
Výročí v březnu 

 
 
26.3.1348 – Český král Karel IV. zahájil výstavbu Nového Města pražského. 
 
11.3.1744 – V Londýně byla založena aukční síň Sotheby's, nejstarší dosud 
fungující podnik tohoto druhu. 
 
30.3.1867 – Spojené státy americké zakoupily za 7,2 milionu dolarů Aljašku od 
Ruska. 
 
31.3.1889 – V Paříži byla slavnostně otevřena Eiffelova věž. 
 
23.3.1897 – Na Filozofické fakultě UK bylo povoleno studium i ženám. 
 
6.3.1899 – Německá firma Bayer registrovala značku Aspirin . 
 
20.3.1916 – Albert Einstein publikoval svou obecnou teorii relativity. 
 
5.3.1953 – V Moskvě zemřel Josif Stalin, sovětský diktátor. V týž den ve 
stejném městě zemřel rovněž hudební skladatel Sergej Prokofjev. 
 
9.31959 – Panenka Barbie byla poprvé představena na veletrhu hraček v New 
Yorku. 
 
2.3.1978 – Start sovětské vesmírné mise Sojuz 28. Členem posádky byl i 
Čechoslovák Vladimír Remek, první člověk ve vesmíru, který nebyl občanem 
SSSR ani USA. 
 
24.3.1989 – Ropný tanker Exxon Valdez  narazil na pobřeží Aljašky na útes, 
následkem čehož z něj uniklo na 40 000 tun ropy. 
 
3.3.1994 – V Mnichově zemřel český písničkář, básník a grafik Karel Kryl , jeden 
z hlavních představitelů českého protikomunistického protestsongu v letech 1968–
1989. 
 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 
 

Rada obce Vacov se na zasedání dne 21.3.2012 zabývala: 

• Pronájmem areálu koupaliště na další období. Na základě zveřejnění tohoto záměru 
na stránkách obce se přihlásilo pět uchazečů. Rada obce se seznámila s předloženými 
nabídkami. Konečné rozhodnutí bude provedeno do 15.4.2012. 

• Konkurzním řízením na ředitele ZŠ a MŠ ve Vacově.  
 Rada obce Vacov  oznamuje vyhlášení  konkurzního řízení na vedoucí pracovní  mís to 
 ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Vacov, Miřetice 38. 
 Uzávěrka  přihlášek je dne 30.4.2012. 
 Bližší informace na www.vacov.cz 
 Starosta v této souvislosti písemně oslovil: ředitele ZŠ a MŠ Vacov,  předsedkyni 
 školské rady při ZŠ a MŠ, krajský úřad,  Českou školní inspekci, odborníka v oblasti 
 státní správy ve školství  a požádal je o jmenování členů konkurzní komise. 
 RO za zřizovatele jmenovala (na základě hlasování) do konkurzní komise                  
 paní Pavlu Valtovou a Ing. Zdeňka Nováka. Předsedkyní této komise byla jmenována 
 paní Pavla Valtová. Předsedou komise musí být,  v souladu se zákonem                       
 č. 561/2004 Sb.,  zástupce zřizovatele ZŠ a MŠ.  
 
Další informace: 
  
• V souvislosti s malým slavnostním aktem u příležitosti dokončení rekonstrukce a 

přístavby budovy zdravotního střediska bych chtěl poděkovat občanům za velký zájem  
o toto dílo. Přesto, že se akce konala v pátek od 13.30 hodin (pracovní doba), zúčastnila 
se jí řada občanů. Obrovský zájem o prohlídku prostor a stejně tak vozidla záchranky 
byl i  následující sobotní dopoledne.  

 Určitým zklamáním (ne zas až tak velkým vzhledem k dosavadním zkušenostem) byl 
 postoj sdělovacích prostředků, kterým bylo dne 27.2.2012 konání této akce písemně 
 oznámeno a zástupci byli též pozváni. MF dnes se telefonicky dotázala na určitá fakta 
 (v pátek před otevřením, kdy bylo nejméně času) a Listy Prachaticka nereagovaly 
 vůbec.  
 Jsem přesvědčen, že se určitě nejednalo o až tak bezvýznamnou akci. Ve Vacově 
 vznikla po Prachaticích, Vimperku a Volarech čtvrtá základna Zdravotnické záchranné 
 služby Jihočeského kraje v okrese Prachatice. Priority řady sdělovacích prostředků jsou 
 však zřejmě jiné. O tom se můžeme denně při náhledu do tisku přesvědčovat.  
 Záležitost, která má zásadní význam nejen pro naši obec, ale i celý zdejší region,  
 zřejmě  mezi priority nepatří. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

