
Výročí v listopadu 

8.11.1620 – Propukla na Bílé hoře u Prahy bitva, jejíž výsledek bez 
nadsázky rozhodl o osudu zemí Koruny české na dalších bezmála 300 let. 
Stavovská armáda byla po dvouhodinovém boji poražena a zahnána na 
útěk dobře vycvičenými spojeneckými vojsky císaře Ferdinanda II.           
a Katolické ligy. Na bojišti zůstalo asi 6.000 mrtvých. Porážka znamenala 
definitivní konec českého stavovského povstání, po ní nastalo období 
katolické protireformace a posléze i národního útlaku ze strany vládnoucí 
dynastie. 
 
28.11.1695 – byl v Plzni skutečně oběšen vůdce  chodského povstání 
„Psohlavec“ Jan Sladký Kozina, který podle pověsti Aloise J iráska 
zvolal těsně před popravou „Lomikare, Lomikare, do roka a do dne zvu tě 
na soud Boží“. Chodové bránili své výsady, zaručující jim, vzhledem                 
k jejich zvláštnímu postavení strážců hranic, v té době neobvyklou 
nezávislost na vrchnosti. Povstání proti Volfu Maxmiliánovi Lamingerovi 
„Lomikarovi“  vypuklo v roce 1693 a skončilo porážkou Chodů. Výsady 
11 chodských vesnic Leopold I. s konečnou platností zrušil. 
 
28.11.1896 – První metro na evropském kontinentě začalo jezdit         
v Budapešti. 
 
9.-10.11.1938  – V noci z 9. na 10. listopadu došlo k tzv. Křišťálové noci, 
která zahájila dosud největší pronásledování Židů v Německu. Ministr 
propagandy Joseph Goebbels zorganizoval vypalování synagog, 
drancování židovských obchodů a hanobení a zabíjení tisíců příslušníků 
židovského náboženství. 
 
15.11.1978 – Česká televize poprvé vysílala první díl oblíbeného seriálu 
Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města. 
 
29.11.1989 – Federální shromáždění zrušilo ústavní článek o vedoucí 
úloze  komunistické strany ve státě a společnosti.  
 
7.11.1992 – Zemřel v pražské nemocnici na Homolce Alexander Dubček. 
Podlehl vážným zraněním, které utrpěl při autonehodě na dálnici 
nedaleko Humpolce v září téhož roku. 
 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Oznámení 

 
Koncert                  

Yvonne Přenosilové 
dne 21.11.2015 

je z důvodu 
hospitalizace             

a následného léčení 
zpěvačky                  

ZRUŠEN. 
 

Zakoupené 
vstupenky budou 

proplaceny               
v Obecní knihovně               

ve Vacově,                          
tel.: 388 431 270. 

 



Z obecního úřadu 
Dne 24.09.2015 proběhlo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. 
Přítomno bylo 11 zastupitelů, 4 byli omluveni. 
• Bod 5 se týkal pořízení změny č. 3 územního plánu obce Vacov. Od vydání ÚP v roce 2013 

byla evidována řada nových žádostí o změny. V současné době probíhá zpracování návrhu 
změny ÚP č. 1. Tato změna řeší vypuštění trasy plynovodu včetně ochranného pásma na 
území obce Vacov. Této změně předcházelo zpracování obdobného dokumentu KÚJčK, který 
již s plynovodem zde nepočítá. Změna ÚP Vacov č. 2 řeší využitelnost pozemků v areálu 
bývalého zařízení Fezka Strakonice pod Benešovou Horou. Změnu inicioval nový majitel 
tohoto zařízení prostřednictvím architekta, který tuto záležitost řeší individuálně. V případě 
změny ÚP č. 3 bylo posuzováno 19 žádostí. Většina z nich se týkala žádostí vlastníků 
pozemků o jejich zařazení do zastavitelných ploch. Stavební zákon ukládá pořizovateli                
v ust. § 55 odst. 4 prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy,  a tudíž 
potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Vyhodnocení předložených žádostí                       
(v návaznosti na  stavební zákon) bylo před jejich projednáním v  zastupitelstvu provedeno                    
MěÚ Vimperk, odborem územního plánování. Zastupitelstvo obce Vacov vzalo na vědomí 
závěry vyhodnocení dle § 55 odst. 4 st. zákona a hlasováním rozhodlo nevyhovět                     
8 předloženým žádostem a dále vyhovět 11 požadavkům na prověření možných změn ÚP 
včetně vymezení zastavitelných ploch. K těm se bude v rámci následného procesu vyjadřovat 
řada dotčených orgánů.  

