
Výročí v říjnu 
 
⇒ 12.10.1810 – V Mnichově se konal první Oktoberfest. 
 
⇒ 5.10.1925 – Archeolog Howard Carter vstoupil do pohřební komory faraona 

Tutanchamona. 
 
⇒ 21.10.1945 – Argentinský důstojník a politik Juan Perón se žení s herečkou 

Evitou. 
 
⇒ 24.10.1945 – V platnost vstoupila Charta OSN, vznik OSN. 
 
⇒ 28.10.1945 – Edvard Beneš byl potvrzen ve funkci prezidenta. 
 
⇒ 20.10.1960 – V Praze v Královské oboře bylo otevřeno planetárium. 
 
⇒ 26.10.1965 – Členové skupiny Beatles převzali Řád britského impéria. 
 
⇒ 30.10.1975 – V Suchdole se zřítilo jugoslávské dopravní letadlo typu DC-9 

společnosti Inex Adria Airways. 
 
⇒ 3.10.1990 – Sjednocení Německa: Německá demokratická republika přestala 

existovat a stala se součástí Spolkové republiky Německo a tím i Evropského 
společenství. 

 
⇒ 8.10.2005 – Během zemětřesení v Kašmíru přišlo o život kolem 75 000 lidí. 
 
⇒ 21.10.2005 – Začátek řádného digitálního televizního vysílání, zpočátku jen 

pro Prahu a část Středočeského kraje. 
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• Jít volit své zastu-

pitele 15. až 16. 
10.2010 



Z činnosti obecního úřadu 
 
Dne 23.09.2010 se konalo 29. zasedání Zastupitelstva obce Vacov, a to zřejmě poslední 
v tomto funkčním období. Přítomno bylo 12 z 15ti zvolených zastupitelů. Starosta po úvodu 
předložil návrh programu, který byl poté zastupiteli schválen.  
• Bod čtyři se týkal rozpočtových opatření k 31.08.2010. Paní Alena Máchová přednesla 

krátký komentář k předloženým rozpočtovým změnám. Ty se týkaly zejména získaných 
dotací na obnovu místních komunikací i dalších úspěšných dotačních programů. S těmito 
finančními  prostředky se při sestavování rozpočtu na rok 2010 nemohlo počítat. Zastupi-
telé poté schválili navýšení rozpočtu na straně příjmové i výdajové o 21,100 mil. Kč. 

• V dalším bodě stavební technik p. Chum seznámil zastupitele s podstatnými fakty, týkají-
cími se návrhu zadání územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce Vacov. Týkala se ze-
jména vyjádření 25 dotčených orgánů k tomuto návrhu. Zastupitelé následně návrh zadání 
ÚPD obce Vacov schválili. 

• Dále byla na programu Územní studie Šumava. Tento dokument zpracovává KÚ Jč. Nás 
se v podstatě týká pouze okrajově. Na základě připomínek obce byla upravena plánovaná 
trasa plynovodu do naší obce a zaneseno taktéž plánované  víceúčelové zařízení na ná-
městí (druhá etapa). Z předložených variant zastupitelé schválili scénář „KOMPROMIS“. 

• Zastupitelé projednali a odsouhlasili žádost o stavbu RD na pozemku v k.ú. Žár u Čkyně. 
• Dále byly na programu žádosti o prodej obecního pozemku. 
• V bodě 8 informoval starosta zastupitele o současném stavu přípravy stavebních parcel 

v lokalitě „Pod Dubem“. V současné době dochází ke geometrickému zaměření staveb-
ních parcel a výškovému zaměření komunikací. V říjnu bude zahájena instalace el. rozvo-
dů, včetně rozvodů veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že dotaci na druhou etapu 
ZTV ve výši 8 mil Kč se nepodařilo dosud zajistit (vlivem řady různých okolností), požá-
dal starosta zastupitele o schválení přípravy finančně méně náročné varianty, avšak tako-
vé, aby bylo možno na těchto pozemcích začít s výstavbou. Původní vyprojektovaná vari-
anta bude následně prováděna dle finančních možností obce. Zastupitelé předložený návrh 
schválili. 

