
Výročí v září 

 

8.9.1522 – Do Španělska se vrátila loď Viktoria, jediná z flotily lodí, jež se 
vydala na námořní cestu kolem světa. Na palubě zůstalo 18 členů posádky. 
Iniciátor této objevitelské plavby Fernão de Magalhães zemřel cestou, bylo 
však s definitivní platností prokázáno, že Země je kulatá. 
 
15.9.1907 –  Eskamotér, mistr magie Dismas Šlambor alias Viktor Ponrepo, 

otevřel v bývalé kavárně U Modré štiky v Karlově ulici v Praze první stálý 
biograf v českých zemích. Divákům nabízel „scény ze života a světa snů, 
s oslepující nádherou a fantazií v okouzlujících barvách za dvacet až šedesát 
haléřů, dítka za polovinu“ . V kině Ponrepo se a do smrti jeho zakladatele v r. 
1936 promítaly pouze němé filmy, teprve poté tam byla zavedena zvuková 
soustava. 
 
9.9.1908 – V českých zemích byla poprvé oficiálně použita daktyloskopie a 
zároveň byla zrušena starší metoda antropometrie, která spočívala v 
poměřování jednotlivých částí těla. 
 
28.9.1929 – U příležitosti výročí smrti svatého Václava byla stavebně 
dokončena a otevřena katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě. 
 
14.9.1937 – Zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, český filosof, politik a první 
československý prezident. 
 
25.9.1957 –  V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy byl spuštěn první 
československý jaderný reaktor.  
 
29.9.1966 – V sanfranciském parku Candlestick vystoupili naposledy živě 

Beatles. 
 
11.9.2001 – Teroristické útoky v USA: Teror isté unesli čtyř i dopravní 
letadla v USA. Dvěma narazili do budov Světového obchodního centra 
v New Yorku, jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu a jedno se zřítilo 
v Pensylvánii. 
 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
• Obec Vacov započala již v roce 2012 s přípravou projektu zaměřeného na energetické 

úspory v budově základní školy. Na velmi nákladné vytápění a stejně tak špatný stav z 
hlediska hygienických podmínek upozorňoval ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Josef Mráz. Přestože 
výdaje na energie dosahovaly více než 800.000,- Kč ročně (jedná se téměř o 1/3 finančních 
prostředků, které obec na provoz školy vydává), bylo velmi problematické zajistit ve třídách 
optimální teplotu. Z důvodu špatné izolace oken docházelo k jejich rosení a vytváření plísní. 
Některé rámy oken byly zdeformovány a nešly ani otevřít. Předchozí rekonstrukce budovy 
ZŠ proběhla v roce 1996, kdy byly technologie plastových oken a stejně tak zateplovacích 
materiálů v podstatě v začátcích. 

 Zpracovaný projekt,  spolu s energetickým auditem a řadou dalších požadovaných  
 dokladů včetně stavebního povolení, byl předán na SFŽP v listopadu roku 2013. O jeho 
 kladném vyhodnocení a finanční podpoře (získání dotace) jsme byli informováni v 
 polovině srpna  2014. Po tomto oznámení bylo nutno doložit další řadu dokumentů. 
 Finanční rozsah akce, která již probíhá, je cca 5,3 mil. Kč bez DPH. Ve velmi krátké době 
 byla vyrobena okna a provedeny činnosti bezprostředně související s výukou (výměna  oken 
 a parapetů ve třídách atd.), aby nebylo nutno posunout začátek školního roku.  
 Na místě je v tomto případě potřeba ocenit přístup a práci vedení i veškerého personálu ZŠ. 
 Ve škole se pracovalo i o víkendu před zahájením školního roku.  
 Stručná informace k prováděným činnostem: Zateplení pláště budovy speciálním   
 polystyrénem (propustným) o tloušťce 18 cm. Zateplení půdy (téměř 800 m²) nehořlavým 
 izolačním  materiálem  o tloušťce 30 cm. Instalace oken s trojskly včetně výměny vnitřních 
 parapetů. Zhotovení a zateplení střechy nad šatnami, instalace  klempířských prvků, bílení 
 po demontáži a montáži  oken atd.   
 Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu, která nese řadu prvků prvorepublikového 
 stavebního funkcionalismu, konzultoval projektant problematiku vzhledu exteriéru této 
 budovy, včetně  barvy fasády a členění oken s architektonickým studiem. Veškeré práce 
 musí být provedeny do konce roku 2014. 
• Dokončena byla III. etapa prací na kanalizačním řadu ve Vlkonicích. Na stávající ČOV 

jsou již napojeny téměř všechny nemovitosti. Většina z nich slouží (či bude sloužit)               
k trvalému bydlení. 

