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 Po koronavirové přestávce se opět život v obci dostává do normálních kolejí, a 
to i malou slavnos� přivítání nových občánků obce. Bohužel celý jeden ročník byl o 
tuto záležitost ze známých důvodů ochuzen, rodičům byl pouze předán finanční 
příspěvek.  
 V neděli 22. května 2022 se na obci, mimořádně v zasedací místnos), sešli 
všichni zájemci o slavnostní přivítání miminek. Starosta pan Miroslav Roučka přivítal 
celkem 14 dě)ček, v první skupince starší dě) s rodiči, ve druhé dvojčata Voldřichova 
a mladší miminka, zvláště ty letošní s početným příbuzenstvem.  
 Dě) narozené od 1. ledna letošního roku (Antonín Josef Chum, Jonáš Vintr a 
Jakub Novotný) přijaly i finanční příspěvek od Jihočeského kraje, spolu s Rodným 
listem Jihočecha. 
 Obě slavnos) doprovodili svým půvabným vystoupením žáci ze základní školy, 
miminka dostala příspěvek od obce, tradiční dřevěnou hračku od místního sponzora, 
maminky pamětní knížečku a ky)čku. 
 Celé dopoledne zdokumentovala paní Veronika Šťastná, její fotky jsou 
k nahlédnu� na adrese h;ps://vero10.rajce.idnes.cz/Vitani_22_5_2022/ 

Jana Blatná, matrikářka 

 

Přivítané dě: 

Mia Nováková, Vlkonice 
Matyáš Janda, Vlkonice 
Veronika Zemanová, Nespice 
Ondřej Heřta, Žár 
Mar)n Kuneš, Vlkonice 
Daniel Smil, Přečín 
 

 

Vítání občánků 

Václav a Vojtěch Voldřichovi, Vlkonice 
Anna Kutláková, Miře)ce 
Iva Poláková, Přečín 
Pavel Zloch, Vlkonice 
Antonín Josef Chum, Nespice 
Jonáš Vintr, Nespice 
Jakub Novotný, Vlkonice 
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               Z obecního úřadu 

 Dne 2. 6. 2022 proběhlo 18. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Vacov, jedno z posledních v tomto 
funkčním období. Přítomno bylo všech 15 zvolených 
zastupitelů. Starosta po formálním úvodu přednesl 16 
bodový návrh programu tohoto zasedání, který byl 
zastupiteli schválen. Podstatné informace z  jednání: 

• Bod 3 - Přezkum hospodaření. Starosta v krátkos) 
okomentoval přezkum hospodaření za rok 2021 
provedený pověřenými pracovníky z  KÚJčK. Při 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky.  

 Starosta při této příležitos) ocenil svědomitou práci 
 účetní Ing. Mar)ny Němečkové. Obdobně se vyjadřují 
 i auditoři, kteří 2x ročně přezkum hospodaření  obce 
 provádějí. 
 V usnesení k tomuto bodu vzali zastupitelé 
 předloženou informaci na vědomí. 
 

• V dalším bodě zastupitelé schválili účetní závěrku za 
rok 2021. 

 

• Bod 5 - Závěrečný účet obce za rok 2021.  Ten byl v 
souladu  se zákonem o obcích zveřejněn na úřední 
desce obce. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný 
účet obce k 31.12.2021 a vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

• Dále byla zastupitelům předložena žádost ředitele ZŠ 
a MŠ o navýšení neinvesčního příspěvku na provoz 
školy o 250.000 Kč. Uvedené prostředky budou 
použity na nákup vybavení do nové odborné učebny 
chemie a fyziky zřízené ve 3. NP základní školy 
(rekonstruované půdní prostory). Základní škola se 
bude podílet na tomto vybavení též částkou v min. 
výši 250.000 Kč. Starosta poznamenal, že dotace, 
kterou obec získala, nebyla určena na vybavení 
učeben. Dle informace ředitele se cena za potřebné 
vybavení vůči původnímu nacenění značně navýšila. 
Komplexní rekonstrukcí půdních prostor, která byla 
provedena ve dvou etapách, vzniklo ještě jedno 
plnohodnotné (stylově zajímavé) podlaží základní 
školy. Rekonstrukce si vyžádala značné finanční 
náklady i mimo získanou dotaci.  

 Zastupitelé poté schválili navýšení neinves)čního 
 příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Vacov pro letošní rok o 
 250.000 Kč.  
 

• Bod 8 se týkal opět základní školy. Ta požádala  
v rámci dotační výzvy vyhlášené MAS Šumavsko o 
dotaci na vybavení dalších učeben zřízených v 
půdních prostorách. Žádost byla vyhodnocena 
kladně, projekt je však nutno předfinancovat. Proto 
ředitel ZŠ a MŠ požádal obec o návratnou finanční 
výpomoc z rozpočtu obce, RO navrhuje tuto výpomoc 
poskytnout.  

 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnu� návratné 
 finanční výpomoci z rozpočtu obce Vacov ve výši  

 284.787 Kč na předfinancování projektu  „Vybavení 
 učeben ZŠ Vacov“ se splatnos� do 31. 12. 2023, 
 včetně předložené smlouvy o poskytnu� této 
 výpomoci.  
 

• V bodě 9 informoval starosta zastupitele o možnos 
zřízení termínovaného vkladu s individuální, pro obec 
velmi výhodnou, úrokovou sazbou. S účtem bude 
možno libovolně nakládat, vkládat hotovost či vybírat. 
Zároveň je nutno z účetního hlediska veškerý pohyb na 
účtu provádět rozpočtovými opatřeními.  

