
Výročí v květnu 

 
⇒ 1881 – První praktické použití telefonu v Praze: Majitel vysočanského cuk-

rovaru Bedřich Frey si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou 
linku z bytu do kanceláře. 

 

⇒ 1891 – The Music Hall (nyní známá jako Carnegie Hall) byla slavnostně 
otevřena prvním veřejným představením, na kterém jako hostující dirigent 
účinkoval Petr Iljič Čajkovskij. 

 

⇒ 1901 – V Ostravě byl zahájen provoz elektrické tramvaje. V souvislosti s 
tímto byl zároveň ukončen provoz osobní dopravy parní tramvaje. 

 

⇒ 1911 - Let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle, symbolický počá-
tek českého letectví. 

 

⇒ 1911 – Na vodu byla spuštěna loď Titanic. 
 

⇒ 1931 – Byl otevřen mrakodrap Empire State Building v New Yorku. 
 

⇒ 1941 – V Atlantickém oceánu byla potopena německá bitevní loď Bis-
marck s 2 300 lidmi na palubě. 

 

⇒ 1951 – V Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná 
stanice v ČSR a zároveň na světě. 

 

⇒ 1961 – Alan Bartlett Shepard mladší (1923–1998) se stal prvním Ameri-
čanem ve vesmíru. Vesmírný let v lodi Freedom 7 trval 15 minut, což byl 
méně než jeden úplný oblet Země. 

 

⇒ 1981 – Došlo k neúspěšnému pokusu o atentát na papeže Jana Pavla II. 
Papež byl zraněn, atentátník Mehmed Ali Ağca byl zatčen. 

 

⇒ 1991 – Horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vystoupil na Mount 
Everest. 

 

⇒ 2001 - V rakouském Götzisu překonal jako první a zatím jediný atlet hranici 
9000 bodů v desetiboji Čech Roman Šebrle stále platným světovým rekor-
dem 9026 bodů. 

 
(http://cs.wikipedia.org) 
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turní akce v obci 
 
• Na jarní úklid 

kolem svých do-
movů a odvoz 
šrotu 



Z obecního úřadu 
 
Dne 31.3.2011 se sešli zastupitelé obce na 5. veřejném zasedání v tomto funkčním období. 
Přítomno bylo 14 z 15 řádně zvolených zastupitelů. 
• Zastupitelé schválili návrh programu jednání předložený starostou. Po volbě pracovních 

komisí předal starosta slovo paní A. Máchové, která krátce okomentovala body 4 a 5. Bod 
4 se týkal zprávy o finančním hospodaření obce za rok 2010 a bod 5 návrhu rozpočtu 
na rok 2011. K oběma těmto bodům obdrželi zastupitelé materiály předem  k prostudování 
elektronickou poštou. V roce 2010 dosáhly rozpočtové příjmy téměř 40 mil. Kč. Nemalou 
část těchto příjmů představují získané dotace. Rozpočtové výdaje jsou v podstatě ve stejné 
výši. Předpokládané rozpočtové příjmy obce na rok 2011 činí 17.780.000 Kč. Na 
rekonstrukci zdravotního střediska a vytvoření zázemí pro zdravotnickou záchrannou 
službu JčK uzavřela obec úvěr ve výši 11.140.000 Kč. Na tuto akci, jak již bylo 
zveřejněno, se podařilo získat dotaci ve výši 90% realizačních nákladů. Obec však musí 
rekonstrukci a přístavbu předfinancovat. Dotace bude poukázána na účet obce až po 
realizaci a splnění všech závazných ukazatelů dotačního programu, které podléhají řadě 
kontrol. Celkové předpokládané finanční zdroje obce  (včetně zmíněného úvěru) jsou pak 
ve výši 28.920.000 Kč. V téže výši jsou pak i předpokládané celkové výdaje obce. 
Rozpočet je v průběhu roku ovlivňován zejména získanými dotacemi, které však při jeho 
přípravě nelze předjímat. Zastupitelé poté jednomyslně schválili jak zprávu  o finančním 
hospodaření za rok 2010, tak i navržený rozpočet na rok 2011. 

• V bodě 6 zastupitelé schválili žádost ředitele ZŠ a MŠ o převedení zisku z hospodářské 
činnosti ve výši 332.213,41 Kč do rezervního fondu školy. Schválen byl též odpisový plán 
dlouhodobého  majetku ZŠ a MŠ na rok 2011 ve výši 29.402 Kč. 