•  V části obce Benešova Hora a Rohanov byla provedena rekonstrukce vytipovaných úseků 

místních komunikací v rámci vyhlášeného dotačního programu. Veškerá požadovaná 
dokumentace včetně žádosti o dotaci byla předložena na příslušný odbor KÚ JčK. Projekty 
na rekonstrukce dalších částí místních komunikací jsou v současné době ve vyhodnocovacím 
procesu. 

• Dokončena je renovace křížků a pomníků na celém území obce Vacov. V rámci této akce 
došlo i k přemístění pomníku padlých v I. světové válce v Nespicích. Ze stávajícího místa 
(nyní soukromé parkoviště) byl instalován do prostoru naproti bývalé hospodě. 

• V budově OÚ došlo k výměně dvou kusů stávajících vrat do požární zbrojnice za nová, 
sekční s elektrickým pohonem. V souvislosti s touto výměnou musela být provedena též řada 
stavebních úprav. I na tuto akci v hodnotě 140.000,- Kč se podařilo získat dotaci.  

• V dražbě, která se konala v Praze, se podařilo obci získat téměř půlhektarový  pozemek pod 

panelovým domem ve Vlkonicích. V současné době má již tento pozemek  zapsán v 
katastru nemovitostí. Za zmínku zajisté stojí, že cena dle znaleckého posudku ve výši 
470.000,- Kč při vlastní dražbě spadla na 230.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že obec již 
vlastnila některé sousední pozemky, má do budoucna velmi cennou celistvou plochu pro 
další rozvoj. Konkrétní záměr využití zatím není stanoven. 

• Průběžně probíhá oprava hřbitovní zdi. 
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• Před dokončením je rekonstrukce prostor knihovny. Ta byla 
dočasně přemístěna do zasedací místnosti. Zahájení provozu 
v nových  prostorách se předpokládá od 13.10.2014. 

• Jako „velmi nadějná“ se jeví i žádost o dotaci na 
multifunkční zametací vůz. Jeho cena je téměř  2 mil. Kč 
včetně DPH. O dotaci bylo požádáno na SFŽP. V případě 
úspěšného vyhodnocení činí dotace 90 % pořizovacích 
nákladů. Zda byl projekt podpořen či nikoli, by mělo být 
oznámeno v průběhu měsíce října 2014.  Obec v současné 
době připravuje na SFŽP další požadované doklady, včetně 
výběrového řízení na dodavatele stroje. 

• Informace k často diskutované problematice zdravotních 
služeb. Tato sféra patř í mezi pr ior ity a trvale je vyvíjena 
snaha o zajištění co nejširší a kvalitní péče. Obdobný  
problém má však v současné době velká řada nejen obcí, ale i 
měst (týká se lékařů praktických a samozřejmě i specialistů). 
Obec může pro poskytování zdravotnických služeb připravit  
odpovídající prostředí (to se u nás uskutečnilo) a nabídnout 
lékařům přijatelné podmínky pronájmu. Zde však končí 
možnosti obce. Velmi  podstatný faktor pro zájem lékařů je 
samozřejmě počet klientů (pacientů). V současnosti je náš 
obvod (od tragické události a následné absence lékaře) 
značně rozštěpen. Řada občanů i dnes dojíždí za péčí mimo 
obec. Závěrem je ještě potřeba uvést, že „spekulace“             
o ukončení činnosti  MUDr. Marie Křížové se nezakládají na 
pravdě.                  

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

Upozornění občanům 
 Rada obce Vacov na základě odborného doporučení a 
informativní poptávky schválila prodej demontovaných oken z 
budovy základní školy za jednotnou cenu 500,- Kč. Zájemci 
mohou požádat o jejich odkoupení přímo na OÚ ve Vacově. RO 
též rozhodla, že nejprve budou uspokojeni zájemci  z obce Vacov. 
 Pořízeny byly 3 sběrné nádoby na použité jedlé oleje. Do 
nich bude možno odkládat olej v uzavřených plastových obalech. 
Rozmístění nádob v obci bude provedeno v příštím měsíci. 
Uzavřena byla též smlouva na umístění 2 kontejnerů na použité 
oděvy a obuv.  

Vladimír Chum, stavební technik 

 
• 28.9.2014 Pouť ve 

Vlkonicích 
• 10.10. 2014 Divadelní 

představení 
• 10.-11.10. 2014 Volby 
• 26.10.2014 Setkání 

seniorů 
• 1.11.2014 Drakiáda 

 

 

Oznámení 
o přerušení dodávky 

elektrické energie 
 

2.10.2014 od 7.30-16.30 
7.10.2014 od 7.30-16.30 

 
- celá obec Žár                          
včetně areálu  ZD,                                        
- celá obec Nespice               
včetně  přilehlých samot,                       
- celá osada Nespice-
Podvítovčí,                            
- celá obec Miřetice         
včetně areálu ZD,                              
- celá osada Ptákova 
Lhota,                                   
- celá obec Přečín včetně 
části ZD směr Přečínské 
Chalupy a lokality bývalého 
rekreačního střediska směr 
Chvalšovice,                            
- celá obec Vlkonice včetně 
podnikatelských odběrů,                                 
-část obce Vacov - centrální 
část od náměstí směr Přečín, 
dále od prodejny COOP 
směr MŠ, ZŠ, směr Miřetice, 
směr Vlkonice,                             
- celá osada Přečínské 
Chalupy.  



