
 
Únor v dějinách věků 

 
4.2.1719 vyšlo první číslo prvního českého periodika - Sobotních (outerních)
          pražských poštovních novin z rozličných zemí a krajin přicházejících         
          s obzvláštním jeho císařské a královské milosti obdarováním. Jak           
          z neuvěřitelně dlouhého názvu vyplývá, noviny vycházely dvakrát týdně. 
 
11.2.1849 se v hotelu Modrá hvězda na rohu Na Příkopech a Senovážné v Pra-
          ze uskutečnila přísně utajená schůzka několika mužů, kteří se       
          rozhodli po půlstoletí znovuobnovit slavnou zednářskou lóži „Pravda      
          a jednota u tří korunovaných sloupů“. 
 
23.2.1869 Brno obdrželo koncesi ke stavbě a provozu koněspřežné železnice. 
 
17.2.1909 zemřel ve vězení ve Fort Sill v Oklahomě Geronimo, náčelník  
          kmene chiricahujských Apačů. Celý život odhodlaně bojoval za loviště 
          pro svůj kmen. Uvězněn byl roku 1886. 
 
23.2.1949 byl přijat zákon o jednotných zemědělských družstvech. 
 
15.2.1959 porazili fotbalisté pražské Dukly v Mexiko City slavný brazilský tým 
          FC Santos, jehož členem byl i legendární Pelé. 
 
9.2.1969 se poprvé vznesl do vzduchu velkoprostorový dopravní letoun  Boeing 
          747 Jumbo Jet, na jehož palubu  se vejde 385 cestujících. 
 
25.2.1969 vzplanula další lidská pochodeň. Jana Palacha následoval Jan Zajíc, 
          osmnáctiletý student průmyslové školy ze Šumperka. Také on se upálil na 
          protest proti spolupráci československé vlády se sovětskými okupanty. 
 
21.2.1989 byl disident Václav Havel za to, že položil na památku upáleného 
          Jana Palacha kytici k pomníku sv. Václava, odsouzen k nepodmíněnému 
          trestu odnětí svobody v délce trvání devíti měsíců. 

(Rok do kapsy) 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Zaplatit roční     

poplatek za systém 
svozu odpadu. 

 
• Zaplatit roční     

poplatek za svého 
psa. 

 
• Navštěvovat       

kulturní akce v obci 
 

 



Z činnosti obecního úřadu 
 

 

Rada obce Vacov se na svém únorovém jednání zabývala: 
• Dalším postupem obce v souvislosti s projekty zpracovanými  do regionálních operač-

ních programů a žádostmi o dotace na jejich realizaci. Jedná se o projekty na rekon-
strukce místních komunikací, přestavbu a přístavbu budovy zdravotního střediska,   
druhou etapu úpravy centra Vacova (nad opěrnou zdí) a modernizaci základní školy 
(týká se zejména učeben). Celkový finanční objem těchto žádostí se řádově pohybuje 
okolo 70 mil. Kč. Přestože bylo velmi dbáno na to, aby projekty naplňovaly kritéria     
a cíle vyhlášených dotačních programů, byly v předchozích dvou kolech neúspěšné. 
Obec bude všechny tyto projekty opětovně předkládat do další výzvy. 

• Rekonstrukcí čističky odpadních vod ve Vlkonicích a vybudováním kanalizačního  
řadu na napojení Vlkonic a Miřetic. V této záležitosti již byly podniknuty určité kroky. 
RO byl předložen návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace.      
Starosta navrhl určité úpravy předloženého návrhu. Cílem je zpracování podkladů,   
které bude možno použít pro žádost o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF). 

• Návrhem smlouvy o zajištění pečovatelské služby v obci Vacov Oblastní charitou 
Vimperk (Pravětín). RO návrh smlouvy v předložené podobě neodsouhlasila. Starosta 
bude v této věci nadále jednat. 

