
Výročí v listopadu 
 

⇒ 5.11.1935 – Firma Parker Brothers uvedla na trh deskovou hru Monopoly. 
⇒ 1.11.1945 – Proběhla československá měnová reforma, jež měla za úkol 

snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu. 
⇒ 14.11.1960 – Železniční neštěstí u Stéblové, dosud nejtragičtější nehoda    

v dějinách české železniční dopravy. Čelně se srazil osobní vlak 608 Libe-
rec – Pardubice s osobním vlakem 653 Pardubice – Hradec Králové. Násled-
ky srážky ještě zhoršil požár, který vypukl poté, co žhavé uhlí vynesené       
z parní lokomotivy vlaku 608 zapálilo naftu unikající z motorové lokomoti-
vy vlaku 653. Celkem si neštěstí vyžádalo 118 mrtvých a 110 zraněných. 

⇒ 17.11.1970 – Douglas Engelbart získal patent na počítačovou myš. 
⇒ 7.11.1980 – Pražské metro otevřelo úsek Kačerov – Háje. 
⇒ 8.11.1980 – Slavnostní zprovoznění dálnice D2. 
⇒ 2..11.1985 – Byl otevřen úsek metra I.B (Smíchovské nádraží – Florenc) 
⇒ 17.11.1990 – Prahu navštívil poprvé v historii americký prezident George 

H. W. Bush. 
⇒ 16.11.2000 – Bill Clinton se stal prvním úřadujícím prezidentem USA, 

který navštívil Vietnam. 
⇒ 22.11.2005 – Angela Merkelová se stala první ženskou německou kanclé-

řkou. 
(http://cs.wikipedia.org) 

 
 

Starosta obce  Vacov svolává ustavující veřejné zasedání  
zastupitelstva obce na pátek 5.11.2010 od 19,00 hodin  

do zasedací místnosti OÚ Vacov 
         Návrh programu : 
                   1. Zahájení, seznámení s návrhem programu 
                   2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
                   3. Volba mandátové, volební, návrhové komise 
                   4. Jednání a zpráva mandátové komise 
                   5. Složení slibu členů ZO 
                   6. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů RO 
                   7. Jednací řád 
                   8. Diskuse 
                   9. Projev starosty 
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NEZAPOMEŇTE 

 

• Navštěvovat kul-
turní akce v obci. 

 
• Užívat si ještě 

příjemného pod-
zimního počasí. 



Z činnosti obecního úřadu 
 
 
Rada obce Vacov se na svém zasedání dne 29.10.2010 zabývala: 
 
• Žádostí ředitele ZŠ a MŠ Vacov o povolení výjimky z počtu dětí  ve třídách MŠ Vacov. 

Žádost je zdůvodněna vyšším počtem přihlášených dětí. Kapacitní a hygienické normy 
vyhovují, počet pedagogických pracovníků i jejich úvazky jsou  dostatečné, organizace 
chodu školy při zvýšeném počtu dětí bude zajištěna překrýváním služeb učitelek tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost dětí v souladu s platnými předpisy. RO žádost schválila. 

 

• Přípravou setkání seniorů Vacovska. RO odsouhlasila  finanční prostředky na zajištění  
této akce. 

 

• Výstupy stavební komise předloženými stavebním technikem: 
        -       RO odsouhlasila zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu k nemovitosti v k.ú. 
                 Nespice 
        -       RO odsouhlasila pronájem pozemku v k.ú. Rohanov za účelem jeho údržby a       
                 okrášlení 
        -       žádosti o prodeje obecních pozemků budou na programu zastupitelstva obce 
 

• Návrhem programu ustavujícího zasedání ZO Vacov. 
 
 
 

Z další činnosti: 
 
• Firma Strabag a.s dokončila rekonstrukce a opravy místních komunikací v obci v soula-

du s projekty, na které se podařilo získat dotační prostředky.  
 
• Firma Swietelsky provede ještě v tomto období obnovu povrchu místní komunikace ve 

Vlkonicích, která slouží jako objížďka při uzavření hlavní komunikace přes Vacov. 
 
• Dokončen byl též  chodník  od autobusového nádraží k fotbalovému hřišti. 
 
• Zrušeno bylo vzdušné vedení  nízkého napětí v prostoru  autobusového nádraží a  ko-

lem silnice  z Vacova na Vrbici. Tímto  zásahem došlo bohužel i k odpojení  některých 
svítidel veřejného osvětlení. Jedná se  o chodci velmi frekventovanou trasu (i v nočních 
hodinách) kolem p. Panochy k pekárně. Firma Elektro Lazna ve spolupráci s obcí zde 
osadila dva betonové stožáry, na kterých budou v nejbližší době instalována úsporná zá-
řivková svítidla.  

