
Výročí v květnu 

 
14.5.1316 – Narodil se Karel IV. († 29. listopadu 1378), český král a římský 
císař. 
 
2.5.1519 – Zemřel Leonardo da Vinci, italský malíř a vynálezce (* 15. dubna 
1452). 
 
12.5.1743 – Císařovna Marie Terezie byla korunována českou královnou. 
 
20.5.1789 – Narodil se Honoré de Balzac, francouzský spisovatel († 18. srpna 
1850). 
 
21.5.1881 – První praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského 
cukrovaru Bedřich Frey si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou 
linku. 
 
25.5.1895 – Oscar Wilde byl odsouzen za homosexualitu ke dvěma letům 
těžkých nucených prací. 
 
26.5.1896 – Poprvé byl publikován Dow Jonesův index, dnes nejvýznamnější 
ukazatel amerického akciového trhu. 
 
4.5.1904 – Spojené státy americké začaly stavět Panamský průplav. 
 
27.5.1942 – Operace Anthropoid: českoslovenští výsadkáři Josef Valčík, Jozef 
Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. 
 
11.5.1949 – Emil Zátopek překonal rekord v běhu na 10 km. 
 
1.5.1953 – Při příležitosti oslavy svátku práce bylo spuštěno vysílání 
Československé televize. 
 
29.5.1953 – Tenzing Norgay a Edmund Hillary stanuli jako první lidé na Mount 
Everestu. 
 
9.5.1974 – V Praze byl zahájen provoz metra. 

 
(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
Informace ze zasedání RO: 
• RO 11.4.2012 řešila pronájem turistického areálu Rohanov s přírodní vodní nádrží. 

Dosavadní nájemce pan František Reindl ukončil po pěti letech provozování tohoto zařízení.  
 Na základě oznámení na stránkách obce o pronájmu  areálu se přihlásilo pět zájemců. Jako 
 nejvhodnější se jevila nabídka pana B. Kursy z Vimperka. Tomu bylo poté oznámeno 
 rozhodnutí RO. Před podpisem smlouvy však vybraný provozovatel ze zdravotních důvodů
 (nepředpokládaných)  od záměru provozování odstoupil. Tím se situace značně 
 zkomplikovala zejména  s ohledem na časovou tíseň. Obec poté znovu   záměr pronájmu 
 zveřejnila.  Na svém zasedání 23.5.2012  RO schválila pronájem paní Mgr. Heleně Čálkové. Po 
 tomto rozhodnutí byla připravena smlouva, kterou  vybraný  provozovatel akceptoval         
 a došlo již k podpisu. Smlouva byla uzavřena zkušebně na jeden rok  (sezónu 2012) s tím, 
 že pokud  bude provoz bezproblémový, bude smlouva  prodloužena na  další čtyři  roky. 
 U příležitosti ukončení činnosti dosavadního provozovatele je třeba panu Františku Riendlovi 
 za příkladné provozování tohoto zařízení obce rozhodně poděkovat. Tento areál byl, zejména v 
 případě pěkného počasí, zaplněn turisty ze všech koutů naší vlasti, kteří zde kempovali. 
 Pomyslná laťka kvality byla nastavena poměrně vysoko. Je však skutečností, že obec toto 
 zařízení (i s ohledem na symbolickou výši nájmu) v podstatě sponzoruje. Kdyby tomu tak 
 nebylo, určitě by  i tento areál vypadal jinak, či skončil jako řada podobných zařízení, kterých 
 se obce z důvodů ekonomických „zbavily“. 
• Stavební komise předložila RO soupis zařízení a prostředků, které pan Reindl odprodává v 

souvislosti s ukončením provozování přírodního koupaliště v Rohanově. RO v návaznosti na 
smlouvu o pronájmu mezi obcí Vacov a panem Reindlem rozhodla o odkoupení několika 
zabudovaných zařízení. 