• Možností úpravy odměn zastupitelů obce. RO navrhuje tyto v podstatě symbolické 
částky v současné výši nadále ponechat. Bude předloženo zastupitelům obce na násled-
ném zasedání. 

• Nabídkami na zajištění atrakcí o Vavřinecké pouti ve Vacově 2009. Oznámení o výbě-
ru bude učiněno nejpozději do konce měsíce března. 

• Přípravou rozpočtu obce na rok 2009. 
• Předloženými materiály ze stavební komise. Mezi nejaktuálnější patří územně plánova-

cí dokumentace obce a výstavba fotovoltaických elektráren na území obce Vacov. 
Tato problematika bude též na programu následného zasedání zastupitelstva obce. 

Rada obce schválila: 
• Nákup techniky na posyp kritických místních komunikací. Jedná se o zařízení, které je 

k tomu účelu přímo určeno. Dosavadní sypač po šesti letech dosloužil. 
Další informace: 
• Na OÚ proběhlo jednání se zástupci ČSOB. Hlavním tématem byly dotační programy 

EU a v případě úspěšnosti povinnost jejich předfinancování. Jednalo se o možnosti po-
skytnutí krátkodobých úvěrů k tomuto účelu. 

 
Informace ke svozu a likvidaci komunálního odpadu 
 
        Jedná se o velmi ožehavé téma, které je bohužel za určitých okolností i předmětem kri-
tiky. V poslední době to byl neúplný svoz (v daném termínu nebyl proveden svoz komunál-
ního odpadu ze všech částí obce). Stavební technik na tuto skutečnost okamžitě reagoval. Ze 
strany vedení fy Rumpold bylo oznámeno, že svoz provádí náhradní vozidlo, jehož kapacita 
je pro náš region nedostačující. Porucha stávajícího vozidla byla „údajně způsobena“ v naší 
obci železem odloženým do popelnicové nádoby. Při nedávném svozu zase došlo k havárii 
vozidla ve Vlkonicích a musela být povolána služba z Českých Budějovic na jeho vytažení . 
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• 28.2.2009 od 20 hodin 
Ples obce Vacov  

 
• 1. 3.09 od 14,30 hod.

Dětský maškarní   
karneval    

 
• 6.3. od 18 hodin     

Dakar 2009 očima  
Josefa Kaliny 

 
• 13.3.2009 od 17 hodin 

Přednáška IRISDIA-
GNOSTIKA 

 
• 14.3. od 20 hodin   

Hasičský ples 
 
• 16. - 20.3 zápis dětí 

do MŠ 
                     
• 29.3. začátek            

letního času 
 

Bezproudí 
 
23.3. 8-16 hodin 
Lhota nad R. / levá část 
25.3. 7,30-15,30 hodin 
Lhota nad R. / pravá část 
27.3. 7,30-15,30 hodin 
Lhota nad R. / pravá část 
30.3.8-12 hodin 
Lhota nad R. / pravá část 
30.3. 8-16 hodin 
Lhota nad R. / levá část 
3.4. 7,30-15,30 hodin 
Javorník 
 