 Pozn. Konkrétní přehled žádostí, kterým bylo a nebylo vyhověno je zveřejněn na stránkách 
 obce (zápis ze zasedání zastupitelstva). 
• Bod 6 se opětovně týkal záměru revitalizace druhé části náměstí. Starosta přednesl 

zastupitelům návrh investičního záměru řešení předmětného prostoru o celkové výměře cca 
2700 m². O předloženém záměru bylo předem jednáno ve stavební komisi a radě obce. Tento 
proces navazoval na usnesení zastupitelstva obce ze zasedání dne 25.6.2015. Ve skutečnosti 
lze uvést, že záměr řeší demolici veškerých objektů v tomto prostoru, zřízení parku s 
doprovodnou infrastrukturou a výstavbu víceúčelové budovy o přiměřené velikosti a vhodně 
zakomponované do předmětného prostoru. Předpokládané náklady (orientační) byly 
stanoveny na cca 13 mil. Kč včetně DPH. Po následné diskuzi k tomuto bodu zastupitelé 
předložený investiční záměr schválili. 

 
Z další činnosti: 
• Výběrové řízení proběhlo na veřejnou zakázku na služby. Jednalo se o zpracování 

dokumentace ve stupni provedení stavby (DPS) na akci „Rekonstrukce ČOV Vlkonice“. 
Nejvýhodnější nabídku dodala firma VAK Projekt s.r.o. České Budějovice, a to ve výši        
328.000,- Kč bez DPH. Rada obce schválila vítěznou nabídku za uvedenou cenu. 

 Žádost o dotaci s prováděcím projektem, položkovým rozpočtem a řadou dalších náležitostí 
 musí být předložena na SFŽP nejpozději do 5.1.2016. 
• Starosta jednal na biskupství v Českých Budějovicích ve věci pozemků „Pod 

dubem“ (historický majetek církve). Komunikace probíhá i se Státním pozemkovým úřadem, 
který má předmětné pozemky v nejbližší době církvi vydat. Dohodnuto bylo, že ihned poté 
bude řešen jejich prodej („na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“) obci Vacov. 

• V Benešově Hoře probíhá v souladu s úspěšně vyhodnocenou grantovou žádostí čistění                  
a oprava hasičské nádrže. Práce provádí na základě nejvýhodnější dodané nabídky 
firma Swietelski stavební s.r.o.  

• Dokončena byla oprava mostu přes řeku Spůlku v Nespických Chalupách. Objednány 
byly tlakově impregnované trámy, jejich cena činila 106.000,- Kč s DPH. Skutečností však je, 
že trámy bez tlakové impregnace bylo vždy nutno po velmi krátkém čase měnit. Vlastní 
výměnu provedli pracovníci obce včetně nátěru zábradlí. 
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• Průběžně probíhá příprava techniky na zimní období. Komplexní 

obnovu doznal sypač za traktor. Zakoupeny byly přiměřené zásoby 
posypového materiálu a soli. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

Výlov rybníka 
 V sobotu 10.10.2015 se konal v pořadí 3. výlov obecního rybníku 
„Židák“ v Přečíně. Kapři zde byli rok a půl poctivě krmeni               
a předchozí dva výlovy vždy splnily očekávání. I tentokráte byly  ryby 
poměrně „slušně vykrmené“, odchycené množství však bylo určitým 
zklamáním. Přestože úhyn nebyl v podstatě viditelně zaznamenán (ani 
vrchním porybným p. Hejpetrem), vylovena byla méně než třetina 
násady. Tato skutečnost však nic nezměnila na tom, že občané, kteří se 
této akce zúčastnili, zde příjemně strávili odpoledne a někteří                   
i podvečer. Pan Hořejš s pomocníky připravoval na grilu pochoutky                 
z vylovených ryb, což všichni, kteří ochutnali, velmi ocenili. Pro dobrou 
náladu zahrál p. Kordík na harmoniku, o občerstvení se postaral             
p. Lešák. 
 I přesto, že se vždy nezadaří dle očekávání, bude v této tradici         
i nadále pokračováno. 

Pavla Valtová 

31.10.2015 Drakiáda 
 
31.10.2015 Hubertská 
taneční zábava 
 
8.11.2015 Setkání 
seniorů 
 
14.11.2015 Martinské 
posvícení Javorník 
 
29.11.2015  
Divadelní představení 
pro děti a rozsvícení 
vánočního stromu 
 
4.12.2015 Vypouštění 
balónků a jarmark 
 
6.12.2015 Mikulášská 
pouť a Harmonikáři 
 
18.12.2015 Koncert 
Petry Černocké 

Důležité informace 
 

• Upozorňujeme tímto občany, aby nepouštěli neznámé osoby do bytů a stavení, nepřebírali 
za úplatu od cizích osob žádné zásilky či balíčky, a neuzavírali podpisem bez důkladného 
prostudování jakékoli smlouvy či nabídky. Pohyb „podezřelých osob“, které budou 
vykazovat některou výše uvedenou činnost, je vhodné nahlásit policii, případně na obecní 
úřad. 