Pozvánka 
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov svolaného na  

29.3.2012 od 19.00hod. 
Návrh programu byl zveřejněn na stránkách obce - www.vacov.cz a na obecních 

vývěskách. 
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DUBEN  2012 

Bohoslužby o 
Velikonocích: 

 
1.4. Květná neděle 11.30  
 
5.4. Zelený čtvrtek 18.00 
 
6.4. Velký pátek -   
Křížová cesta 16.00 
Obřad 17.00 
 
7.4. Bílá sobota -   
Výstav Nejsvětější 
svátosti oltářní 10.00-
14.00 
 
8.4. Boží hod  16.00 
 
9.4. Pondělí velikonoční 
11.30   
Rozpis bohoslužeb 
okolních farností najdete 
ve vývěsce u kostela. 

 
 

 
Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby 

JčK  
 

 Dne 16.3.2012 byla v budově nově zrekonstruovaného 
zdravotnického střediska  ve Vacově slavnostně otevřena  nová 
výjezdová základna ZZS JčK. Bylo zde vytvořeno plně 
dostačující zázemí pro posádku záchranné služby, včetně nově 
vybudované garáže s potřebným příslušenstvím. 
 Tato posádka má k dispozici plně vybavené vozidlo a 
slouží k zásahům u akutních, zdraví a život ohrožujících stavů. 
V těchto případech je nutné volat dispečink ZS (tel. č. 155), 
který po zjištění potřebných údajů okamžitě vyšle vůz  
záchranné služby. 
 Zároveň žádáme občany, aby si řádně označili své domy 
popisnými čísly, což při výjezdu  umožní  lepší orientaci, a tím 
i urychlení zásahu. 
 Je třeba též  upřesnit, že se nejedná o ambulanci 
lékařské  pohotovostní služby.  Proto v ostatních případech 
onemocnění se občané mohou obrátit na příslušného 
obvodního lékaře, v mimopracovní době na pohotovostní 
lékařskou službu  v nemocnicích v  Prachaticích a ve 
Strakonicích. 
 Provoz výjezdové základny  ZS ve Vacově bude 
zahájen 2. dubna 2012. 
 Přejeme všem, aby číslo 155 museli volat co nejméně a 
aby v případě nutnosti zásahu záchranné služby byli s touto 
službou spokojeni. 

 
Za záchrannou službu Prachatice 

                                                                  MUDr. R. Heřman 



Masopust 
 

 V neděli 19. února prošel Přečínem tradiční maškarní průvod. 
Navzdory lehce deštivému a nevlídnému počasí byl masopustní 
průvod opět veselý, pestrý a barevný, zkrátka vystrojený, jak tradice 
káže. Ani letos nechyběla spousta masek, nápadů, legrácek a maškary 
opět sklidily zaslouženou pozornost a uznání dětí i dospělých. 
 
     Kolem druhé odpoledne se průvod zformoval a vyrazil směrem 
k Přečínským chalupám, odtamtud pak na svou pouť Přečínem. Čelo 
průvodu jako vždy tvořili šašci, nechyběl ani koňský handlíř 
s kobylou a židy, kominík, kterému děkujeme za všechny rodiče za 
nesmyvatelné saze pro štěstí na tvářích dětí, farář, hastrmanka, 
čarodějnice, prase, mimina, jakýsi zrzavý lesní savec, o dostatek 
štěrku na všech možných a nemožných místech se postaral silničář, o 
hudbu a zpěv tradiční harmonikářské duo. Zvláště je třeba ocenit 
originalitu dráteníka, jehož nenechavé ruce neopomněly přidrátovat 
kdejakou kliku na dveřích a kočárek s nemluvnětem k vratům. 
 
      Den před Popeleční středou, v úterý 21. února, vyvrcholily 
masopustní oslavy maškarním rejem v obecním sále ve Vacově, kde 
masopustní veselice pokračovala až do pozdních nočních hodin. 
Maskovaných návštěvníků zábavy dorazilo poměrně velké množství, 
některé masky zde nerejdily poprvé, některé byly naopak zcela nové, 
ale slušelo i tančilo to všem. Byli zde k vidění například: upír, myši, 
vrba, krtek, fantomas, karkulka, Elvis, indiánka, jeptiška, slepice, 
jeskynní žena, roztleskávačka, pirát, mušketýr, mušketýrka, 
prezidentský pár USA, motýl, šašek, Hardy, smrtka, poustevník, 
berušky, Chaplin a další. 
     K tanci i poslechu hrála jako každý rok skupina Táta a Já, 
tentokrát v pozměněné sestavě. Šenkýřky (z nichž jedna působila 
velice japonsky) a obsluha si zaslouží velké poděkování za rychlé 
zásobování všemi možnými nápoji.  
 