• V dalším bodě starosta krátce zrekapituloval končící volební období 2006 – 2010. Připo-
menuto bylo, že ze základních příjmů obce (bez dotací) nelze v podstatě zajistit další po-
třebný rozvoj. Proto je trvale usilováno o veškeré možné dotační prostředky v rámci vy-
hlašovaných grantů. S největší opatrností je též nutno přistupovat k eventuelním úvěrům. 
Neuvážené a neúměrné zadlužení znamená obvykle „začátek konce“. U řady dotačních 
programů (především peněz z EU) je tzv. „dluhová služba obce“ – zadluženost důležitým 
bodovým kriteriem. Při vysoké zadluženosti se obec de facto do značné míry „odřízne“ od 
možnosti dotační prostředky získat. Skutečností však je, že bez určitých „rozumných“ 
úvěrů, v souvislosti kupříkladu s předfinancováním či povinným dofinancováním úspěš-
ných projektů se obec také neobejde.  

• Drtivá většina investičních akcí se v tomto i předchozím volebním období zrealizovala na 
základě získaných dotačních prostředků z různých programů. Jedná se o finanční pro-
středky z ministerstva pro místní rozvoj, min. financí, min. zemědělství, dále z programů 
financovaných z EU a v neposlední řadě i grantů vyhlašovaných KÚ Jč. V roce 2006 byla 
dokončena revitalizace centra Vacova a víceúčelového zařízení. Provedena byla rekon-
strukce řady místních komunikací a rozšířena kanalizace v Rohanově. Zahájena byla vý-
stavba domu pro seniory. Proplacené dotace v tomto roce přesáhly částku 25 mil. Kč. 

Stránka  2 



 
• V pondělí od 19,30 

hodin   AEROBIC pro 
každého  v tělocvičně 
ZŠ Vacov 

 
• Od pondělí 4.10.10-11 

hodin - Baby club -
Batolátka 

•  
• Ve středu od 20 hodin 

AEROBIC PRO 
ZAČÁTEČNÍKY       
s  Veronikou Šťastnou 
v tělocvičně ZŠ Vacov 

 
• Od 13.10.  v 19 hod.

Kurz Aby tělo nebole-
lo na OÚ Vacov 

 
• Ve čtvrtek  od 19 hod. 

AEROBIC s Janou  
Ziembovou v obecním 
sále 

 
• 15. - 16.10.2010      

komunální volby 
 
• 16.10. od 20 hodin 

Country bál hraje 
Pic*nic 

 
• 28.10. státní svátek 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

po út st čt pá so ne 
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ŘÍJEN 2010 