• Upozorňujeme majitele rodinných domků, že mohou v rámci OPŽP, prostřednictvím 
Jihočeského kraje, žádat o získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace“. 
Podpora může být přidělena (při splnění stanovených podmínek) na výměnu kotlů na 
pevná paliva s ručním přikládáním za: tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový 
kondenzační kotel. Nyní probíhá předběžné dotazníkové šetření. Podrobné informace 
včetně dotazníkového formuláře lze najít na stránkách KÚJčK, a to:  

  http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1 
          http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/  
          http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_15  
 



Vítání občánků  
 Obřadní síň ve Vacově byla v nedělním dopoledni ve slavnostním. Starosta obce, pan 
Miroslav Roučka, zde přivítal 11 nových občánků obce (6 chlapců a 5 děvčátek), kteří se narodili 
od posledního (jarního) vítání. Protože tolik miminek s bohatým rodinným doprovodem se 
najednou do obřadní síně nevejde, měli jsme slavnosti dvě. Děti z mateřské školy je uvedly svým 
půvabným vystoupením pod vedením paní učitelky Pálové, jejich starší kamarádi předvedli své 
pěvecké schopnosti přítomným několika písničkami za hudebního doprovodu paní učitelky 
Kovářové. 
 Po krátkém projevu starosty a podpisech rodičů do pamětní knihy následovalo nezbytné 
fotografování a předání finačního příspěvku obce, květiny a tradiční dřevěné hračky od místního 
dlouholetého sponzora.  
 Přejeme novým občánkům i jejich rodinám pohodový život a samý úsměv. 

Jana Blatná 
 

 

     

 

 

 

 

 

  Tomáš Pešl                                                                               Jiří Bedlivý 

 

 

 

 

 

 

 

 Daniel Roučka             Anežka Lukášová 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Machová            Lukáš Špalek 
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  Růžena Moutelíková      Matyáš Zelenka 

 

 

 

 

 

 

 Ema Havlanová                                                Ondřej a Klára Daňhovi 

 

Chovatelův dvorek 

 Takže se po krátké odbočce opět vracíme k tématu českých králíků. Další v pořadí je 
plemeno „český červený králík“. Jeho vývoj, resp. plemenitba byla ještě komplikovanější než u 
českého albína a stejně tak i jeho současné rozšíření mezi chovateli je velmi sporadické. V roce 
2014 bylo oficiálně registrováno pouhých 150 ks chovných králíků. Toto plemeno bylo 
vyšlechtěno před rokem 1940 panem Theodorem Svobodou z Modřan (dnes součást Prahy 4), 
známým a uznávaným chovatelem a posuzovatelem. Uznané jako originální české plemeno bylo 
v roce 1959 složitě až na třetí pokus a následně do jeho rozšíření zasahovala celá řada vlivů 
lidských a i politických. Hlavně a zřejmě nejvýznamněji se na jeho rozšíření a dalším vývoji 
„podepsalo“ uznání plemene saského zlatého králíka v tehdejší NDR. Jeho stavy se pohybovaly 
dlouhá léta pouze v několika kusech, maximálně desítkách kusů. K jeho perspektivám snad 
můžeme být vzhledem k nadšení našich kolegů chovatelů optimističtí. Vypadá to, že zájem o 
jeho ustálení v chovech je značný a  snad postupně dojde k jeho 
většímu rozšíření. Jde o králíka malého plemenného rámce ve 
svítivě žlutočervené barvě. Chovná hmotnost se pohybuje v 
rozmezí 2,5 až 3,2 kg. V souvislosti s jeho malým rozšířením v 
chovech se vyskytuje celá řada chyb v zabarvení, tělesném 
rámci i hmotnosti díky různým přídavkům z podobných plemen, 
kterými se chovatelé snaží vylepšovat vlastnosti toho plemene. 
Uvidíme, co přinese budoucnost tohoto zajímavého českého 
králíka a jak se s tím naši kolegové chovatelé vypořádají.   

Jaroslav Kubát 



Pozvánky na akce: 

                                             
BABY CLUB VACOV                                                                                    

zve na již tradiční                                                                                              
6. VACOVSKOU DRAKIÁDU                                                                               

v sobotu 31.10.2015 od 15.00 hod. - Kouzelná louka. 
Teir - sokolnická spol. Michala Procházky, výtvarná dílna manželů 

Balvínových, Jana Chládková - malování na obličej.  
Občerstvení zajištěno.                                                                                             

Moc se na Vás těší Veronika Šturmová. 
 