 
Stručná rekapitulace hlavních akcí                                                                                           

     realizovaných ve volebním období 2010 - 2014 
 

• Výstavba základního technického vybavení na stavebních pozemcích v k.ú. Vacov v 
lokalitě „Pod dubem“. Zaměřeno zde bylo 22 stavebních pozemků. Díky této akci již 
obec nemusí odmítat zájemce o výstavbu. Řada těchto pozemků byla prodána, 2 rodinné 
domky již dokončeny a další výstavba je ve stavu rozpracovanosti.  

• Kompletní rekonstrukce a přístavba budovy zdravotního střediska. V celé půdní části 
bylo vybudováno rozsáhlé zázemí pro ZZS JčK. Ve dvoře postavena nová garáž s dalšími  
prostorami pro záchranku. Zřízeno zde bylo 4. výjezdové místo ZZS JčK v okrese 
Prachatice. 

• Řada projektů  v tomto období byla zaměřena na oblast školství v obci, s př ípravou 
některých z nich bylo započato již v roce 2010: 
 - nástavba budovy MŠ (v půdních prostorách) z důvodu rozšíření nedostatečné   
 kapacity; 
 - pořízení nového vybavení do těchto prostor; 
 - zateplení obvodového zdiva budovy MŠ včetně stropu suterénu a výměna oken; 
 - rekonstrukce tělocvičny u ZŠ;  
 - zateplení obvodového pláště a stropní konstrukce, výměna veškerých oken a dveří; 
 - instalace teplovzdušného topného systému; 
 - montáž nové bukové podlahy; 
 - vybudování parkovací plochy pro potřeby ZŠ; 
 - budova ZŠ;  
  - v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy ZŠ viz. str. 2;  
  - parkové úpravy školní zahrady. 

• Oprava střechy kotelny.               
• Budova obecního úřadu: 

- zateplení obvodového zdiva, půdních prostor a stropu v garážích. Výměna veškerých oken 
a vstupních dveří, instalace klempířských prvků a části krytiny. Instalace dvou kusů nových 
vrat do hasičské zbrojnice;  

 - „zkulturnění“ správní části budovy a rekonstrukce prostor obecní knihovny. 
• Instalace bezdrátového rozhlasu   
• Dopravní infrastruktura:  
 - komplexní rekonstrukce řady místních komunikací (Žár  - náves, Přečínské Chalupy, 
 Vacov - Vlkonice, úseky MK v Benešově Hoře a Rohanově); 
 - průběžné opravy výtluků na MK; 
 Další projekty na rekonstrukce místních komunikací se žádostmi o dotace jsou nyní ve 
 vyhodnocovacím procesu.  
 - komplexní rekonstrukce mostu v Podvítovčí, rekonstrukce mostu pod Benešovou 
 Horou směr na Hodonín a oprava mostu v Přečíně (bude dokončena nejpozději v průběhu 
 října 2014). 
• Chodníky: 
 - komplexní oprava chodníku u panelového domu Vlkonice č.p. 101, u bytových domů 
 Vlkonice č.p. 102 a 106 a úseku z náměstí k nádraží; 
• Vodohospodářská infrastruktura: 
  - odkanalizování původních Vlkonic na stávající ČOV pod Vlkonicemi;  
 - výměna určitých technologických zařízení na ČOV Rohanov a Přečín; 
 - průběžné řešení problematiky související se bezproblémovým provozem. 
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• Vodní plochy v majetku obce: 
 - odbahnění rybníků Farského, Středáku a Židáku;  
 - odbahnění přírodního koupaliště v Rohanově včetně komplexní rekonstrukce hráze; 
 - odbahnění návesního rybníčku v Rohanově a výstavba bezpečnostního přelivu.   
• Kapličky, křížky a pomníky v majetku obce: 
 - opravy kapliček v Žáru, Nespicích, Miřeticích, Vlkonicích a Čábuzích; 
 - rekonstrukce opěrné zdi u kaple sv. Trojice v  Benešově Hoře a montáž nového oplocení; 
 - revitalizace (obnova) všech křížků na území obce Vacov (téměř  50 ks);                                      
 - revitalizace pomníků obětí I. i II. světové války na území obce Vacov; 
 - oprava hřbitovní zdi, zhotovení nového chodníku na hřbitově, výměna rigolníků před 
 hřbitovem; 
 - spolupráce s farním společenstvím Vacov na přípravě žádosti o dotaci na opravu fasády 
 kostela sv. Mikuláše ve Vacově. Projekt byl podpořen. 
• Oblast hasičství: 
 - oprava hasičské zbrojnice v Přečíně; 
 - nákup materiálu na opravu hasičské zbrojnice v Rohanově (provedli svépomocí místní 
 hasiči); 
 - nákup starší cisterny na vozidlo Tatra pro hasiče v Benešově Hoře (důkladnou renovaci 
 cisterny provedli hasiči svépomocí); 
 - nákup techniky pro SDH Vacov (osvětlovací stožár, elektrocentrála, kalové čerpadlo atd.). 
• Veřejné osvětlení: 
 - rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v různých částech obce prováděná zejména 
 v souvislosti s demontáží vzdušných elektrických rozvodů - Lhota nad Rohanovem, Čábuze, 
 Mlýny.  
• Oblast turistiky: 
 - přesun a renovace sochy Karla Klostermanna na Javorníku ze soukromého pozemku na 
 atraktivnější frekventované místo; 
 - provedení značení turistických tras; 
 - provedení značení lyžařských běžeckých tras; 
 - vyhotovení a instalace  informačních tabulí s historií jednotlivých částí naší obce; 
 - zhotovení řady propagačních materiálů. 
• Oblast kulturní: 
 - organizace řady kulturních a společenských akci - plesy, divadelní představení,  zájezdy, 
 setkání seniorů, setkání harmonikářů, koncerty, výstavy, pouti, výlovy rybníka atd. Za minulé 
 volební období bylo uspořádáno celkem 49 kulturních akcí, na řadu z nich se podařilo získat   
 i dotační prostředky;  
 - spolupráce se ZŠ a MŠ Vacov při přípravě dalších kulturních akcí - karneval, dětský den, 
 rozsvícení vánočního stromu; 
 -  finanční podpora akcí pořádaných Baby Clubem Vacov. 
• Nákup techniky pro potřeby OÚ: 
 - valník za traktor, mulčovač, zrepasovaná multikára, sekačka na trávu - rider.  
Celkový finanční objem výše uvedených akcí dosáhl částky 70 mil. Kč.  
 
