedla k vytvoření Evropské unie. 
 
16.2.1996 – Zemřel Miloš Kopecký, český herec (* 22. srpna 1922). 
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1.2.2003 – Při sestupu 
do atmosféry došlo 
nad Texasem k havárii 
raketoplánu 
Columbia, při níž 
zahynulo všech sedm 
členů posádky. 

(http://
cs.wikipedia.org) 

 
 

NEZAPOMEŇTE 
 



Z obecního úřadu 
 

Rada obce Vacov se na svých zasedáních zabývala: 
 

• Předloženým zápisem č. 16 ze zasedání školské rady dne 26.1.2012. Ta se na základě 
novely  školského zákona a podnětu rady obce zabývala konkursním řízením na ředitele      
ZŠ a MŠ.  Ten bude dle této novely jmenován do funkce (pracovního poměru) na dobu 
určitou 6 let. Na základě hlasování navrhla školská rada zřizovateli vyhlášení konkursu 
na pozici ředitele ZŠ a MŠ Vacov. Tři členové hlasovali pro, dva proti a jeden člen byl 
omluven. Rada obce vzala tento návrh na vědomí a po projednání rozhodla  o vyhlášení 
konkursu. Dále pověřila starostu přípravou podkladů dle vyhlášky 54/2005 Sb., kterými 
se bude průběh konkursu řídit. 

 
• Jednáním ředitele ZŠ a MŠ a vedoucí učitelky MŠ se starostou obce ve věci 

předpokládaného počtu dětí v MŠ ve školním roce 2012/2013. Předběžně se opět 
jeví, že požadavky budou převyšovat kapacitu cca o 6-10 dětí  (ovlivní to počet 
uchazečů z okolních obcí). Předložena byla i kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Vacov. 

 
• Informací starosty týkající se zřízení další třídy v rozsáhlých  půdních prostorách 

stávající MŠ. Případná realizace bude představovat pro obec značnou finanční zátěž. 
Protože se však jedná o poměrně aktuální záležitost, rada obce doporučuje pokračovat 
v krocích s cílem záměr realizovat. Problematika finanční bude předložena na zasedání 
zastupitelstva obce. 

 
• Předloženými smlouvami na pronájem nebytových prostor ve  zdravotním středisku 

pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje, lékaře a lékárníka. Finanční 
podmínky pronájmu musí respektovat ustanovení dotačního programu ROP Jihozápad, 
ze kterého  byla rekonstrukce, na základě úspěšně vyhodnocené žádosti obce, z 
převážné části financována. 

 
• Nabídkou filmového profesionála, kameramana (s osobním vztahem k našemu regionu) 

týkající se  natočení  dokumentárně propagačního filmu o naší obci. Rada obce 
pověřila starostu dalším jednáním o této nabídce. Pro obec je aktuální zejména finanční 
stránka nabízeného dokumentu a jakým způsobem by byl po vyhotovení prezentován. 

 
Další informace: 
 

• Obec Vacov, člen  Místní akční skupiny „CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION 
GROUP“ Malenice,  oznamuje podnikatelům, zejména ve sféře turistické (majitelé 
hotelů, penzionů atd.), že mají možnost  zúčastnit se bezplatných odborných 
seminářů, úzce souvisejících s tímto podnikáním.  

 Obzvláště upozorňujeme na:                 
 Marketing cestovního ruchu - 24.3.+17.4  Horní Vltavice - přihláška do 19.3. 
 Udržitelná venkovská turistika - 21.4.+12.5. Chlumany - přihláška do 16.4. 
 Péče o hosty a plánování akcí - 14.5.+26.5. Vimperk  - přihláška do 8.5. 
 Elektronické přihlášky na www.chanceinnature.cz, až do úplného obsazení kapacity. 
 Bližší informace naleznete na stránkách obce a na vývěsce u OÚ. 
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•  3.3.2012 zimní        
 sportovní hry 
 
• 3.3.2012 hasičský 

ples 
 
• 4.3.2012  dětský 

karneval 
 
• 16.-17.3.  otevření 
 zdravotního  
 střediska 
 
• 28.4.2012 Naši 

furianti 

po út st čt pá so ne 
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BŘEZEN 2012 