Bližší info E.ON 
 

Je skutečností, že tento vůz není do zimních podmínek v kopcovitém 
terénu našeho regionu ideální. Obdobné problémy však má i řada 
okolních obcí. V případě, že nedojde ke svozu, je možno bezplatně 
vyzvednout pytel na komunální odpad na OÚ. Ten však nenahradí 
nádobu na popel. Při ztížené sjízdnosti téměř pravidelně při svozu 
spolupracují i pracovníci obce (s kontejnerem na traktoru). Dle       
zaměstnanců svozové firmy se tato součinnost koná výhradně v naší 
obci. 
         Při této příležitosti je nutno opětovně připomenout, že popelni-
cové nádoby jsou určeny na směsný komunální odpad. V popelni-
cích, které byly vyprazdňovány do kontejneru, se mimo jiné vyskytly 
autobaterie, šicí stroj, uhynulý kocour a  zamrzlý hnůj. Výjimkou   
není ani odpad k druhotnému zpracování či v podzimním období    
nádoby naplněné jablky apod. Svozová firma nevyprázdní ani nádo-
by, kde bude teplý popel. 
         Separovaný odpad (plasty, sklo atd.) je nutno odkládat do    
nádob k tomu určených. Na této věci nemění nic ani skutečnost, že 
výkupní ceny za tuto surovinu byly od roku 2009 sníženy na symbo-
lické částky.  Na vině je zejména pokles poptávky po druhotných   
surovinách v Evropě a Asii. Protikladem je průběžné navyšování    
ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Od letošního roku 
obec platí za jeden svozový den 9.520 Kč a za 1 tunu uloženého     
odpadu na skládce ve Vodňanech (úložné) 1.333 Kč. V roce 2001, 
kdy se stanovil poplatek na osobu a rekreační objekt za tuto službu, 
byly skutečné náklady méně než třetinové. Výše poplatku se však   
od té doby nezměnila. Obec v současné době dotuje svoz a likvidaci 
odpadu částkou téměř třičtvrtě mil. Kč. Vzhledem k výši obecního 
rozpočtu se rozhodně  nejedná o malou částku. Je skutečností, že     
zavedením paušální platby se množství odpadů bezprizorně vyhoze-
ných do přírody (alespoň v naší obci) razantně snížilo. Není ani      
důvod pálit komunální odpad včetně plastů, což se bohužel v určitých 
případech ještě děje. Velmi problematické je též udržet trvale pořá-
dek, zejména v turistické sezóně, kdy se řada míst (kupř. na separova-
ný odpad) stává odložištěm veškerého odpadu. Ten pak obec průběž-
ně odváží a samozřejmě platí jeho likvidaci. Motivací k takovémuto 
nakládání s odpadem mají zejména „turisté“, ale i občané z obcí, kde 
není zavedena paušální platba za jeho svoz a uložení. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 

po út st čt pá so ne 
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Sepsání význačných osob z Vacovska od Františka Špalka - 1. část 
 

1. František Chum, narozený 15.11.1795 ve Vlkonicích. Studoval gymnázium v Písku, bohosloví 
v Českých Budějovicích, kde byl 26.10.1818 vysvěcen na kněze. Po vysvěcení byl krátký čas 
osobním kaplanem ve Vacově a byl pak jmenován kaplanem v Soběslavi. Ale již roku 1821 vrátil 
se do Vacova za administrátora při nemocném faráři a po jeho smrti se stal farářem ve Lštění u sv. 
Vojtěcha. V roce 1849 se stal farářem ve Strunkovicích, kde blahodárně působil, za což byl odmě-
něn biskupem titulem osobního děkana a biskupského notáře. Zemřel 7.3.1874 a je pohřben na 
starém hřbitově. 

2. Jan Nepomuk Škopek, narodil se ve Vacově (Truhlářů) 16.5.1803. Studoval v Písku a Budějovi-
cích a byl na kněze vysvěcen 24.8.1829. Stal se zámeckým kaplanem v Horažďovicích, v roce 
1831 kaplanem v Husinci a roku 1832 kaplanem ve Vacově. V r. 1856 se stal farářem v Zahájí     
u Hluboké, byl hned jmenován vikariátním sekretářem, v roce 1859 vikářem a r. 1876 arcikně-
zem. Byl kněz velmi vzdělaný. Zemřel v Zahájí 30.3.1876. Pohřben je tam u kostelní věže. 