 
• Firma Geodest Strakonice zaměřuje jednotlivé stavební parcely v lokalitě „Pod Du-

bem“. 
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• 5.11.2010 v 19 hodin 

Ustavující zasedání 
zastupitelstva obce  
na OÚ Vacov 

 
• 6.11.2010 v 15 hodin 

1. Vacovská drakiáda 
u paneláku 

 
• 6.11. od 20 hodin   

Hubertská taneční   
zábava 

 
• 27.11. od 14 hodin    

4. Setkání seniorů        
 
• 5.12. Mikulášská 

pouť a setkání       
harmonikářů 

 
• 18.12. v 19 hod.      

Popové Vánoce       
Vl. Hron  
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LISTOPAD 2010 

• Asfaltový povrch byl zhotoven také na dvoře obecního úřadu, 
kde je poměrně četná frekvence dopravní techniky a též se zde 
skladuje posypový materiál na zimu.Travnatý povrch byl 
zejména při deštivém počasí značně rozbahněn. 

 
• Pracovníci obce provedli  zatrubnění  rigolu v Přečínských 

Chalupách, instalovali nové dopravní 
značky ve Lhotě nad Rohanovem a 
Milíkově a průběžně zajišťují úklid a 
svoz nahrabaného listí. Při této 
příležitosti děkuji všem občanům, kteří 
pomáhají s hrabáním na veřejných 
prostranstvích a v okolí svých domovů. 
Bez této pomoci by bylo velmi obtížné 
zajistit úklid obrovského množství 
spadaného listí. 

 
• V souvislosti s komunálními volbami se prováděla příprava 

volebních místností v jednotlivých okrscích. 
 
• Jak již bylo minule zveřejněno, proběhly na obecním úřadě 

další kontroly. Ve dnech 29. a 30.9. provedli pověření 
pracovníci KÚ JČ dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2010. 
Při této kontrole nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. 
Dne 6.10. provedli pracovníci finančního úřadu Prachatice 
kontrolu vytipovaných dotačních projektů realizovaných  v 
letech 2007-2010. Jednalo se mimo jiné o rekonstrukci školní 
kuchyně a přilehlých prostor, rekonstrukce místních 
komunikací atd. Ani při této kontrole, která se týkala veškerých 
podkladů, počínaje dokumenty souvisejícími se žádostí o 
dotaci, výběrovým řízením a vlastní realizací, nebyly zjištěny 
žádné závady. 

 
Miroslav Roučka, starosta obce 



Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 15.10.  16.10.2010  
 
 

Volební účast 63,61 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zvolení zastupitelé  
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 Kandidátní listina  Kandidát  

číslo název 
poř. 
číslo 

příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 Sdruž.nezáv.kand. 1 Mauric Stanislav Mgr. 59  270 15,10 

1 Sdruž.nezáv.kand. 4 Holub Petr Ing. 50 171 9,56 

1 Sdruž.nezáv.kand. 2 Říha Zdeněk Mgr. 57 169 9,45 

2 Občanská demokratická strana 1 Roučka Miroslav 59 503 11,34 

2 Občanská demokratická strana 4 Uhlířová Ivana MUDr. 42 427  9,63 

2 Občanská demokratická strana 3 Novák Zdeněk Ing. 50 373 8,41 

2 Občanská demokratická strana 2 Moutelík Martin 42 294  6,63  

2 Občanská demokratická strana 5 Blahout Miroslav 45 280  6,31 

2 Občanská demokratická strana 6 Frič Vlastimil Ing. 48 247  5,57 

2 Občanská demokratická strana 7 Čtvrtník František 31 281  6,33 

3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Hůle František 47 162  19,42 

4 TOP 09 1 Šťastný Jan 54 168 14,37  

5 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Roučka František MVDr. 58 215  12,01 

5 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Pilný Milan 57 177 9,88 

5 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Zloch Josef Ing. 60 158 8,82  

Hlasy  

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs.    v % 

1 Sdruž.nezáv.kand. 1 787  17,85 3 

2 Občanská demokratická strana 4 434  44,28 7 

3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 834  8,33 1 

4 TOP 09 1 169  11,67 1 

5 Komunistická str.Čech a Moravy 1 790  17,87 3 

Počet 
mandátů 



 
Jiří Just 

*1941 
scenárista, dramatik, 

herec a publicista 
 
 
Nejsem takový blbec, 
abych všemu na světě 
rozuměl . 
 
 
Život zjednodušený 
technikou je jeden  
z nejsložitějších. 
 
 
Ochutnali jsme ze 
stromu poznání - a 
blbnem. 
Až ochutnáme ze 
stromu blbnutí, 
zmoudříme.  
Člověk vždycky udělá 
opak toho,  
než se od něj čeká. 
 
