
 

 
Uvnitř tohoto vydání: 

 
Z obecního úřadu      2-3     
                    
Ze školy      3 
 
Ze života v obci      4-5                  
                          

Z knihovny 
Pozvánky na akce 
Inzerce                       6 
 

Společenská kronika  
Chovatelův dvorek        7 
 
Inzerce      8 
 

Číslo 1-2 
27. února 2023 

  Z obecního úřadu 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vacov dne 14. 12. 2022  
 
Vodné a stočné 2023  
 

          Starosta informoval zastupitele o předloženém návrhu cen vodného a stočného pro rok 
2023, který zaslala po několika úpravách firma ČEVAK a. s. Podklady byly zastupitelům zaslány 
v předs-hu. Podrobnější výklad k problému vodného a stočného prezentoval radní Ing. Zdeněk 
Novák, který se problema-kou vodné/stočné zaobírá řadu let.  
         U pitné vody dochází k navýšení pohyblivé složky o 6,15 Kč/m3 bez DPH. Toto navýšení je 
zdůvodněno hlavně nárůstem ceny energií a veškerých vstupních cen doplňkových materiálů. 
          U odpadní vody je situace složitější, poněvadž do ceny zasahuje nejen růst ceny energií a 
veškerých doplňkových materiálů, ale hlavně dotace získaná na rekonstrukci ČOV ve Vlkonicích. 
Obec musí vytvářet prostředky stanovené SFŽP na obnovu kanalizační infrastruktury. Stočné se 
vypočítává dle náročného vzorce a vše se dokládá na SFŽP. Cena stočného se nám i díky tomuto 
vzorci zvýšila o 6,29 Kč/m3 bez DPH. 
Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2023 cenu vodného a stočného následovně: 
Vodné 
Pohyblivá složka 45,97 Kč/m3  (včetně DPH) 
Pevná složka 465 Kč/rok  (bez DPH)   
Stočné  
Pohyblivá složka 42,92 Kč/m3  (včetně DPH)   
Pevná složka 397 Kč/rok  (bez DPH)  
Obě sazby pevných složek se týkají vodoměrů kategorie A = vodoměry s průtokem do 2,5 m3/
hod. 

 
Rozpočet obce na rok 2023 
 

          Starosta společně s Ing. Němečkovou v krátkos- seznámili zastupitele s návrhem rozpočtu 
pro rok 2023, který je navržen jako vyrovnaný. Opro- zveřejněnému návrhu jsou příjmy a výdaje 
poníženy o cca 290 -síc Kč z důvodu vrácení návratné finanční výpomoci od ZŠ již v letošním 
roce. 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro rok 2023 jako vyrovnaný: 
Příjmy  40.574.000 Kč 
Výdaje  40.574.000 Kč 
Zastupitelstvo obce schvaluje neinves'ční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vacov na rok 2023 ve výši 
3.700.000 Kč.  

 
Kupní smlouva se zřízením služebnos' – budova České pošty  
 

          Na základě usnesení č. 16/3 ze zasedání zastupitelstva č. 16 ze dne 3. 2. 2022 a na základě 
znaleckého posudku č. položky 93-47-22 byla zpracována kupní smlouva na budovu České pošty, 
Miře-ce 29, která zahrnuje pozemkovou parcelu č. st. 30 (výměra 695 m2) zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součásK je i stavba č.p. 29 – stavba občanského vybavení a dále pozemek parc. č. 
53/78 (výměra 22 m2) a zahradu s veškerým příslušenstvím zapsaným na LV č. 294 v k. ú. 
Miře-ce u Vacova = předmět koupě č. 1. Kupní cena výše uvedeného objektu s přilehlými 
pozemky dle předmětu koupě č. 1 činí 3.496.500 Kč bez DPH. 

          Předmětem kupní smlouvy je rovněž dlouhodobý hmotný majetek = předmět koupě č. 2. 
Kupní cena dlouhodobého hmotného majetku dle předmětu č. 2 činí 125.235 Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce schválilo uvedenou kupní smlouvu mezi obcí Vacov a Českou poštou s. p. se 
zřízením služebnos' č. 2022/04249 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

Sazba poplatku za odpad platná 
od 1. 1. 2023  
je 700,- Kč,  

dě- do dvou let a občané žijící 
nad 200 m od svozového místa 

500,- Kč (podrobněji na 
www.vacov.cz). 