• Starosta informoval RO o dezolátním stavu multikáry, kterou obec používá k řadě úkonů. 
Přestože byla snaha udržet ji v provozu co nejdéle, bez řady finančně náročných oprav to nešlo. 
Kabina i další části (podlaha) jsou totálně zrezivělé. Proto rozpočet  obce  počítal s určitou 
finanční částkou na řešení tohoto problému. Na novou, vzhledem k její ceně (přesahuje 
milión), obec nemá. Starosta s panem Davidem Tomáškem  navštívili firmu Laverna Písek, kde 
komplexně repasují staré multikáry a z nichž zůstává cca 10% původních dílů (v podstatě rám, 
který je pozinkován). Všechny další části jsou nové, kabina  je též pozinkována, motor   po 
generální opravě. Prodejce dává 1 rok záruku. RO schválila nákup této multikáry, která je k 
dispozici u zmíněné firmy.  Její cena je 340.000,- Kč s tím, že obec dá na protiúčet multikáru 
starou 

• V souvislosti s okrskovou soutěží v požárním sportu, která se tentokráte konala na Javorníku 
požádal SDH Javorník o finanční podporu této akce. RO souhlasila s podporou v maximální 
výši 65,- Kč na jednoho účastníka a obslužný personál této soutěže. Částka bude vyplacena  dle 
předložených dokladů. Pan Jan Šťastný zajistil poháry pro vítěze jednotlivých disciplín a 
věnoval je hasičům na základě sponzorské smlouvy. Obec zakoupila též sladkosti pro družstva 
dětí. 

• Dne 23.5.2012 proběhl konkurz na ředitele ZŠ a MŠ ve Vacově. Konkurzní komise zasedala 
ve složení: za zřizovatele - Pavla Valtová, předsedkyně komise, a Ing. Zdeněk Novák, za 
školskou radu - Dana Makasová, za pedagogický sbor - Mgr. Jakub Vilánek,  za krajský úřad - 
Jana Palmová, za Českou školní inspekci - Mgr. Jana Novotná, odborník za státní správu - 
PhDr. Miloš Beneš, tajemnice komise - Jana Blatná. Přihlášeni byli tři kandidáti. Jeden v den 
konkurzu odstoupil. Zápis z konkurzního řízení byl ihned po ukončení konkurzu předán RO. 
Oba kandidáti byli v rámci pohovoru úspěšní, bodově upřednostněn všemi členy komise byl 
Mgr. Josef Mráz, který obsadil 1. místo. RO akceptuje výsledek konkurzního řízení a jmenuje 
Mgr. Josefa Mráze ředitelem ZŠ a MŠ Vacov s platností od 1.8.2012. 
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ČERVEN  2012 

 
SVOZ ŽELEZNÉHO 

ŠROTU 
Upozorňujeme občany,  

že ve dnech                  
7.-10.6.2012 

je možno shromáždit 
pouze železný šrot      

na obvyklých místech  
v obci. 

Odvoz šrotu bude 
proveden                  

11.-12.6.2012. 
Po tomto termínu již 

svoz nebude proveden. 
Vl. Chum 

Další informace: 
Obec zpracovala v rámci grantů vypsaných KÚ JčK  projekty se žádostí 
o dotace do několika konkrétních oblastí. Úspěšně byla vyhodnocena 
žádost o dotaci na rekonstrukci MŠ s cílem navýšení její stávající 
kapacity. KÚ JčK vyčlenil na tuto problematiku (stavební úpravy a 
vybavení MŠ) částku 7 mil. Kč. Celkový finanční objem předložených 
žádostí dosáhl téměř 21 mil. Kč. Obec získala dotaci v maximální možné 
výši (dle podmínek grantu) 1 mil. Kč na stavební úpravy a dále 100 tis. 
Kč na vybavení MŠ. Podrobnější informace k celé akci budou k dispozici 
v nejbližší době v MŠ a též v dalším vydání zpravodaje. Úspěšně byla též 
vyhodnocena žádost o podporu živé kultury v obci. Schválena byla 
částka 30.000,- Kč, dalších 30% tj. cca 13.000,- Kč musí do této oblasti 
dofinancovat obec. Třetí úspěšný grant se týkal rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Obec získala dotaci ve výši 37.000,- Kč a stejnou částkou se 
musí podílet na této akci ze svého rozpočtu.  

