
Výročí v září 
 
⇒ 4.9.1890 – Vltavská stoletá voda pobořila pražský Karlův most a dorazila až 

na Staroměstské náměstí. 
⇒ 27.9.1900 – otevřeno Muzeum hlavního města Prahy. 
⇒ 2.9.1945 - na palubě lodi USS Missouri byla podepsána japonská kapitulace – 

konec druhé světové války v Asii. 
⇒ 3.9.1950 – na okruhu v Monze se jel poslední závod Formule 1 započítávaný 

do mistrovství světa jezdců. Vítězem a mistrem světa se stal Giuseppe Farina 
na voze Alfa Romeo. 

⇒ 6.9.1970 – únosy Dawson's Field - jako únosy Dawson's field (Dawnson's Fi-
eld hijackings) se označuje událost spojená s únosy čtyř letadel z 6. až 11. září 
1970. Jednalo se o jeden z mála únosů více letadel v historii letecké dopravy a 
až do útoků z 11. září 2001 se jednalo o jediný synchronizovaný únos čtyř nebo 
více letadel. Na rozdíl od ní se ale všechny únosy obešly bez obětí na životech 
cestujících. Událost je pojmenována podle lokality Al-Azraq, též známé jako 
Dawson's Field. 

⇒ 6.9.1970 - poslední koncert Jimiho Hendrixe - americký kytarista, zpěvák a 
skladatel. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kyta-
ristů v historii rockové hudby. Po počátečním úspěchu v Anglii dosáhl světové-
ho věhlasu zejména díky vystoupení na popovém festivalu v Monterey v roce 
1968. V roce 1969 byl hlavní hvězdou festivalu Woodstock. O rok později náh-
le zemřel ve věku pouhých 27 let. 

⇒ 12.9.1970 – byla vypuštěna sovětská automatická sonda Luna 16, která přistá-
la na Měsíci a vrátila se s prvními vzorky měsíční půdy. 

⇒ 22.9.1980 – Irák napadl Írán a začala irácko-íránská válka. 
⇒ 1.9.1985 – objevení vraku Titanicu. 
⇒ 26.9.2000 - protiglobalizační demonstrace v Praze v průběhu zasedání MMF 

a Světové banky. 
⇒ 15.9.2005 – v Praze - Suchdole začala soutěžní část Mistrovství světa v orbě 

za účasti týmů z 29 zemí. Soutěžilo se v orbě s dvouradličními pluhy ve dvou 
disciplínách. Hodnotí se kvalita a přesnost orby. 

⇒ 25.9.2005 – španělský jezdec Formule 1 Fernando Alonso se stal nejmladším 
mistrem světa. 

⇒ 29.9.2005 – televizní vysílač a hotel na Ještědu byl prohlášen národní kultur-
ní památkou. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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• Zúčastňovat se 

kulturních akcí     

v obci 

 

• V politice neroz-
hodují úmysly,   
ale výsledky. 

Havel 

 



Z činnosti obecního úřadu 
 
V měsíci srpnu 2010 zasedala rada obce dvakrát, a to 4.8. a 19.8. RO se zabývala: 
• rozpočtovými změnami č.3 k 31.7.2010 předloženými p. Alenou Máchovou. RO změny 

schválila. 
• žádostí hasičů Přečín o příspěvek na renovaci již historického hasičského vozu Klockner. 

RO schválila příspěvek  na povrchovou úpravu tohoto vozu (nový lak) do výše 20.000 Kč. 
Částka za tento úkon bude uhrazena na základě předložené faktury. V roce minulém byly 
uhrazeny pneumatiky na Tatru hasičů v Benešově Hoře. 

• žádostí hasičů Benešova Hora na příspěvek na 4. ročník memoriálu Václava Maurice. Této 
noční soutěže dětí se zúčastnilo více než 40 družstev, mimo jiné i z Moravy. Na základě 
předchozí dohody obec uhradí náklady na občerstvení soutěžících (dle předložené faktury) 
ve výši 5.000 Kč. 

• smlouvou o dílo na vypracování projektové žádosti do 11. výzvy regionálních operačních 
programů na Revitalizaci sportovně turistického areálu Rohanov. RO smlouvu o dílo schvá-
lila. 

• žádostmi o poskytnutí prostor na zdravotní a regenerační cvičení žen středního věku a aero-
biku. RO pověřila starostu dojednat konkrétní podmínky s cvičitelkami. 