 
Pro iden-fikační údaje 

k bezhotovostním platbám 
poplatků za odpady a psy 

kontaktujte pí H. Ptáčkovou,  
tel: 388 323 868 nebo 

pokladna@vacov.cz 
 

Veškeré platby je možné 
hradit i platební kartou  

v kanceláři OÚ. 

Oznámení 
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Dodatek č. 1/2023 – Rumpold 01 – Vodňany s.r.o.  
 

 Firma Rumpold jako každoročně předložila k podpisu dodatek ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb 
oprávněné osoby v oblas- nakládání s odpady na území obce a místních čásK, která byla uzavřena 17. 12. 2015.  
Z dodatku vyplývá, že: 

•  se zvyšuje pro rok 2023 poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládku z 900 Kč/t na 1.000 Kč/t, 

•  se zvyšuje pro rok 2023 poplatek za odstranění odpadu ze 700 Kč/t na 800 Kč/t, 

•  zůstává výše rezervy na zajištění rekul-vace a následné péče o skládku na výši 145 Kč/t, 

•  se zvyšuje cena za svoz odpadu pro rok 2023 na 11.700 Kč/1 svozový den opro- 10.000 Kč v roce 2022. 
 Firma Rumpold uplatní jménem obce Vacov nárok na slevu z poplatku za ukládání komunálního odpadu v sazbě 500 Kč/t na 1 
obyvatele v celkovém množství 0,18 t/obyvatel dle Přílohy č. 12 k zákonu č. 541/2020 Sb. Díky této slevě na obyvatele má obec celkové 
náklady na 1 tunu uloženého komunálního odpadu max. do 06/2023 v ceně 1.445 Kč. Po vyčerpání tohoto limitu (0,18 t pro rok 2023 x 
1.434 obyvatel) se cena za uložení 1 tuny komunálního odpadu zdvihne na 1.945 Kč. Teore-cky se dá říci (pokud limit nepřekročíme dříve), 
že průměrná cena za uložení jedné tuny komunálního odpadu v roce 2023 bude 1.690 Kč bez zahrnuK ceny svozu = 52 týdnů x 11.700 Kč = 
608.400 Kč/rok. 
 V následujících letech se bude situace ještě zhoršovat, poněvadž bude radikálně stoupat poplatek za ukládání komunálního odpadu na 
skládku (až na 1.850 Kč/t v roce 2029 a dále) a samozřejmě cena svozového dne. Naopak klesat bude dotované množství odpadu na 1 
obyvatele (pouze 0,12 t/osoba v roce 2029). 
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2023 s firmou Rumpold 01 – Vodňany s.r.o. na svoz komunálního odpadu a pověřilo starostu 

podpisem tohoto dodatku. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2022 – místní poplatek za svoz komunálního odpadu 
 

 Starosta předložil zastupitelstvu na základě dodatku č. 1/2023 s firmou Rumpold 01 – Vodňany s.r.o. návrh na zvýšení poplatku za SKO, 
která je popsána ve vyhlášce č. 02/2022. 
 Stávající poplatek za svoz komunálního odpadu se měnil naposledy v roce 2020. Náklady spojené na likvidaci komunálního odpadu 
v roce 2021 byly ve výši 1.300,- Kč/osoba a poplatek byl 600 Kč/osoba. Rozdíl na doplatku za SKO je hrazen z rozpočtu obce. Pro letošní rok 
je předběžný odhad nákladů k 30.11.2022 na jednoho občana 1.450 Kč a pro příšK rok je odhad 1.690 Kč/osoba. 
 Výhled na další roky je velice nepříznivý a poplatek za ukládání na skládky bude růst až na částku 1.850 Kč/t v roce 2029 opro- 900 Kč/t 
v roce 2022. S ohledem na tuto skutečnost rada obce navrhuje úpravu poplatku za SKO pro rok 2023 následujícím způsobem: 

• 700,- Kč pro fyzické osoby (navýšení pro rok 2023 o 100 Kč/osoba opro- 2022), 

• 500,- Kč pro dě- max. věku 2 let (navýšení pro rok 2023 o 80 Kč/osoba opro- 2022), 