 Na většinu akcí, které byly v tomto volebním období realizovány, se podařilo získat v různé 
míře dotační prostředky. Z vlastního rozpočtu obce by řada z nich nemohla být uskutečněna.          
K získání nemalých dotačních prostředků byla využita většina vyhlášených programů (ROP 
Jihozápad, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí. Dispofond Česko-Bavorsko a Česko-
Horní  Rakousko,  Fond solidarity,  POV - granty vyhlašované  KÚ  JčK  atd.).  Veškeré  dotační  
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programy vyžadují přípravu projektů (od méně náročných po velmi obsáhlé).  Příprava  některých 
(včetně všech povolení) trvá rok i více. Pokud nejsou takovéto projekty připravené v předstihu, 
nemá pak obec šanci od vyhlášení dotačního programu do stanoveného termínu odevzdání vše 
stihnout. I nyní jsou připraveny projekty na akce, které se nepodařilo z různých důvodů v tomto 
období realizovat. Hlavním důvodem byla buď neúspěšnost v dotačních programech nebo nebyly 
vyhlášeny programy, kde by je obec mohla předložit (týká se dětského hřiště, místních 
komunikací, vodohospodářské infrastruktury apod.). 
 Studie byla zpracována na revitalizaci horní části náměstí. Cílem je realizovat tyto projekty v 
dalším období. V této souvislosti je též potřeba uvést, že přes nemalé množství realizovaných akcí 
v tomto období (řádově za desítky miliónů) není obec zadlužená. Otevřen má pouze kontokoretní 
úvěr, který je používán kupř. na předfinancování některých akcí a po obdržení dotace jsou 
prostředky na účet vráceny.  
 Závěrem tohoto volebního období bych chtěl poděkovat za práci zaměstnancům obecního 
úřadu. Při takovémto počtu realizovaných dotačních programů je rozsah administrativy obecního 
úřadu velmi obsáhlý a náročný, včetně řady následných kontrol. 
 Poděkovat bych chtěl též občanům, podnikatelům, a sponzorům za podporu řady aktivit v  
obci. Složkám a organizacím za činnost a iniciaci společenského života a sportovcům za 
reprezentaci obce.  