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

Vítání občánků 
 

  
Nedělní dopoledne 20. května 2012  
se stalo významným pro rodiče 
miminek, která byla přivítána mezi 
občany Vacova. Po krátkém 
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Vacov 
přivítal starosta : 
 
 
                                                                          Elen Chumovou                                                

           Václava Slámu                     a               Dominika Klase.                                                                       



Z historie 
 
V květnovém číslo Vacovského zpravodaje si můžete přečíst něco z 
historie Lhoty nad Rohanovem, jak bylo uvedeno v publikaci 
„Místopis okresu Volyňského“. Data zde uvedená jsou z roku 1910. 

Lhota nad Rohanovem, 
 od Volyně 18,9 km, s osadami Milíkov a Bošice sahá svým 
katastrem až na sám vrchol Javorníka, nejvyšší bod v celém podhoří 
Šumavském. 
 Lhota s Bošicemi má 44 domy a 332 obyvatel, Milíkov 7 domů 
a 70 obyvatel, celkem  má obec Lhota 392 obyvatel v 51 domech. 
Fara i pošta Vacov, v místě škola 2 třídní se 107 dětmi . Katastrální 
výměra 890 ha,  polí pouze 58 ha, luk 46 ha, zahrad 0,19 ha, pastvin 
16 ha,  lesa  763 ha, stavební plocha 1,25 ha, neplodné a nezdaněné 
půdy 5 ha. Katastrální výnos 4313K, daň 2158,48K. 
 Majitelé pozemků: Velkostatek Přečín 732,15 ha, přes 20 ha 2, 
od 10-20 ha 1, od 5-10 ha 2, od 1-5 ha 14, pod 1 ha 36 majitelů. 
 Obyvatelstvo zemědělské živí se hlavně chovem skotu, ježto 
půda studená a vesměs na svazích položená dává jen skrovný výtěžek. 
Na práci do světa odchází 90 lidí. 
 Ostatní hledají obživy jako dělníci v panských lesích, celá řada 
jest těch, kteří dovedně obrábějí dříví a své výrobky: hrábě, kosiště, 
hrabice, dřevěnky, topůrka, skřipce na prádlo, a jiné drobnosti 
roznášejí po trzích do měst blízkých i vzdálených. 
 Lesy na Javorníku jsou z velké části dosud zachovalé a vývoz 
dlouhého dříví značný. Smrky a jedle mísí se tu se staletými buky a 
hostí hojnost zvěře, zvláště srnčí a lišek. Z vrchu Javorníka otvírá se 
skutečné panorama do celých jižních Čech, zejména úchvatný jest 
pohled  na poříčí Sputky a Volyňky, na Boubín, Bobík, Libín i Kleť a 
přejdeme-li k západu, rozvírá se vyhlídka na Sušicko a v pozadí na 
obry Javor a Ostrý. Z toho důvodu uvažují místní činitelé o zřízení 
rozhledny na Javorníku. 
 Pro porovnání uvádíme stav k 24.5.2012. Lhota s Bošicemi má 
62 domů a 56 obyvatel. V Milíkově je 8 domů a 2 obyvatele.  

(pv) 
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Konvoj vojenských 
historických vozidel 

 

UPOZORNĚNÍ 
Žádáme občany, kteří nemají řádně 
označené domy číslem popisným, 
aby toto ve svém zájmu napravili a 
své domy označili.    Předejdou tím 
problémům jak s doručováním tisku, 

tak i ostatních zásilek. 
 

Váš doručovatel tisku 
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Ze školy 
 

 Konec školního roku se pomalu blíží. Květen a červen jsou měsíce plné výletů, 
soutěží, olympiád. 
 