• V bodě 7 vzali zastupitelé na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2010 
přednesenou paní J. Blatnou. K 31.12.2010 měla knihovna ve fondu 7.976 ks knih.            
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 37.292 Kč na nákup knih a časopisů (zakoupeno 183 ks 
knih) a z grantu Ministerstva kultury - Česká knihovna získáno 22 knih v hodnotě 4.684 
Kč.  Celkově navštívilo knihovnu 7.326 návštěvníků, z toho 641 využilo internet v 
knihovně. 

• Bod 8 se týkal smlouvy s firmou Manos-plus s.r.o o zajišťování činnosti hrobníka, jak 
ukládá obci zákon. Jednatelem firmy je Radek Churaň. Práce hrobaře hradí objednavatel - 
pozůstalí. Předložena byla v této souvislosti i změna hřbitovního řádu, protože dosud tyto 
služby obec zajišťovala prostřednictvím Pohřebnictví Šísl. Pan Churaň však pracoval i pro 
ně. Po složení kvalifikační zkoušky a získání osvědčení z MMR pracuje pod vlastní firmou. 
Zastupitelé oba dokumenty schválili. 

• V bodě 9  schválili změnu v odměňování neuvolněných zastupitelů obce vyplývající z 
novely vládního nařízení s termínem od 1.1.2011. Zastupitelů obce se však tato novela v 
podstatě vůbec netýká, protože odměny místostarosty, radních i zastupitelů jsou hluboko 
pod horním limitem stanoveným vládním nařízením. 

• V bodě 10 předložil stavební technik výstupy stavební komise projednané v radě obce. 
Jednalo se o prodej st. pozemku v k.ú. Rohanov, prodej části pozemku v k.ú. Čábuze a dále 
odkoupení pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. Vacov a  v k.ú. Javorník. Předložené návrhy 
zastupitelé schválili. 

• V bodě různé informoval starosta zastupitele o současných aktivitách obce. 
 

Z další činnosti 
 

• Jak již bylo minule zveřejněno, RO schválila zpracování projektu s žádostí o dotaci na 
přesun sochy K. Klostermanna na Javorníku ze současného soukromého pozemku na  
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• 1.5. Svátek práce 
• 5.5.  ve 14,20 hodin 

Konvoj historických 
vojenských vozidel 

• 7.5. od 14 hodin   
Soutěž v požárním 
sportu 

• 8.5. Den vítězství 
• 8.5. Den matek 
• 8.5. v 10 hodin 

Shromáždění u 
památníku obětí 
fašismu na Javorníku 

• 9. - 15.5.2011  
Knihovna uzavřena 

• 11.5.2011 bude probíhat 
celostátní veřejná sbírka 
„Český den proti 
rakovině“ - Květinový 
den 

• 20.5. od 19 hodin 
Festival pěveckých 
sborů 

• 1.6. Mezinárodní den 
dětí 

 
Změna ordinací od 

1.května 
 
praktická lékařka 
MUDr. Křížová -  
v ordinaci ženského lékaře  
 

zubní lékařka MUDr. 
Vokáčová -  Zdíkov tel. 
388 426 806 
 

lékárna  -  na náměstí 
 
 

Bezproudí 
 

6.5. od 7,30 - 16 hodin 
Benešova Hora „Vrchy“  
18.5. 13-16 hod Nespice 
24.5. 8-16 hodin Přečín od 
čp.1 směr ZD  

po út st čt pá so ne 

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 31 1 2 3 4 5 
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 pozemek obecní, kde bude také více zviditelněna. Tyto materiály 
 již byly vyhotoveny a předloženy k odbornému hodnocení. 
• Předložen byl též projekt se žádostí o dotaci na obnovu a rozšíření 

turistického značení v regionu Vacovska. Protože byly obě žádosti  
zpracovány v rámci programu přeshraniční spolupráce Česko -
Bavorsko (Dispoziční fond) tvořily povinnou součást žádosti též 
Partnerské dohody s obcí Lindberg v česko-německém jazyce. 
Dohody byly podepsány starostkou obce Lindberg  paní Gerti 
Menigat. Žádost do tohoto programu předložil i Nadační fond 
K.Klostermanna na Javorníku. 

• Úspěšná byla žádost o dotaci v rámci grantu KÚ JČ vypsaného na 
podporu obnovy a výstavby vodohospodářské infrastruktury. Obec 
získala 1 mil. Kč na obnovu a rekonstrukci kanalizačního řadu ve 
Vlkonicích. V nejbližší době bude příslušným orgánem zaslána 
smlouva o poskytnutí dotace, z čehož vyplyne pro obec řada dalších 
úkolů. Obec se musí podílet minimálně  30% realizační ceny. 

