
                                         

         

                                          

Výročí v březnu 
 

17.3.624 – Zrod islámu: Muslimové z Medíny zvítězili v bitvě u Badru nad 
vojskem města Mekky. 

25.3.1634 – 150 katolických osadníků založilo britskou kolonii Maryland , 
která se později stala jedním ze třinácti zakládajících států USA. 

17.3.1746 – V Olomouci založil Josef Petrasch učenou společnost Societas 
eruditorum incognitorum in terris Austriacis, jež vydávala první vědecký 
časopis ve střední Evropě. 

8.3.1817 – Formálně ustavena Newyorská burza, dnes nejvýznamnější na 
světě. 

7.3.1850 – V Hodoníně se narodil myslitel a první prezident 
Československa Tomáš Garrigue Masaryk. 

6.3.1869 – Dmitrij Ivanovič Mendělejev představil Ruské chemické 
společnosti první verzi své periodické tabulky prvků. 

1.3.1872 – Byl zřízen první národní park světa, Yellowstonský národní 
park v USA. 

10.3.1876 – Alexander Graham Bell uskutečnil první úspěšný telefonní 
hovor. 

24.3.1882 – Robert Koch podal zprávu o objevu původce tuberkulózy. 

15.3.1906 – Charles Rolls a Henry Royce založili automobilku Rolls-
Royce. 

20.3.1916 – Albert Einstein publikoval svou obecnou teorii relativity. 

18.3.1965 – Sovětský kosmonaut Alexej Leonov jako první člověk 
vystoupil ve skafandru do volného vesmíru. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 

Z jednání Rady obce Vacov: 
• Dne 15.2.2013 RO schválila návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého 

rozsahu podle vnitřní směrnice Obce Vacov č. 1/2007. Jednalo se o opravu části 
místních komunikací v k.ú. Vacov a k.ú. Vlkonice, na kterou obec získala dotaci ve 
výši 70 % realizační ceny. Předpokládaná rozpočtová hodnota zakázky byla 3.491.012,- 
Kč včetně DPH. Nabídku poté podaly čtyři firmy (Swietelsky stavební s.r.o., Strabag 
a.s Prachatice, PROTOM Strakonice s.r.o., Znakon Sousedovice a.s). Dne 18.3.2013 
předložil předseda stavební komise RO výsledek výběrového řízení. Nejvýhodnější 
nabídku dodala firma Strabag a.s. Prachatice, a to ve výši 3.058.788,- Kč. Rada obce 
odsouhlasila nejvýhodnější nabídku a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s 
uvedenou firmou. 

• Rada obce vyslovila souhlas se zpracováním projektů a žádostí o dotaci v rámci 
grantů vyhlášených KÚ JčK  (bližší informace níže). 

• Rada obce odsouhlasila zpracování projektu a žádosti o dotaci v rámci grantu 
vyhlášeného Státním fondem životního prostředí. Cílem projektu jsou energetické 
úspory v budově MŠ ve Vacově. 

• Starosta předložil RO žádost části občanů Javorníku o zřízení další autobusové 
zastávky, a to u budovy Sociální pohody o.p.s. Tato záležitost je v kompetenci firmy 
JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy) České Budějovice, kam již obec žádost 
zaslala (včetně kopie dokumentu  podepsaného  občany). 

• Ing. arch. Karel Poucha předložil RO rozpracovanou alternativní studii řešení druhé 
části náměstí. Záměrem je zásadní úprava celého prostoru nad tarasem včetně výstavby 
vhodného víceúčelového objektu. Jedná se o poměrně náročnou záležitost, která v 
případě realizace na řadu let ovlivní vzhled a funkčnost prostoru v centru obce. Toto 
bude předmětem i následných jednáních zastupitelstva obce. Akce není pod časovým 
tlakem. Dle známých skutečností se v letošním roce nepředpokládá vyhlášení vhodného 
dotačního programu. Z vlastních prostředků obce tento záměr, vzhledem k finanční 
náročnosti, nelze realizovat. 

 
Další informace 
• V tomto období byla hlavní pozornost věnována grantům vyhlášeným KÚ JčK . 

Přestože se jedná o poměrně „omezené“ finanční možnosti v jednotlivých grantových 
schématech, bylo zpracováno a již podáno několik žádostí. A to na: 
− Výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ. Žádat bylo možno max. o 600 tis. Kč. Obec 

žádala o 550 tis. Kč. Předpokládané náklady jsou 900 tis - 1 mil. Kč. Na tomto 
objektu se bude též zateplovat obvodový plášť, střecha a  vyměňovat okna.  