Miroslav Roučka, starosta obce 

 
Kolodějův pohádkový les 

 
 Poslední srpnovou neděli opět ožil les ve Vlkonicích pohádkovými bytostmi. Tentokráte se 
jich vyrojilo více než v minulých letech. Procházka Kolodějovo lesem tak byla nejen strašidelná, 
ale i poučná. Děti nejprve narazily na vodníky, kde musely chytat ryby. Pak přišly k babám 
kořenářkám, tam poznávaly různá koření, dále v lese čekali myslivci se strašidelným vlkem, který 
ležel v posteli, a děti na něj střílely. Doktorka vyzkoušela děti ze zdravovědy, u čarodějnic se 
míchaly kouzelné lektvary, Jeníček s Mařenkou nechali dětem ozdobit perníčky, které mohly pak 
sníst. Nejstrašidelnější byli hejkalové, kde se řada  poutníků bála. U vodní víly lovily děti korále 
ve studánce, u čerta zase přikládaly pod kotel. K poslednímu úkolu, jízdě na koni, nenašli všichni 
odvahu.  
 Pro děti pak bylo připraveno občerstvení, skákací hrad, a každý účastník obdržel diplom a 
dárkový balíček. Počasí nám přálo, a tak děti i dospělí mohli ve Vlkonicích u rybníčka strávit 
krásné sobotní odpoledne prodloužené až do pozdního večera.  
 Dík patří všem, kteří neváhali a věnovali svůj volný čas a energii dětem.  

Pavla Valtová 
 

Nová donášková služba v knihovně 

 Tato služba je určena čtenářům s omezenou mobilitou, pro které je obtížné nebo zcela 
nemožné navštívit knihovnu. Donáška knih je bezplatná a je určená čtenářům, kteří mají 
zaplacenou registraci a bydlí v katastru obce Vacov.  
Knihy a časopisy doručíme jednou měsíčně, obvykle sudý čtvrtek na dohodnutou adresu.  
Knížky je možné vybírat pomocí on-line katalogu,  nebo využít rady a doporučení knihovnice. 
Službu lze uplatnit 1x měsíčně. Jednorázově lze půjčit maximálně 10 titulů. 
Zájemci se mohou domluvit osobně, telefonicky (388 431 270)  nebo napsat na e-mail 
knihovna@vacov.cz   

Pavla Valtová, knihovnice 
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                   Ze sportu 

Memoriál Ivana Ketzera 

 V neděli 17. srpna se odehrál II. ročník Memoriálu Ivana Ketzera. Turnaj odehrály 4 týmy 
mladších žáků : SK Vacov, TJ Šumavan Vimperk I, TJ Šumavan Vimperk II a SK Slavoj Volyně. 
Hrálo se na dvou hřištích, systémem každý s každým. Velká část hráčů SK Vacov se tímto 
turnajem rozloučila s kategorií mladších žáků a novou sezónu začali v kategorii starších žáků. 
A takové jsou výsledky turnaje : 
TJ Šumavan Vimperk I, TJ Šumavan Vimperk II, SK Vacov, SK Slavoj Volyně. 
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Ondřej Rod z Vimperka. 
      Pro nás, organizátory, bylo ctí uspořádat tuto vzpomínkovou akci za velkého fotbalového 
příznivce a našeho kamaráda Ivana Ketzera. Bez pomoci sponzorů by se však turnaj nemohl 
odehrát. Proto tímto děkuji paní Blance Ketzerové,  vedení  SK Vacov, firmě Mi-Ja tisk Javorník 
za finanční pomoc a rozhodčím panu Emilu Hájkovi a panu Václavu Heinzlovi, kteří turnaj 
odpískali bez nároku na honorář. Poděkování patří také panu Janu Uhlířovi, který celý turnaj 
nafotil. Fotky je možno zhlédnout na stránkách SK Vacov. 
      Troufám si říct, že i II. ročník se vydařil, přálo nám i nestálé letní počasí a již teď se těšíme 
na další ročník.                                      

Dana Makasová 

I. Vacovské fotbalohraní 

 26.7.2014 se stal Vacov opravdovým centrem fotbalu. Na místním trávníku se proháněly 
takové hvězdy jako je Jan Koller, Marek Jankulovski, David Frič, Martin Hanzal, Tomáš 
Plekanec,  Robert Záruba, Ivan Trojan, Jakub Štáfek a v neposlední řadě Vojta Dyk, který 
stál u myšlenky zápas Top Real Praha vs. SK Vacov uspořádat. Obrovské množství práce na 
přípravě se ale vyplatilo. Utkání sledovalo 2.500 diváků a že bylo na co se dívat, padlo celkem 14 
branek. Hosté sice vyhráli, ale ani místní hráči nebyli smutní, komu se podaří hrát proti Kollerovi 
nebo Jankulovskému. 30.000,- Kč z výnosu obdržela místní mateřská školka na nákup herního 
prvku do zahrady. 

 Utkání bylo možné zorganizovat jen díky velkému množství dobrovolníků a sponzorů. 
Hlavní organizátoři Viktor Valta a Václav Hanzlík děkují všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli k úspěšnému průběhu celé akce.  
 Z Vacova odjížděli velmi spokojeni i hostující hráči, moc se jim u nás líbilo, a tak je velmi 
pravděpodobné, že příští rok se uskuteční II. ročník Vacovského fotbalohraní.  

            Pavla Valtová  
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                     Ze školy 
 

Německý a anglický jazyk 
 

Němčina/Angličtina pro falešné začátečníky – Nikdy není pozdě začít...! 
 

