
Výročí v květnu 

 
1. května 1886 - proběhla pod vedením odborů a anarchistů celodenní 
stávka vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující o 
osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi 
300 000 dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu shromáždění, při kterém 
došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami, při kterém přišlo o život 
několik stávkujících v důsledku policejní palby. 4. května zemřelo několik 
lidí při demonstraci na Haymarket Square kvůli výbuchu bomby, za což byli 
obviněni a následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k smrti anarchisté August 
Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg. První 
čtyři jmenovaní byli popraveni 11. listopadu 1887, Louis Lingg spáchal 
sebevraždu již den předtím. Poprvé se Svátek práce celostátně (USA) slavil 
1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva 
roky starých událostí. O rok později (tedy 1889) přijala II. internacionála na 
návrh francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální svátek 
práce. Postupně se k oslavě tohoto svátku přidávaly další politické proudy, 
jako například nacismus (i když ještě roku 1922 trval Adolf Hitler na zákazu 
tohoto „marxisticko-anarchistického výmyslu“) nebo třeba katolická církev, 
která jej roku 1955 zasvětila sv. Josefu dělníkovi. 
 
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateř ství. Slaví se v 
různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. 
jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích 
(21. březen) a mnoho dalších. V tento den dávají děti svým matkám dárky, 
většinou vlastnoručně vyrobené.  
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 
1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět 
let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální 
oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli. 
V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou 
neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho 
propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně 
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. 
března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se 
opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také podobně, jako v jiných 
zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily. 

 
(http://cs.wikipedia.org) 
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 Upozornění 

 
Vyzýváme občany 
včetně chalupářů, 

aby alespoň            
v neděli nebyly 

prováděny 
nadměrně hlučné 

činnosti 
jako je řezání dřeva 
cirkulárkou, sekání 

trávy atd.  
 

Požadavek na 
jednodenní klid je 
určitě oprávněný.  

 
Vladimír Chum 



Z obecního úřadu 

Informace ze zasedání rady obce.  
Rada obce schválila: 
• Zpracování investičního záměru na revitalizaci rybníka pod Vlkonicemi. Tento rybník, 

nacházející se ve velmi hezké přírodní lokalitě, kdysi sloužil ke koupání. Dnes plní funkci 
„dočišťovací žumpy“ ČOV pod Vlkonicemi. Jeho stav je žalostný. Vzhledem k tomu, že je 
nutno instalovat nejpozději v roce 2016 novou čistírnu odpadních vod, počítá se i s 
revitalizací tohoto rybníka. Protože se jedná o finančně náročnou záležitost, bude v rámci 
možností usilováno o získání určitých dotačních prostředků. Cílem je opětovně zatraktivnit 
tuto lokalitu. 

• Finanční příspěvek SDH Benešova Hora ve výši 20.000,- Kč na zakoupení dopravního 
vozidla. Jedná se o starší devítimístný Ford transit. Auto chtějí využívat zejména k dopravě 
dětí na hasičské soutěže. Při rozhodování o příspěvku bylo přihlédnuto i k tomu, že většinu  
oprav vozidel, a to i odborných, si hasiči v Benešově Hoře provádějí svépomocí. 

• Žádost p. Soni Tříškové o umožnění zajištění tradiční Vavř inecké pouti ve Vacově 
atrakcemi lidové zábavy. Tato pouť se letos uskuteční ve dnech 8. - 9.8.2015. 

• Cenovou nabídku předloženou společností Čevak a.s. na posouzení stávajícího stavu 
hydrogeologického vrtu, který zásobuje část obce Nespice. Vznikají zde určité problémy při 
větších deštích nebo při tání sněhu (kontaminace surové pitné vody). 

• Předloženou zadávací dokumentaci na akci „Obnova vodovodního řadu Vacov-
Vrbice“.  Jedná se o výměnu části vodovodního řadu v obci Vrbice, který je v majetku obce 
Vacov. 

•  Žádost ředitele ZŠ a MŠ o souhlas s navýšením kapacity školní družiny v ZŠ Vacov ze 
stávajících 45 žáků na 70 žáků, což odpovídá (s ohledem na počet žáků na prvním stupni - 
od září 101) krajským normativům. 