− Na výměnu 2 kusů vrat  do požární zbrojnice v budově OÚ. Požádáno o 
134.367,- Kč.  

− Opravu hřbitovní zdi. Požádáno o 73.834,- Kč. 
− Opravu rybní čku v Rohanově. Žádáno o 85.765,- Kč. 
− Část kanalizačního řadu ve Vlkonicích (II. etapa). Žádáno o 898.950,- Kč.                

V minulém roce byla tato žádost neúspěšná. 
− Podporu živé kultury. Žádáno o 51.994,- Kč.  

Rozhodnutí hodnotících komisí bude sděleno v průběhu měsíce dubna až května.  
• Částečně úspěšná již byla žádost o dotaci na pořízení požární techniky. Obec obdržela 

od KÚ JčK investiční příspěvek ve výši 38.000,- Kč  na plovoucí čerpadlo. Obec musí 
k této částce přispět 30% procenty ze svého rozpočtu.  
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• 28.3.2013 - 

1.4.2013 
Velikonoční 
bohoslužby 

 
• 30.3.2013      

Turnaj v kačabě 
 
• 30.3.2013 

Velikonoční 
diskotéka 

 
• 31.3.2013            

Začátek letního 
času 

po út st čt pá so ne 
25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12  13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

BŘEZEN 2013-DUBEN 2013 

• KÚ JčK zaslal též oznámení o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku ve výši 40.000,- Kč na úhradu nákladů 
spojených s činností požární jednotky. Tyto prostředky lze 
použít na nákup věcných prostředků požární ochrany 
neinvestiční povahy,  na cestovné, náhradu ušlého výdělku, 
odbornou přípravu a specializační kurzy. Nelze z nich platit 
preventivní zdravotní prohlídky,  údržbu a úhrady energií ani 
nakupovat  společenské (slavnostní) uniformy. 

• Pružně bylo reagováno na grant vyhlášený SFŽP týkající se 
energetických úspor. Ve velmi krátkém čase byl zpracován 
projekt včetně energetického auditu a žádost o dotaci na 
zateplení obvodového pláště budovy MŠ včetně výměny 
oken (vyjma nové nástavby). Požadované dokumenty byly ve 
stanoveném termínu odevzdány v elektronické i písemné 
podobě. Cílem tohoto opatření je, stejně jako v případě 
tělocvičny a budovy OÚ, snížit dosavadní obrovské náklady 
na vytápění. 

• Pověření pracovníci MMR provedli ještě před vlastní 
realizací kontrolu   úspěšně vyhodnocené žádosti o dotaci na 
opravu části místních komunikací. Obec žádost předložila již 
v minulém roce. Kontrola se týkala veškeré dokumentace i 
konkrétních komunikací. Rozpory a nedostatky nebyly 
zjištěny.  

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oznámení o bezproudí 

 
2.4.2012 od 7.30-15.30 
4.4.2013 od 7.00-15.00 

horní část osady Tejmlov 
 

29.3.2013 od 8.30-15.00 
3.4.2013 od 7.30-15.30  
část obce Miřetice od    
č.p. 8 směr Nespice 

 
8.4.2013 od 9.00-17.00 
9.4.2013 od 7.30-16.30 
část obce Žár - lokalita 
pod kapličkou a směr 

Čkyně 
 

17.4.2013 od 8.00-16.00 
centrální část obce Žár 

 
19.4.2013 od 8.00-16.00 

centrální část obce 
Mladíkov  

 

Starosta obce svolává na 28.3.2013 od 19.00 hod.           
v zasedací místnosti na OÚ veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Vacov.  
 Program 
 1. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vacov - rok 2012 
 2. Odpisový plán ZŠ a MŠ Vacov 
 3. Roční uzávěrka hospodaření za rok 2012 
 4. Návrh směrnice  1/20l3 - Zajištění dovozu obědů 
 5. Prodej nepotřebného majetku obce 
 6. Rozpočtová opatření 
 7. Byt na OÚ Vacov 
 8. Výroční zpráva obecní knihovny 
 9. Návrh ÚP Vacov - projednání námitek 
 10.Různé 