 Po krátké diskuzi k tomuto bodu zastupitelstvo 
 schválilo uzavření Smlouvy o používání KB e Tradingu 
 a sjednání termínovaného vkladu s individuální 
 úrokovou  sazbou a dále pověřilo radu obce 
 provádět rozpočtová opatření mezi běžným 
 účtem a termínovaným vkladem  bez omezení.  
 

• Pod bodem 10 byla zastupitelům předložena nová 
vyhláška o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. Ta byla mimo jiné zpracována i z 
důvodu otevření zrekonstruovaného sběrného dvora 
Vacov-Šáry. Starosta při této příležitos) podotknul, že 
veškeré aktuální informace k odpadovému 
hospodářství budou občanům zaslány přímo do 
schránek.  

 Zastupitelé OZV č. 1/2022 obce Vacov o stanovení 
 obecního systému odpadového hospodářství schválili. 
 

• Bod 11 se týkal aktualizace „Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031“.  
Tento dokument zpracovaný společnos� ČEVAK a.s. v 
krátkos) okomentoval Ing. Zdeněk Novák. Aktualizace 
byla vypracována z důvodu               změny ocenění 
vodohospodářské infrastruktury (aktualizováno na 
současné ceny). Plán financování má zajis)t potřebné 
finanční prostředky na obnovu vodohospodářské 
infrastruktury tak, aby byla trvale funkční bez dotací 
(každé zařízení má svoji určitou životnost). Tyto 
finanční prostředky musí být zahrnuty do vodného a 
stočného. V případě získání dotace do 
vodohospodářské infrastruktury stanovuje výši 
prostředků na obnovu poskytovatel dotace (viz ČOV 
Vlkonice). Zastupitelstvo obce schválilo Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 
2022 až 2031. 

 

• V bodě 12 starosta připomněl akci z roku 2018 s 
názvem “Založení a revitalizace zeleně veřejných 
ploch obce Vacova včetně jeho čás<“. Původní 
dodavatel tehdy práce nedokončil a dílo bylo poté v 
plném rozsahu doděláno jiným vysoutěženým 
zhotovitelem.  MŽP přesto obci odebralo dotaci v plné 
výši, což činilo cca 750.000 Kč.  Proto obec podala 
prostřednictvím Mgr. Elišky Ketzerové na MŽP žalobu. 
V nedávné době se touto záležitos� zabýval Městský 
soud v Praze, vznesl na MŽP před vynesením rozsudku 
určité požadavky. Nyní je třeba řešit nedodržení 
smlouvy o dílo původním dodavatelem. 
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SBĚRNÝ DVŮR ŠÁRY  
 

SD je určen pro: 

• občany s trvalým pobytem v katastru obce Vacov - při předání odpadu se 
prokáží  občanským průkazem. 
 

• občany, kteří mají v katastru obce Vacov ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený místní poplatek za odpady ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu - při předání odpadu se prokáží 
občanským průkazem a sdělí obsluze SD číslo popisné nemovitos& a část obce, ve 
které se jejich nemovitost nachází. 

 Po diskuzi k tomuto bodu zastupitelstvo pověřilo starostu 
 obce ke zplnomocnění právníka obce k uplatnění a 
 vymáhání pohledávky obce Vacov vůči původnímu 
 dodavateli.  
 

• V bodě 13 zastupitele stanovili 15členné zastupitelstvo i 
na další funkční období. Komunální volby se budou konat 
23. a 24. 9. 2022. 

 

• V dalším bodě zastupitelstvo pověřilo radu obce 
uzavřením smlouvy na pronájem 1. nadzemního podlaží 
obecního domu na náměs0 za účelem provozování 
kavárny, cukrárny apod. Pověření se týká i výběru 
provozovatele, stanovení výše nájemného a dalších 
náležitos2. Ve stanoveném termínu se přihlásil pouze 
jeden zájemce a opět nebyl z Vacova stejně jako v případě 
Campu Rohanov a Restaurace Vacov. 

 

• Dále předložil stavební technik několik bodů projednaných 
ve stavební komisi a následně předložených radě obce 
(viz www stránky obce Vacova). 

 

• V bodě různé starosta informoval zastupitele o: 
 - Opětovném jednání s Českou poštou týkající se koupě 

budovy České pošty ve Vacově a provozování Pošty 
Partner obcí Vacov, a to od 1. 9. 2022. Přestože obec 
bude kupovat budovu České pošty za tržní cenu 
(stanovenou znaleckým posudkem), klade si ČP 
podmínky, které budou obec určitým způsobem 
omezovat při nakládání s touto nemovitos2. Tato 
smlouva však byla vypracována právníky České pošty a je 
stejná pro všechny, kdo odkupují jejich nemovitost a 
začnou provozovat Poštu Partner.  

 - Vandalismu na stavbě na náměs0. Některé čás& 
stavby byly postříkány sprejem. Řešeno bylo 
prostřednictvím Policie ČR, viník se přišel starostovi 
přiznat. Jedná se o nezle&lého. 

 - Úspěšně vyhodnocené žádos8 o dotaci na opravu 
místní komunikace Benešova Hora – Zahrádky. 
Poukázaná částka je necelých 900 &síc Kč, což je cca 50% 
předpokládaných realizačních nákladů. 