 
Občanské sdružení 
Diakonie Broumov 

vyhlašuje 
HUMANITÁRNÍ 

SBÍRKU 
-oblečení 

-lůžkovin, ručníků 
-látek 

-domácích potřeb 
-obuvi 
-hraček 

 
středa 21.3.2012 

od 15 do 17 hodin 
tělocvična ZŠ 

Zdíkov 
Bližší informace 

naleznete na 
stránkách obce Vacov 

 
• V souvislosti s odchody některých pracovníků obecního úřadu 

do starobního důchodu došlo na úřadě k určitým personálním 
změnám: na pozici pí Máchové již v říjnu  minulého roku 
nastoupila Ing. Hana Slancová ze Stachů, pí Jana Blatná 
přešla na místo pí Hany Daňhové. Knihovnu, kulturu              
a Vacovský zpravodaj (včetně další činností) převzala na 
poloviční pracovní úvazek pí Pavla Valtová. Na pozici         
pí Jany Molitorové nastoupila od 1.2.2012 pí Hana 
Ptáčková. 

 
• Dne 16.3.2012 proběhne malý slavnostní akt u příležitosti 

dokončení rekonstrukce a přístavby zdravotního střediska 
ve Vacově. Přizváni budou představitelé KÚ JČ                       
a Zdravotnické záchranné služby JčK. Srdečně tímto zveme 
všechny občany, kteří si budou moci prohlédnout 
zrekonstruované prostory i zázemí ZZS včetně vozidla 
záchranky. Prohlédnout si tyto prostory bude možno v pátek 
od 13.30 do 17.00 hod. a také v sobotu 17.3.2012  od 9.00 do 
12.00 hod.  

 
Miroslav Roučka, starosta obce 

 
 

Oznamujeme občanům,  
 

 kterým končí v letošním roce nájemní smlouvy na hrobová 
místa na hřbitově ve Vacově, že jim budou zaslány na adresy 
uvedené   v původních smlouvách smlouvy nové na dalších 10 let, 
a to v průběhu druhé poloviny roku. 
 Zároveň připomínáme, aby všichni, kdo to dosud neučinili, 
ohlásili vyřešenou změnu vlastnictví hrobů /dědické řízení po 
zemřelém vlastníkovi hrobu/. 
 Připomínáme i povinnost nahlásit uložení urny do hrob /spolu 
s úmrtním listem zemřelého/. 

Jana Blatná, správa hřbitova 



Z historie 

 
V dnešním čísle se podíváme do historie Čábuz, jak byla popsána 
v publikaci „Místopis okresu Volyňského“. Data zde uvedená jsou 
z roku 1910. 
Čábuze, 
 leží při silnici Vacovsko-Ždíkovské s četnými samotami 
řečenými „Podvítovčí“ na stoku potoků Puchořského, Oubyslavského 
a Milikovského, které po svém spojení tvoří říčku Sputku. Obec má 
42 domů, 326 obyvatel, fara i škola Vacov, pošta Vacov, v místě 1 
třídní expositura školy Vacovské s 58 dětmi. Mešní kaple s. Cyrila a 
Metoděje. Polí 99 ha, luk 60 ha, zahrad 0,71 ha, pastvin 31 ha, lesů 
46 ha, stav. plochy 1,74 ha, neplodné a nezdaněné půdy 9 ha, celkem 
249 ha. Majitelů pozemků: nad 20 ha 2, od 10-20 ha 4, od 5-10 ha 9, 
od 1 do 5 ha 16, pod 1 ha 40. Katastrální výnos 2315 K 6 hal. 
Celková daň 748 K. V údolí Podvítovčí na Sputce četné mlýny, hamr, 
pily,  valcha na šerku a přádelna na šerku. Z Čábuz odchází na 90 lidí 
do světa. Jsou to jednak stavitelé cirkusů, kteří procestují celou 
Evropu, jednak zedníci a dívky, pracující v cihelnách v Německu. 
K místní obci Čábuze patří katastrální obec Mladíkov.  