3. Josef Mráz, farář narozený ve Vacově 19.10.1810. Studoval tehdy německé gymnázium 
v Budějovicích, pak vstoupil do kněžského semináře ve Vídni, kde byl r. 1835 vysvěcen na kněze. 
Působil jako kaplan a farář na více místech v arcidiecézi vídeňské, posledně byl farářem ve Fait-
sdorfu v Dolních Rakousích. V r. 1866 byla jeho fara Prušáky vydrancována a on přišel o všechen 
majetek. Tím roztrpčen a na zdraví postižen, zanechal duchovní správy a odešel na odpočinek.  
Jako penzista žil nějaký čas ve Vimperku a pak s uchýlil do Útulku pro staré kněze ve Vídni III. 
okres, kde 23.1.1887 zemřel a na vídeňském hřbitově byl pochován. Ve farní knize pamětní va-
covské je o něm poznamenáno, že pamatoval na svůj rodný kostel a když se stavěl nový kostel 
přispěl na stavbu obnosem 3 000 zlatých a z jeho odkazu a na jeho přání byl pro nový kostel poří-
zen nový zvon, pokřtěný jménem Josef a měl tento český nápis: „Tento zvon věnoval ke cti a 
chvále sv. Josefa, pěstouna Pána Ježíše, důstojný pán P. Josef Mráz, farář na odpočinku ve Vídni, 
rodák Vacovský a ulil Léta Páně 1889 Peter Hilser, c.k. dvorní zvonař v Novém městě vídeň-
ském.“ Byl na něm obraz sv. Josefa a ozdobně lemované pásy. Vážil 229 kg. Tento zvon byl 
v době války rekvírován. 

4. Josef Mráz, narodil se ve Vacově 8.2.1846. Studoval nižší reálku ve Vodňanech, pak učitelský 
ústav v Českých Budějovicích, kde se vyučovalo německy i česky, a zde maturoval r. 1869. Byl 
podučitelem ve Křtěnově u Týna nad Vltavou, roku 1872 se stal správcem školy v Onšovicích a 
roku 1880 se stal řídícím učitelem v Lažišti, kde působil  skoro 22 let, a tam zemřel 2.5.1902  
ochrnutím srdce. 

5. Jan Maršálek, narozený v Nespicích (Baštů) 15.1.1852, studoval německou reálku 
v Budějovicích, pak asi 2 roky techniku v Praze. Odebral se do Vídně, pak složil potřebné zkouš-
ky a stal se stavitelem. Zemřel ve Vídni r. 1915. 

6. Josef Škopek, narodil se v Nespicích (Fejtlů) 28.3.1854. Studoval české Jirsíkovo gymnázium 
v Budějovicích, kde maturoval v r. 1876. Pak studoval bohosloví první rok v Praze a ostatní 
v Budějovicích, kde byl v roce 1880 na kněze vysvěcen. V témž roce byl kaplanem na Kašper-
ských Horách, pak katechetou v Krumlově, farářem v Srní na Šumavě a od 1.1.1898 byl farářem 
na Staších. Byl to muž bystrý, výborný společník. Původně chtěl studovat profesuru dějepisu a ze-
měpisu. Byl výborný kazatel a řečník a ač Čech, byl na veřejných schůzích zván za řečníka. Jako 
farář Rehberký byl zvolen za okresního starostu, kteroužto funkci zastával ještě jako farář stašský. 
Zde dlouho nepůsobil, již roku 1899 byl ochromen mrtvicí a při novém záchvatu dne 28.4.1904 
zemřel. Je pochován na Staších při čele hřbitovního kostela. 

7. František Kordík narozený v Nespicích (Kovářů) 8.2.1860. Studoval české gymnázium a boho-
sloví v Budějovicích, byl vysvěcen na kněze r. 1885. Stal se kaplanem na bavorských hranicích 
v Nemanicích u Domažlic, odtud na rok přešel do Jinína a vrátil se zpět. Působí tam jako kaplan a 
farář celá svá kněžská léta. Získal si velké přízně místních obyvatel a u jubilea 40ti leté služby 
jmenovali jej biskupským notářem a osobním děkanem. 

Pokračování příště - zpracoval J.Bečvář, Přečínské Chalupy 
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Miroslav Huptych 

*1952 
Básník, editor a kolážista 

 
Řekne-li vám žena,  
že si našla přítele, jen 
výjimečně to bude kniha. 
 