 - Dvou žádostech o dotace, které jsou ještě ve 
vyhodnocovacím procesu. Ředitelka příslušné sekce na 
MMR písemně oznámila, že vyhodnocování žádos2 se 
z důvodu jejich obrovského množství poněkud zpozdilo. 
Výsledky by měly být známy do poloviny června. Obec 
předložila projekty se žádostmi o dotace na rekonstrukci 
místní komunikace z Nespic do Podvítovčí a výstavbu 
dětského hřiště v areálu ZŠ Vacov (nad školní zahradou). 

 - Návštěvě místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR Ing. 
Jana Bartoška (KDU-ČSL). Na základě pozvání starosty 
navš2vil naši obec dne 30. 5. 2022. Zajímal se o současné 
dění v naší obci, zmíněny byly i určité kauzy, které obec 
momentálně řeší. Závěrem vyslovil pozdrav všem 
občanům naší obce.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další informace: 

• K připomínkám na špatný stav komunikace z Vacova do 
Přečína (rozhraní okresů) sděluji následující: S ředitelem 
SÚS JčK (pobočky Pracha&ce) bylo v této věci již vícekrát 
jednáno. Její dílčí oprava měla proběhnout už v roce 
minulém. Ta se nakonec neuskutečnila a upřednostněna 
byla její kompletní rekonstrukce. V tomto roce se čekalo, 
zda bude mít SÚS Pracha&ce na tuto akci potřebné finanční 
prostředky. Dle poslední informace ředitele byl již na toto 
dílo vysoutěžen dodavatel a práce by měly začít cca v 
červenci.  

 Upozorněno bylo i na výtluky na komunikaci z Vacova  do 
 Benešovy Hory (a dále). Přislíbena byla jejich  oprava. V 
 případě rekonstrukce mostu u "Langova mlýna" (mezi 
 Čábuzemi a Zdíkovcem) bude po této komunikaci zřejmě 
 nasměrována objížďka. 
 
Vážení spoluobčané, 
 blíží se léto a opět, po delší době, je možno si vybírat 
dovolenou bez covidovéího omezení doma i v cizině. Přeji Vám, 
abyste si dovolenou užili dle svých představ a opětovně načerpali 
síly do dalšího pracovního procesu. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 

 
Provozní doba: 

 Pondělí: 9.00 – 11.00 
 Středa: 14. 00 – 17.00 
 Sobota: 8.00 – 11.00 

  
Odpovědná osoba: Aleš Pluščenko 
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Ze školy 

 

 

 

VOLBY do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 
  

 Právo volit do zastupitelstva obce nebo města podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o volbách do zastupitelstev obcí), má občan 
města nebo obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je 
v den voleb v této obci nebo městě přihlášen k trvalému pobytu a dále státní občan jiného státu, který druhý den voleb je 
držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci 
nebo městě, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 
Z výše uvedeného vyplývá, že při těchto volbách  nelze volit na voličský průkaz, volič může volit pouze v místě svého 
trvalého pobytu. 
Překážkami výkonu volebního práva jsou: 
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odně2 svobody, 
b) omezení svéprávnos& k výkonu volebního práva, 
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 
 
Volební strany mohou podávat kandidátní lis&ny pro volby do zastupitelstev obcí prostřednictvím svého zmocněnce  
(nezávislý kandidát podává kandidátní lis&nu sám) na příslušném  registračním úřadě ve Vimperku. Kandidátní lis8nu lze 
podat nejpozději v úterý dne 19. července 2022 do 16:00 hodin. 
 
Minimální počet podpisů na pe&cích:  - pro nezávislého kandidáta – 58 
      - pro sdružení nezávislých kandidátů – 101. 
Zastupitelstvo obce Vacov bude i pro příš2 volební období v počtu 15 členů. 
 
Více informací na stránkách Ministerstva vnitra nebo Krajského úřadu Jč. kraje, popř. MÚ Vimperk. 
 

Vzhledem k velmi malému počtu voličů byl  
zrušen volební okrsek Čábuze. 

Voliči z Čábuz a Chalup budou registrováni ve volebním okrsku Vacov.  
Voliči, pro které bude ze zdravotních důvodů ob2žné dostavit se do Vacova, mohou v předs&hu  

zavolat na obecní úřad (tel. 388 431 180) a objednat si návštěvu volební komise s přenosnou urnou. 

 

Úspěch mladých zdravotníků 
     
 Ve čtvrtek 12. května se konala 
soutěž hlídek mladých zdravotníků ČČK. 
Zdravotníci soutěžili ve dvou kategoriích – 
žáci I. stupně a žáci II. stupně. Z celého 
okresu přijelo do Pracha&c změřit své síly a 
dovednos& 20 družstev z dese& škol. 
V mladší kategorii nás reprezentovaly dvě 
hlídky, v té starší soutěžila hlídka jedna. Na 
stanoviš2ch si dě& musely poradit 
s různými zraněními – hřebíkem v noze, 
pobodáním, zlomeninami, poraněním 
oka…, ale i s transportem zraněných a 
obvazovou technikou. 
    V mladší kategorii malí zdravotníci 
zabodovali a naše dvě hlídky obsadily 1. a 
2. místo (stříbrní měli jen o 2 trestné body 
více než zla2), hlídka starších pak místo 
páté.  

     Hlídka ve složení Aneta Havlanová, 
Veronika Švihovcová, Matyáš Sybera, Petr 
Škopek a Jan Šťastný vyhrála postupové 
1. místo.  