Kurz je určen pro ty, kteří mají velmi základní znalosti německého/
anglického jazyka. Zájemci se mohou př ihlásit do této úrovně, i když mají 
velice malou slovní zásobu (např. číslovky, dny v týdnu, základní pozdravy a jiné 
jednoduché zdvořilostní fráze, základní slovesa a podstatná jména...). V této 
jazykové úrovni jsou od základů znovu vysvětlována základní gramatická 
pravidla, upevňována a rozšiřována o další gramatické jevy a slovní zásobu. 

V kurzu si osvojíte základní gramatiku, fráze a slovíčka. Naučíte se 
rozumět výrazům každodenního života, klást otázky při konverzaci na běžné téma, popsat místa    
a lidi, které znáte, a v neposlední řadě se naučíte psát i stručný text. Tohle všechno využijete 
nejenom na svých cestách do zahraničí. 

Po absolvování kurzu dokážete představit sebe i ostatní, dokážete si objednat jídlo, pití 
v restauraci, zeptat se na cestu atd. a nebudete mít strach komunikovat v cizím jazyce. 
Témata, kterými se kurz bude zabývat: 
Ich und meine Familie, Reisen, Einkaufen, Wohnen, Freizeit/Hobbys 
My family, Travelling, Shopping, Housing, Hobbies 
 
Němčina/Angličtina pro pokročilé – Je dobré umět víc...! 
 

Kurz je určen pro ty, kteří se již studiem německého/anglického jazyka zabývali, ale chtěli 
by umět víc a své znalosti zdokonalit. 

V kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu, prohloubíte své vědomosti z gramatiky, naučíte se 
komunikovat v každodenních situacích, které vyžadují bezprostřední výměnu informací v běžných 
záležitostech. Dále se naučíte popsat události, zkušenosti a své budoucí plány. 

Po absolvování kurzu dokážete mluvit o věcech a záležitostech, které Vás baví/nebaví, 
budete rozumět srozumitelnému projevu na známé téma, dokážete se domluvit v obchodě, v bance, 
na poště a v zahraničí se již nebudete cítit jako cizinec.  

Některá témata, kterými se kurz bude zabývat, se budou opakovat jako v kurzu pro 
začátečníky, ale budou dále rozvíjena na vyšší úroveň a budou připojena i témata nová: 
Urlaub, Hobbys, Wohnort, Gesundheit, Zukunftspläne, Kultur, Probleme von heute, Mode und 
Kleidung/ 
Holiday, Leisure, Health and disease, Future plans, Cultural life, Problems of the world, Fashion 

V kurzech jde především o příjemně strávený čas a o vzájemnou komunikaci, při které se 
nejen pobavíte, ale zároveň se i něco naučíte a zdokonalíte ve světových jazycích, kterými mluví 
několik set milionů lidí. 
 
Kurzy budou otevřeny v závislosti na počtu přihlášených zájemců.  
Kurzy budou probíhat 1 hodinu (60 minut) 1x týdně. Předpokládaná cena 100,- Kč/hod. 
Den a čas konání: každé pondělí v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn). 
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese: fridrichova@zsvacov.cz nebo na tel.: 775 123 506. 
Vždy uveďte jméno a název kurzu, o který máte zájem. (Např. Nováková Jana – Němčina pro 
začátečníky nebo Nováková Jana – Angličtina pro začátečníky atd.) 
 

Mgr. Lenka Fridrichová 
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První školní den 
 

 V pondělí 1. září přivítala vacovská škola 20 nových prvňáčků. 
Do školy je přišel pozdravit i pan starosta. Slavnostně byli pasováni 
mušketýrem na řádné žáky první třídy. Nejvíce jim padla do oka 
nová třída, kde se seznámili se svou paní učitelkou. Po krátkém 
prvním dnu odcházeli plni dojmů. 

Mgr. Eva Štěpánková 

 

Rekord „Nejvíce čtoucích a poslouchajících“ 
 

 Republikové představení knihy našeho regionálního spisovatele 
Hynka Klimka a ilustrátorky Zdeňky Študlarové „O víle Majolence a 
profesorovi z Prachatic“ proběhlo 24. září 2014. Toho dne jsme se ve 
spolupráci s Agenturou Dobrý den Pelhřimov, MěK Prachatice a ZŠ 
Vacov  pokusili v 8 hodin překonat četbou kapitoly této knihy rekord 
„Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí“. 4.10.2010 se zmiňovaného 
rekordu, který vyhlásila prachatická knihovna, zúčastnilo 41 institucí 
a četlo nebo poslouchalo 4889 lidí. Po sečtení uvidíme, zda jsme i 
my letos přispěli k překonání tohoto rekordu.  