• 500,- Kč pro místa vzdálená nad 200 m od svozového místa (navýšení pro rok 2023 o 80 Kč/osoba opro- 2022), 

• 700,- Kč pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná 
fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

Starosta zároveň navrhl v příšKm roce provést kompletní přepracování systému poplatků za SKO tak, aby bylo třídění odpadu pro všechny 
mo-vační a znamenalo pro naše občany, ale i podnikatele slevu z poplatků, tzn. třídím – mám málo KO – mám slevu z poplatku nebo 
netřídím – mám hodně KO – nemám slevu z poplatku. Tento systém budeme konzultovat s odbornou firmou za podpory firmy Rumpold. 
Zastupitelstvo  schválilo výše uvedenou Obecně závaznou vyhlášku obce Vacov č. 02/2022. 

 

Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II.“ 
 

 Starosta předložil zastupitelům obce dotační program vyhlášený hejtmanem Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“. 
Jedná se o finanční příspěvek pro seniory a rodiny s malými dětmi do 3 let. 
Rada obce doporučuje dle dohody s ekonomickým oddělením využít tohoto dotačního programu i pro naše občany. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“. 

Zastupitelstvo obce schválilo:  

• zapojení obce Vacov do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“, 

• předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši do 60.000 Kč na realizaci dotačního programu z rozpočtu obce na 
předfinancování a spolufinancování poskytnuté podpory, 

• předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let věku pobírající příspěvek na péči 
z rozpočtu obce, 

• spolufinancování podpory poživatelů důchodů z rozpočtu obce. 
Žadatelům se bude dotace vyplácet až po schválení zastupitelstvem kraje cca v dubnu 2023. 
 
 

Změna v oblas' odměňování členů zastupitelstev ÚSC 
 

 Starosta informoval zastupitele o novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinnosK od 1.1.2023 o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinnosK od 1.1.2023 
automa-cky pro uvolněné členy zastupitelstva. Novela nařízení vlády navýšila i maximální možnou výši odměn, jež může zastupitelstvo 
schválit pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jejich funkcí.  
Zastupitelstvo neschválilo zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a ponechalo 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva na úrovni dle usnesení č. 1/16 až 1/22 ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.10.2022. 

 
Ze zápisu ZO zpracovala Pavla Valtová 
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Ze školy 

 

 

Testovací provoz - Mobilní Rozhlas 

 Obec Vacov v současnosti testuje službu Mobilní 

Rozhlas, díky které bychom vás mohli efektivně informovat 

přímo do vašeho telefonu. Přihlášením se k odběru informací 

už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší 

samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme 

posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace.  

Co vám přihlášení přinese? 

• Upozornění na krizové události – výpadky energií, 
blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před 
podomními prodejci, apod. 

• Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, 
obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů, ... 

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce. 

• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách. 

• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi. 
 

 V registračním procesu si sami nastavíte, jaké typy 

informací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). 

Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom 

vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. 

havárie vody, přívalové deště atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí 

a v souladu s GDPR. 

Služba je pro občany zdarma!  

Sledujte www stránky obce Vacov.  

Lyžařský kurz 
 
 Po dvou letech různých covidových opatření jsme se těšili, 
že se konečně podaří uspořádat normální lyžařský kurz. To se 
bohužel úplně nepovedlo. Tentokrát nám do plánů vstoupilo počasí. 
I když to vypadalo, že asi lyžovat mnoho nebudeme, na hory jsme 

se přesto rozhodli odjet. 
 V neděli 8. 1. 2023 jsme se sešli v penzionu U Dvou rysů v 
Novém Dvoře. Kurzu se účastnilo celkem 50 žáků ze sedmé, osmé a 
deváté třídy. Na Zadově sníh nebyl, a tak jsme v pondělí ráno 
vyrazili na Kvildu. Skibusem nás tam dovezl pan Potužník, kterému 
chceme 4mto poděkovat. Na Kvildě sníh na sjezdovce byl, ale v 
pondělí tam docela nepříjemně pršelo. Nakonec jsme tam celí 
promočení vydrželi asi do jedné hodiny a pak jsme se vrá5li usušit 
do penzionu. Odpoledne jsme se vypravili na túru na vrch Homole a 
na nedaleký objekt ŘOP. 