• Nábor dalšího pracovníka na poloviční úvazek. Starosta informoval RO o problematice 
týkající se obsluhy vozidel a dalších strojních zařízení v majetku obce.  V současné době je k 
obsluze určen pouze jeden stabilní pracovník. Situaci je proto potřeba neprodleně řešit. 
Starosta navrhnul, aby byl přijat na poloviční pracovní úvazek p. Jaroslav Tomášek. Ten 
mimo jiné i doposud s obcí spolupracuje zejména při servisu a opravě techniky. 

 
Rada obce vzala na vědomí: 
• Vyúčtování nájemného z provozování veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2014 

firmou Čevak a.s. České Budějovice. Povolený zisk, dle smlouvy z roku 2001,                           
činil 300.154,- Kč (tj. 10 %). Skutečný vyúčtovaný zisk společnosti ČEVAK za rok 2014 je                              
217.473,- Kč (tj. 7,2 %).  

                         
Z další činnosti: 
• Firma Swietelsky s.r.o. zahájila  práce na rekonstrukci místních komunikací. Jedná se o 

komunikace v k. ú. Přečín - Přečínské Chalupy k nemovitosti pana Karla Rychtáře a               
z Miřetic do Ptákovy Lhoty. 

• Průběžně je prováděna modernizace sítě veřejného osvětlení. Cílem je snížit energetickou 
náročnost. Platba za elektrickou energii představuje nezanedbatelnou položku v rozpočtu 
obce. 

• Postupně probíhají úklidové práce po zimním období.  
  

Miroslav Roučka, starosta obce 
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Setkání knihovnic ve Vacově 

Na pozvání naší obecní knihovny se ve středu 8.4.2014  sešly 
ve Vacově  zástupkyně všech profesionálních knihoven Prachaticka. 
Pravidelnou poradu, kterou vždy organizuje Městská knihovna 
v Prachaticích, tentokráte uspořádala Obk Vacov. Hlavním důvodem 
byla přestavba našich prostor v loňském roce. Není tak časté, aby 
knihovna v tomto regionu prošla tak zásadní rekonstrukcí. Ta naše je 
teď opravdu krásná, a tak je čím se pochlubit.   

Celkem 12 pracovnic proto vážilo mnohdy dlouhou cestu do 
Vacova. Podle jejich vyjádření to ale stálo za to. Načerpaly zde 
mnoho inspirace nejen pro sebe, ale i pro zastupitele svých obcí a 
měst, kteří rozhodují o financování, a tím i budoucnosti jejich 
knihoven. 

Knihovnice krátce přivítal ve Vacově i pan starosta Miroslav 
Roučka. Ředitelka Městské knihovny Prachatice, Mgr. Mrázová, 
závěrem poděkovala obci Vacov, panu starostovi a knihovnici za 
péči, kterou knihovně věnují. 

 
Pavla Valtová 

 
 

Oznámení 
 

MUDr. Marie Kučerová oznamuje zahájení provozu dětské 
ordinace v budově  ZS Vacov od 4.5.2015.  
Prozatímní ordinační hodiny:  
Pondělí -   6.30  -   9.30 
Pátek    - 10.00  - 12.30 
Případné úpravy provozních hodin budou předem oznámeny. 

 
1.5.2015 Traktoriáda 
4.5.2015 Konvoj 
historických vozidel 
9.5.2015 Hasičská 
okrsková soutěž 
9.5.2015 Taneční 
zábava Labyrint 
9.-10. 2015 Rybářské 
závody 
10.5.2015 Den matek 
21.5.2015 Žákovský 
koncert 
26.5.205 Zápis do ZUŠ 
28.5.2015 Zájezd  
29.5.2015 Noc kostelů 
 

SVOZ ŽELEZNÉHO 
ŠROTU 

 
Upozorňujeme občany, 

že ve dnech   
22.5. až 24.5.2015           

je možno shromáždit 
pouze železný šrot    

na obvyklých místech v 
obci. Odvoz šrotu bude 

proveden ve dnech   
25.5. a 26.5.2015.        