Výsledky vyhlášení soutěže o nejlepší masku:  
Jeskynní žena, vrba, berušky, karkulka, mušketýrka, slepice, myška, 
roztleskávačka 
 
     Popeleční středou bylo masopustní období zakončeno a nastává 
čtyřicetidenní postní období, období meditační, očišťující, ale také 
plné lidových obyčejů a zvyklostí a je na každém z nás, jakým 
způsobem tento čas využije. 
 
 Přeji krásné, slunečné a kvetoucí jaro. 

Markéta Kalinová, Přečín 
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Otevření zdravotního střediska ve Vacově 

 
Vacovský region a Vacov samotný se neustále rozvíjí. Známkou tohoto trendu je i fakt, že 

se Obecnímu úřadu ve Vacově   podařilo vytvořit důstojné zázemí pro poskytování zdravotnických 
služeb. Kromě rozsáhlé rekonstrukce původního objektu  došlo i k přístavbě budovy pro zázemí 
Zdravotnické záchranné služby. Plody této rekonstrukce byly odhaleny v pátek 16. března 2012.  

Ještě před tím, než starosta obce Miroslav Roučka představil celý projekt, vzpomenul 
osobnost Bohumíra Doula. Jeho osud byl sice tragický, to ale nic nemění na jeho přínosu obci. 
„Bývalý praktický lékař Bohumír Doul zde strávil kus svého života a zasadil se o nadstandardní  
poskytování zdravotních služeb ve Vacově, včetně LSPP (lékařské služby první pomoci)," uvedl 
starosta obce. 

Řadu  přihlížejících občanů z Vacovska pozdravila i Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně 
hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociální a zdravotnictví.  Dále následoval krátký projev 
RNDr. Jany Krejsové, radní Jihočeského kraje pro oblast školství a mládeže. Ředitel záchranné 
služby MUDr. Marek Slabý v úvodním slovu zdůraznil význam nové základny: „Záchranná služba 
vnímá vacovskou základnu jako plnohodnotné výjezdové stanoviště. Základna leží mezi 
Vimperkem a Strakonicemi, kde docházelo k prodlevám díky špatnému stavu vozovek a špatným 
podmínkám v zimním období. Systém složení posádek bude podle modelu rendez-vous.                 
To znamená, že nejprve pojede řidič se zdravotníkem, v případě nutnosti bude pak povolán lékař." 
Podle informací ředitele záchranky se po vzoru Vacova zvažuje o vybudování dalších základen na 
Jindřichohradecku nebo na Lipensku. 

Snaha o přebudování zdravotního střediska začala již v roce 
2007. Došlo ke zpracování projektové dokumentace, realizace 
však závisela na získání dotačních prostředků.  Po několika 
neúspěšných pokusech byl projekt nakonec podpořen                
z  5. výzvy ROP Jihozápad.  Stavební práce odstartovaly na 
přelomu května a června roku 2011. „Chtěl bych při této 
příležitosti poděkovat projektantovi Ing. Petru Lampovi a 
zhotoviteli, firmě Aldast s.r.o., za odvedenou práci.“ dodal 
starosta. 
Celý slavnostní akt zakončil symbolický výjezd sanitky, ty 
skutečné vyjedou až  2. dubna. Poté si mohli občané projít celý 

komplex a prohlédnout si, v jakém zázemí budou poskytovat své služby sloužící záchranáři, kde 
bude ordinovat dětská a zubní lékařka,  praktický lékař pro dospělé nebo gynekolog. V přízemí 
nechybí ani prostory pro lékárnu. 

V souvislosti se stávající ordinací dětské lékařky pan starosta Roučka zmínil informaci, že 
se zvažuje demolice tohoto objektu. Nad vacovským náměstím by mohla vyrůst nějaká nová, 
vzhlednější budova a park. „Vše je ale jen o jedné maličkosti, totiž o penězích," pousmál se 
starosta. 