 V úterý ráno jsme opět jeli přeplněným skibusem na Kvildu. 
Tentokrát nám na svahu nepršelo, ale z širokého okolí se tam sjelo 
několik škol, a tak na sjezdovce nebylo téměř k hnu4. 
 Ve středu jsme si naplánovali den bez lyžování. Dopoledne 
jsme šli pěšky do zadovského areálu. Nejprve jsme absolvovali 
besedu na horské službě s ukázkou techniky. Poté nás pan Jírovec 
vyvezl čtyřsedačkovou lanovkou na kopec (děkujeme) a na závěr 
jsme vylezli na rozhlednu. Odpoledne jsme hráli pohybovou hru v 
areálu u penzionu a večer proběhla stezka odvahy. 

 Čtvrteční den jsme celý strávili na sjezdovce. Večer se 
tančilo na diskotéce. 
 V pátek ráno jsme si zabalili věci a naposledy vyrazili na lyže. 
Na Kvildě překvapivě nebylo tolik škol a lyžařů. 
I přes nepřízeň počasí se kurz nakonec vydařil. Podařilo se zajis5t 
lyžování na 4 z celkových 5 dní. Všichni se naučili lyžovat a nikdo se 
nezranil ani neonemocněl. Doufáme, že se všem kurz líbil a snad se 
nám v dalších letech podaří trefit lepší sněhové podmínky. 

 

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele 

Dětský karneval 

 V sobotu 11. února 2023 uspořádala obec Vacov 

tradiční dětský karneval. Od prvého okamžiku veselí vodníci 

rozjeli s dětmi zábavu, začal velký rej masek. Dě5 se nechaly 

vtáhnout do zábavy, spolu soutěžily v různých hrách  a 

soutěžích. Za úspěšné i neúspěšné absolvování soutěží byli 

všichni odměňováni. Plný sál rozzářených dě4 v doprovodu 

rodičů i prarodičů svědčil o tom, že karneval se povedl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavla Valtová, knihovnice  
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Ze života v obci 

Běžkaři na Javorníku dostali dárek 
 

 Projekt běžeckých stop na Javorníku, jehož hlavním 
garantem je Javornický rozvojový spolek, se úspěšně rozvíjí již od 
roku 2013. Do té doby se běžecké lyžování jako forma individuální 
turis5ky provozovalo spontánně na tzv. „šlapaných trasách“. V 
současnos5 běžecké trasy dosahují délky 11 km, z nichž je podle 
sněhových podmínek 6 km strojově upravováno. Jedná se o trasu z 
Javorníku směrem na Krankoty, Nicov a dále pak napojení na 
ždánovský okruh. 
 Aby bylo možné zajis5t úpravu běžeckých stop i pro 
nadcházející zimní sezónu, bylo potřeba pořídit vlastní sněžný skútr 
se stopovačem. Díky finanční podpoře níže uvedených dárců se 
podařilo skútr zakoupit a také připojit přes GPS na portál 
Bilestopy.cz. 
 Zakoupení skútru finančně podpořili: AUBÖCK s.r.o., PRIMA 
a.s., ALVA Strakonice spol. s r.o., Vlas5mil Frič, Ing. Zdeněk Novák, 
NTS Computer a.s., AUTOGAS-CENTRUM spol. s r.o. 
 Díky vstřícnos5 obcí Vacov a Nicov se podařilo zajis5t 
financování provozu sněžného skútru na letošní zimní sezónu 2023.  

 Letošní zima byla kratší, přesto věříme, že jste, stejně jako 
mnoho dalších běžkařů, využili možnost projet se v upravené 
stopě klidnou a kouzelnou zimní přírodou v okolí Javorníku a 
Nicova.   
 Javornický rozvojový spolek všem dárcům děkuje za 
finanční podporu. 