Pavla Valtová, knihovnice 

 

Chovatelův dvorek 
 

 Prázdniny utekly jako voda, po létě již také ani památky a 
podzim už posílá inzeráty v podobě žloutnoucího listí. Tu hlavní 
sezónu množení a šlechtění našich chovů máme za sebou a pěkně 
jsme ji zakončili tradiční pouťovou výstavou. Jako v minulých letech 
se těšila značné pozornosti. Hlavně nadšení dětí pro živá zvířátka 
bylo milým oceněním chovatelské práce. 
 Právě u dětí se těšila největší pozornosti třídenní kuřátka 
Šumavanek v odchovně a v letos rozšířené venkovní části pěkný 
zástupce prasete divokého, kterého spolu s českými husami předvedl 
přítel Lešák. Divočák sice není zcela typické chovatelské plemeno, 
ale pro ozvláštnění expozice byl nepochybně přínosem. Při té 
příležitosti pořadatelé děkují všem chovatelům, kteří poskytli své 
svěřence k předvedení a rovněž děkují všem návštěvníkům za milou 
návštěvu a pozornost a podporu našemu chovatelskému snažení. 
Rádi, pokud to podmínky dovolí, zopakujeme i Mikulášskou výstavu 
a tím bude tento rok ukončen.  A na závěr už jen zmínka, že na 
slíbený popis druhého zástupce českých slepic – Šumavanek v 
dnešním příspěvku opět nedošlo a tak snad příště… 

Jaroslav Kubát 

Z prvního dne ve škole 



Pozvánky na akce: 

Farní společenství Vacov                                                                       
srdečně zve na poutní mši svatou u kapličky ve Vlkonicích,                                             

v neděli 28.9.2014 v 11.15 hod.                                                            
Připraveno je i posezení s malým občerstvením. 

                                                   ***** 

Obec Vacov                                                                                                  
uvede Divadelní společnost Háta v anglické komedii Edwarda Taylora                                         

VZTAHY NA ÚROVNI.                                                                      
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 

V pátek 10.10.2014 od 19.00 hod. , obecní sál Vacov.                    
Vstupné 300,- Kč. Předprodej vstupenek v obecní knihovně,                                             

Pavla Valtová - tel. 388 431 270. 
 

V knihovně jsou  připraveny k vyzvednutí lístky na představení, 
které si již zájemci zarezervovali. 

 
***** 

Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                   
8. SETKÁNÍ SENIORŮ                                                                                   

s malým pohoštěním                                                                                        
v neděli 26.10.2014 od 14 hod. v obecním sále.                                                  

Hudební a kulturní doprovod.                                                                  
Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ Vacov                                       

- Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
 

***** 

BABY CLUB VACOV                                                                       
zve na již tradiční                                                                                    

5. VACOVSKOU DRAKIÁDU                                                   
v sobotu 1.11.2014 od 15.00 hod. - Kouzelná 

louka. 
Čeká na Vás opět spousta překvapení a zábavy.                         

Občerstvení zajištěno. 
Moc se na Vás těší Veronika Šturmová. 

 
BABY CVÍČO - BATOLÁTKA 

-   o začátku a místě konání Vás budeme včas informovat 
prostřednictvím plakátů a na FCB. 

    (předpokládaný začátek v po. 6.10.2014 v 10.00 hod.) 
RUČNÍ PRÁCE - RARÁŠCI 

-   tato odpolední hodina bude otevřena při minimálním počtu 5 dětí. 
     Přihlásit se můžete na tel: 724 946 285 Maruška Šefrnová. 

 
Přihlášky a informace: Veronika Šturmová 720 418 009. 

Přijďte si najít nové kamarády, pohrát si, zazpívat si a něco se i naučit. 
Moc se na Vás všechny těšíme. 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
Morrell, David 
Stoupenci plamene 
Erskine, Barbara 
Půlnoc je osamělé místo   
Úkryt před světem 
Rob, J.D 
Smrtící hrátky  
Smrtící nevinnost  
Taylor, Patrick 
Doktore, to byste se 
divil 
Doktore, šťastný a 
veselý! 
Crais, Robert 
Hlídka 
Patterson, James 
Černý tygr 
Smith, Wilbur 
Kopí osudu 
Collins, Jackie 
Ženatí milenci  
Kessler, Leo 
Operace Hess  
Gabaldon, Diana 
Cizinka 
Vážka v jantaru  
Mořeplavec  
 
Pro děti 
Gellersen, Ruth 
Příběhy ze sedla.  
Poklad v kůlně  
Sindy v nebezpečí  
 Švarc, Josef                    
Jak to chodí na železnici 
Jak to chodí na stavbě 
Vopičková, Vladimíra 
Velká kniha říkadel 
 

V knihovně je opět 
odebírán časopis 

Čtyřlístek 
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Společenská kronika 

V měsících červenci a srpnu  2014 jsme poblahopřáli k životnímu 
jubileu těmto občanům:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

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,  v prodejně  
Jednota a Obuv Patera. 