Mezi finančně nejnáročnější projekty, na které byly získány dotace  
z prostředků  ministerstev a EU v tomto funkčním období patřil dům 
pro seniory, otevřený v roce 2007. Přestože se na něj podařilo získat 
nejvyšší možnou dotaci ve výši 16 mil. Kč (800 tisíc na jeden byt), 
doplatek obce představoval téměř 8 milionů Kč (včetně související 
infrastruktury). Velmi podstatné však je, že si obec  na tento doplatek 
nemusela vzít úvěr, ale podařilo se doplatek financovat z vlastních 
prostředků. Rekonstrukce vytipovaných částí obecního vodovodního 
řadu s náklady cca 7,5 milionu Kč, dotace 90%. ZTV „Pod dubem“ I.
etapa – náklady 8,8 mil. Kč, dotace 90%. Vybudována splašková a 
dešťová kanalizace, rozvody vody a další zemní práce v souvislosti 
s budoucími komunikacemi, parkovišti atd. Rekonstrukce a obnovy 
místních komunikací – celkové náklady od roku 2006 převyšují 20 
milionů Kč. Získané dotace byly ve výši 90 i 100% nákladů. 
Rekonstrukce školní kuchyně včetně vybavení, dále jídelny a 
souvisejících prostor v celkové výši 5,5 mil. Kč – dotace 90%. Obnova 
VO v různých částech obce – dotace 425 tisíc Kč. Výměna výtlačného 
vodovodního potrubí z k.ú. B.Hora na Javorník – celkové náklady 
1,350 mil. Kč, dotace ve výši 100%. Vybavení areálu MŠ – celkové 
náklady cca 250 tis. Kč, získaná dotace ve výši 70%. Rekonstrukce 
kapliček v obci – celkové náklady 641 tisíc Kč, dotace ve výši 85%. 
Zřízení parkové zeleně nad MŠ a u panelového domu vřetně nákupu 
multifunkčního traktůrku Husqvarna – celkové náklady 0,5 mil Kč, 
získaná dotace 90%. Pořízení nového traktoru – získaná dotace 350 
tisíc Kč, cca 40% kupní ceny. 
Výsledky žádostí, které obec podala do regionálních operačních 
programů (ROP) – 5. a 6.výzva - nebyly dosud zveřejněny. Čtyři 
podané projekty týkající se rekonstrukce MK, rekonstrukce školy, 
zdravotního střediska a II.etapy revitalizace náměstí, dosahují 
celkových nákladů cca 80 milionů Kč. 
Z grantů KÚ Jč. byly získány prostředky na opravu hráze a odbahnění 
rybníku „Židák“ v Přečíně 403 tisíc Kč, opravu veřejného osvětlení ve 
Vacově a Vlkonicích 150 tisíc Kč, výstavbu a opravy autobusových 
zastávek 60 tisíc Kč, rekonstrukci vodojemu v Benešově Hoře 417 tisíc 
Kč, pořízení multifunkčního vozidla pro SDH Vacov (transportér) 280 
tisíc Kč, inovaci webových stránek 28 tisíc Kč, oprava zvoničky 
Mladíkov 50 tisíc Kč, VO Vacov – Miřetice 180 tisíc Kč, obnovu 
dopravního značení 76 200,- Kč, podporu živé kultury 30 tisíc Kč, 
z programu obnovy venkova 340 tisíc Kč.  



         Na zřízení akumulační nádrže na vývoz splašků u ČOV v Rohanově 1 mil. Kč. Příspěvky 
         na hospodaření v lesích, které představovaly cca 150 tisíc Kč. Tyto dotace musela obec 
         dle stanovených podmínek dofinancovat vlastními prostředky ve výši 20 – 50% realizač-
         ních nákladů. 
• V bodě „různé“ starosta informoval zastupitele o současných aktivitách v obci i přípravě no-

vých projektů. Další informace se týkala provedených a ohlášených kontrol na OÚ. 
S dvoudenním předstihem byla ohlášena kontrola z MMR na dotační prostředky získané na 
rekonstrukci místních komunikací realizované v roce 2006. Potěšující je, že obsáhlou kontro-
lou jak administrativních, finančních, i  technických podkladů, včetně kontroly vlastní realiza-
ce nebyly zjištěny žádné závady. Bez závad byla i kontrola místních poplatků z KÚ Jč. Dne 
29. a 30.09.2010 bude provedena na OÚ pověřenými pracovníky KÚ Jč. dílčí kontrola hospo-
daření obce za rok 2010. 06. října bude provedena kontrola vytipovaných projektů pracovníky 
finančního úřadu Prachatice. 

Po schválení usnesení z tohoto zastupitelstva starosta poděkoval za odvedenou práci a podporu za-
stupitelům obce, radě, stavební komisi i kontrolnímu a finančnímu výboru obce 
 