Mar�n Hodina 

Na Javorníku se závodilo ve  
slalomu 

 
 Letošní sněhové podmínky nám opět 
dovolily uspořádat na javornickém kopci 
Zimní sportovní hry ve sjezdovém lyžování. 
Tělovýchovný spolek Javorník mohl              
11. února 2023 přivítat v lyžařském areálu 
Vintr Ski klub 64 závodníků. Jako již tradičně 
se závodilo ve čtyřech kategoriích: I. 
Přípravka (do 6 let), II. Mladší žáci (7 – 10 
let), III. Starší žáci (11 -15 let), IV. Junioři a 
dospělí (nad 15 let). Po povinné rozpravě v 
11:30 všichni závodníci vyjeli do prostoru 
startu. Přesně v poledne začala zvonit 
kaplička sv. Antonína a lyžaři se pod vedením 

instruktora pus5li do prohlídky tratě. Závod 
jako takový byl dvoukolový a závodníkovi se 
počítal lepší čas z obou rozjížděk. Výkony 
všech zúčastněných byly pozoruhodné. Dě5 
se zapálením pro sportovní výkon dávaly do 
své jízdy všechno a rodiče, kteří jak podél 
tratě, tak v prostoru cíle hlasitě skandovali, 
také vše náležitě dokumentovali. Během 
sportovního odpoledne se mohli všichni 
účastníci také drobně občerstvit koblihami a 
teplým nápojem. 
     V 16 hodin proběhlo slavnostní 
vyhlášení za doprovodu fanfár. Každý ze 
závodníků dostal čokoládovou medaili a 
účastnický list. Stupně vítězů byly potom 
ohodnoceny cennými kovy a diplomem. 
Nejlepší čas tohoto dne pak zajel Lukáš Vintr 

(kategorie dospělých) v čase 21 sekund a 22 
se5n. Celá akce byla prosycena pozi5vní 
energií. Dě5 zářily a jejich rodiče také. 
Radost měl také organizační tým, který 
odvedl vskutku dobrou práci. 
    Rád bych závěrem poděkoval všem 
partnerům této akce: Vintr Ski klub 
Javorník, mistr zvuku Michal Appelt, 
pekárna NoVy Vacov, COOP Volyně a v 
neposlední řadě děkuji organizačnímu 
týmu, bez kterého by tato akce nemohla 
proběhnout. Rád bych popřál všem 
milovníkům zimních sportů hezký zbytek 
sezóny a těšíme se na vás na dalších 
lyžařských závodech v únoru příš4ho roku. 
  

předseda TS Javorník, Miroslav Suk 
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Ples obce Vacov 2023 
 
 Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval všem, kteří opět po dvou covidových letech přišli na ples 
obce Vacov, který tak navazuje na tradiční plesovou sezónu ve Vacově. Jsem velice rád, že jsme si společně užili příjemný večer, který 
podpořila svými skladbami námi velmi oblíbená skupina Renesance. Děkuji rovněž sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly, a 
děkuji i všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě tohoto příjemného večera, který pro mnohé končil až v brzkých ranních 
hodinách. 
 Doufám, že plesu obce Vacov zachováte nadále přízeň, a už nyní se těším na ples obce Vacov v roce 2024. 
Příjemný zbytek zimy Vám přeje  

Fran�šek Čtvrtník, DiS., starosta obce 

Přečíňáci sobě aneb Škopkovi 
Přečíňákům 

 
 Je sice již polovina února, ale 
vrá4me se trochu v čase o více než měsíc, 
přesněji na samý konec minulého roku. V 
Přečíně nám vzniká nová tradice a to 
zásluhou rodiny Petra Škopka. Opět jsme se 
na jeho pozvání sešli na Silvestra po poledni 
nad svařákem „pod lípou“ u hasičské 
zbrojnice. A nebylo to jen tak nějaké 
setkání, ale bylo to VELKÉ SETKÁNÍ! 
Průběžně se pod lípou vystřídali téměř 
všichni obyvatelé Přečína i přilehlého okolí. 
Oba mladí Škopkovi, Petr i mladá paní 
Milena, vařili svařák ve vysokém tempu a 
výborné kvalitě. Vše měli perfektně 
zorganizované a připravené. O dokonalos5 
přípravy svědčily i dřevěné lžičky upravené 
pro tuto akci. Samozřejmě v nabídce byl i 
čaj pro dě5 a řidiče. Mnozí příchozí donesli 
vhodné pochu5ny k této příležitos5, a tak 
se ochutnávalo a popíjelo a hlavně povídalo 