Mc Donald´s Cup 
 

 Kluci ze 4. a 5. třídy se zúčastnili okresního kola Mc Donald´s Cupu ve 
Vimperku. Fotbalový turnaj sehrálo 13 týmů. 
Vacov byl nasazen do skupiny ze ZŠ Stachy, 
Volary, Š. Hoštice  a Prachatice Národní. Jediná 
prohra ve skupině znamenala boj o čtvrté až 
šesté místo. Tady na nás čekaly školy, které od 
nás nejsou daleko – ZŠ Zdíkov a ZŠ Čkyně. Oba 
zápasy jsme vyhráli a domů si odvezli 
bramborové medaile.  
 
 Školu reprezentovali a pochvalu zaslouží – 
Vojta Beňo, Jirka Bubík, Honza Hůle, Daniel 
Chaloupka, Zdeněk Kotrbatý, David Makas, Kája Procházka, Fanda Strnad, Feďa 
Tachajev a Lukáš Vintr.  
 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

     O týden později se v Prachaticích konala 
Dopravní soutěž mladých cyklistů. O postup 
do krajského kola se utkalo dvacet družstev 
z dvanácti škol. Vacovští cyklisté začínali na 
stanovišti, kde se psaly testy z pravidel 
silničního provozu. Pod dohledem policistů 
pokračovali na dopravním hřišti. Znalosti 
prokázali i při poskytování první pomoci, 
soutěž zakončili jízdou zručnosti. 
     Krásné druhé místo vybojovalo družstvo 

mladších i starších. Na stupně vítězů se v družstvu mladších postavili Dominik 
Holub, Martin Kaskoun, Natálie Kopáčiková a Klára Matoušová. Tým starších 
zabodoval ve složení Ivana Jopková, Honza Kopáčik, Míša Kotrbatá a Marek Valta. 
 
     Nejen na fotografie z obou soutěží se můžete podívat na stránkách školy 
www.zsvacov.cz. 

                                                                  
       Pavlína Kopáčiková 



Pozvánky na akce : 
 

Obec Vacov 
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA 

 dětské divadelní představení divadélka KOS z Českých Budějovic, 
PRINCEZNA A KOUZELNÁ PÍŠ ŤALKA 

v sobotu 23.6.2012 od 15.00 hod. 
Tato akce je věnována dětem k MDD a je bez vstupného. 

 
***** 

 
Sportovní utkání 

       SK VACOV : HC PLZEŇ 1929  
(fotbalový klub z naší vesnice) : (hokejový klub z naší extraligy) 

Středa 30. května 2012 ve Vacově od 16.30 hodin. 
PŘIJĎ PODPOŘIT NAŠE FOTBALISTY , možná získáš autogram 

Vlasáka, Straky, Gulaše, Kratěny a jiných borců.  
 
 

***** 
 

BABY CLUB VACOV  
 

Srdečně zveme všechny dětičky                                                       
na slavnostní ukončení školního roku. 

    V pátek 29. června v 16.00 hod. se sejdeme na louce u 
paneláku.                                                  

Přijďte si pohrát, opéct buřtíka a něco si vyrobit.                        
Čeká na vás překvapení. 

 

Moc děkujeme sponzorům a všem, kteří se podíleli na akci      
„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 
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Nové knihy 

 
Simona Monyová: 
Krotitelka snů 
Dvacet deka lásky 
 
Danielle Steel: 
Dědictví krve 
Záležitost srdce 
 
Irena Obermannová: 
Sex po telefonu 
 
Nora Robertsová: 
Zákon přitažlivosti 
Zahráváš si s ohněm 
 
Zuzana Francková: 
Otrokyně lásky 
Krůček od propasti 
 
Teremová Lenka: 
Nedovolím ti odejít 
 
Zdeněk Miler: 
Krtek a rybka 
 
Erich von Däniken: 
Druhá strana archeolo-
gie 
 
Marie Poledňáková: 
Líbáš jako ďábel 
 

***** 
 

Svět je nádherná kniha, 
ale nemá cenu pro toho, 
kdo neumí číst. 

Goldoni 
 
Nestačí mít rozum. Je 
třeba ho taky používat. 