         V krátkosti bych se chtěl též zmínit o problematice dotační. Občas totiž zazní i výroky ty-
pu : „proč není už tohle, či ono, když jsou dneska dotace“. Vyznívá to asi tak, že v podstatě stačí 
někam dojet, říci kolik a na co a dotace se vezou. Takovýto pohled je mírně řečeno velmi zjedno-
dušený a zkreslený. Kdyby tomu tak bylo, tak je již většina měst a obcí „jako ze škatulky“. Pokud 
se však vrátíme do reality, je vše opravdu úplně jinak. Každá žádost o dotaci vyžaduje zpracování 
řady administrativních, ekonomických i technických podkladů. Zjednodušeně řečeno, čím větší pe-
níze, tím náročnější podklady. Proto kupříkladu u dotačních grantů KÚ Jč, kde je velmi málo peněz 
a i větší povinná spoluúčast žadatele (30 – 50%), je dokumentace k žádosti relativně jednodušší a 
vše se připravuje na obecním úřadu. V případě dotačních titulů, zejména kde figurují peníze z EU, 
je náročnost vyžadovaných podkladů zcela nesrovnatelná. Striktní nastavení podmínek naší obci 
v určitých případech vůbec neumožňuje o dotace žádat (podmíněno kupř. počtem obyvatel atd.). 
V případě, že je možno žádat, musí technické podklady (projekty) připravovat projektanti 
s příslušnou autorizací, vlastní žádost pak zpracovat firmy, které mají zkušenosti a jsou schopny ji 
co nejkvalitněji připravit. Ta poté prochází řadou kontrol. V případě, že jsou splněna veškerá krite-
ria dotačního programu, ustanovená komise provádí bodové hodnocení. Při  přípravě těchto 
materiálů  musí obec průběžně  dodávat nespočet různých podkladů,  ať  už technic-
kých, ekonomických i obecných. Příprava takového projektu a žádosti není rozhod-
ně levná záležitost.  Proto si již v úvodu nechává obec provést orientační obodování 
dle pravidel programu, zda má vůbec projekt alespoň teoretickou šanci uspě t. Nut-
no je též doložit, že obec má finanční prostředky na eventuelní předfinancování, 
protože v případě , že je žádost vybrána, je dotace poukázána až po vlastní realizaci 
a úspěšném závěrečném vyhodnocení, kterému předchází řada souvisejících  kont-
rol.  
       Žádný dotační program neposkytuje prostředky na realizaci projektu v plné vý-
ši, čili je nezbytné i prokázání vlastních peněz na dofinancování. Nutno je v této 
souvislosti poznamenat, že peníze z EU v rámci tzv. regionálních operačních pro-
gramů  (ROP) byly pro většinu obcí velkým zklamáním. Nař íkat je však zbytečné, 
ale naopak využívat veškerých možností k získání jakýchkoliv prostředků  na další 
rozvoj a zvelebení obce. 
Myslím, že je též potřebné zareagovat na určité, byť ojedinělé, výroky typu „dělá se jenom ve Va-
cově“, nebo i dokonce „ve Vacově se dělá na úkor ostatních částí obce“. Původně jsem toto chtěl   
zcela opominout, avšak určité připomenutí zrealizovaných akcí a vynaložených investic ve Vacově 
(Vlkonicích, Miřeticích) a poté i dalších částech obce, ať v tomto či předchozím volebním období, 
není v souvislosti s těmito výroky určitě na závadu :  
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• bytový dům ve Vlkonicích čp. 137 (modrá bytovka). Realizační cena cca 14 mil. Kč, získaná dotace  

necelých 9 mil. Kč. Řeší problematiku bydlení mladých rodin. 
• revitalizace centra Vacova (náměstí). Realizační cena cca 13 mil. Kč, získána dotace ve výši 75% 

těchto nákladů. Jedná se nejenom o prestižní (centrum obce), ale i úcelovou záležitost. Parkoviště 
slouží v podstatě pro občany ze všech částí naší obce (a samozřejmě nejen ty), kteří jedou za nákupy i 
dalšími službami. Chodník k základní škole, vybudovaný v rámci této akce, výrazně zvýšil 
bezpečnost všech dětí, které předtím chodily po krajnici hlavní velmi frekventované silnice. Chodník 
od autobusového nádraží  slouží všem, kteří využívají autobusovou dopravu. Ke zvýšení bezpečnosti 
(opět zejména dětí) přispěly chodníky k MŠ i k panelovému domu. 

• víceúčelové zařízení (obecní sál). Realizační cena cca 12 mil. Kč, získána dotace ve výši 75% těchto 
nákladů. Výrazně přispěl k oživení kulturního i společenského života v celé obci. Využíván i při 
akcích ZŠ, spolků atd. 

• dům pro seniory. Upřednostněni byli žadatelé z naší obce. Škoda jen, že i přes řadu výzev ve 
Vacovském zpravodaji se potencionální uchazeči o bydlení v tomto domě (z naší obce) včas 
nerozhodli. Obec musela na základě podmínek dotace tento dům do určité doby obsadit. 