• výstupy stavební komise týkající se  
          - odkupu určitých pozemků obcí 
          - žádostmi o prodej obecních pozemků 
          - žádostí o zřízení věcného břemena dopravního přístupu přes část obecního pozemku 
          - návrhem zadání územně plánovací dokumentace obce Vacov 
• informací starosty o současných aktivitách v obci 
 

Z další činnosti 
• Do 11. výzvy regionálních operačních programů jihozápad (ROP JZ) byl zpracován projekt se 

žádostí o dotaci na „Revitalizaci sportovně turistického areálu Rohanov“  (přírodní koupa-
liště) včetně povinných příloh. Takovýto areál s přírodním koupalištěm je v podstatě jediný      
v širokém regionu a jeho návštěvnost je značná. Velký podíl na tom má samozřejmě současný 
nájemce a zároveň provozovatel, který se o areál vzorně stará a s patřičnou kvalitou zajišťuje i 
související služby. Tento areál však nedoznal změn od svého otevření, a to je více než 40 let. 
Projekt řeší úpravu budov, sociálního  zařízení, sportoviště, oplocení areálu budov atd. Při pří-
pravě projektu bylo striktně dbáno na to, aby splňoval veškeré podmínky dotačního projektu. 
Finanční prostředky v tomto programu byly omezené do 200.000 EUR. Podíl obce musí činit 
min. 7,5% realizačních nákladů. Rozpočet projektu včetně souvisejících administrativních čin-
ností představuje necelých 5,5 mil. Kč. Konečná uzávěrka pro příjem žádostí byla 24.8.2010. 
Projekt byl ROP předán 23.8.2010 a nyní projde procesem kontrol a bodovým hodnocením. 
Oznámení o úspěšnosti či neúspěšnosti lze očekávat nejdříve závěrem roku 2010. 

• Administrativní úpravou prochází projekt se žádostí o dotaci na zřízení bezdrátového rozhla-
su  (varovného systému) ve všech částech obce Vacov. Předchozí žádost nebyla úspěšná, nyní 
byla vyhlášena další dotační výzva. Projekt se žádostí bude odeslán začátkem září. 

• V návaznosti na získané dotační prostředky, o které obec na základě zpracovaných projektů a 
žádostí usilovala, probíhají pracovní aktivity v různých částech obce. Obec se však musí podí-
let svými prostředky (v souladu s podmínkami jednotlivých programů). Jedná se o určitě neza-
nedbatelné podíly ve výši patnácti, dvaceti, třiceti až padesáti procent realizačních nákladů.  
Firma Aldast Strakonice s.r.o dokončila rekonstrukce kapliček v Miřeticích, Nespicích a    
Žáru. Kapličky, které jsou  v majetku obce, vždy představují určitou dominantu. V současné 
době je již většina ve velmi slušném stavu. Určitý problém vzniká v Přečíně, kde bohužel obec 
není vlastníkem a tato kulturní památka včetně zámku již dlouhodobě chátrá. Ani přes snahu 
obce se tento stav nedaří změnit. 
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• Každý čtvrtek  od 19 

hod. cvičení s Janou 
Ziembovou 

 
• 8.9. od 19 hod.        

Posezení U Milušky 
 
• Od 13.9. 19,30 hod. a 

každé další pondělí 
cvičení s Verčou 
Šťastnou 

 
• 17.9. od 19 hod.      

Divadelní komedie 
 
• 25.9. od 20 hod.    

Václavská zábava na 
Javorníku 

 
• 28.9. státní svátek 
 
 
 
 

Ordinace ženského  
lékaře ve Vacově bude 

znovu otevřena  
od 7.9.2010  
každé úterý  

od 13 - 15,30 hodin. 
 
 
 

Plavání kojenců, batolat a 
dětí předškolního věku. 

Plavecký bazén Prachatice, 
4.9.2001 a každou sobotu  

9 - 12,30 hodin  
více na  

www.zblunk-plavani.cz 

po út st čt pá so ne 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

ZÁŘÍ 2010 

• Práce probíhají na výstavbě akumulační nádrže u ČOV Rohanov, 
kam budou soustřeďovány a poté čištěny splašky ze žump a septiků. 

• Firma Swietelsky s.r.o., která již provedla rekonstrukci místních 
komunikací v různých částech obce, nyní pokračuje na úpravě 
prostoru před MŠ a dále bytovými domy ve Vlkonicích. Firma 
Strabag a.s. provádí rekonstrukce místních komunikací v Tejmlově, 
Javorníku, Bošicích atd. 