Nové zdravotní středisko je po vystavení domu pro seniory, zrenovovaném náměstí, 
vybudování víceúčelového kulturního zařízení i po jiných klíčových investicích další chloubou 
obce Vacov. Skutečnost, že zde nyní sídlí záchranka, uklidní jistě nejen všechny Vacovské, ale také 
obyvatele Zdíkovska, Stašska nebo jihozápadního cípu strakonického okresu. Dojezdové časy se 
totiž zredukují z řádů desítek do řádů jednotek minut. Všichni hosté si přáli, aby lidé nové středisko 
navštěvovali jen sporadicky a sám ředitel Zdravotnické záchranné služby vyjádřil přání, aby sanitka 
nemusela vyjet ani jednou za celý rok. 

Jakub Vácha, (text z vimperk.eu) 
redakčně upraveno 

Více fotek z otevření zdravotnického střediska najdete na stránkách obce Vacov. 



Pozvánky na akce : 
 

Obec Vacov  srdečně zve na českou komediální klasiku, vyprávějící o 
jednom sporu a také o české tvrdohlavosti, furiantství a mezilidských 

vztazích v podání Spolku divadelních ochotníků “KOLÁR“ ze Strašína. 
 

NAŠI FURIANTI 
v sobotu 28.4.2012 od 20,00 v obecním sále. 

Předprodej vstupenek od 28.3.2012 v obecní knihovně. 
VSTUPNÉ 50,-  Kč 

 
 

Obec Vacov pořádá zájezd na divadelní hru  
ROBIN HOOD 

dne 31.8.2012  Otáčivé hlediště Český Krumlov 
Vstupné 720 Kč, rezervace vstupenek v obecní knihovně  

p. Valtová, tel.: 388431270.  
 

***** 
 

BABY CLUB VACOV   
Vás srdečně zve na jarní vacovské akce pro děti i dospělé: 

 
                                     PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
                   Kdy: 29.4.2012.  Kde: Vacov-louka u paneláku. 
                            Slavnostní zahájení: v 17:00 hodin. 
                 Přijďte se s námi rozloučit se zimou a přivítat jaro. 
                  Program bohatý, občerstvení a muzika zajištěna.  

 
 

   „RYTMY A TÓNY JARA“ 
Hudební neděle pro nejmenší 

             ve spolupráci s p.uč. Irenou Hartlovou.  
              Neděle 15.4.2012 od 16:00 do 17:00 hodin  
                       na obecním úřadě v zas. místnosti. 
        Vítáni jsou maminky i tatínci s dětmi od 2 do 6 let. 
 
 

                           
,,PLETEME ZE ZLATÝCH STRÁNEK" 

                                      Ruční práce pro dospělé.  
               Přijďte se naučit velmi zajímavou a levnou techniku pletení 
           tzv. papírových proutků, ze kterých si můžete vyrobit naprosto vše, 
           co Vám fantazie dovolí - košíčky, krabičky, ozdoby, věnečky, vázy.... 
           Dne 10.4.2012 v 19.00 hod. ve Vacově - OÚ zasedací místnost. 
                            Moc se na Vás těší Maruška Šefrnová. 
 
Všechny tyto akce budou publikovány na informačních letácích v naší obci. 
        Moc děkuji všem sponzorům a těm, kteří se na těchto akcích podílejí. 
 

                                 Těším se na Vás, Veronika Šturmová  
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Nové knihy 
 

Stieg Larsson: 
Milénium 1.-3. díl 
 
Corinne Hofmannová: 
Bílá Masajka  
(podle skutečného pří-
běhu) 
 
Syrie Jamesová: 
Tajné deníky Charlotty 
Brontëové 
 
Sarah Larková: 
Volání ptáka kivi 
 
Anna Březinová: 
Růže pro císařovu mi-
lenku             
 
Pavel Jansa: 
Záskok za pánaboha 
(detektivka) 
 
Hana Whinton: 
Císařova hvězda 
(historický román) 
 
Elizabeth Nobleová: 
Dívka od vedle 
 
Cecelia Ahernová: 
Dívka za zrcadlem 
 

***** 
 

Číslo 3 časopisu          
d Test testuje: 
 
� smetany ke šlehá-

ní 
� smetany na vaření 
� sekačky 
� letní pneumatiky 
� tiskárny 
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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 3, 27. března 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci únoru  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu  
těmto občanům: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***** 
 

Sbor dobrovolných hasičů Vacov 
srdečně zve na: 