• Na základě úspěšné žádosti o dotaci na provedení bezdrátového 
rozhlasu ve všech částech naší obce došlo již k podpisu smlouvy na 
SZIF v Českých Budějovicích o poskytnutí schválených finančních 
prostředků. Žádost byla podána v rámci MAS Chance in Nature 
Malenice, jejímž je obec členem. Po vyhotovení dalších podkladů 
dle podmínek dotačního programu se započne s jeho instalací. 

• Firma Swietelsky již provádí opravu hráze koupaliště v 
Rohanově. Na akci se podařilo získat dotaci z MŽP. Hráz 

vykazovala značný únik vody po přívalových 
deštích v roce 2009. Jedná se o poměrně 
rozsáhlou opravu. Součástí projektu je i 
odbahnění nádrže. Na rekonstrukci restaurační 
budovy i sociálního zařízení byl zpracován 
projekt a podána žádost o dotaci v rámci 
Regionálního operačního programu. Projekt 

úspěšně prošel dvěma hodnoceními, konečné výsledky však ještě 
nejsou známy. 

• Dne 18.4. byl obci předán návrh Územního plánu Vacov jeho 
zpracovatelem, jímž je ASKA architektonické studio Tábor. V další 
etapě proběhne projednávání tohoto dokumentu. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 
Shromažďování a svoz železného šrotu  

v týdnu od 16. - 22.5.2011. 
 

Požadavky na svoz hromádek z jarního úklidu veřejného prostranství 
dávejte na OÚ stavebnímu technikovi p. Chumovi, tel: 388 323 755. 



 
Z činnosti hasičů okrsku Vacov 

 
 Do okrsku Vacov v současné době patří šest sborů dobrovolných hasičů. Nejpočetnějším 
sborem je Vacov, který má 114 členů. Dále je to Přečín, Benešova Hora, Javorník, Rohanov a 
Čábuze. V celkovém součtu náš okrsek čítá cca 250 dobrovolných hasičů. Zástupci sborů se 
setkávají dvakrát ročně na pravidelných okrskových aktivech, kterých se účastní i starosta obce. 
Poslední schůze, výroční valná hromada okrsku, se uskutečnila v měsíci únoru. Hodnotil se 
uplynulý rok 2010. Činnost v jednotlivých sborech je velmi pestrá, o čemž svědčily zprávy 
velitelů a starostů. Mimo činnost zásahovou je to především pořádání různých kulturních a 
společenských akcí pro veřejnost. Jsou to masopustní průvody, tradiční přečínská maškarní 
zábava, stavění máje, pálení Husa, lyžařské závody a posvícení na Javorníku, setkání pro 
rohanovské ženy a v neposlední řadě i dětská noční soutěž v Benešově Hoře. Okrsek Vacov má i 
své zastoupení v odborných radách okresu Prachatice. V odborné radě velitelů zasedá Miroslav 
Molitor, v odborné radě mládeže Zdeněk Mašláň st. a Michal Roučka, kteří jsou zároveň i členy 
Rady Šumavské hasičské ligy dětí. Od loňského roku je SDH Benešova Hora nově zařazena jako 
předurčená jednotka pro pomoc při mimořádných událostech (povodně, vichřice…). 
  
 Hlavní výjezdovou jednotkou okrsku je SDH Vacov, jejíž členové v průběhu roku absolvují 
různá školení a výcvik. Jsou to školení v poskytování první pomoci s Josefem Appeltem, s p. 
Laznou se zdokonalujeme a učíme používat nadzemní a zemní hydranty v celé obci. Někteří 
členové získali osvědčení pro práci s motorovými pilami. Dvakrát ročně probíhají cvičení, která 
ověřují znalost a ovládání technických vybavení zásahových vozidel. V zásahové jednotce 
pracuje sedm nositelů dýchacích přístrojů, kteří absolvují praktický výcvik v zakouřeném 
prostoru v budově bývalého Svazarmu. Tento výcvik je prováděn za pomoci filmového kouře a je 
vždy spojen s vyhledáváním osob a nebezpečných látek. Velitel jednotky a strojníci se 
každoročně účastní školení pořádaných OSH Prachatice.  
 Vít  Ševčík a Petr Škopek  získali po absolvování kurzu v Jánských Koupelích osvědčení 
technik JPO. 
  