• Firma Kvint s.r.o. Vlachovo Březí provádí rekonstrukci (včetně  sítí) 
ulice pod sv. Jánem ve Vacově. Jedná se o poměrně technicky 
náročnou akci. 

• Firma HUKO Prachatice pracuje na zhotovení chodníku naproti 
obchodu p. Voldřicha ve Vacově. Jedná se o značně frekventovaný 
úsek      jak dopravními prostředky, tak i chodci (do pekárny, a 
zejména pak dětí na hřiště).  

• Je zcela přirozené, že tyto pracovní aktivity jsou občany sledovány a 
poté „určitým“ způsobem hodnoceny. Proto považuji za potřebné 
zdůraznit několik důležitých faktů. Obec je povinna v souladu            
s platnou směrnicí provést na veškeré zakázky výběrová řízení. Firmy 
nejsou v žádném případě placeny podle toho, kolik hodin na 
realizaci jednotlivé akce stráví. Cena každé akce se odvíjí od 
zpracovaného položkového rozpočtu. Výběrovou komisí je 
upřednostněn téměř vždy dodavatel, který jednak splní předepsaná 
kritéria a dodá nejnižší nabídkovou cenu. Tato cena je v návaznosti 
na následnou uzavřenou smlouvu o dílo závazná a dodavatel ji musí 
dodržet, stejně jako termín dokončení, požadovanou kvalitu a 
následné záruční podmínky. Při oslovení a výběru je však bezesporu 
nutná velká obezřetnost. Zejména je potřebné znát reference na 
firmy, které jsou osloveny nebo se do výběrového řízení přihlásí. 
Výjimkou totiž není ani působení tzv. „sezónních“ firem, které si 
najímají zejména levné cizojazyčné dělníky. Není potom problém  
zakázku tzv. „podseknout“ finančně a tomu  většinou odpovídá          
i kvalita odvedené práce. Co je však horší, že v případě reklamace   
(v záruční době) již mnohdy tato firma neexistuje. Toto se však 
dopředu samozřejmě nikdy nedá předvídat, je však nutné vznik 
takovýchto rizik alespoň v rámci možností a určitých znalostí 
minimalizovat. Ze sdělovacích prostředků se nejednou dovídáme, že 
nepříjemné zkušenosti s takovýmito firmami má nejedna obec  i 
město.  

Miroslav Roučka, starosta obce 



     Dětská noční soutěž v Benešově Hoře 

 
         V sobotu 31. července jsme se již tradičně sešli na již čtvrtém ročníku Memoriálu Václava 
Maurice v Benešově Hoře, což je všem jistě dobře známá dětská noční soutěž v požárním sportu 
o putovní pohár.  

Vše započalo v půl osmé večer, kdy proběhl slavnostní nástup. Při něm 
se na dráhu muselo vejít rekordních 41 družstev, která se dělila do kate-
gorií přípravka, mladší a starší děti. Několik jich dorazilo například až   
z Moravy (Lipovec, Nevcehle, Senetářov). Neuběhlo půl hodiny a vy-
běhlo první družstvo domácích dětiček v divácky atraktivní kategorii 
přípravka. Útok dokončily s časem 31,92 s. 
Byly ovšem překonány těmi nejmladšími z 

Vacova časem 31,30 s. 
Po vyhlášení výsledků přípravky jsme se kochali úžasnými výsledky 
mladších dětí, kterých bylo celkem 14. První místo obsadil Senetářov 
(BK) s časem 19,26 s, dále Dolní Bukovsko (CB) a poté Čkyně (PT). 25 
družstev ještě zbývalo v nejstarší kategorii. První skončily Nevcehle 

(JI) s úžasným časem 14,50 s. Další medailová 
místa patřila nejprve Šipounu (PT) a třetí Lipovci (BK). 
Hasičské klání jsme ukončili krátce po půlnoci konečným nástupem a 
jako překvapení jsme viděli překrásný  ohňostroj, za který děkujeme  
firmě MARKETINGPYRO.       
          