• rekonstrukce školní kuchyně (s příslušenstvím). Stav tohoto zařízení byl v podstatě neměnný od 
výstavby školy. Orgány hygieny při kontrolách opakovaně upozorňovaly na nevyhovující stav a 
možné uzavření tohoto zařízení.  

• rozpracované základní technické vybavení pro stavební parcely v lokalitě Pod Dubem. Cílem je 
stabilizace zejména mladých lidí, kteří mají zájem trvale žít v naší obci. Většina předběžných 
zájemců o tyto pozemky se samozřejmě zajímá též o dostupnost služeb, školku, školu atd. Vedení 
obce samozřejmě podporuje výstavbu v jakékoli části naší obce, zejména pak k trvalému bydlení.  

• současné době se revitalizuje ulice kolem mateřské školy a dále bytových domů. Za téměř 40 let v 
podstatě bezúdržbového užívání (vyjma dílčích soukromých iniciativ) se na některých plochách 
nechalo jen stěží zaparkovat. Tato ulice je navíc využívána jako objížďka při uzavírkách hlavní 
komunikace přes Vacov. 

Není asi třeba dlouhého zamyšlení, abychom zjistili, že drtivá většina toho, co se ve Vacově udělalo, 
ve větší či menší míře slouží občanům celé naší obce i těm, kteří naši obec navštěvují. Vacov, 
vzhledem ke své poloze  i občanské vybavenosti, tvořil a tvoří centrum celé naší obce a výše zmíněné 
stavby by šly asi stěží jinde realizovat. 

Nyní následuje stručný výčet aktivit (alespoň rámcový) v dalších částech naší obce. Cílem bylo 
a je zajistit zejména slušný stav místních komunikací, veřejného osvětlení, údržbu obecního majetku i 
rozšiřování potřebné infrastruktury. Za zmínku určitě stojí, že ze současných 16,3 mil. Kč (včetně 
DPH), které se podařilo v rámci dotací získat na obnovu a opravy místních komunikací, byla převážná 
část určena na komunikace mimo Vacov. V souladu se schválenými projekty dochází k  rekonstrukci 
místních komunikací  v Tejmlově, na Javorníku, Bošicích, Lhotě nad Rohanovem, v Peckově, 
Čábuzích, dále komunikace do Podvítovčí kolem Hamru, v Přečíně, Přečínských Chalupách (na 
Ameriku) a Žáru. Provedeny byly i nezbytné opravy výtluk na komunikacích, které nebyly předmětem 
těchto projektů. 
V předchozím období došlo k rekonstrukci komunikací  z Vacova do Přečína tzv. „Starky“, v Přečíně, 
z Přečína ke Strnadům, z Vacova do Přečínských Chalup kolem kravína, v Nespických Chalupách, z 
Čábuz do Hory Benešovy, v Benešově Hoře, ve Lhotě nad Rohanovem, Rohanově, z Rohanova ke 
koupališti, v Žáru, návsi v Nespicích, atd.  Provedena byla i řada lokálních oprav. Cílem je zajistit další 
finanční prostředky, aby mohlo dojít k rekonstrukci i zbytku místních komunikací. V současné době 
jsou další projekty ve vyhodnocovacím procesu. 

Na základě získaných dotačních prostředků došlo k provedení vrtu za účelem posílení mnohdy 
nedostatečné kapacity vodovodu v Nespicích. Při této akci byla provedena i k částečná výměna desítky 
let starého ocelového vodovodního potrubí. Rekonstruován byl též vodojem v Benešově Hoře a  
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vyměněna také část vodovodního potrubí. Z úpravny v k.ú. Benešova Hora došlo k výměně již totálně 
zkorodovaného ocelového potrubí na Javorník. Vzhledem ke značnému tlaku bylo instalováno v této 
části potrubí nerezové. Byla provedena výměna i určitých technologických zařízení v úpravně. V 
minulém roce též na základě získané dotace byla provedena výměna vytipovaných částí ocelového 
vodovodního řadu, kde se vyskytovalo nejvíce poruch. Jednalo se o úseky částech obce Javorník, 
Benešova Hora Miřetice, Milíkov a též Vrbice (prochází zde náš vodovod). 