Po tomto termínu již 
svoz nebude proveden. 

 
Odvoz těžších 

předmětů je možno 
dojednat na tel. čísle 

388 323 755. 
 

Vladimír Chum, 
stavební technik 

Ke Dni matek přeji všem maminkám hodně 
zdraví, pohody a radostných chvil prožitých v 

kruhu svých rodin a přátel. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 



Ze školy 

 

Z naší farnosti 

Noc kostelů 29. května 2015  
 
Předběžný program Noci kostelů  
• Vacov, kostel sv. Mikuláše 
• 18:00 - 23:00 hodin- Individuální prohlídka s tištěným průvodcem 
 Další informaci na www.nockostelu.cz  
 
Noc kostelů  je: 
• pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských  

výtvarných a architektonických pokladů, 
• projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je 

dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život a svoje osobní obdarování a 
dovednosti, 

• nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným, 
• znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé 

v minulých staletích. 
Farnost Vacov se i v letošním roce připojí k akci Noc kostelů, na kterou Vás srdečně zveme. 
 

Olga Šochmanová 
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Young Demosthenes - regionální kolo 

 
  Do regionálního kola řečnické soutěže Young Demosthenes postoupila z naší školy v I. 
kategorii Anežka Voldřichová a ve II. kategorii Klára Matoušová. Obě děvčata soutěžila v 
tematickém okruhu Cestování.  
A již máme výsledky jejich snažení: 
Anežka Voldřichová – 2. místo, 
Klára Matoušová – 1. místo s postupem do krajského kola. 
Krajská kola budou probíhat ještě do konce dubna, tak přejme Kláře hodně štěstí!!! 

Mgr. Jana Voldřichová 



Pozvánky na akce: 

  SDH Vacov srdečně zve na                                                             
IV. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU                                        

všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů,                             
sraz dne 1.5.2015 v 10.00 hod. na autobusovém nádraží ve Vacově.               

Vítáni jsou občané s mávátky a transparenty.                                      
Po zakončení jízdy malé občerstvení u rybníčku ve Vlkonicích.   

  
***** 

 
Obec Vacov  

srdečně zve na každoroční                                                                     
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL               

v pondělí  4.5.2015.                                                                     
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je ve 11.40 hod., 

předpokládaný odjezd v 12.20 hod. 
 

***** 
 SDH Vacov srdečně zve                                                                       

všechny příznivce požárního sportu na                                        
HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ,                                                   

která se uskuteční dne 9.5.2015 od 11,30 hod.                                            
v Benešově Hoře nad autoservisem. 

 
Za okrsek SDH Vacov 

Miroslav Molitor, velitel okrsku       Josef Maránek, starosta okrsku 

 
***** 

 
SDH Vacov Vás zve na 

MÁJOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU 
dne 9.5.2015 od 20.00 hod.                                                                  
v obecním sále ve Vacově, 

hraje skupina LABYRINT. 
 Předprodej vstupenek obchod u Paterů                           

od 13.4.2015. 
 

***** 
 

Obec Vacov připravuje  
zájezd pro seniory po západní Šumavě. 
Navštívíme Dobrou Vodu, Prášily, Srní. 

Odjezd 28.5.2015 v 8.00 hod. 
Přihlášky v obecní knihovně, Pavla Valtová, tel. 388 431 270                   

do 11.5.2015.  
Cena 100,- Kč za osobu (v ceně není vstupné a občerstvení). 
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Z knihovny 

 

 
 

 
Ve dnech  

11.-13.5.2015               
bude knihovna                 

z důvodu dovolené 
uzavřena. 

 
 
Nové knihy 
 
Táňa Keleová-
Vasilková 
Lék na smutek 
       
Ludmila Vaňková 
Zapomenutý král 
 
Jojo Moyes 
Než jsem tě poznala 
Poslední dopis od tvé 
lásky  
Stříbrná zátoka 
 
Chris Kyle 
Americký sniper 
 
Arnošt Lustig 
Colette, dívka z 
Antverp   
 
Dana Dvořáčková-
Malá 
Přemyslovský dvůr -
život knížat, králů a 
rytířů ve středověku 
 
Pavlína Cermanová 
Husitské století  
 
František Emmert 
Českoslovenští 
legionáři za první 
světové války 
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Společenská kronika 

V měsíci březnu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 
všem, kteří se přišli naposledy rozloučit dne 17.4.2015  

s panem Františkem Čejkou z Miřetic. 
Marie Čejková 

Tel.: 388 431 270                        
E-mail:                                    

knihovna@vacov.cz 
Elektronickou verzi naleznete na: 

http://www.vacov.cz/ 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou 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. 