      Současně se zdravotní soutěží 
proběhla nepostupová soutěž Mladý 
záchranář – dokaž, že umíš, kterou 
organizuje Hasičský záchranný sbor 
Jihočeského kraje a Územní odbor 

Pracha&ce. Zde si družstva musela poradit 
s přípravou evakuačního zavazadla, se 
srážením PET lahví pomocí džberové 
stříkačky a s požární přípravou. I tady 
obsadila hlídka mladších krásné 1. místo. 
     Za úspěšnou reprezentaci školy 
patří pochvala nejen vítězům, ale i Natálii 
Šturmové, Emmě Ketzerové, Elišce 
Ketzerové, Anně Nové, Davidu Němečkovi, 
Danielu Krtoušovi z I. stupně, z II. stupně 
pak Jaroslavě Nové, Natálii Maráškové, 
Julii Ševčíkové, Terezii Šťastné, Anně 
Pšeničkové a Nikole Šturmové. 
    Na konci května jsme se s vítěznou 
hlídkou vydali do Písku, kde se soutěž 
konala na krásném místě v Píseckých 
horách u chaty Živec. Krajské kolo 
prověřilo znalos& vítězných hlídek z celého 
kraje ještě důkladněji, naši zdravotníci si 
přivezli bramborové medaile. 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
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Ze školy 

 

ZŠ a MŠ v dubnu a květnu 
 
 Závěr školního roku se blíží mílovými 
kroky a v naší škole i školce se neustále něco 
děje.  
 V dubnu proběhly ve škole třídní 
schůzky a také se konal zápis do první třídy. 
Od září přivítáme ve škole 13 nových 
prvňáčků. Do první a druhé třídy zavítala 
medová návštěva. Pan učitel Čestmír Jílek, 
který na naší škole dříve učil, a paní Lucie 
Uhlířová, maminka dvou našich žáčků, 
zasvě.li malé školáky do základů včelaření. 
Jejich poutavé povídání o včelí rodině, o 
opylování, o medu a dalších včelích 
produktech bylo pro všechny velmi poučné 
a zajímavé. Koncem dubna jsme u 
příležitos. významného dne uspořádali pro 
žáky „Den Země“. Družstva žáků pod 
vedením osmáků plnila na trase v okolí 
Vacova úkoly. Čekala na ně rozmanitá 
stanoviště: poznávačka rostlin, živočichů, 
hub, kamenů, lanové ak.vity, sluneční 
soustava, šifra o přírodě a další.  
 Žáci napříč celou školou se 
v průběhu dubna a května účastnili různých 
soutěží a olympiád. Výborně reprezentovali 
naši školu na McDonald´s Cupu ve Vimperku 
chlapci ze 4. a 5 třídy. Skončili na krásném 
tře=m místě. Žáci z celé školy se zúčastnili 
soutěže pořádané Národním parkem 
Šumava a někteří postoupili do dalšího kola, 
které se konalo přímo ve středisku 
národního parku. Díky paní učitelce 
Kopáčikové jsou naši žáci každoročně 
úspěšní také na dopravní soutěži a v soutěži 
mladých zdravotníků.  
 Naše škola je partnerskou školou 
Národního parku Šumava, a proto se žáci 
mohli zdarma vydat do Bayerischer Wald 
parku v Německu.  Poté, co se vyřešila ranní 
komplikace s autobusem, měli možnost 
projít park na druhé straně Šumavy křížem 
krážem a vidět mnoho zajímavých zvířat.  

 
 V průběhu května a června probíhá 
mnoho výjezdů a projektových dnů mimo 
školu. V letošním roce jsme navázali 
spolupráci s Komunitním centrem Čkyně a 
díky této spolupráci mají naši žáci dopravu 
na projektové dny zadarmo. Již jsme takto 
navš=vili Zoo Hluboká, indiánskou vesnici a 
celý druhý stupeň vyrazil na projektový den 

do Národního muzea. Z dalších ak.vit stojí 
za zmínku ještě spaní ve škole a výprava na 
včelí stezku do nedalekých Čes.c. 
 Po celý rok podporujeme žáky ve 
čtenářství, probíhá výborná spolupráce 
s místní knihovnou a paní Valtovou. Celý rok 
byl jako obvykle zakončen „Pasováním 
prvňáčků na čtenáře“.  
 V letošním školním roce jsme se u 
starších ročníků zaměřili na finanční 
gramotnost. Žáci 9. třídy absolvovali několik 
workshopů se zkušenou lektorkou a díky hře 
„Finanční svoboda“ se naučili řešit reálné 
životní situace z oblas. rodinných financí. 
V květnu vyvrcholilo naše roční snažení a 
žáci deváté třídy předávali své znalos. 
budoucím deváťákům. 
 Mnoho akcí je již za námi a další nás 
ještě čekají, například divadelní představení, 
vlas.vědná přednáška, projektové dny, sběr 
papíru, den s technikou, výjezd na Modravu 
s NP Šumava. A na závěr už jen rozdat 
vysvědčení, rozloučit se s deváťáky a hurá 
na prázdniny. 
 Také v mateřské školce se podařilo 
realizovat několik zajímavých akcí. Koncem 
dubna se uskutečnil koncert. Přišly nám 
zahrát dě., které navštěvují ZUŠ ve Vacově. 
Ve třídě Malíčků vznikla improvizovaná 
koncertní síň, ve které se sešly dě. ze všech 
tříd. Po chvilce příprav a ladění nástrojů 
začala hudební produkce. Mladí hudebníci 
nám představili různé nástroje a ukázali své 
umění. 
 V průběhu května proběhl ve školce 
zápis a do naší školky tak příš= školní rok 
nastoupí skoro 20 nových dě=. Třída 
Předškoláků se zúčastnila vzdělávacího 
programu se skřítkem Rašeliníčkem na 
Chalupské sla.. Celý program byl pod 
vedením zkušených lektorů NP Šumava. 
Prostřednictvím různých her se dě. 
dozvěděly spoustu informací o tom, jak 
vzniká rašeliniště, kdo na něm žije a proč je 
důležité takovéto lokality chránit. V rámci 
výjezdu navš=vili Předškoláci i vlčí výběh. 
Stejný výjezd absolvovala o pár dnů později i 
třída Prostředníčků.  
 Na konci května mohly dě. ukázat, 
jak jsou šikovné a co všechno se ve školce 
naučily. Do naší školky jsme pozvali všechny 
rodiče, sourozence, babičky, dědečky a 
mnoho dalších na „Odpoledne s písničkou“. 
Celá akce se vydařila. V příjemné atmosféře 
si užili odpoledne dě. i všichni ostatní.  
 Začátkem června navš=vili 
Předškoláky ve školce žáci deváté třídy 
v rámci akce „programovací dopoledne“. 
Žáci deváté třídy si připravili zajímavé 
ak.vity a úkoly a hravou formou 
seznamovali Předškoláky se základy 
programování. Také naše nejmenší dě. ze 
třídy Malíčků vyrazily na výjezd. Společně s 
Prostředníčky jeli do minizoo v Pu.mi u 