Došlo i k určitému rozšíření stávající kanalizační sítě  v Rohanově, Přečíně a Javorníku. Zde je 
potřeba připomenout, že řešení této problematiky není rozhodně opomenuto. Z vlastního obecního 
rozpočtu je však tato záležitost (i s ohledem na nemalý počet částí naší obce) nereálná a současná 
dotační politika na tuto infrastrukturu je pro naši obec  velmi nepříznivá. Dotační program vyhlášený 
Státním fondem životního prostředí (SFŽP) je určen pro obce nad 2.000 obyvatel. Žádat mohou i obce 
pod 2.000 obyvatel, které se nachází na území se zvláštním určením (národní park, apod.) Naše obec 
může výjimečně žádat o dotaci na vodovody a kanalizace v rámci Programu rozvoje venkova, který je 
určen pro malé obce do 500 obyvatel. Zde je však velmi málo finančních prostředků. Z tohoto 
programu se podařilo získat dotaci pouze na  poslední zmiňovanou výměnu  částí vodovodního potrubí 
v obci. Mezi rozhodující kritéria tohoto dotačního programu patří mimo jiné i skutečné náklady, které 
v rámci zhotovení kanalizační sítě  vycházejí na jednoho obyvatele. Pro osvětlení malý příklad: pokud 
vyjde odkanalizování části obce s 50  obyvateli kupř. na 10 mil. Kč, vychází náklad na 1 obyvatele 
200.000 Kč. Tato částka má v rámci dotačních podmínek určitý limit. Čím je tato částka vyšší, tím je 
menší šance na dotaci dosáhnout. Navíc, ověřeno ze zkušenosti, se ani vždy všechny nemovitosti na 
takovýto řad nenapojí. „Donucovací prostředky“ jsou poměrně obtížné. 
 Zrekonstruovány byly v podstatě všechny kapličky, naposledy v Miřeticích, Nespicích a Žáru. 
Provedena údržba či výměna autobusových čekáren. Došlo k rozšíření i modernizaci veřejného 
osvětlení (do Miřetic, do Přečína, na Javorníku). Preventivní údržbou prošla i budova hasičů v 
Benešově Hoře. Průběžně jsou obsíkány místní komunikace, zajišťován svoz komunálního i tříděného 
odpadu, prováděna zimní údržba komunikací  a další i drobné aktivity dle požadavků občanů. Je 
nesporné, že vše je možné samozřejmě zlepšit. Na vše je ale třeba nemalé finanční prostředky. Jediné 
příjmy obce  však tvoří centrálně přerozdělované daně na občana trvale přihlášeného k pobytu v 

naší obci. V podstatě nadlepšení příjmů představuje jediná přímá daň do obce, což je daň z 
nemovitosti. Proto některé obce sáhly, na rozdíl od naší, k jejímu razantnímu navýšení. Vybrané 
poplatky za svoz a uložení komunálního odpadu pokryjí zhruba polovinu skutečných nákladů. Zajištění 
chodu obce není každopádně laciná záležitost. Není proto divu, tak jak bylo nedávno zveřejněno, že 
více než 900 zejména menších obcí je zadluženo, nejsou schopny ufinancovat základní provoz, mají 
odstaveno veřejné osvětlení, zastaven obecní majetek apod. 
Myslím, že je zbytečné a i nevhodné konkrétně pitvat, kolik se přesně do jaké části investovalo, 
protože jsme jedna obec a věřím, že takto je to chápáno většinou občanů. Skutečností však je, že se 
jedná o mnoha milionové částky. Snahou vedení obce bylo a je v rámci veškerých možností trvale 
zlepšovat podmínky pro život v celé naší obci. 

 
Závěrem tohoto volebního období bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří, byť maličkostí, 

přispěli k vylepšení vzhledu naší obce. Děkuji též podnikatelům a živnostníkům za podporu, stejně tak 
složkám a organizacím, působícím v naší obci.  Mnozí z nich  jsou iniciátory veřejného a 
společenského života. Za reprezentaci obce děkuji sportovcům a sborům SDH. 
Všem spoluobčanům přeji pevné zdraví a úspěšnost v osobním i profesním životě.   