Paroháči se nedostanou 
do pekla. Vzbuzovali by 
v čertech komplexy. 
 
Když už nám přerostou 
problémy přes hlavu, 
můžeme se alespoň těšit 
z jejich chladivého stínu. 
 
Řekli mu:  
          Kopete si hrob. 
Odpověděl:  
        A co když studnu… 
 
Rozdíl mezi šibenicí a 
stromem? - Na strom se 
můžeš pověsit sám, ale 
pro šibenici musíš uzrát. 
 
To, co jsem uměl v mlá-
dí překousnout, musím 
umět nyní spolknout. 
 
Neklesej na duchnu! 
 
Někdy je ráno ještě  
blbější než večer. 
 
Chraňte se peněz.  
Dokážou člověka tak 
zblbnout, že si navléká 
punčochu na hlavu. 
 
Láhev je přechodným 
bydlištěm vína. Trvale  
se usazuje v játrech. 

Číslo 2, 26. února 2009   

 
 

Zápis dětí k docházce do MŠ  
na školní rok 2009/2010  

proběhne v týdnu od 16.3.2009 do 20.3.2009 
 od 8.00 do 15.00 hod v budově MŠ Vacov. 

Informace na telefonu MŠ Vacov 388 431 143. 
 
 
 
         Mateřská škola Vacov děkuje všem sponzorům za dárky a finanční 
obnosy, které věnovali našim dětem při mikulášské nadílce a k Vánocům. 
         Jsou to: p. Albrecht, p. Bedlivá, p. Bubíková, p. Caisová, p. Cuhrová, 
p. Janoušková, p. Kolářová, p. Makovičková, p. Ptáček, p. Soukupová, 
manželé Volfovi, MIVA Miřetice, pekárna NoVy a p. starosta M. Roučka. 
         Přejeme všem občanům Vacova hodně štěstí a zdraví po celý rok 
2009. 

                                                                              D. Čtvrtníková 
Zveřejňujeme  s omluvou.  
Tento příspěvek se nedostal včas do minulého čísla. 

 
*** 

 
Na Javorník se na Silvestra vrátily staré lyžařské časy... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Poděkování 
 
         Naše poděkování patří všem sponzorům a dárcům, kteří nám přispěli 
cenami do tomboly, a rovněž hudební skupině FERNET, která hrála k tan-
ci i poslechu. 
         Děkujeme i Vám všem, kteří jste se přišli v sobotu 14.2.2009 bavit 
na již tradiční farní ples, neboť Vaše dobrá nálada nám byla odměnou za 
práci vynaloženou s přípravou plesu. 

Za farní společenství Vacov, Zdíkov, Stachy    O. Šochmanová 
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Lubomír Brožek 
*1949 

Básník, redaktor, malíř a 
publicista 
 
 
Ucho je nádoba určená 
k vylévání srdce. 
 
V mládí chytal lelky,  
v stáří tloukl špačky. 
 
Čím raději se ženy  
oblékají, tím déle jim  
to trvá. Ještě že totéž  
neplatí o svlékání. 
 
Přistřižená křídla neudě-
lají z muže anděla… 
Spíš záletníka. 
 
Je správné milovat svoje 
nepřátele. Milovat jejich 
manželky naopak správ-
né není. Jen příjemné. 
 
Opravdu se skvěle  
doplňovali:  
Co se jí nedostávalo na 
kráse, to jemu chybělo 
na rozumu. 
 
Nechytej ženu  
za slovíčka -  
má mnohem zajímavější 
partie. 
 
Ve víně je pravda,  
ale ve kterém?  
Hledejme, bratři,  
hledejme! 
 
Z chlastu se dá zblb-
nout, ale z blbosti  
se nedá vystřízlivět. 
 