První stupeň v kouzelném světě šumavských strašidel  

 Ve středu 20. března, v první jarní den, se první stupeň 
proměnil v tajemný svět víl, čarodějnic, vodních a lesních 
strašidelných bytostí.  
 Tento den začal jako každý jiný, jen před katedrou nestály 
naše paní učitelky, ale tajemná pavoučice, krásná bludimíra, 
strašidelná klekánice a víla Amálka. V každé třídě jsme se 
seznámili s knížkou od Ondřeje Fibicha „Šumavské pohádky a 
říkadla“ a přečetli jsme si pohádku právě z této knížky. 
 V 9 hodin se všichni šumavští skřítci přenesli do zasedacího 
sálu Obce Vacov a poslouchali zajímavé povídání Ondřeje Fibicha, 
které pro nás zprostředkovala paní knihovnice Pavla Valtová. On 
sám očekával děti první až páté třídy a najednou ho mile překvapil 
příchod tolika prapodivných šumavských bytostí.  
 Jakmile jsme se vrátili zpátky do školy, čekala nás neobvyklá 
rozcvička spojená s tancem a následnou módní přehlídkou pod 
vedením jarního skřítka (naší družinářky Pavlíny Kopáčikové). 
Vzhledem k tomu, že tento den byl výjimečný, pozvali jsme na 
návštěvu děti z mateřské školky. Společně si s námi zatancovaly, 
zhlédly módní přehlídku, navštívily spolužáky z vyšších tříd, 
zazpívaly si písničku či namalovaly obrázky.  
 Vzhledem k tomu, že šumavská strašidýlka jsou velice 
tvořivá, vytvořili jsme společně nádherná dílka.  
 Poslední část tohoto neopakovatelného dne bylo společné 
šifrování a skládání klíče k pokladu, který byl schovaný v podobě 
věty. Každá třída měla několik zašifrovaných slov a všichni žáci 
společně museli vytvořit větu, která odemknula tajemný 
poklad…….a co to bylo? 
 PAIBNCGDPEOFNGGHOIVJÉKPLÁMLNKOYPAQMRÍS
ČTKUY 
„Za pozvání do Vacovské školy Vám děkují šumavská strašidla.“  

    Za 1. stupeň Kateřina Kaskounová              
alias víla Amálka 

 
Sport na Javorníku 

 
 Tělovýchovná jednota Sokol Javorník splnila své předsevzetí 
uspořádat veřejný „Zimní sportovní den“. 
 16.3.2013 se splnily nutné předpoklady - dostatek sněhu, 
počasí, na 80 přihlášených závodníků a hlavně skvělá práce 
pořadatelů. Byla připravena 2 kola slalomu, elektronická časomíra, 
cílová nafukovací brána a ozvučení cílového prostoru. Divácká 
kulisa umocňovala závodnickou atmosféru i radost nejlepších na 
stupních vítězů. Medaile a diplomy však nakonec dostali všichni. 
Všichni si také odnesli hezký zážitek z javornického kopce. 

Jiří Sládek 
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Halové turnaje 

 
Účast na halových turnajích v Oseku na Strakonicku se pro místní fotbalisty stává 

skoro již tradicí. Tentokrát se jich zúčastnila veškerá  „fotbalová omladina“, tzn. starší 
přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. 

Celá soutěž nesla název Halový fotbal Osek 2012-2013,  skládala se  z 5 až 6 turnajů. 
Turnaje začínají v prosinci a dohrávají se v březnu. 

Nejlepšího úspěchu dosáhli dorostenci, kteří si vybojovali 3. místo z pěti 
zúčastněných  týmů. Starší žáci skončili 6. z šesti týmů. Mladší žáci 6. z osmi týmů, z toho 
jeden turnaj prohráli kontumačně, protože se pro velkou absenci hráčů nemohli závěrečného 
turnaje zúčastnit. Starší přípravka obsadila 12. místo z dvanácti týmů, důvodem bylo i to, že 
dva turnaje prohrála pro neúčast kontumačně. 

Halové turnaje byly kvalitní zimní přípravou, neboť hráči naráželi na silnou 
konkurenci. Teď už se ale určitě všichni těší až se tráva zazelená a vyběhnou na hřiště.                                     