Miroslav Roučka, starosta obce 

 



 
 
 

 

Jindřich Konečný 

*1940 
básník 

 
 
Prase je způsob bytí. 
Svině je způsob 
charakteru. 
 
 
Některé ženy pilují 
nehty tak usilovně, jako 
když pilují mříže. 
 
 
Mnohé ženy se mylně 
domnívají, že jejich 
muži jsou všude tak 
neschopní jako doma. 
 
 
Každý, kdo dopil láhev 
ví, že do toho prázdna 
může vložit jakoukoliv 
myšlenku. 
 
 
Slušný člověk není 
slušným člověkem, 
pokud se nedokáže o 
slušnost porvat. 
 
 
Všechny naše prohry 
jsou důsledkem naší 
víry ve vítězství. 

Nový školní rok byl zahájen 
 
         Ve středu 1.září  jsme zahájili na slavnostním shromáždění 
v budově školy školní rok 2010/2011. K přítomným promluvil ředitel 
školy, Jan Hartl, a starosta obce, pan Miroslav Roučka. Popřáli žá-
kům, rodičům a učitelům všechno nejlepší v novém školním roce. Do 
stavu řádných žáků naší školy bylo pasováno 14 prvňáčků. Nejstar-
ších žáků 9. postupného ročníku zasedne do lavic také 14. Stejně jako 
v loňském roce i letos jsme škola osmitřídní. Celkem bude naši ZŠ 
navštěvovat 126 žáků. V pedagogickém sboru jsme přivítali nového 
kolegu, pana  učitele Jakuba Vilánka, který nastoupil za paní učitelku 
Lenku Špejzlovou. 
         V prázdninových měsících jsme s napětím očekávali informace 
o 5. výzvě ROP, která se týkala zásadní rekonstrukce budovy naší 
školy. Teprve začátkem září jsme se dozvěděli, že vláda projekty za-
stavuje!! Přesto jsme některé finančně méně náročné úpravy a vylep-
šení v červenci a srpnu uskutečnili. Z projektu  „Šance pro venkovské 
školy“ byl financován informační koutek, který je v učebně 
s interaktivní tabulí – stůl na počítač, židle, skříňka, počítač 
s příslušenstvím. V deváté třídě jsou opravené lavice. Pro vyučující 1. 
stupně byla zřízena  v přízemí sborovna. Ve sborovně v patře jsou 
skříně, kam si vyučující mohou přehledně uspořádat vše potřebné 
k výuce. Ve vybraných učebnách, kabinetech a skladech se udělaly 
drobné zednické a malířské práce. Doufáme, že tyto úpravy přispějí 
ke zlepšení pracovních podmínek žáků i učitelů.    
          Dovolte mi, vážení čtenáři Zpravodaje, abych Vás seznámil 
s akcemi, které se na naší škole již v prvních dnech nového školního 
roku uskutečnily, a také s tím, co nás v příštích týdnech čeká. 6. září 
přivítali žáci 8. a  9. třídy spisovatele pana Zdeňka Janíka. Přinesl 
svoji novou knihu  Zásloví a podsloví, z níž předčítal. Vtipný spisova-
tel je naším pravidelným hostem.  Pane Janíku, přejeme Vám hodně 
zdraví.  
         30. září se chystáme, jako každý rok, s žáky 9. a 8.třídy do Čes-
kých Budějovic na nabídku středních škol a učilišť – Vzdělání a ře-
meslo. 6.10. pojedeme na festival přírodovědných filmů do Vimperka. 
Pro vybrané žáky 1. a 2. stupně připravujeme pobytovou exkurzi 
v krásné krajině v  „Českém Švýcarsku“. 12 žáků prvního stupně po-
jede 22. – 24. 9. a 18 žáků 2. stupně 6. - 8. října 2010. Vše bude fi-
nancováno z projektu „Šance pro venkovské školy“. 
         O dalších akcích a důležitých událostech v naší škole Vás bude-
me i v letošním roce informovat na webových stránkách obce.    
         Přeji všem žákům, rodičům i kolegům  hodně zdraví a úspěchů 
v novém školním roce. 