 
Pragmatik věří tomu, 
co vidí. Fanatik vidí  
jen to, čemu věří. 
Ideální manžel nevidí, 
neslyší a věří všemu. 
 
 
Vzruší ji už jen, když se 
jí dotkne neviditelná 
ruka trhu. To pak 
neovladatelně zatouží 
mít platební styk. 
 
 
Nic mě tak neodpuzuje 
jako hřích. A nic mne 
tak nepřitahuje jako 
hříšnice. 

 
Nový sportovní oddíl pro nejmenší sportovce 
 
Vážení rodiče, milé děti! 
 

Rádi bychom vás informovali o založení nového sportovního oddílu 
pro nejmenší děti a začínající sportovce OUTDOOR KIDS. Jedná se o od-
díl pro děti ve věku 4 - 10 let, později možná i pro starší, nebo i mladší. 

Na základě vlastních celoživotních sportovních zkušeností a při vý-
chově sportujících dětí chceme vytvořit pro děti z regionu Čkyně – Va-
cov – Čestice zázemí pro sportovní aktivity. Sporty, kterým se věnujeme, je 
běh, kolo a běžecké lyžování. Doplňkově hry v přírodě, turistika, hor-
ská turistika, in-line brusle a jiné. 

Zároveň bychom rádi podpořili vznik skupiny fajn lidí, kterým není 
lhostejné, jak a k jakým hodnotám jsou vychovávány jejich děti. Chceme 
spojit dva fenomény. Jedním je SPORT a druhým je INTERNET. Chceme 
vytvořit internetové stránky (www.cz-outdoorkids.eu),  které se stanou naší 
společnou sportovně sociální sítí. Bude zde probíhat veškerá organizace a 
děti i rodiče si zde budou moci sdělovat své sportovní zážitky. Budou zde 
také on-line tréninkové deníčky. Chceme posléze také vydávat vlastní inter-
netový časopis, kam budou přispívat články, rozhovory a obrázky zejména 
samy děti, bude to jejich časopis. Nejde nám nyní o profesionalitu, jde nám 
o zážitky, zábavu a partu nadšených lidí.  

Nápadů je hodně, stejně jako možností. Jako formu sportovního klu-
bu jsme zvolili občanské sdružení a budeme jen rádi, když se k nám přidáte. 
Přivítáme každého do těchto týmů:  
Fun club: rodinní příslušníci, kteří podporují členy závodního týmu, fandí 

na závodech, tvoří atmosféru, zábavu a ducha týmu (dresy, vlajky, 
trumpety, vaření čaje, pečení buchet) 

Realizační tým: trenéři, organizátoři, časomíra, manažeři, sponzoři 
(pracovní jednotka) 
Hobby tým: všechny děti a rodiče, kteří mají rádi sport, chtějí být s námi a 

nemají až takové ambice závodit. 
Závodní tým: reprezentanti OUTDOOR KIDS: (Skupina 4-6 let, skupina 
7-8 let a skupina 9-10 let) 

Pokud chcete spolu s vašimi dětmi být u toho hned od počátku exis-
tence OUTDOOR KIDS, o.s., budeme rádi, když nás kontaktujete. Podle 
zájmu uspořádáme organizační setkání. 

                                                             
                              S pozdravem sportu zdar 
                                            manželé Ladislava a Jiří Mánkovi 
 
 

Adresa: Záhoříčko 14, 384 81 Čkyně 
Telefon: 724 830 441, 724 830 442. 
E-mail: ladka.mankova@seznam.cz, jirka.home@email.cz  
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Knihovna je opět  
otevřena. 

 
 
 
 
 
 
 

Z nových knih : 
 
L.Harris: Vražda v den 
svatého Valetnýna - de-
tektivka 
 
Sv. Káš: O lékařích ve-
sele i vážně - minipor-
tréty slavných českých 
lékařů 
 
I.Hercíková: Vášeň - 
vášnivý  milostný vztah 
vdané ženy a ženatého 
muže 
 
McCullers: Srdce je 
osamělý lovec - psycho-
logický román, zfilmo-
vaný 
 
B. Erskin: Dům ozvěn - 
tajemný svět nadpřiroze-
ných záhad na anglickém 
venkově se prolíná s re-
álným světem 
 
Deveraux. Milovat - ro-
mantické románek 
 
Plaidy: Královy pošeti-
losti - román z anglické 
historie, přelom 13. a 14. 
století, Eduard II. 

 

Pozvánky na akce v měsíci listopadu: 
 
 

Srdečně zveme všechny děti na  
1. VACOVSKOU DRAKIÁDU  v sobotu 6.11.2010  

na louce u paneláku. Sraz v 15 hodin. 
Občerstvení a hudba zajištěna. Ukázky modelů aut a letadel. 