Dana Makasová 
 

Dětský karneval 
 

 Sobota 16.3.2013 patřila v obecním sále dětem. Obec Vacov spolu se ZŠ a MŠ Vacov 
uspořádaly karneval pro děti. Mohli jsme tu spatřit celkem 95 tradičních i netradičních 
masek spolu s doprovodem tatínků, maminek, babiček, a dokonce i dědečků. Děti nadšeně 
tancovaly a soutěžily pod vedením paní učitelek Pavlíny Kopáčikové, Katky Kaskounové a 
Aleny Jopkové. Za obdržené žetony pak nakupovaly  v malém obchůdku vedeném paní 
Danou Makasovou a jejími asistentkami. O hudbu se postarali dva mladí DJ Jan Kopáčik a 
Marek Valta. Odpoledne rychle uteklo a mnohým maskám, ale i  dospělým se vůbec 
nechtělo domů. 
 Všem, kteří věnovali svůj volný čas, bych chtěla moc poděkovat. Dík patří i manželům 
Čejkovým z Vlkonic a Daně Makasové, kteří věnovali část zboží do karnevalového 
obchůdku.  
 Tak všechny masky! Uložte své kostýmy a zase za rok se uvidíme. 

 Jak to všem maskám slušelo a jak se společně bavily, se můžete přesvědčit ve 
fotogalerii obce. 

Pavla Valtová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
6. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební doprovod TRIO ORION. 
Dopravu možno objednat telefonicky na   OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 
***** 

 
Připravujeme: 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

Lenky Filipové 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně  
Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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Nové knihy 

Čechura Rudolf         
Dr. Sherlock Holmes v 
Čechách a jiné případy 

Ouředník Patrik         
Dnes a pozítří  

Roberts Nora              
Vítěz bere vše             
Stopy ve tmě  

Hoffmannová Vladisl. 
Odsouzený  

Huss Frank                 
Slabosti velkých mužů     

Viewegh Michal          
Povídky o lásce     

Formánek Josef      
Prsatý muž a zloděj pří-
běhů     

Sichinger Martin      
Duchové Šumavy   

James E. L.                 
Padesát odstínů temnoty 

Lustig Arnošt                   
Miláček                       
Povídky  

Brycz Pavel                
Tátologie, aneb Rady pro 
začínající tatínky, kteří 
nechtějí brzy skončit 

Šmahel  František    
Bobková Lenka              
LUCEMBURKOVÉ  
Česká koruna uprostřed 
Evropy 

 Pozvánky na akce: 

Sbor dobrovolných hasičů 
srdečně zve na 

IV. ro čník turnaje v karetní hře „KAČABA“ 
v sobotu 30.3.2013 v obecním sále ve Vacově. 

Do turnaje je nutné přihlásit se předem v restauraci U Milušky  
nebo na tel. čísle 607 827 660 (Michal Roučka). 

 
***** 

 
Sbor dobrovolných hasičů Vacov  

srdečně zve na  
VELIKONO ČNÍ DISKOTÉKU  

v sobotu 30.3.2013 v obecním sále od 20 hod. 
hraje Ivan Müller 
vstupné 50 Kč. 

 
***** 

 
Přehled bohoslužeb ve Vacově a okolí o Velikonocích 

   
    Čkyně  Vacov  Dobrš 
Zelený čtvrtek   
28.3.2013   15.30  hod.  17.00  hod.  x 
_____________________________________________________ 
Velký pátek  15.00  hod.  16.00  hod.  křížová cesta 
29.3.2013   křížová cesta křížová cesta 
    15.30  hod.  17.00  hod.  x 
                                velkopát. obř.   velkopát. obř. 
_____________________________________________________ 
Bílá sobota   9-16 hod.  10-13  hod.  x 
30.3.2013   výstav NSO výstav NSO  
_____________________________________________________
Hod Boží    
31.3.2013   8.00 hod.  16.00  hod.  10.00 hod. BS 
_____________________________________________________ 
Pondělí velikonoční 
1.4.2012   8.00 hod.  11.30  hod.  10.00 hod. 
_____________________________________________________________ 
výstav NSO - výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
BS - bohoslužba slova 
 

 
Všem čtenářům Vacovského zpravodaje přejeme 
radost zmrtvýchvstalého Spasitele a  Velikonoční 
pokoj ať Vás provází po všechny dny.  

       
ŘK farnost Vacov 
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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. 

 
 

Číslo 3, 25. března 2013 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci únoru  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poděkování 
 

Chtěli bychom tímto poděkovat všem přátelům      
a známým, kteří se  v sobotu 23.2.2013 přišli 

rozloučit s naším milovaným manželem                
a tatínkem, panem Ivanem Ketzerem. 