Vlčková Zdeňka Bošice 86 let 

Roučková Anna Vlkonice 85 let 

Hvozdíková Věra Vlkonice 70 let 

Inzerce 

• Provádím zednické a obkladačské práce, popř . drobné rekonstrukce.                             

Tel.: 607 869 863. 
 
• Geodetická kancelář GEODEST-PLUS-Ing. Jaroslav Grabmüller se sídlem ve Vacově, 

Vimperku a Strakonicích provádí veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčování 
hranic, výškopisné plány atd., vše na www.geodestplus.cz, tel.: 602 454 572                    

nebo 380 120 103. 
 
• Prodám palivové dřevo, smrk, bř íza, javor . Cena 700,- až 1.000,- Kč za m³.                      

Tel.: 721 554 996. 
 
• 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 
 
• Prodám pozemek na polosamotě  s celkovou výměrou 16 819  m2 (louka 5.523 m2, 
 zahrada 1.785 m2, role 2.241 m2, role 7.057 m2), stavební parcela s možností stavby na 
 213 m2 (zbořeniště bývalé hájovny ) v lokalitě AMERIKA ( LV č. 96, k.ú. Drážov) poblíž 
 obce Dobrš, rekonstruovaná místní příjezdová cesta, voda a elektrika na pozemku. 
 Doporučená cena 1.000.000 Kč. Tel.: 602 647 902. 
 
• Hotel Krásná Vyhlídka př ijme na br igádu číšníky, servírky, pomocné síly do 
 kuchyně. Nástup možný od května. Tel: 602 388 914. 
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Chovatelův dvorek 
 

Ve třetím pokračování našeho mini seriálku o holubech budeme patrioti a 
zaměříme se na typická plemena naší země, a tedy na výsledky našich, českých, 
moravských a slezských holubářů. Ano, naši chovatelé patří mezi velmi schopné 
plemenáře a můžeme se historicky pochlubit mnoha vlastními uznanými plemeny. 
Zpravidla již jejich jméno napovídá oblast, kde bylo to které plemeno 
vyšlechtěno. V duchu lokálního patriotizmu nelze začít jinak než u Prácheňského 

káníka nebo též Jihočeského káníka. Některé názvy plemen se váží ke jménům měst, a tak známe 
Pražského  rejdiče, Rakovnického kotrláka i tzv. "Benešáka" - Benešovského holuba. Ke jménům 
moravských měst můžeme přiřadit Brněnského voláče a Ostravskou bagdetu. Plemen s označením 
"český" je celá řada, a tak známe Českou bagdetu, Českého voláče, Českou čejku, Českou lysku, 
Českého bubláka, Českého rejdiče, Českého staváka a i přímo Českého holuba. I Morava a 

Slezsko ná svá plemena, a to Moravskou bagdetu, Hanáckého 
voláče, Moravského voláče, Moravského pštrosa, Moravského 
bělohlávka, Moravského moráka, Slezského barevnohlávka a 
Slezského voláče. Vzhledem k obsáhlosti této problematiky se 
omezíme pouze na vyjmenování našich národních plemen a 
zájemce o podrobnostech chovu, vlastností a vzhledu jednotlivých 
vyjmenovaných plemen odkážeme na  internetové stránky 
Wikipedie nebo na www-stránky klubů chovatelů těchto plemen. K 
pomoci se získáváním konkrétnějších informací můžete použít i 
elektronickou adresu naší místní organizace chovatelů ve Vacově 
"vacovskychovatel@email.cz" a nebo telefonní číslo 737 770 099. 

Jaroslav Kubát 
              Rakovnický kotrlák 