V Čábuzech stála druhdy zemanská tvrz, která byla kolébkou 
vladyků Čábuzských z Prostého. Ve svém erbu měli dvě černé 
medvědí tlapy vzhůru postavené v poli zlatém. Rodina Čábuzských 
za války třicetileté velice schudla, takže r. 1623 Adam Čábuzský, 
odsouzený pro účast na českém povstání k pokutě, byl zproštěn 
placení, ježto byl úplně chud. 

Pro porovnání uvádíme stav k 15.2.2012:  Čábuze mají         
51 domů a 41 obyvatel, škola zde již není. 

(pv) 

Máme rádi zvířata 

 Ve dnech 16.1.–20.1.2012 proběhl v MŠ tematický týden 
s názvem ,,Máme rádi zvířata“, kdy se děti seznamovaly se životem 
volně žijících zvířat. Součástí tématu byla výprava ke krmelci, kam 
děti zvířátkům donesly pochutiny a dozvěděly se, jaké jídlo se smí 
zvěři dávat a jaké ne. Ve školce jsme se pustili do tvoření krmelce 
vlastního a k jeho výrobě použili například papír, přírodniny, vatu, 
kamínky a na závěr i seno. Na konci týdne nás navštívil myslivec. 
Přinesl s sebou na ukázku zuby divokého prasete a vycpaného 
bažanta královského, jehož si děti mohly pohladit. Vyzkoušely si také 
kamizolu a myslivecký klobouk. Besedou s myslivcem jsme tento 
tematický týden zakončili.  

Za MŠ Tereza Králová 
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Karneval v družině 

 

 

 
 
 
 
 

Z mateřské školky 
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Kvilda 2012 

 V pondělí 2. ledna vyráželi žáci 6. a 7. třídy na lyžařský kurz. Ráno jsme se sešli     
u školy, naskládali věci do auta, nasedli do autobusu a vyrazili směr Šumava. Čekalo nás 
pět dní sněhu a lyžování na Kvildě. Učitelský dozor měl pan ředitel Jan Hartl, jeho 
manželka a pan učitel Jakub Vilánek.  

 Po příjezdu na Kvildu jsme se ubytovali v penzionu paní 
Pickové. V poledne jsme obědvali v penzionu Černý vlk. 
Odpoledne jsme vyráželi na běžky. Sněhové podmínky nebyly 
špatné, 35 cm sněhu. Na začátku proběhl krátký výcvik ve 
stopě a už jedeme směr Horská Kvilda. Večer probíhá 
přednáška na téma běžecké lyžování a mazání běžeckých lyží. 

 V úterý ráno jsme opět nazuli běžky a podnikli výpravu k pramenům Vltavy. 
Odpolední program se odehrál na sjezdovce. Někteří na lyžích, někteří na 
snowboardech, ale všichni si parádně zajezdili. Večer jsme si popovídali o sjezdových 
lyžích. 

Pro veliký úspěch jsme středeční dopoledne opět strávili na 
sjezdovce. Po obědě jsme navštívili informační centrum 
Národního parku Šumava a zhlédli film o rysovi. Zbytek 
odpoledne byl volný – odpočinkový. Večer jsme se opět sešli, 
zhodnotili den a povídali si o snowboardingu. 
 
 

 Na čtvrteční den byl naplánován celodenní výlet na běžkách.  Šumava nám ale 
ukázala svou sílu a naše plány překazila. Přes noc napadlo půl metru sněhu a pořádně 
foukalo. Nedali jsme se a kolem desáté vyráželi. Stopa 
neexistovala, museli jsme si projet vlastní. V obtížných 
podmínkách jsme dojeli na Horskou Kvildu, kde jsme se          
u teplého čaje rozhodli pro návrat. Další pokračování v tomto 
drsném počasí nemělo cenu. Odpoledne proběhla na louce        
u naší chaloupky ohromná bitva v čerstvě napadaném sněhu. 
 