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

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO 00250783. 

Neprodejné. 

Redakční  rada:                             
Pavla Valtová, Jana Blatná,              
Mgr. Věra Česánková.  

Redakce si vyhrazuje             
právo krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Chumová Růžena DD Kůsov 93 let 

Mašková Jarmila Lhota nad Rohanovem 92 let 

Padrta Jaromír Miřetice 90 let 

Panošová Anna Rohanov 88 let 

Trojanová Božena DD Kůsov   86 let 

Chumová Božena Přečín 83 let 

Píchová Marie Vlkonice 83 let 

Hadová Marie Přečín 82 let 

Lopatka Václav Bošice 82 let 

Soukupová Marta Miřetice 81 let 

Šťastná Ludmila Přečín 81 let 

Vozková Božena Vacov 81 let 

Kučerová Miloslava Vlkonice 80 let 

Ing. Mejstřík Václav Žár 80 let 

Mužík Václav Čábuze 80 let 

Zloch Josef Miřetice 80 let 

Hokšárová Jarmila Javorník 75 let 

Kordík Josef Vlkonice 75 let 

Bláhovcová Anna Vlkonice 70 let 

Bouda Václav Bošice 75 let 

Boudová Božena Vlkonice 75 let 

Kadeřábková Marcela Javorník 70 let 

Linhartová Anežka  Přečín 70 let 

Honnerová Marie DD Kůsov 63 let 

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zprávu, 
 že nás v pátek 1.8.2014 navždy opustila ve věku nedožitých 85 let  

paní Marie Futerová.  
Děkujeme za krátkou vzpomínku. 

syn Radek s rodinou 

Dne 8.9.2014 oslavil krásné 75. narozeniny pan Václav Chum z Vacova. Oslavenci popřáli 
zástupci obce Vacov a pracovníci Domova pro seniory Kůsov.  Našemu milému bratrovi a 
strýčkovi přejeme do dalších let, aby mu sloužilo zdraví a měl stále veselý pohled na svět.   

sestra Marie  s rodinou 
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Inzerce 

• Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení 
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail: 
projekty.kinkorova@gmail.com 

• Pronajmu byt 2+1, Vlkonice č. 84 od 1.11.2014. Tel.: 608 840 574. 

• Prodej zelí: krouhanka, zelí kyselé, zelí hlávky, brambory, cibule, česnek. Prodej Vacov 
5.10.2014 ve 14.00 hod., objednávky paní Ketzerová, tel.: 388 431 218, 732 389 442. Prodej 
Rohanov 5.10.2014 v 16.00 hod., objednávky paní Grábmüllerová, tel.: 388 431 492,         
723 116 506. Aktuální ceny na www.farmauniklasu.cz  

• Přenechám horní část hrobky - žulový pomník, desku, obrubníky - za kompletní dokončení 
likvidace hrobového místa. Tel.: 602 648 368. 

• Pronajmu byt 1+k.k., 50 m² ve Vlkonicích č. 134 od 1.10.2014. Tel.: 777 285 841. 

• Němčina pro každého: výuka němčiny pro děti i dospělé zábavnou formou. VŠ, pobyt    
v zahraničí, zkušenosti s výukou na ZŠ, SŠ a v soukromých kurzech. Tel.: 605 757 469, 
dana.havlanova@seznam.cz 

• Prodám křepelčí vejce po 2,- Kč za kus. Tel.: 799 794 354, Benešova Hora. 

• Práce s kamenem: cesty, krby, schody, zdi a jiné…. Tel.: 773 170 002. 

• Výkup padaných jablek: ST 15 - 16 hodin, NE 15 - 16 hod.  Před OÚ Vrbice. Info na tel.: 
736 225 490. 

• ÚSP - Domov pro osoby s mentálním postižením př ijme zdravotní sestru a pracovnici 
do přímé obslužné péče (ošetřovatelku). Info na tel.: 388 433 829, mobil 728 498 968. 

ÚKLIDOVÁ FIRMA  

– WENDY 
… chcete se po náročném pracovním dnu 
vracet 
 do uklizeného bytu, mít čas na rodinu a 
koníčky? 
… potřebujete umýt okna, uklidit po 
večírku,  
vyžehlit prádlo? 
Vy se soustřeďte na Vaší práci a rodinu a staros$ 
 o čistotu Vaší domácnos$ přenechte s důvěrou nám!  
Nabízíme :  

Celkový úklid rodinných domů a bytů 
Pravidelné i jednorázové úklidy 
Úklid po malířích a řemeslnících 
Úklid po oslavách 
My- oken 
Čištění koberců a čalounění 
Žehlení 
Úklid bytových domů, společných prostor domů 
Ruční my- aut 

Kontakt :  

Tel : 603 11 44 41 

Web : www.uklidovafirmawendy.cz  
e-mail : uklidovafirmaWENDY@centrum.cz 