v příjemné atmosféře blížícího se konce 
roku. Dle dodatečného dotazování bylo 
svařeno minimálně patnáct litrů vína. To je 
jistě úctyhodná porce, ale je pravda, že byli 
počastováni „občerstvením“ i náhodní 
kolemjdoucí, které jistě překvapilo takové 
množství lidí v družné zábavě venku na 

ulici. Tato družná zábava nám vydržela až 
do čtvrté hodiny odpolední a tak jsme se po 
příjemně strávených třech hodinách 

rozcházeli do svých domovů správně 
připraveni na poslední večer roku. 
Děkujeme Petře, děkujeme paní doktorko 
Mileno, děkujeme Škopkovi! Popřejme si, 
ať se všichni ve zdraví opět na konci roku 

„pod lípou“ sejdeme. A už se můžeme na 
konec letošního roku i těšit, vždyť tradice je 
třeba c4t. 

Jaroslav Kubát 

 

Volejbalový turnaj smíšených družstev  
o Sametový pohár 

  
 Ve čtvrtek 17. 11. 2022 jsme my, fandové volejbalu, 
oslavili Den boje za svobodu a demokracii již 3. ročníkem 
volejbalového turnaje o Sametový pohár. 
 Turnaj smíšených družstev se konal v tělocvičně ZŠ Vacov 
za účas5 tradičních soupeřů z Čes5c, Čkyně, Vísky a Zdíkova. Dvě 
vacovská družstva doplnila počet týmů na šest, což při systému 
hry „každý s každým“ znamenalo patnáct zápasů, které jsme v 
rámci úspory času hráli na dva sety. 
 Přesvědčivým vítězem klání se stal tým Zdíkova, který 
ztra5l jediný set a ziskem deví5 bodů výrazně odskočil ostatním. 
O druhé a tře4 místo se pak rozhodovalo v přidaném zápase mezi 
Čkyní a Čes5cemi, z něhož vyšly Čkyně vítězně. 
 Přestože to tentokrát pro Vacov nepřineslo medailové 
umístění, můžeme se radovat z toho, že dlouhá volejbalová 
tradice v naší obci pokračuje a že tuto krásnou hru přicházejí 
objevovat noví mladí nadšenci. Navíc je nač se těšit: pod vedením 
Veroniky Krtoušové nám tu vyrůstá mladá volejbalová generace, 
která si osvojuje herní dovednos5 od útlého věku a za pár let 
bude jistě platnou oporou některého volejbalového týmu. 

Ostatně už teď se část holčiček z minivolejbalového kroužku 
osvědčila jako skvělá fanouškovská základna a jejich kladný vztah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k volejbalovému míči byl vidět při každé pauze mezi zápasy, kdy 
se pokoušely překonat vysokou síť.   
 Děkujeme za podporu obci Vacov, místní základní škole za 
pronájem tělocvičny  a za sponzorské dary pekárně NoVy Vacov, 
je také jejich zásluhou, že se i tento ročník turnaje vydařil. 

M. Burdová Česánková 



 
 

 
Pořadatelé Rallyshow Vacov zvou na 
2. ročník RALLYSHOW VACOV 2023 

v sobotu 25. března od 14:00 v obecním sále ve Vacově. 
Vstup do sálu od 13:00, vstupné dobrovolné. 

Tématem bude Rally Dakar - dorazí nejlepší češ4 dakaristé, bohatý doprovodný 
program a bude i překvapení. 

Více na Facebooku nebo Instagramu Rallyshow Vacov. 
www.linktr.ee/rallyshowvacov 

 
***** 
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Nové knihy 
Tahedl Rosa 
Svědectví z poválečné Šumavy  
Fein Louise  
Dcera říše  
Körnerová Hana Marie 
Tře4 přístav  
Sichinger MarJn 
Divocí sekáči: Šumava 1947  
Kocovina šumavského léta  
Norebäck Elisabeth 
Nadia 
Sparks Nicholas 
Přání  
Sager Riley  
Poslední noc 
Zusak Markus  
Clayův most  
Fibich Ondřej  
Za pověstmi Šumavy  
Leiš MarJn  
Šumava na pohlednicích ateliéru 
Wolf 
Kintzl Emil 
Zmizelá Šumava 2. a 3. díl 
Vondruška VlasJmil  
Lucemburská epopej I. 
Král cizinec (1309-1333)  
 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce Z knihovny 