Písku. Předškoláci se v rámci Dne dě= 
vypravili na návštěvu do firmy Miva Vacov. 
 Samozřejmě i ve školce nás 
v následujících dnech ještě nějaké akce a 
ak.vity čekají. V nejbližší době například 
divadelní představení a výtvarná dílna. Na 
konci školního roku máme v plánu ještě 
slavnostní rozloučení s Předškoláky. Tablo 
s našimi předškoláky, budoucími prvňáky, si 
můžete prohlédnout ve výloze obchodu „U 
Paterů“. 
 V průběhu školního roku se podařila 
ve škole dokončit realizace půdní vestavby. 
Prostory jsou stavebně připravené, zbývá je 
již jen vybavit a začít využívat. Na 
postupném pořízení vybavení usilovně 
pracujeme a doufáme, že se nám vše podaří 
do konce prázdnin. Chceme Vás =mto 
všechny pozvat k nám do školy na „Den 
otevřených dveří“, který se bude konat 1. 
září 2022 od 9:00 do 16:00 a kde budou mít 
všichni možnost prohlédnout si prostory 
školy.   
 

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele 

 
 

3. místo v dopravní soutěži 
       

 Bronzovou medailí pro naši školu 
skončilo okresní kolo „Dopravní soutěže 
mladých cyklistů“, které se konalo 10. 5. 
v areálu DDM a na dopravním hřiš. 
v Pracha.cích. Vyhlašovatelem soutěže byl 
Jihočeský kraj, DDM Pracha.ce, komise 
BESIP MÚ Pracha.ce, Policie ČR – Územní 
odbor Pracha.ce a Oblastní spolek ČČK 
Pracha.ce. 
      Tým ve složení Veronika Hozmanová, 
Anna Pšeničková, Václav Zloch a Vojtěch 
Ptáček plnil 4 disciplíny – první pomoc, jízdu 
zručnos., jízdu podle pravidel silničního 
provozu a test ze znalos= silničního provozu. 
Po splnění všech disciplín zvítězilo družstvo 
s nejmenším počtem trestných bodů. Naše 
škola obsadila pěkné 3. místo.  
      Mladým cyklistům děkuji za 
reprezentaci školy. Věřím, že získané 
vědomos. využijí k bezpečné jízdě 
v silničním provozu.  

 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
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 První rok školní docházky je pro každého z nás ve znamení 
zvládnu� prvních krůčků ve čtení, psaní a počítání. V knihovně se 
snažíme toto dětem zpříjemnit, a tak vždy koncem školního roku 
je pro malé školáčky připraveno pasování na čtenáře. Prvňáčci ze 
ZŠ ve Vacově ukázali, že čtení jim už jde výborně.  Své umění 
předvedli  při slavnostním pasování v zasedací místnos% OÚ nejen 
rodičům, knihovnici, ale také panu "ministrovi pro strašidla" 
Hynku Klimkovi, který dě% slavnostně pasoval na čtenáře.  Dě%  
obdržely novou průkazku do knihovny, pamětní list, knížku a také 
malou sladkost, aby jim to čtení nepřipadalo tak hořké.  
 Následující týden pak vyrazili všichni společně poprvé do 
knihovny. Naučili se jak to v knihovně "chodí", jak hledat knihy a 
pak je zase vrá%t na stejné místo, někteří malí čtenáři si i knihu 
vypůjčili. Společně pak ochutnali plody ze sladkého stromu, který 
dě% při pasování věnovaly paní knihovnici. 
 