***** 
 Myslivecké sdružení Podhájí Vacov                                 

srdečně zve na tradiční                         
HUBERTSKOU ZÁBAVU 

v sobotu 31.10.2015 od 20.00 hod. v obecním sále. 
Vstupné 100,- Kč, hraje Duo Návraty. 

Bohatá zvěřinová tombola. 
Předprodej vstupenek v obuvi u Paterů. 

 
***** 

Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                                            
9 . SETKÁNÍ SENIORŮ                                                                                   

s malým pohoštěním                                                                                                   
v neděli 8.11.2015 od 14.00 hod. v obecním sále.                                                  

Hudební a kulturní doprovod.                                                                  
Dopravu možno objednat telefonicky                                                                            

na OÚ Vacov  - Pavla Valtová tel.: 388 431 270. 

  
***** 

Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov                                               
zvou na                                                                                              

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
a divadelní představení pro děti 

TROCHU POPLETENÁ POHÁDKA. 
Obecní sál Vacov, 29.11.2015 v 16.30 hod., vstupné 50,- Kč.                      

Po skončení pohádky společně v 17.30 hod. rozsvítíme vánoční strom. 
  

***** 
 

Obec Vacov 
srdečně zve na  

PETRU ČERNOCKOU 
v doprovodu Jiřího Pracného 

v pátek 18.12.2015 od 20.00 hod. 
v obecním  sále ve Vacově. 

Vstupné 180,- Kč,  
předprodej vstupenek  v Obecní knihovně                 

ve Vacově,   
Pavla Valtová, tel. 388 431 270. 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Zdeněk Janík 
Srdce na dlani 
 
Vladimír Šindelář 
Kriminální příběhy ze 
staré Šumavy 
Kriminální příběhy ze 
Šumavy 
 
Anthony Doerr 
Jsou světla, která 
nevidíme 
 
Petra Zhřívalová 
Šťastní & veselé 
   
Sandra Brown              
Nízký tlak 
Adamův pád 
  
Robin Cook             
Vražedná aplikace 
 
John Irving             
Svět podle Garpa   
 
Joy Fielding 
Až ji uvidíš  
 
Jeffery Deaver 
Žhavé zprávy  
Manhattan je můj život  
Krvavá řeka 
 
Scott Forbes  
Planeta Země jako 
stavebnice     
Lidské tělo jako 
stavebnice  
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Společenská kronika 

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

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Poděkování 

 Prostřednictvím Vacovského zpravodaje chci poděkovat 
MUDr. Marii Křížové a sestřičkám Ludmile Zlochové a Haně 
Uhlířové za několikaletou  péči o můj zdravotní stav, zvláště pak po 
cévní   mozkové příhodě. Moc děkuji a vážím si jejich práce. 

Milan Mašek, Vimperk 

 
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. Lenka Špejzlová.  

 
Redakce si vyhrazuje             

právo krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Inzerce 

• Vážení občané, informujeme vás o možnosti odkoupení lesního pozemku - holiny                          

v k.ú. Čábuze, parcelní číslo 404, výměra 9.562 m². Cena k jednání 4,- Kč/m². V případě zájmu 
volejte na tel. číslo 730 172 334 nebo pište prostřednictvím emailu na envici@seznam.cz 

 
• Pronajmu obchodní prostory na náměstí ve Vacově. Tel.: 602 648 368. 
 
• Výkup padaných jablek. Vrbice u OÚ, každou středu a neděli 15.00 - 16.00 hod. Info na 

tel.: 736 225 490. 
 
• Pronajmu 3+kk ve Vlkonicích. Tel.: 723 338 694. 
 
• Navštivte znovu otevřenou nekuřáckou restauraci v Penzionu Plus. Domácí kuchyně, 

chuťovky k pivu, pro děti dezerty, příjemné a klidné prostředí, možnost uspořádání 
rodinných oslav, podnikových večírků, pohřebních hostin. Otevřeno denně Po-Pá 15-22,           
So-Ne 11-22 hodin. 

 
• Dne 14.11.2015 bude nově otevřen hostinec v obci Chvalšovice. Každý pátek hraje 

harmonika. Dobré pivo, výborné víno a pochutiny jsou samozřejmostí! Možnost pronajmutí 
tanečního sálu na akce. Info na tel.: 607 711 485.  

Tyrnerová Milada Miřetice 94 let 

Pavlík Václav DD Kůsov 92 let 

Němec Josef Rohanov 83 let 

Gruberová Marie Vlkonice 82 let 

Naušová Věra Žár 82 let 

Caisová Blažena Vlkonice 81 let 

Chum Václav DD Kůsov 76 let 
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