 V letních měsících pravidelně navštěvujeme soutěže v požárním sportu zařazené do seriálu 
Šumavské hasičské ligy. V roce 2010  největší úspěchy v lize zaznamenalo naše družstvo děvčat 
a družstva dětí. Závěrečné slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v obecním sále za účasti 20 
nejlepších týmů Prachaticka, Strakonicka a Klatovska. Nejmladším hasičům se ve sboru věnují 
dva vedoucí. Mladším dětem velmi pečlivě Dana Makasová, která s nimi připravuje i různá 
kulturní vystoupení, a starším dětem Michal Roučka. V loňském roce se po složení zkoušek 
pomocnými instruktory stali Míša Hovorková a Jaromír Moutelík. Starší děti se úspěšně zapojily 
do okresní hry Plamen. V měsíci únoru jsme se poprvé zúčastnili zimního setkání mladých hasičů 
v Nýrsku. Družstvo starších v konkurenci 95 týmů obsadilo v osmnácti disciplínách  krásné 14. 
místo. 
 
 Jsme rádi, že hasičství na Vacovsku žije, že se zkušenosti předávají z generace na generaci. 
Jen takto může být naplňováno staré hasičské heslo „Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci“ 
  
Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii SDH Vacov na stránkách 
www.picasaweb.google.cz/sdh.vacov 

                                                                                                                   Michal Roučka 
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Životní jubileum 

 

Úctyhodné životní jubileum oslavila paní Anna Vachelová z Rohanova. Zdá 
se to nedávno, co jsme jí  gratulovali k rovné stovce, a ve skutečnosti  již od 

této doby uplynuly další dva roky. Paní Vachelová se v 
dubnu tohoto roku dožila 102 let. Takovýto věk je určitě 
málokomu souzen. Co je však zcela mimořádné, dožít se 
jej v takové svěžesti jako paní Anna. Jubilantka i v tomto 
věku chodí na procházky, čte a štrykuje ponožky, což je 
už dnes spíše ojedinělá záležitost. 
Jeden rodák z Rohanova při této příležitosti řekl, že paní 

Anna Vachelová je posledních dvacet let v podstatě stejná. Rozdíl viděl pouze 
v tom, že když jí bylo „pouhých“ osmdesát, došla ještě s kárkou do Vacova pro 
cement. 
Malá oslava se konala v neděli 3. dubna v rodinném kruhu za přítomnosti dětí a 
dalších blízkých. Za obec Vacov přišel p. Vachelové poblahopřát starosta s paní 
Grabmüllerovou z Rohanova. Bylo to velmi příjemné posezení s přípitkem a 
chutným občerstvením, při kterém se vzpomínalo a neformálně  hovořilo        
„o všem možném“. Paní Anna přislíbila, že se opět zúčastní chystaného setkání 
žen Rohanova. Před odchodem byl starosta obdarován zmíněnými ručně 
pletenými ponožkami, které opravdu zahřejí. 
Závěrem ještě jednou přejeme paní Vachelové zejména pevné zdraví, 
spokojenost a vše nejlepší i tom druhém století jejího života. 

Miroslav Roučka, starosta obce a zaměstnanci OÚ Vacov 
 

Javornický slavík 
Zbrusu nová aktivita se konala dne 23. 3. 2011 v hotelu „Krásná Vyhlídka“ v 
šumavském Javorníku, kterou pořádal DOZP - Javorník Sociální pohoda, o.p.s. 
- první ročník soutěže „Javornický slavík“. Mohli se zúčastnit uživatelé 
domovů pro osoby se zdravotním  postižením, a to s vystoupením pěveckým 

nebo tanečním.   
Účast byla nečekaně vysoká. Mezi soutěžícími bylo 
přihlášeno 9 žen v kategorii jednotlivců,  6 účastníků      
v mužské kategorii, dvě pěvecké a tři taneční skupiny ze 
4 zařízení svého druhu. Denní stacionář „Strom“ Dub u 
Prachatic, zařízení „Petra“ z Mačkova, z Domova Libníč, 
Centra sociálních služeb Empatie z Českých Budějovic a 