 V pátek jsme si zabalili věci a šli na procházku zasněženou Kvildou. Při cestě jsme 
se zastavili na Horské službě, kde nám ochotný záchranář ukázal skútr a zodpověděl 
naše zvídavé otázky. Po obědě jsme naložili věci do autobusu a jeli domů. 
 
 Velké poděkování patří pekárně NoVy Vacov, všem účastníkům kurzu a panu 
řediteli a jeho manželce.  

Jakub Vilánek 



Pozvánky na akce : 
 

TJ Sokol Javorník pořádá 3. března 2012 od 10 hodin  
Zimní sportovní hry 

Startovné  50 Kč pro děti, 100 Kč dospělí 
Bližší informace na http://tj.javornik.cz 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Vacov 
srdečně zve na 

HASIČSKÝ PLES 
dne 3.3.2012 od 20 hod. v obecním sále 

Hraje Přímý přenos 
Předtančení 

Vstupné 100,- Kč      Předprodej Obuv Patera 
od 20.2.2012 

 
 

Srdečně zveme všechny masky  na  
DĚTSKÝ KARNEVAL  

v neděli 4. března 2012 od 14 hodin v obecním sále. 
 

 
***** 

 

Připravujeme : 

 
Obec Vacov  srdečně zve na českou komediální klasiku, 

vyprávějící o jednom sporu a také o české tvrdohlavosti, 
furiantství a mezilidských vztazích v podání Spolku divadelních 

ochotníků “KOLÁR“ ze Strašína. 
 

NAŠI FURIANTI 
v sobotu 28.4.2012 od 19,30 v obecním sále. 

Předprodej vstupenek od 28.3.2012 v obecní knihovně. 
 

*** 
 

Obec Vacov pořádá zájezd na divadelní hru  
ROBIN HOOD 

dne 31.8.2012  Otáčivé hlediště Český Krumlov 
Vstupné 720 Kč, rezervace vstupenek v obecní knihovně  

p. Valtová, tel.: 388431270.  
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Nové knihy 
 

Lenka Lanczová: 
Super koťata 
Souhvězdí labutě 
Létem políbená 
 
Arthur C Clarke: 
2061:Vesmírná odysea 
 
Karen Lutz: 
Večírek 

 
Felix Francis: 
Hazard 
             

***** 
 

Nově do knihovny ode-
bíráme: časopis d Test. 
 
Číslo 1 testuje - běžec-
ké lyže,  MP3 přehrá-
vač, vrtačky a mléčné 
čokolády. 
Číslo 2  testuje - úzké 
pračky, GPS navigace, 
syrová kuřata, parní 
hrnce a trouby 

 
***** 

 
Z Robina Hooda 



Číslo 2, 27. února 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci lednu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu  
těmto občanům: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poděkování 

 
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit                        
s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem,                                       

panem Bohumilem Vítovcem z Vacova, 
rodina Vítovcova 

 
 

Děkujeme všem, kteří se naposledy přišli rozloučit                        
s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem , 

panem Václavem Vinterem, 
rodina Vinterova 
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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. 

 
 

Inzerce 
 

•  Pronajmu zateplený a zařízený byt 1+1 v krásném a klidném prostředí. Tel.: 721146972. 
  

Je-li v únoru zima a 
sucho, bývá prý horký 

srpen. 
 

Když větrové na konec 
února uhodí, moc obilí 

se na poli neurodí. 
 

V únoru sníh a led -        
v létě nanesou včely med. 

 
Je-li na svatého Romana 
jasno, bude hojná úroda. 

Havelcová Marta Miřetice 70 let 

Nekvapilová Ingrid Lhota nad Rohanovem 70 let 

Vávra Václav Vacov 86 let 

Kusíková Marie Nespice 88 let 

Zavázalová Marie Vacov 93 let 
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Ze sportu 

HALOVÝ TURNAJ 

     Letos a vlastně i loni se kluci ze starší přípravky zúčastnili dvou zimních halových turnajů 
v Oseku  na Strakonicku.  
      První turnaj odehráli již před Vánocemi, skládal se ze tří kol  a kluci si 
vybojovali 3. místo a domů odjížděli s bronzovou medailí na krku. Druhý 
turnaj se odehrál v lednu a únoru a skládal se ze dvou kol. Účast na nich 
nám komplikovala nemocnost a jiné zimní aktivity, přesto jsme se 
zúčastnili a skončili na  5. místě z osmi týmů.  
     Oba turnaje klukům přinesly nové zkušenosti a pochvalu od obou jejich 
trenérů. 