 
Pstruhařství Mlýny v Žáru uvítá nového zaměstnance do svého pracovního týmu na tuto pozici: 

 
 Prodavač ryb a rybích výrobků  (plný pracovní úvazek) 
 Nabízíme: 
 - perspek5vní práci v  potravinářském provozu s řadou benefitů: 
 - firemní stravování s příspěvkem na stravu 
 - týden dovolené nad rámec zákoníku práce 
 - věrnostní odměny 
  - pracovní oblečení a obuv 

Mzda za plný pracovní úvazek:  26.000,- Kč – 29.000,- Kč/ měsíčně 
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.pstruharstvi.cz nebo Vám je rádi sdělíme při osobním 
pohovoru. V případě zájmu volejte na tel. číslo: 603 888 542 nebo pište na naši e-mailovou adresu: info@pstruharstvi.cz  

Inzerce 

• Nabízím elektroinstalační práce. Info na tel.: Mar5n Kaskoun - 702 122 322. 

• Prodám křepelčí vejce. Cena 3,- Kč/kus. Info na tel.: 702 122 322. 
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Společenská kronika 
Tel.: 388 431 270                                    

E-mail knihovna@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 jako občasník. 
Tiskne obec Vacov, Vacov 35,                  
IČO 00250783. 
Neprodejné. 
Redakční  rada:                                
Pavla Valtová, Jana Blatná,              
Mgr. Lenka Špejzlová.  

 

 

Redakce si vyhrazuje právo                 

krá$t příspěvky přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 
nemusí vždy souhlasit 
s názory redakce. 

V měsíci prosinci 2022 a lednu 2023 oslavili  významné výročí a od obce Vacov 

obdrželi dárkový balíček s blahopřáním  to občané:  

Chumová Marie, Paulová Anna, Vozobulová Ladislava, Spiritová Věra, Benková 
Alena, Fingerová Jaroslava, Fišperová Marie 

a 

 

Chovatelův dvorek 

Z nového roku uplynul více než jeden měsíc 
a opět se scházíme u chovatelské tema?ky. 
Nebudeme ztrácet čas a představíme si 
další české plemeno ze skupiny holubů. 
Jedná se o plemeno  český rejdič. Není to 
plemeno hospodářsky - užitkově nikterak 
významné, ale je chováno především pro 

svoji určitou výjimečnost. Je i chovatelsky poměrně mladé, 
uznaným plemenem je od roku 1951. V každém případě je 
však chovatelsky zajímavé. Holubi tohoto plemene jsou 
drobnějšího - středního vzrůstu s mírně klenutou hlavou, v 
týle s lasturovitou chocholkou, vyšším a širším čelem a 
středně dlouhým zobákem. Velké perlové oči jsou v 
jednokroužkové úzké obočnici. Nohy jsou opeřené a na 
prstech jsou cca 5 cm dlouhé rousky. 
 Zbarvení je obvykle v pruhaté kresbě ve všech 
základních barvách, anebo v bílé barvě čisté, případně 
grošované a černohroté. Zobák bílý i černý. Jak již bylo 
řečeno, význam tohoto plemene je pouze chovatelský, 
protože se jedná o úhledného, temperamentního holuba. 
Počátky jeho chovu spadají regionálně především do 
středních Čech, resp. přímo do Prahy. Dnes se však s jeho 
chovateli můžeme setkat prak?cky po celé republice.                                

Jaroslav Kubát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caisová Zdeňka Benešova Hora 89 let 

Němcová Jarmila Vlkonice   81 let 

Škopek Miroslav  Miře?ce 80 let 

Černá Mar?na Vlkonice 75 let  

Mašláňová Zdeňka Benešova Hora 75 let 

Kovářová Marie Vacov 70 let 

Váchová Věra Čábuze 90 let 

Uhlířová Jana Milíkov 87 let 

Vinter Jaroslav Nespice 83 let 

Nekvapilová Ingrid Lhota nad Rohanovem 81 let 
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Inzerce 