domácí „Sociální pohoda, o.p.s.“ z Javorníka. 
Diváci zhlédli v úvodním pěveckém představení děti ze  Základní a mateřské 
školy z Vacova pod osobním vedením ředitele školy, pana Jana Hartla. 
Čestnými hosty byli obyvatelé  Domova pro seniory z obce Kůsov, které 
doprovázel pan ředitel Ladislav Gál. 
 Sponzorem akce byla Pekárna Vacov, která poskytla občerstvení pro 
všechny zúčastněné,   ceny   pro   výherce   zajistila   firma   „Milan   
Dragoun“,  potraviny  „Jan Beneš“ a firma Euron. Jako předseda poroty zasedl 
pan Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk. Režie uvádění se ujala paní Jana  
Mrázková  ze zařízení „Sociální pohoda, o.p.s.“. 
 Akce si svojí úrovní v ničem nezadala s podobnými talentovými 
soutěžemi. Nervozita, líčidla, ladění strun jako před televizními kamerami. A 
výkony? Všichni se bavili a všichni si dobře uvědomili,  že múza nenavštěvuje 
jen lidi bez postižení. 

Helena Čálková, sociální pracovnice 

Lubomír Brožek 
*1949 

básník, redaktor, malíř 
a publicista 

 
 
Nahrajte si šťastný 
smích - jednou se vám 
může hodit. 
 
Přistřižená křídla 
neudělají z muže 
anděla…  
Spíš záletníka. 
 
Láska je jako nedělní 
výlet s návštěvou drahé 
restaurace:  
Ve všední dny bude  
nač vzpomínat. 
 
Když si spolu lidé 
nemají co říci,  
vždycky spolu ještě 
můžou jít do postele. 
 
Šeří se, ze stromu noci 
padají první zralí 
opilci. 
 
Neznám odpornější kýč 
než černé myšlenky 
lakované na růžovo. 
 
Nechytej ženu za 
slovíčka - má mnohem 
zajímavější partie. 
 
Představa, že ztrácím 
paměť, není tak hrozná 
jako to, že ji někdo 
našel. 
 
Pravda tu není od toho, 
aby byla laskavá:  
Od toho jsme tu my. 
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Knihovna  
od 9.-15.5.2011  

uzavřena - dovolená. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ženy jsou křídla 
Zdeněk Janík 

 
Ženské zbraně jsou 
nejmocnější na světě 
dávají život 
 
Alespoň jednu 
ženu poznal každý muž 
Matku, z níž vyšel 
 
Ženy jsou křídla 
potřebná ti k rozletu 
i zpátky na zem 
 
Čekáš? Nereptej! 
Žena smí přijít, kdy chce 
nebo vůbec ne 
 
Pravý chlap vezme 
chyby ženy na sebe 
a spraví, co jde 
 
Muž je jak magnet 
Čím víc na něj nakládáš 
tím víc unese 

Pozvánky na akce: 
 

Pozvánka na PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
v pátek 29.4.2011 v 17,30 hodin na louce u paneláku ve Vacově. 

 
 

Pozvánka na každoroční   
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL,  

tentokrát ve čtvrtek 5.5.2011.  
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží ve 14,20 hodin. 

 
 

SDH Vacov srdečně zve na hasičskou  
OKRSKOVOU SOUTĚŽ v POŽÁRNÍM SPORTU,  

která se uskuteční dne 7.5.2011 v prostoru u koupaliště v Rohanově  
od 14,00 hodin. 

 
Za okrsek Vacov 

Miroslav Molitor, velitel okrsku  Josef Maránek, starosta okrsku 
 
 
 

Dovolujeme si pozvat naše občany i návštěvníky obce Vacov  
na  

shromáždění u památníku obětí fašismu na Javorníku  
v neděli 8. května 2011 v 10 hodin. 

Chceme společně s Vámi uctít památku spoluobčanů,  
kteří padli v bojích druhé světové války. 

Hostem u památníku i při následné besedě bude poslanec  
Evropského parlamentu PhDr. Miroslav Ransdorf, CSc. 

Ke sváteční náladě přispěje hudebním doprovodem  
dechová hudba Šumavanka.  

Během setkání je možnost občerstvení. 
Srdečně Vás zve ZO KSČM Vacov 

 
 

FESTIVAL DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ pořádá ZŠ a MŠ Čkyně 
od roku 1996. Letos se uskuteční již 9. v pořadí, a to ve dnech 20. a 21. květ-
na. Malí zpěváci vystoupí  ve Čkyni (20. a 21. 5.), tradičně ve Vacově (20.5.) 
a letos i ve Volyni (21.5.), vždy od 19 hodin. 
Ve Vacově zazpívají sbory Úsměv z Borovan a Javořičky z Plzně.  
 Javořičky – přípravný sbor Plzeňského dětského sboru při ZUŠ B. Sme-
tany. Navštěvují jej žáci 3. – 5. tříd základní školy z Plzně a okolí. Zúčastňují 
se přehlídek sborů, spolupracují se ZŠ a MŠ tělesně a zrakově postižených, 
pro které pořádají výchovné koncerty. Sbormistryní je Bedřiška Koželuhová, 
na klavír doprovází Daniela Pytelková. 
 Úsměv Borovany slaví letos 33. narozeniny. Ve sboru zpívá 35 dětí ze 6. 
– 9. ročníku. Sbor se účastní řady soutěží a festivalů, získal mnohá skvělá hod-
nocení. Sbormistryní je Jana Jandová, na klavír doprovází František Lejsek. 