Pavla Valtová, knihovnice 

Chovatelův dvorek 
    

Dalším zajímavým holubem z českých národních 
plemen je česká lyska, nebo také česká lyska 
běloocasá. Je hodně podobná české čejce. Stejně 
jako ta se chová v rousné i bezrousé variantě, ale 
na rozdíl od čejky je vždy hladkohlavá. Zásadní 
rozdíl od čejky je ve zbarvení, kdy mandlová skvrna 
nad zobákem je vždy bílá, rovněž jsou bílá ocasní 

pera. Ostatní podobnost s čejkou je až obdivuhodná, jak co do 
množství barevných rázů, velikos%, tvaru těla, celkové stavbě i 
chování. Je to tedy plemeno ozdobné opeřením. I chovatelská 
oblíbenost tohoto plemene celkem kopíruje oblíbenost českých čejek, 
a tak jsou nezřídka sdruženi chovatelé těchto dvou barevně 
zajímavých plemen do společných klubů. 
Historie tohoto plemene sahá až k létům 1850-1860. Z této doby jsou 
zachovány první zmínky o tzv. „běloocasáčích“. Velikou tradici mají 
holubi uvedeného zbarvení v Německu, nejvíce asi v Sasku, a 

nepřekvapí tedy, že nejčastěji byli %to holubi chováni v 
Podkrušnohoří, v Krkonoších, v Lužických horách a v Pojizeří. Díky 
uvedeným nejčastějším oblastem chovu je tedy i zřejmé, že se jedná 
o holuba poměrně odolného. Jeho chov ale není bez úskalí a vyžaduje 
práci opravdu zkušeného holubáře. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Kubát 

Z knihovny 

Školní družinky – horké novinky II 

      Minulé novinky jsme skončili Velikonocemi. A co bylo dál? 
Koncem dubna jsme po dvouleté odmlce obnovili tradici Pálení 
čarodějnic. Dě% si nakreslily papírové čarodějnice, které jsme na 
ohniš% za školou symbolicky upálili. No a když už jsme měli ohýnek, co 
jiného, než si pochutnat na výborně upečeném buř�ku. 
      Květen jsme začali sportovním a tanečním odpolednem. Ve 
velké tělocvičně probíhaly různé sportovní disciplíny – trampolína, 
kruhy, švihadlo, lavičky a různé ak%vity s míčem a v malé tělocvičně se 
tančilo na známé animační písničky. Dě% se střídaly na stanoviš�ch a 
moc si odpoledne užily. 
      Samozřejmě jsme nezapomněli na ty nejmilejší a vyráběli 
dárečky a přáníčka ke Dni matek. Jedno odpoledne proběhla velká 
brigáda na úklid venkovní učebny, domečku s hračkami a celkového 
okolí školy. Další odpoledne proběhla velká zdravotnická a dopravní 
soutěž, kterou připravila děvčata z II. stupně pod vedením paní 
učitelky Pavlíny Kopáčikové. Tato ak%vita patří v poslední době u dě� 
k velmi oblíbeným, dě% se rády seznamují s novými poznatky v těchto 
oblastech, obzvláště když je to formou hry. 
      23. května jsme byli na exkurzi ve vacovské pekárně, kde se 
dě% seznámily s celou cestou rohlíku a chleba a mnohé byly udiveny, 
co vše musí proběhnout, než se pečivo dostane na náš stůl. 

      1. června byl Den dě1. My jsme ho oslavili ak%vně. Chlapci ze 
6. třídy pod vedením Veroniky Krtoušové připravili v okolí školy pro 
družinové dě% sportovní stanoviště, a tak si dě% otestovaly svoji 
rychlost, mrštnost a přesnost, i když se u toho mnohé notně zapo%ly. 
       Druhý Den dě� připravily o několik dní později pro své 
kamarády dě% z prostředního oddělení – Slavíčci. Tentokrát šlo o 
netradiční a zábavné hry, soutěže, hlavolamy a hádanky. Soutěžilo se 
ve dvojicích a celá akce proběhla v okolí školy. 
      A když jsme vyráběli dárky pro maminky, nesmíme 
zapomenout ani na ta1nky. 12. června byl Den otců a právě jim 
patřil jeden z posledních výrobků letošního školního roku. Např. 
Slavíčci vyráběli velké přání, kde nechyběla ani krabička s hřebíčky. 
      Ještě bych chtěla pochválit 12 dobrovolníků ze Slavíčků, kteří 
nacvičili básničky a písničky na akci Vítání občánků, která se konala 
22. května. A protože bylo miminek hodně, vystoupili hned 2x za 
sebou. 
      A co nás ještě čeká? Jan Kopáčik si našel volné odpoledne a 
seznámí dě% s elektrostavebnicemi a Veronika Šťastná zorganizuje 
aerobikové odpoledne, které jsme nazvali Ahoj léto! 
       Potom už vše půjde ke konci a my se budeme loučit. Zbývá jen 

popřát všem krásně prožité sluníčkové a odpočinkové prázdniny!!! 
Mgr. Jana Voldřichová 



 
 

. 

 
Javornický rozvojový spolek srdečně zve na 

LETNÍ KONCERT U KAPLIČKY. 
V pátek 8. 7. 2022 od 18.30 hod. u kapličky sv. Antonína na Javorníku. 

Vstupné 200,- Kč. 
 Na letošním letním koncertu zazní dílo Antonia Vivaldiho Čtvero ročních 

dob, které zahraje ansámbl Collegium 1066 m n.m. se sólistou Janem Talichem. 

 

***** 
 

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ - letní kino 
Ve dnech 19. 7. - 22. 7. 2022 vždy od 21.30 hod. 

na louce u sochy Karla Klostermanna. 
Vstupné dobrovolné - bude použito na charita%vní účely. 

Deky s sebou. 
 