Naší milou povinností je upřímně poděkovat všem sponzorům, bez 
nichž bychom nebyli schopni uspořádat tuto akci: 

STTEN s.r.o., Pekárna Vacov NoVy spol. s r.o., Dopravní Zdravotní služba s.r.o. Vimperk -     
p. Josef Appelt, Obec Vacov, MIJA tisk Javorník, Měšťanský Pivovar Nektar Strakonice a.s.  
zastoupený p. ing. Jaroslavem Tůmou, Restaurace Baťova – p. Michal Appelt ml., Proudnice 
Klimeš, Garpet s.r.o.,ČEVAK a.s., CONSTYL a.s., A-TEMPO Plzeň s.r.o., S.A.M., Alumistr, 
Doppelmayr lanové dráhy s.r.o., Šumavský statek Nicov, firma TOI TOI  (bezplatné zapůjčení 
mobilních záchodů), Elektro LAZNA, Lyžařský areál Zadov, Václavík & Carvan, Penzion    
Korálek, Sportovní sací koše, ELEKTROSTAV Strakonice, OBUV Patera, p. Libor Mauric, pí.
Ivana Bubíková, p.Václav Voldřich – Potraviny Vacov, p. Jan Beneš, p. František a Tomáš    
Reindl, Kemp Rohanov. Jaroslavu a Dáše Bučkovým, p.Robertu Hermanovi  a dalším, kteří si 
nepřáli být uveřejněni, též děkujeme. 
         Panu Zdychyncovi, Hradskému, Slámovi a Šobrovi děkujeme za pomoc , stejně i rozhod-
čím tohoto hasičského klání. 
         Pochvala a veliké díky patří taktéž všem členům SDH Benešova Hora za to, že zvládli    
organizaci a přípravu soutěže s tak velikou účastí opravdu na výbornou! 
         Závěrem zbývá poděkovat všem divákům a zúčastněným družstvům. Doufáme, že u nás 
byli spokojeni a příští rok, jedné letní sobotní noci, opět naviděnou na této ojedinělé dětské     
hasičské soutěži. 

Za SDH Jakub Vácha 
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Momentky z pouti 

 

 

 

Vavřinecká pouť 2010 
 
         Tradiční Vavřinecká pouť ve Vacově byla v sobotu ve znamení 
opravdu špatného počasí. Nejenže pršelo, ale i teplota v ničem nepři-
pomínala léto. Velmi pěkné atrakce byly v provozu pouze sporadicky. 
Tradiční turnaj na kuželníku ve Vlkonicích se tentokrát nekonal.      
Taneční zábava byla z náměstí, kde má svou typicky pouťovou atmo-
sféru, přesunuta do obecního sálu. Ten  do časných ranních hodin   
doslova praskal ve švech. 
         Naštěstí se v neděli vyčasilo, a tak si to mohli děti i dospělí    
vynahradit. Atrakce byly v provozu až do večera, stánkaři nabízeli 
své zboží, procházející návštěvníci se posadili u dechovky ZUŠ Vim-
perk, pozorovali mažoretky a vydatně se občerstvovali v příjemném 
slunečném dni. Navštívili i výstavu fotografií Josefa Pecky, prodejní 
výstavu výrobků na OÚ a tradiční pouťovou výstavu chovatelů   
drobného zvířectva. Nedělní odpoledne zpestřilo vystoupení country 
skupiny, a kdo měl hudby málo, poseděl do pozdního odpoledne u de-
chové hudby Roštovanka. 
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Jindřich Konečný 
*1940 

básník, vystudoval his-
torii a filozofii, přesto 
převážnou část života 

pracoval jako nástrojař 
 
 

Jdi za hlasem svého 

srdce. Alespoň máš  

důvod zabloudit. 

 
Češi jsou národ, který 
nemá budoucnost, ale 
všechno přežije. 
 
V politice je to jako  

v manželství. Když  

podvedeš ženu,  

musíš se tvářit,  

že se nic nestalo. 

 
Pod velkou horou slov 
se někdy schovává  
docela malý, obyčejný 
blbec. 
 
Všechny naše prohry 

jsou důsledkem naší  

víry ve vítězství. 

 
Největším dobrodruž-
stvím, které můžeme 
prožít, je být poctivým. 
To vám jde stále o život 
a nic dobrého se o sobě 
nedovíte. 
 
I když měla dobrou  

paměť, občas se někde 

zapomněla. 

 

Nevěra je někdy to 
nejmenší zlo, kterým 
žena trestá muže. 

Pozvánky na akce : 
 

Srdečně zveme na výstavu fotografií Josefa Pecky  
„Vacovsko“, která pokračuje až do konce září na OÚ Vacov. 

 

Kdo si nestihl o pouti prohlédnout zajímavosti v okolí Vacova  
- doporučujeme. 

 
*** 

 
Posezení se spisovatelem panem Zdeňkem Janíkem  
ve středu 8.9.2010 od 19 hodin v salónku U Milušky. 