Pozvánky na akce v měsíci březnu: 
 
 

ZŠ a MŠ Vacov pořádá  
v neděli 1. března 2009 od 14,30 hodin  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL  

v obecním sále 
 
 

Obec Vacov srdečně zve na besedu  
RALLYE DAKAR 2009 o čima Josefa Kaliny 

v pátek 6.3. od 18 hodin v obecním sále 
 

Pan Josef Kalina je   
dlouholetým účastníkem této motoristické soutěže   

 
 

 
Srdečně zveme na zajímavou přednášku  

IRISDIAGNOSTIKA  
v pátek 13.3.2009 od 17 hodin  

zasedací místnosti na OÚ Vacov. 
 

         Oční diagnostika je jedna z alternativních metod, 
při které pomocí specifických znamének odborníci doká-
ží objevit nejen důsledky, ale i skryté příčiny zdravotních a  psychických dis-
harmonií. Oko je jako promítací plátno, na kterém jsou rozmístěny orgány 
těla. Oční diagnostika je vhodná pro každého  člověka  a dokáže  odhalit  
zdravotní  problémy  již  v počátku, takže člověk může předejít zdravotním 
potížím. Po skončení přednášky bude možno dohodnout individuelní vyšet-
ření. 
 

 
SDH Vacov srdečně zve  

na  
HASIČSKÝ PLES      

v sobotu 14.3.2009 od 20 hodin do obecního sálu 
Hraje Prima Quintett                                          Vstupné 80 Kč 

Bohatá tombola 

 
 

Připravujeme: 
 

Pořad baviče a herce JIŘÍHO  KRAMPOLA  
 
„ANI  KRAMPOL  NENÍ  DOKONALÝ“ 
tato show je složená z vyprávění herce o svých zážitcích a především to nej-
lepší z natáčení pořadu „Nikdo není dokonalý“ 



Číslo 2, 26. února 2009 
 

 
Společenská kronika 

 
V měsíci lednu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 
 

Jan Vlček                   Vlkonice   70 let 
Karel Staněk              Nespice    75 let 
Václav Vávra             Vacov       83 let 
Marie Kusíková          Nespice    85 let 
Františka Šatrová       Přečín       90 let 
 

 
*** 

 
         Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se 10. ledna 2009 
přišli rozloučit s naší drahou maminkou paní Marií Ketzerovou a 
doprovodili ji na její poslední cestě. Zároveň chceme poděkovat i 
těm, kteří se nemohli zúčastnit, ale byli s námi v této těžké době. 

synové Jaroslav a Ivan Ketzerovi s rodinami 
 
 
         Děkujeme tímto všem, kdo se přišli naposledy rozloučit s naší 
milou manželkou, maminkou a babičkou, paní Vlastou Strnadovou. 

manžel, syn a dcera s rodinami   

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. 
 

 

INZERCE 
 
• Pedikúra - odstranění kuřích ok, ztvrdlé kůže atd. Masáž chodidla v lednu zdarma. Po dohodě 

přijedu k  Vám domů. Meichsnerová  728 068 520. Od 120 Kč. 
 
• Německé a US věci z obou sv. válek vykoupí sběratel. Helma až 3500,- Kč, dýka až 5000,- 

Kč. Vykoupím též část nebo celou sbírku militárií. Tel. 603 481 642. 
 
• Prodává se  hospoda v Rohanově - informace  tel. 775 148 432. 
 
• Neradi obíháte finanční instituce? Nemáte přehled o nabízených produktech a myslíte si, že 

platíte zbytečné peníze? Bezplatně Vám pomohu vyřešit otázky a problémy ohledně financí. 
Více na 724 342 385 (Lenka Potužníková, nezávislý fin. poradce). 



S blížícím se jarem hledáme  
do týmu mladší i starší přípravky SK VACOV  

malé fotbalisty.  
Neváhejte a přijďte si s námi zakopat. 

Potřebné informace na tel. čísle 723 220 008.  