                                                                                                                                                       (dm) 

 
HALOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ OSEK 2011-2012 

 
 Součástí zimní přípravy starších žáků SK Vacov byla i účast na halovém turnaji v Oseku. 
Ten se konal ve třech termínech:  27.11.2011,  21.1. a 5.2.2012. Hrálo se 2x13 min. a o dobré 
soupeře nebyla nouze. 
 V listopadu naši starší žáci změřili síly se Sušicí, kterou porazili 5:2, s domácím Osekem 
vyhráli 7:2 a ve vyrovnaném utkání s Mirovicemi nakonec vyhráli 2:1. Získaných 9 bodů za tři 
vítězství položilo dobrý základ pro umístění v turnaji (za Vacov skórovali: Tesař 5, Carvan 2, 
Valta 2, Jírovec 2, Volf 2, Pšenička 1). 
 V lednové části omluvené Mirovice nahradil Vimperk, který byl naším prvním soupeřem. 
Vacov nezaváhal a připsal si další vítězství v poměru 4:1. Podobný průběh mělo i utkání 
s Osekem, které skončilo vítězstvím Vacova 4:0. Poslední utkání se Sušicí až v samotném 
závěru Sušice vyrovnala na konečný stav 2:2, a to znamenalo průběžné 1. místo o tři body před 
Sušicí (za Vacov: Carvan 4, Kovařík 2, Valta 1, Vintr 1, Jírovec 1 Tesař 1). 
 Závěrečný los turnaje v únoru proti sobě postavil Vacov a Sušici. Naši žáci od první 
minuty šli za svým cílem a vyhráli 3:0, vysoko porazili Mirovice 7:1 a své celkové vítězství 
v turnaji pečetili výhrou nad Osekem 4:0 (za Vacov: Carvan 3, Valta 3, Kopáčik 2, Kovařík 2, 
Tesař 2, Buček 1, Volf 1). 
 Naši starší žáci z možných 27 bodů získali 25, skóre 38:9, stali se tak jasnými                     
a  neporazitelnými vítězi celého turnaje. 

(pv) 

 

 

 

                                                                                                                                                    
    

ZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA 
s taneční školou s taneční školou s taneční školou s taneční školou Fáber Dance SchoolFáber Dance SchoolFáber Dance SchoolFáber Dance School    

…opět tady……opět tady……opět tady……opět tady…    

Hotel    Hotel    Hotel    Hotel    Krásná VyhlídkaKrásná VyhlídkaKrásná VyhlídkaKrásná Vyhlídka            JavorníkJavorníkJavorníkJavorník    

7.7.7.7.----    10. března 201210. března 201210. března 201210. března 2012    
každé odpoledne každé odpoledne každé odpoledne každé odpoledne od 16.00 do 18.00od 16.00 do 18.00od 16.00 do 18.00od 16.00 do 18.00    hod.hod.hod.hod.    

        
Cena za lekci 120 KčCena za lekci 120 KčCena za lekci 120 KčCena za lekci 120 Kč    

Děti, žáci, studenti 60 KčDěti, žáci, studenti 60 KčDěti, žáci, studenti 60 KčDěti, žáci, studenti 60 Kč    
    

Na setkání sNa setkání sNa setkání sNa setkání s    Vámi se těší profesionální tanečníkVámi se těší profesionální tanečníkVámi se těší profesionální tanečníkVámi se těší profesionální tanečník    

Juraj FáberJuraj FáberJuraj FáberJuraj Fáber    
Mob.: 777Mob.: 777Mob.: 777Mob.: 777    583 189583 189583 189583 189 