                                                                Jan Hartl – ředitel ZŠ 
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Podzim přišel dřív 

Zd. Janík 
 
Noc se už ztratila  
za Ptákovou Lhotu 
Světýlek v Přečíně 
pomalu ubývá 
Mraky dnes mají pré 
Kolem se probouzí 
deštivý den. 
 
 
 
 
 
S posezení se spisova-

telem 8.9.2010. 

Pozvánky na akce : 
 
 

Kurz: Aby tělo nebolelo… 
Zdravotním cvičením, tancem  a relaxací  

navodíme příjemné pocity k uvolnění těla i ducha 
(klasické zdravotní cvičení, základy čínského cvičení, pilates, joga,  

tanec a africké uvolňující pohyby napomohou k odstranění vzniklých 
svalových dysbalancí) 

                 
Cena za celý kurz 270.- Kč (sedm setkání) 

První setkání 13.10.2010 od 19.00 hod 
Obecní úřad Vacov. 

 
Na setkání s Vámi se těší 

Daniela Fričová 
 
 

*** 
 

Srdečně zveme  
na  

COUNTRY ZÁBAVU  
v sobotu 16.10.2010 od 20 hodin v obecním sále. 

Hraje skupina PIC*NIC 
 
 

*** 

Posezení se spisovatelem  

panem Zdeňkem Janíkem  

 

         Ve středu vpodvečer jsme se sešli  v salónku  
U Milušky, abychom si poslechli představení nové 
knihy  známého spisovatele a našeho letního 
souseda pana Zdeňka Janíka. Se šarmem a humorem nám předčítal 
aforismy a haiku z knihy Zásloví a podsloví.  Posezení bylo velmi 
příjemné a uvolněné a na 40 účastníků se jen pomalu rozcházelo k 
domovu. 
 
         Panu Janíkovi, který v těchto dnech oslaví své 87. narozeniny, 
přejeme nadále pevné zdraví. 
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Společenská kronika 
 

V měsíci srpnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Josef  Mareš              Vlkonice            70 let 
Marie Langová          Přečín                70 let 
Silvestr Rod               Žár                     70 let 
Jaroslav Matějka       Nespice              70 let 
Jarmila Dvořáková    Vlkonice            80 let 
Božena Trojanová     Javorník             82 let 
Viktorie Vojáková     Rohanov            83 let 
Marie Bláhovcová     Žár                     85 let 
Jaromír Padrta           Miřetice             86 let 
Růžena Chumová      Miřetice             89 let 
Vlasta Lešáková        Vacov                91 let 
 

*** 
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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 RD novostavba 2010. Vacov - Vlkonice 141. Info na tel. 604 518 400 či přímo          
u majitelů. 

 
• Zdravá důchodkyně by ráda našla slušného vysokého pána 60 - 66 let pro spol. podzim života. 

Tel: 607 238 764. 

 

Upozornění  
 

v období od 15.9. - 7.11.2010  
bude úplně uzavřena silnice na 

Strakonice v obci Dřešín  
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Oko Juniora 
 

Začíná nám opět škola a tak Vás (alespoň doufám) potěším pár novinkami ohledně 
módy, stylu a zájmů.  
 
Jestli stále ještě hledáš ten pravý batoh do školy, na kroužky, či na výlet, rozhodně 
koukni na www.skateshop.cz. Nabídka je fakt velká. Navíc potěší bezva slevy.  
 

Jestli tě škola baví ☺, anebo jednoduše chceš, aby se tvé nejrůznější  malůvky a 
nadpisy vyjímaly na něčem hezkém, zkus sešity pigna fruits. Nejen, že jsou ovocné a 
téměř k nakousnutí, ale dokonce ti díky okrajům ušetří spoustu času… 
 

…který můžeš využít podle libosti. Určitě by ti  ale neuškodila trocha 
sportu, či tvořivosti. Sice se to nezdá, ale k rozvíjení svého talentu máš celkem dobré 
podmínky i u nás na Vacovsku. Navštěvuj fotbal, florbal, šachy, míčové hry, taneční, 
hasiče, atletiku či aerobic přímo ve Vacově. Jestli jsi spíš umělecký typ, zkus 

malování, pěvecký sbor nebo zobcovou flétnu. Do toho!! 
Michaela Fričová, Rohanov 