 
 

Ptákem roku 2009 je skorec vodní 
 

         Akci Pták roku vyhlašuje Česká společnost ornitologická už od roku 
1992, jejím cílem mimo jiné je upozornit veřejnost na zajímavé ptačí druhy 
a zvýšit zájem o ptactvo a přírodu. Ptákem roku tak už byl vyhlášen třeba 
racek chechtavý, poštolka obecná nebo vrabec domácí. Letos padla volba 
na skorce vodního.  
 

         Skorec vodní je nápadným a nezaměnitelným 
druhem. Dosahuje přibližně velikosti kosa, má kašta-
nově hnědou hlavu, tmavohnědě zbarvený vrch a re-
zavohnědý spodek těla, na kterém vyniká velká bílá 
náprsenka. S oblibou osídluje rychle tekoucí čisté 
vodní toky bohaté na kyslík, s kamenitým dnem a při-
rozenými břehy, především ve vyšších polohách – v pahorkatinách a na ho-
rách. V mimohnízdním období se vyskytuje také na pomaleji tekoucích vo-
dách v nížinách. 
         Dobrým poznávacím znakem je chování skorců. Přeletují velmi rych-
le, přímočaře a často těsně nad vodní hladinou, posedávají na kamenech 
uprostřed řek a potoků. Především se však neúnavně vrhají do tekoucí vo-
dy a po chvíli vyletují o řádný kus níže po proudu. Vše bez ohledu na roční 
období – od jara do zimy, kdy přesuny skorců ve vodě pod ledem působí 
na pozorovatele obzvlášť působivě. Schopnost potápět se je mezi pěvci 
ojedinělá. 
         Mezi hlavní negativní faktory, ohrožující skorce vodního, je možno 
uvést změnu či úplnou likvidaci vhodného hnízdního prostředí. Důsledkem 
regulace vodních toků, budování zavlažovacích systémů nebo vodních 
elektráren je často výrazné zpomalení rychlosti proudění nebo až dramatic-
ký pokles průtoku vody říčním korytem. Podobný vliv má i velkoplošné 
odlesňování na březích toků. 
         Rovněž rostoucí znečištění vody, následované snížením potravní  na-
bídky, ovlivňuje početnost skorců. Vzorovým příkladem je okyselování to-
ků, způsobené průmyslovými emisemi (v podobě kyselých dešťů), či vý-
sadbami čistě jehličnatých lesů podél řek. V kyselé vodě stoupá koncentra-
ce hliníku, která negativně ovlivňuje druhové složení a početnost vodních 
bezobratlých, tedy vhodnou potravu pro skorce. Snižuje se také dostupnost 
vápníku pro tvorbu skořápek samicemi a pro růst kostí mláďat.  
         Nejlepším způsobem jak skorcům (a nejenom jim) pomoci je zacho-
vat strukturně pestrou krajinu, protkanou rychle tekoucími a neznečištěný-
mi potoky a řekami, nabízející dostatek vhodné potravy a hnízdních příle-
žitostí.                                                       převzato z http://www.birdlife.cz 
 
Ti všímavější jistě ví, že se tento pták vyskytuje i na potocích v okolí Vaco-
va. 
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Pranostiky  
na březen 

 
Panská láska,  
ženská chuť a  
březnové počasí není 
stálé. 
 
V březnu vítr,  
v dubnu déšť - pak 
jistě úrodný rok jest. 
 
Březnové slunce má 
krátké ruce. 
 
Lépe od hada býti 
uštknut, než v březnu 
od slunce ohřát. 
 
Jestli březen kožich 
stáhl, duben rád by  
po něm sáhl. 
 
V březnu prach a  
v dubnu bláto -  
sedlákovi roste zlato. 
 
Březen bez vody -  
duben bez trávy. 
 
Suchý březen,  
studený duben,  
mokrý máj - bude v 
stodole ráj. 
 
Jak prší v březnu,  
tak také v červnu. 
 
Kolik mlh v březnu  
k nebi stoupá, tolik 
bude ještě mrazů  
po Velikonocích. 
 
Mlha v březnu  
znamená za 100 dní 
bouřku. 