Blanka, Radek a Michal Ketzerovi 
 

 
Děkujeme všem, kteří se naposledy rozloučili s naší drahou 

maminkou, paní Marií Němcovou z Benešovy Hory. Děkujeme  za 
projevenou soustrast a květinové dary.                                                                                          

 

syn s rodinou 
 

Děkujeme všem, kteří se naposledy přišli rozloučit s naším synem, 
tatínkem, dědečkem, bratrem a strejdou panem Václavem Škopkem  

z Čábuz. Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti. 
manželka s rodinou 

Chum Josef Benešova Hora 70 let 

Němec Josef Vlkonice 70 let 

Zavázal Zdeněk Vacov 70 let 

Roučková Anna DD 83 let 

Vlčková Zdeňka Bošice 84 let 

Inzerce 
 
• JUDr. Jan Langmeier, advokát, poskytuje komplexní služby, zastupování v soudních 
 sporech, sepisování smluv  apod. v pobočce kanceláře: Přečín č. 15, Vacov. Úřední hodiny  dle 
 domluvy. Tel.: 604 920 147, e-mail: jan.langmeier@gmail.com 
• Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení 

staveb a stav. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail 
projekty.kinkorova@gmail.com 

• Potřebujete naučit základy práce s počítačem. Službu poskytuji přes internet na dálku. 
www.poradspc.webnode.cz, e-mail: poradspc@gmail.com, tel.: 774 988 108. 

• Nabízím služby zakázkového krejčovství, šití a opravy oděvů na Javorníku.                                
Tel.: 603 951 644. 

• Prodáme byt 3+1 v Česticích. Osobní vlastnictví, po celkové rekonstrukci. Lodžie, sklep. 
Cena dohodou. Tel.: 607 876 208.    

 



Stránka 8 

Masopust v Přečíně 
 

Pomalu nám končí období půstu, období čtyřiceti dní, které pro křesťany 
znamená očekávání nejvýznamnějších svátků z celého liturgického roku, a které začíná 
Popeleční středou. Ta letos připadla na 13. února. 

Protože se jedná o pohyblivé datum, můžeme nahlédnout do budoucnosti a zjistit, 
kdy bude začínat půst v následujících letech: 
2014         5. března 
2015       18. února 
2016       10. února 
2017        1. března 
2018      14. února 
2019        6. března 
            Zároveň jde i o čtyřicet dní, jež na venkově 
zakončily zimní práce a zahajovaly přípravu na 
začátek nového hospodářského roku, už za dob 
pohanských, kam kořeny masopustu sahají. 
Období před Popeleční středou je od pradávna 
spojeno s hodováním, pitím, tancem, veselím a 
maškarními průvody. Ani v Přečíně tomu není jinak. Jako každý rok sešly se masky a 
maškary v neděli 10. února, chvíli po třinácté hodině a vydaly se na svou okružní cestu. 

Masopustní průvod i s přihlížejícími putoval od stavení ke stavení, od domu k 
domu a všichni zúčastnění užívali přesně dle tradic jídla, pití, muziky i rozličných 
čtveráctví a lumpáren. 

  V průvodu klusal  kůň se svým handlířem, kolíbal se medvěd, jako vždy se 
účastnilo několik „Židů“, šašků, také čarodějnice, cestáři, nechyběl ani doktor se 

sestřičkou, vězeň, který volal po svobodě, 
muchomůrka červená, Mexikáni, prase, hastrmanka 
s žabáčkem, malý vodník, kočička, kuře, mimina, 
vojáci s kanónem a pochopitelně nemohli chybět ani 
harmonikáři a další více či méně identifikovatelné 
masky. 
Masopust byl  tradičně zakončen v úterý večer, 
v obecním sále ve Vacově. Přestože účast byla letos 
slabší než v letech předchozích, všichni se dobře 
bavili. Je třeba poděkovat jak organizátorům celé akce 
a obsluze na zábavě, jíž opět vládla kapela Táta a já, 
tak všem zúčastněným maskám i „civilistům“, protože 
účastí na této výjimečné akci přispívají k zachování 

tradic, jež by neměly být zapomenuty, zejména v kraji, kde se tradice masopustu 
uchovává po staletí. 

Mezi maskami jsme mohli spatřit klauny, nepřehlédnutelné fotbalové míče, 
orientální tanečnici, cikánku, pána s buřinkou a bříškem, mušketýry, muchomůrku, 
zajíčka, čertici, berušku, slona, středověkou dámu a další. O občerstvování žiznivých se 
starala  Pipi Dlouhá punčocha & spol. 

Úterní noc uzavřela období masopustu a radovánek a doufejme, že čtyřicetidenní 
postní doba uzavře letošní zimu bez slunce. 

Popřejme si tedy na závěr veselé Velikonoce a příjemné prožití slunečného jara. 
Markéta Kalinová Přečín 