Číslo 4, 27. dubna 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

V měsíci  březnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poděkování pro starostu pana Miroslava 
Roučku, který osobně 3.4.2011 předal dárek a 
krásnou kytici mamince k 102. výročí 
narození. Děkuji.  

Jana Domanská 
 
 

*** 
 

Obec Vacov plánuje zájezd na muzikál Romeo a Julie na zámek 
Hluboká nad Vltavou v termínu pátek či sobota po vacovské pouti.  

Venkovní představení od 20,45 - 23,30 hodin,  
cena vstupenky cca 450 Kč. 

Případní zájemci se nahlásí do 6.5.2011 na OÚ nebo v knihovně. 

Stránka 7 
 

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. 

Jaroslav Dušek Přečín 75 let 

Jaroslav Král Žár 80 let 

Marie Křížová Lhota nad R. 82 let 

Marie Zemánková Vlkonice 86 let 

Marie Nováková Vlkonice 86 let 

Josef Maránek Mladíkov 91 let 

Anna Vachelová Rohanov 102 let 

Inzerce 
 

• Autodoprava R.V.TRANS Roman Voldřich Vlkonice 125 nabízí  dopravu do 5t. 
 -  štěrky, písky, beton - další stavební materiál - odvoz sutě - palivové dřevo, prkna.  
 Tel.: 737 052 111. Nonstop odtahová služba. 
 
• Plastová okna a zimní zahrady. Poradenství, dodání, montáž. Tel.: 734 578 409, e-mail: 

okna.havlan@seznam.cz 
 
• Hledám pronájem menšího bytu ve Vacově nebo okolí. Do 5.000 Kč. Tel: 721 001 301 

Řezníčková. 



Výzva Policie ČR občanům  
 
Ve věci podezření ze spáchání 
přečinu neoprávněného podnikání  
je prověřován 40ti letý muž P.K.    
z Vimperska, který si vydělával 
jako kominík, ale neměl k tomu 
živnostenské oprávnění. Tento muž 
prováděl čistění komínů, ale i 
vydával potvrzení o provedení 
revizí. 
 
V případě zjištění poškozených osob 
je možné informovat PČR, Územní 
odbor Prachatice tel: 974 236 480 

nprap. Grubnerová  nebo  
974 236 478 por. Bc. Bláhovec. 

Stránka 8 

ZUŠ Vimperk, Nerudova 267          www.zusvimperk.cz 
 

pořádá ZÁPIS ve dnech 23.-26.5.2011 od 16 - 18 hodin 
Telefonicky je možno domluvit jiný termín 

 
V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, 
fagot, trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, klavír, housle, violoncello, 
kytara, el. kytara, el. klávesy. Dále se vyučuje sólový a sborový zpěv.. Žáci se věnují i hudební teorii. 
Všichni také mají možnost navštěvovat dechový a taneční orchestr, komorní soubory či pěvecký sbor. 
 

Ve výtvarném oboru se věnují žáci kresbě, malbě, grafice, dekorativním činnostem, modelování, 
tvarování a keramice. 
 

V tanečním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí dětských her a hravých cvičení. Dále se žáci 
věnují baletu, současnému a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí taneční gymnastiky.                
 

V literárně-dramatickém oboru se žáci věnují dramatickým hrám, interpretaci drobných uměleckých děl 
nebo pohádek, zpracování divadelního představení, vystupování v rámci koncertů, uměleckému přednesu, 
pohybu, práci s rekvizitou a jednoduchou loutkou.  

tel., fax: 388 411 193, zus.vimperk@centrum.cz  

Připravuje se : 
 

Setkání rodáků a přátel -   
Javorník na Šumavě  18. - 19. 6. 2011 

u příležitosti tradiční poutě  
Sv. Antonína 

 
Pořádá Nadační fond Karla 

Klostermanna  
ve spolupráci s obcí Vacov 

Podrobnosti na www.javornik.cz 