Žáček 
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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: Pavla Valtová, 
J.Blatná, a Mgr. V. Česánková. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Číslo 5, 24. května  2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci dubnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu  
těmto občanům: 

 
 
 
 

Vachelová Anna Rohanov 103 let 

Maránek Josef Mladíkov 92 let 

Nováková Marie Vlkonice 87 let 

Zemánková Marie Vlkonice 87 let 

Křížová Marie Lhota nad Rohanovem 83 let 

Král Jaroslav DD Sousedovice 81 let 

Krajánek Jaroslav Vlkonice 80 let 

Hora Eduard Vlkonice 75 let 

Mašek Jaroslav Lhota nad Rohanovem 75 let 

Patera František Vlkonice 75 let 

Kepplinger František Javorník 70 let 

Nováková Dagmar Miřetice 70 let 

Chumová Milada DD Kůsov 64 let 

Inzerce 
 

• Prodám  byt  4+1 ve Vacově, 2 balkony, garáž, zrekonstruovaný. Tel.: 606 870 642. 
 
• Přijmeme hospodyni do domácnosti a na příležitostnou výpomoc do penzionu, celoročně.      

Nabízíme: časovou flexibilitu, solidní jednání, dobré platové podmínky.  
 Požadujeme: příjemné vystupování, pracovitost a šikovnost v běžných domácích pracích, 
 spolehlivost, vlastní dopravu. Tel.: 602 321 862. 
 
• Důchodkyně hledá brigádu v okolí Vacova od června. Tel.: 732 914 821. 
 
• Hledáme brigádníka  pro práci v obecním lese. Podrobné informace na tel.: 777 599 004. 
 
• Hledám práci v lese, na stavbě jako přidavač, při sekání zahrad křovinořezem apod. Tel.: 775 315 803. 
 
• Koupíme chalupu na Šumavě s rozsáhlými pozemky. Stav nemovitosti není důležitý, ideální 
 původní styl. Hledáme chalupu i před rekonstrukcí, k trvalému bydlení, ale na okraji obce či na 
 samotě. Pozemky min. 3 ha. Děkuji za nabídky. Tel.: 602 301401. 
 
• Pronajmu prostor k  činnosti na náměstí ve Vacově (dříve paní Ketzerová). Tel. 602 648 368. 
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Okrsková hasičská soutěž 

 

 První květnovou sobotu se sjeli všichni hasiči na tradiční soutěži v požárním sportu 
okrsku Vacov. Soutěž se konala na fotbalovém hřišti na Javorníku a zúčastnilo se jí 16 
družstev v kategorii děti, ženy I., ženy II., muži I. a muži II. 
 Požární útoky zahájila družstva mladších a starších dětí  z Vacova a Benešovy Hory. 
Jejich útoky byly oceněny velkým potleskem všech přihlížejících diváků. Dále 

následovaly útoky mužů a žen. Největší 
aplaus zaslouženě sklidil domácí tým žen a 
družstvo javornických veteránů, kteří 
ukázali, že požární útok opravdu umí. 
V celkovém hodnocení se v kategorii 
mladších dětí umístil na prvním místě Vacov 
A, na druhém místě Vacov B, třetí B. Hora. 
V kategorii starších dětí 1. Vacov B, 2. 
Vacov A, 3. B. Hora. Kategorie ženy I. na 
prvním místě Vacov, druhé místo B. Hora. 
Kategorie muži I. nejlepší útok Vacov B, 
druhý Vacov A, Benešova Hora neplatný 
pokus. V kategorii muži II. zvítězil Přečín, 

druhý Javorník, třetí Rohanov a čtvrté Čábuze. 
 Velký dík patří SDH Javorník  za poskytnuté  zázemí pro soutěž a vynikající 
občerstvení. 

 
Michal Roučka 

 
 

SDH OKRSKU VACOV  
děkuje 

 panu Janu Šťastnému za zakoupení pohárů na okrskovou soutěž v požárním sportu v 
roce 2012.                                      