   
*** 

 
Ochotnický spolek ve Kbele  

uvádí  
 komedii Jaroslava Koloděje 

DĚDEČEK aneb Musíme tam všichni 
17.9.2010 v 19 hodin v obecním sále 

Vstupné 50,- Kč.        Předprodej vstupenek u Paterů 
 

*** 
 

Srdečně zveme v sobotu 25.9.2010 od 20 hodin  
na  

VÁCLAVSKOU ZÁBAVU  
v sále Hotelu Krásná Vyhlídka na Javorníku.  

K tanci a poslechu hraje  Trio Renesance.  
Vstupné 60 Kč. 

 
*** 

Slavnosti chleba 
           
Poslední červencovou sobotu jsme se s klienty DOZP Sociální pohoda, o. p. s, 
Javorník vypravili na Slavnosti chleba do Lenory. Odjezd  jsme naplánovali na 
desátou dopolední hodinu. 
          Na tuto akci jsme vybrali méně pohyblivé klienty. Po příjezdu do Lenory 
jsme si prohlédli výrobky na stáncích, podívali jsme se na přímou výrobu 
hrnčíře, kováře, dřevaře, dráteníka. Pěknou atmosféru všemu dodali muzikanti, 
mažoretky, stánky s občerstvením, ale i úsměvy na spokojených tvářích. 
Největší zážitek byl spojený s ochutnávkou chleba, který byl nabízen. 
          Rušné odpoledne jsme vystřídali za klidnou atmosféru kempu Vodník  
ve Vimperku. Zde jsme poobědvali, poseděli a popovídali si o našich zážitcích 
z výletu, který naprosto splnil naše představy. 

                                        M. Vávrová, R. Serinek  
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Společenská kronika 
 

V měsíci červenci jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 

 
Václav Sedláček                 Vlkonice                    70 let 
František Vondrášek          Vlkonice                    81 let 
Anna  Panošová                  Rohanov                    84 let 
Jarmila Mašková                Lhota nad R.              88 let 
Vlasta Vozobulová             Benešova Hora          88 let 
 

 
*** 

 

Vzpomínkové DVD 
 

         DVD obsahuje na 500 fotografií ze života farnosti a činnosti P. 
Martina Františka Vícha, dobové, historické i z doby nedávné, dále 
řadu autentických dobových záznamů z různých příležitostí, např.
rozhlasových (pořad „Kazatel na místě kazatele“ 27 min, a rozhovor pro 
Český rozhlas České Budějovice, 28 min) i televizních pořadů a filmo-
vých dokumentů, a také elektronickou podobu sborníku „Na Dobrši 
1967 – 2007 / List z Pošumaví 1993 – 2007“, sborníku „Ondřej Jakub 
de Waldt (1685 – 1752) a jeho doba“ i ukázky z dalších knih, kde je P. 
Martin zmiňován. 
 

Informace pro zájemce:  
         V Dobrši a Praze vydalo Sdružení pro obnovu Dobrše, Dobrš č.1,  
         PSČ 384 73 Stachy, e-mail: sod.dobrs@volny.cz 
Cena 280,- Kč. 
 

Z výtěžku bude financován pomníček připomínající působení MFV na 
Dobrši i v sousedících farnostech. 
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Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

 
 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.       Neprodejné. 
 

 
Redakční rada: J .Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Inzerce 
 

• Prodám  byt 3+1 (zděný dům) ve Vacově - Vlkonicích. Kontakt: 724 503 499. 
 
• Soukromá pečovatelka s praxí se postará o vaše seniory v okolí do 10 km od Vacova. Tel. 

777 689 768. 
 
• ŘK farnost Vacov pronajme hospodářský prostor vhodný jako garáž. Kontakt P. Janoušek, 

tel: 388 423 240. 
 
• Prodej zelí Vacov 9.10.2010 ve 14 hod. Objednávky p. Ketzerová tel. 732 389 442, zelí 

hlávky 5,- Kč, krouhanka 9,- Kč, cibule 8,- Kč. Bal. 10, 5 kg. Prodej Rohanov p. 
Grabmüllerová tel. 388 431 492. Též možno objednávat zelí kysné bal. po 10 kg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravujeme na říjen: 
Kurz: Aby tělo nebolelo… Tancem a cvičením 

 

(pilates, joga, základy Tai- Chi, zdravotní cvičení) odstraňujeme svalové dysbalance. 
 

Cena za kurz 270,- Kč. První setkání 13.10.2010 v 19.00 hod  
- zasedací místnost na OÚ Vacov 
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