  Program:  úterý 19. 7. - Prvok, Šampon, Tečka a Karel 
    středa 20. 7. - Gump - pes, který naučil lidi žít 
    čtvrtek 21. 7. - Příšerákovi 2 
    pátek 22. 7. - Cesta domů 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME: 
 

Obec Vacov srdečně zve na 
VAVŘINECKOU POUŤ VE VACOVĚ 

13.- 14. 8. 2022. 
Bližší informace o programu naleznete na plakátech, www  stránkách obce Vacov a 

Obecní knihovny ve Vacově a také na FB. 

 
***** 

Obec Vacov a Parta vlkonických nadšenců zve na 
POHÁDKOVOU CESTU LESEM. 

 V sobotu 3. 9. 2022 od 14.00 hod. 
Sraz u kuželníku ve Vlkonicích. 
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Nové knihy 
Jakub Katalpa 
Je hlína k snědku? 
 

Val McDermidová 
Svědectví mrtvých 
 

Angela Marsonsová 
Mrtvé vzpomínky 
 

Shari Lapena 
Nepříliš šťastná rodina 
 

Cilla&Rolf Börjlindovi 
Gangréna 
Stále vázne mráz 
 

Louise Penny 
Břicho nestvůry 
Kudy vchází světlo: Případy 
vrchního inspektora Gamache 
 

Dominik Dán 
Kočičí stopa 
 

VlasVmil Vondruška 
Ďáblova čísla 
 

Judithe LiWle 
Sestry Chanelovy 
 

Petra Klabouchová 
Prameny Vltavy 
 

Robert Galbraith 
Neklidná krev 

 
Pro děV   
 

Lucie Hlavinková 
Sesterstvo a síla moci   
 

Zuzana Pospíšilová 
Případ: DeTeKTiVové a podivné 
krádeže  
 

Jana Burešová 
Ovečka Nina a jiné pohádky 

  
Příběhy se šťastným koncem 
Hladový vydrýsek 
Zvědavá liš%čka 
Opuštěný muflonek   
 

Zuzana Pospíšilová 
Školnice Valerie v podezření 
Školnice Valerie odhalena 

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. 

Rubrika o životních jubileích našich občanů byla upravena z důvodu ochrany 
osobních údajů dle nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

o ochraně fyzických osob v souvislosE se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.  

 

V měsíci dubnu a květnu  oslavili  významné výročí  �to občané:  

Miloslav Šochman, Jaroslav Mašek, FranEšek Patera, Anděla Mašková, Jana 
Tomášková, Jaroslav Tomášek, Marie Baumanová, Božena Skácelová, Veronika 
Bošková, Ladislav Růžička, Růžena Koubová, Václav Voldřich a Věra Přibylová. 

Inzerce 

• Prodám palivové dřevo (smrk). Doprava možná. Info na 
tel: 735 396 115. 

 

• Kvalitní zateplení budov foukanou dřevovláknitou izolací. 
Rychlá aplikace do střechy, stropu i stěn domu. 100% 
účinek proE chladu i horku, značná úspora nákladů na 
vytápění. Bližší informace na www.foukane-izolace.eu, 
info@drestavservis.cz, tel.: 608 321 989 Viktor Mráz. 

 

• Hotel Rohanov hledá brigádníky na letní sezónu. 
Potřebujeme posily na obsluhu do restaurace. Pestrá 
práce, flexibilní směny. Uvítáme děvčata i kluky minimálně 
od 15 let. Pokud nemáte praxi v oboru, vše potřebné Vás 
naučíme. Najdete u nás přátelský kolekEv, stravu zdarma a 
zajímavé finanční ohodnocení.  Informace na telefonu 778 
032 363."  

 

Pstruhařství Mlýny v Žáru přijímá po kompletní rekonstrukci nové zaměstnance na 

tyto pracovní pozice:  

- pracovník ve zpracovně ryb (plný pracovní úvazek),              

- prodavač ryb a rybích výrobků v podnikové prodejně (zkrácený pracovní úvazek).  

Nabízíme perspekEvní práci v  potravinářském provozu s  řadou benefitů. Podrobnější 

informace Vám rádi sdělíme při osobním pohovoru. V případě zájmu volejte na tel. 

číslo:  603 888 542. 
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Ze života ve Vacově 

Jednou dole, podruhé nahoře…  

 (pokračování z minulého čísla) 

 A hurá zase zpět do portugalského 
Torres Vedras, kde se konal poslední závod 
seriálu ME Baja TT. Při příjezdu nás čekala 
ta méně oblíbená část technické přejímky a 
administraEvy. Od začátku nás doprovázely 
komplikace ze strany pořadatele.  Byli jsme 
naprosto bez informací. Nikdo z nás 
nevěděl, kdy začíná start do prologu, kudy 
se pojede… Až po několika s!žnostech více 
teamů se k nám konečně začalo něco 
dostávat. Byly to velmi strohé informace, 
ale i za ty jsme byli vděční. 