 
 

*** 
 

Myslivci z Mysliveckého sdružení Podhájí Vacov o.s. 
si Vás dovolují pozvat  

na   
HUBERTSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU  

do obecního sálu ve Vacově dne 6. listopadu 2010 ve  20.00 hodin.  
 

Hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Zvěřinová tombola. 
Předprodej místenek  od 1.listopadu v prodejně p.Patery.  

 
 

*** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory  
na  

4. SETKÁNÍ SENOIRŮ s malým pohoštěním  
v sobotu 27.11.2010 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební doprovod Unikol. 
Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ (388 431 180) 

 
 

 
*** 

 

Připravujeme 
 
5.12. 2010                            Mikulášská pouť a setkání harmonikářů 
 
18.12. od 19 hodin              Vladimír Hron - POPOVÉ VÁNOCE 
                                             Vstupné 160,- Kč. 
                                     Předprodej vstupenek od  12.11.  - Obuv Patera. 



Číslo 10, 5. listopadu 2010 
 

 
Společenská kronika 

 
V měsíci  září jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 

Václav Bouda           Vlkonice          75 let 
Václav Vlček            Javorník           75 let 
Anna Ševčíková        Vlkonice          81 let 
Olga Padrtová           Miřetice           86 let 
Václav Pavlík           Miřetice           87 let 
Milada Tyrnerová     Miřetice           89 let 
 

 
 

*** 
 
 

Vítání občánků 
 

          V neděli 17.10.2010  bylo do obce slavnostně přivítáno pět         
nových děvčátek:  
 
Adéla Siváková z Miřetic 
Aneta Marešová ze Žára 
Michaela Kuldanová z Benešovy Hory 
Tereza Jírovcová z Benešovy Hory 
Veronika Seidlová z Vlkonic 
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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 
 

• Velký úklid - pečlivě! Kontakt: 721 300 355. 



Ze sportu 
 

 
         Podzimní část soutěže začali mladí fotbalisté po novu. Kluci z mladší 
přípravky „zestárli“ do starší přípravky a kluci ze starší přípravky začali hrát v 1. A třídě za 
mladší žáky. Obě mužstva trénuje p. Jan Přibyl za pomoci Fedi Tachajeva. Standovi 
Macholdovi začala mravenčí práce s novými dětmi z mateřské školy, 1. a 2. třídy. I když teprve 
začínají, dokázali vybojovat 4. místo v tabulce. Kluci ze starší přípravky přezimují na 3. místě. 
Tímto umístěním se loni rozloučili s mladší přípravkou.  
         Mladší žáci se rozkoukávají ve vyšší soutěži, sbírají zkušenosti, neboť naráží na těžké 
soupeře a na jaro si počkají na 9. příčce. O víkendu pro ně podzimní část skončila, čeká je 
dokopná, zimní tréninky, příprava na halové turnaje a na jaře opět hurá na hřiště pro body. 
                                                                                                                                                 (dm) 
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STARŠÍ   PŘÍPRAVKA  

Vl.Březí : Vacov 1 : 4 Mls 2, Procházka K., 
Bubík 

Vacov : Protivín   4 : 2 Kurej, Jírovec, 
Rasocha 2 

Vacov : Netolice 3 : 2 Bubík 2, Mls Písek : Vacov 10 : 3 Novák, Kurej 2 

Prachatice : Vacov 5 : 0  Vimperk : Vacov  3 : 2 Beňo, Mls 

Vacov : Lažiště 4 : 1 Makas, Vintr, Bubík, Mls Strakonice : Vacov 1 : 0  

Vitějovice : Vacov 0 : 12 Makas 4, Bubík 2, Vintr, 
Hůle,Kotrbatý,Tachajev, 
Lipovský,Vastl 

Vacov : Vl. Březí 14 : 3 Novák 2, Kurej 3, 
Rasocha 4, 
Jírovec 4, Volf 1 

Vacov : Čkyně 0 : 7  Netolice : Vacov 7 : 1 vlastní 

Strunkovice : Vacov 1 : 5 Vastl,Vintr,Bubík 2, Beňo Vacov : Hradiště 2 : 10 Volf, Rasocha 

Zdíkov : Vacov 0 : 3 Procházka K.,Bubík, 
Vlček T. 

Osek : Vacov 6 : 1 vlastní 

Vacov : Vimperk 5 : 2 Beňo 4, Vastl Vacov : Prachatice 0 : 8  

   Volyně : Vacov 2 : 1 Jírovec, vlastní 

MLADŠÍ ŽÁCI  

Čtvrteční cvičení s JANOU ZIEMBOVOU končí. 
 

Touto cestou bychom chtěli Janě hrozně moc poděkovat za naprosto 
profesionální výkon a těšíme se na další spolupráci. 

 
Moc a moc děkujeme ! 