 
III. ro čník turnaje v karetní hře„ KAČABA“  
v sobotu 7.4.2012 v obecním sále ve Vacově. 
Program: 
8:30 – 9:30       Prezence  a losování míst 
10:00              Zahájení turnaje 
10:00 – xxxx       Hra v karty ( Kačaba ) 
12:00                   Oběd  
V odpoledních hodinách vyhlášení výsledků a ocenění nejen nejlepších !!! 
Startovné: 200 Kč. V ceně startovného je zahrnut oběd a vstupenka na 
večerní taneční zábavu. 
Do turnaje je nutné přihlásit se předem  
v restauraci U Milušky nebo  
na tel. čísle 607 827 660 ( Michal Roučka) 

 
 
 

VELIKONO ČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU 
dne 7.4.2012 od 20 hod.  

v obecním sále. 
Hraje RENESANCE. 

 
 

PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU, 
všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů. 

Sraz dne 1.5.2012 v 10.00 hod. na autobusovém nádraží. 
Účast na strojích potvrďte na tel. čísle 728327730. 

Vítáni jsou občané s mávátky a transparenty. 

Grabmüller Jaroslav Vlkonice 70 let 

Kozáková Anna Čábuze 75 let 

Roučková Anna Vlkonice 82 let 

Vlčková Zdeňka Lhota nad Rohanovem 83 let 

Němcová Marie Lhota nad Rohanovem 84 let 

Oznámení : 
 

občané,  
kteří provedou  

jarní úklid kolem 
svých domů, mohou 

požádat na OÚ  
o odvoz smeteného 

materiálu. 
 

Tel.: 388 323 755 
Vladimír Chum, 
stavební technik 
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Ze sportu 

      
                                                          MLADŠÍ   PŘÍPRAVKA 
 

     Zimní halový turnaj odehráli i benjamínci klubu. Účast byla nejdříve ohrožena 
začínajícími jarními prázdninami a plánovanými lyžařskými závody na Javorníku, ale 
nakonec vše dobře dopadlo a v sobotu ráno 3. března kluci vyrazili se Standou 
Macholdou do Prachatic.  
     Tam na ně čekalo 5 družstev. Hrálo se vyřazovacím způsobem, a přesto, že kluci na 
turnaj odjeli  pouze v počtu základní sestavy, tzn. 4 + 1, vybojovali si 3. místo. Odměnou 
jim byla bronzová medaile na krku a krásný pohár. A nebylo to jediné ocenění, které 
putovalo do Vacova. Šestiletý Pepa Němec byl vyhlášen nejmladším účastníkem turnaje. 
Tolik slávy najednou, to se musí oslavit, pravil trenér a rodiče, kteří se turnaje také 
zúčastnili. Proto se hned ze stadionu jelo do cukrárny a tam se tento vydařený den  
zakončil 

 
 

 
                                                                             
 

 (dm) 

 
 

2. HALOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ OSEK 2012 
 

 Starší žáci SK Vacov nechyběli ani na 2. halovém turnaji v Oseku, konaném ve dnech 
10.3. a 18.3.2012. Termín 1. turnaje připadl na konec školních prázdnin a některé děti se 
nestačily vrátit z jarních pobytů s rodinami. Oslabený celek Vacova porazil Mirovice 5:0, 
remizoval s Osekem 2:2 a poprvé prohrál se Starým Smolivcem 2:3 (za Vacov skórovali: 
Carvan 6, Tesař 1, Jírovec 1, Král 1). 
 Naši žáci si vše vynahradili 18.3.2012 a v plné sestavě navázali na výsledky 1. turnaje. 
Porazili Osek 2:1, Mirovice 5:2, Bělčice 9:0, Starý Smolivec 6:1 (za Vacov: Valta 4, Jírovec 4, 
Carvan 4, Vintr 2, Král 2, Buček 2, Tesař 1, Štěrba 1,  Sojka 1, Kopáčik 1), získali tak 16 bodů, 
skóre 31:9 a to stačilo na 2. místo za Starým Smolivcem s 18 body.  

(pv) 

******* 

Srdečně zveme na                                                  
COUNTRY ZÁBAVU                                                                                                               

v sobotu 21.4.2012 od 20 hodin v obecním sále. 

Hraje skupina PIC*NIC .  

Vacov : Netolice 6 : 2 Sliacký 1, Vlček T. 5 
Vacov : Prachatice A 2 : 6 Vlček T. 2 
Vacov : Prachatice B 5 : 1 Vlček T. 5 