 V den odjezdu na prolog jsme 
dostali neúplné mapy a vyrazili dle daných 
souřadnic na start prologu. Po několika km 
nás čekalo velmi nepříjemné překvapení, 
přejezdová souřadnice nás přivedla na 
silnici, ze které se vyklubala dálnice. Už v tu 
chvíli jsme všichni věděli, že tato skutečnost 
nás přivede do velmi nepříjemné situace. 
Ale to, co se stalo za několik minut, nás 
naprosto vykolejilo.  Na sjezdu z dálnice na 
nás čekala dálniční policie a její důkladná 
kontrola nás stála mnoho drahocenných 
minut a pokutu 200 Euro za přejezd dálnice. 
Do první etapy jsme nevstoupili zrovna za 
ideálních podmínek. Stres ze 40minutové 
ztráty mi zatemnil mozek. Věděla jsem, že 
start z poslední pozice není zcela ideální, ale 

neztrácela jsem naději. Vyrazila jsem ze 
startu jako raketa a po pár km v prachu 
jsem zahlédla prvního soupeře, který 
startoval přede mnou. Po chvíli se mi ho 
podařilo předjet. To byl pro mě obrovský 
impuls vzít pořádně za plyn. Netrvalo to 
dlouho a míjela jsem dalšího jezdce, to ve 
mně vzbudilo neskutečnou euforii. Celým 
tělem mi proběhla husí kůže. V tu chvíli 
jsem se začala cíEt mnohem jistěji a 
sebevědoměji a začala si uvědomovat, že i 
se ztrátou, kterou jsem na startu nabrala, 
není vítězství zcela ztracené. Se čtyřkolkou 
jsem již byla naprosto sžitá, a tak jsem si 
mohla dovolit na pár minut se uvolnit a 
pobroukávat si mé oblíbené melodie. Před 
první tankovačkou se mi podařilo předjet 
ještě 4 další jezdce. Do cíle zbývalo zhruba 
170 km. Časová ztráta se s každým ujetým 
km začala zkracovat. Moje moEvace byla 
čím dál !m větší. Při vyhodnocení výsledků 
první etapy jsem byla příjemně překvapená. 
A čím? Nechala jsem za sebou 8 jezdců, 
kteří startovali z lepších pozic, dohnala  
jsem časovou penalizaci, a  dokonce jsem 
nahnala nějaké minuty k dobru. Tohle 
kdyby mi někdo řekl na startu, asi bych se 
mu zasmála. Druhý den jsem začínala z 8. 

pozice. Počasí nebylo zcela ideální, pršelo a 
trať byla velice bláEvá a kluzká. To co se zdá 
někomu jako problém, může být pro holku 
odkojenou z českých bláEvých sedlčanských 
tra! nesmírnou přednos!. A jak se říká: 
"Těžko na cvičišE, lehko na bojišE." Proč jich 
tedy nevyužít. Portugalci a Španělé jsou 
výborní jezdci, ale jak jde o bláto, je to pro 
ně veliký problém. OproE jezdcům ze 
střední Evropy, kteří jsou v blátě jako doma. 
Jela jsem naprosto bezproblémovou jízdu 
do chvíle, než přišla navigační značka, na 
které byla označena mírná zatáčka. Bohužel 
ale nebyla. Z mírné nevinné zatáčky se 
vyklubala moje osudová. Při vjezdu mě 
zatáčka strhla do hluboké stopy a stala se 
z ní prudká vracečka. Následovala rána na 
přední kolo, let vzduchem, další rána a já 
najednou ležela pod převrácenou 
čtyřkolkou, ze které vytékal benzin. A co 
následovalo dál? Závodník, který jel za 
mnou, mi pomohl dostat čtyřkolku na kola. 

Proběhla rychlá kontrola stavu a ten 
naštěs! dovoloval pokračovat v jízdě dál. 
Bohužel už ale ne v soutěžní.  Při jízdě jsem 
odhalila několik dalších poškození a modlila 
se, aby čtyřkolka dojela do další tankovačky, 
která byla 40 km vzdálená. Tam proběhl 
menší servis, který mi dovolil pokračovat 
v závodní rychlosE při další jízdě. Podařilo 
se mi ještě předjet několik jezdců. Zcela 
bolavá a pomlácená jsem si nepřála nic 
jiného, než co nejrychleji dojet do cíle. A jak 
to celé vlastně dopadlo? Tak abych si to 
celé trochu shrnula. Nesprávné souřadnice, 
nemalá pokuta, 40 minut penalizace, 
bouračka, zmuchlaná čtyřkolka a dobité 
tělo.  Ale jak se praví: „Konec dobrý, 
všechno dobré.“ Protože 1. místo 

v kategorii žen, 2. místo v kategorii mužů a 

stát se vícemistrem Evropy v kategorii žen 

a vícemistrem v kategorii mužů po těchto 

trablích není přeci úplně k zahození.  

  

 Velké díky za plnění snů patří mým 

sponzorům: 
Jiří Vlček s.r.o., STTEN, M+M s.r.o., Hotel 
Rohanov, Kovosvar Strakonice, Jan NavráEl, 
Andy motors, Čtyřkolky Bavorov, Asp 
Group, Hell energy, Elka suspension.cz, 
Pitcha, Motoba^, Oneal.cz, Morris 
Lubrikants, RP Tuning s.r.o., Ymoto Praha,  
Z lana job, Prima dílna, stopdirt, Torriacars, 
Tomket Eres, Autodoprava René Koblížek, 
Autoškola Trefa, Grill restaurant Za Větrem, 
AČR  autoklub České .  
 

Nela Caisová 

 
Žádáme opozdilce, kteří ještě nezapla�li poplatek  

za odvoz komunálního odpadu a roční poplatky za psy,            
aby tak učinili neprodleně. 

Upozorňujeme též na možnost pla�t poplatky přímo na účet obce  
nebo platební kartou na OÚ. 

Bližší informace telefonicky sdělí 
 paní Hana Ptáčková. Tel.: 388 323 868 


