
Výročí v březnu 

17.3.624 – Zrod islámu: Muslimové z Medíny zvítězili v bitvě u Badru 
nad vojskem města Mekky. Islám je monoteistické abrahámovské 
náboženství založené na učení domnělého proroka Mohameda, 
náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám 
znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). 
Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se 
podřizuje [Bohu]“. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což                
z islámu činí po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství světa. 
 
26.3.1348 – Položil sám Otec vlasti, král Karel IV. ke zdi Vyšehradu 
základní kámen Nového Města pražského. Podle pověsti ho k 
budování nového města přimělo setkání s věštcem, který předpověděl 
zkázu Starého Města i Malé Strany. Jistě to však bylo rozhodnutí 
prozíravé. Panovník nazval město Novým, jeho současníci mu však 
neřekli jinak než Město Karlovo (podobně jako Karlův most, Karlova 
univerzita, Karlovo náměstí). Výstavba Nového města byl velkorysý 
projekt - počítalo se s rozsáhlým šachovnicovým půdorysem ulic a 
náměstí. Karlovo náměstí o ploše 80.550 m² je dosud největším 
náměstím ve střední Evropě. Městské hradby stály do dvou let a brzy 
se sem mohli stěhovat noví obyvatelé. Řemeslníci a obchodníci, kteří 
byli ochotni se přestěhovat do Nového Města, získali různé výhody, 
např. byli na 12 let osvobozeni od placení daní. 
 
1.3.1876 – Německý inženýr Carl Linde získal patent na vůbec první 

ledničku na světě, která byla chlazena amoniakem. Jeho firma 
přispěla k tomu, že se ledničky a chladničky začaly brzy objevovat 
běžně v domácnostech. 
 
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. 
 
1.3.1565 – V Jižní Americe byla založena portugalská kolonie São 

Sebastião do Rio de Janeiro (Svatý Sebastián na Lednové řece), 
dnešní Rio de Janeiro, místo konání LOH 2016.  

 
https://cs.wikipedia.org 
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Z obecního úřadu 
 

Dne 4.2.2016 proběhlo 7. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Př ítomno bylo všech 15 
zvolených zastupitelů. 
 
Informace ze zasedání: 
 
• Po formálním úvodu následoval bod 3, který se týkal plánované revitalizace centra Vacova - 

II. etapa. J iž v měsíci listopadu byla oslovena 3 architektonická studia o zpracování 
návrhu, který by na základě určitého zadání řešil využití prostoru v centru Vacova (nad 
tarasem). Zadávací podmínky stanovily demolici veškerých stávajících objektů                      
v předmětném prostoru včetně již nefunkční požární nádrže, dále vznikl požadavek na návrh 
multifunkční budovy a parkových úprav. Radou obce byla ustanovena komise pro posouzení 
dodaných návrhů, která měla 7 členů: Šťastný Jan - předseda, dále Chum Vladimír,     Ing. 
Novák Zdeněk,  Ing. Roučková Marie, Roučka Miroslav, Štěpánek Jindřich, Valtová Pavla. 
Komise zasedala 3.2.2016. Zpracovatelé zde prezentovali své návrhy a odpovídali na dotazy 
členů komise. Své návrhy představil: 

 - Ateliér PM-a Praha; 
 - Architektonické studio ASKA Tábor; 
 - STA, projektový ateliér, v.o.s. Strakonice. 
 Po prezentaci se členové komise jednomyslně shodli na doporučení návrhu, který 

 zpracoval STA, projektový ateliér, v.o.s. Strakonice Ing. arch. Zbyněk Skala a Ing. 
 arch. Martin Krtouš. Na zasedání ZO byly tyto návrhy promítnuty a okomentovány 
 zastupitelům. Ty je již v předstihu obdrželi elektronicky. Po diskuzi k tomuto bodu 
 následovalo hlasování. Počtem 15ti hlasů byl schválen architektonický návrh, který 
 vypracoval STA, projektový ateliér, v.o.s. Strakonice. Zastupitelstvo obce dále uložilo 
 starostovi zajištění projektové  dokumentace k územnímu  řízení a poté využít (dle 
 možností) vhodného dotačního programu. Z vlastních  prostředků akci obec v současné době 
 nemůže realizovat. Zpracované návrhy jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty a dále 
 zveřejněny na www.vacov.cz. 
 
• Bod 4 se týkal záměru revitalizace Vlkonického rybníka. Tento rybník, který kdysi sloužil          

i ke koupání, v současné době tvoří dočišťovací  nádrž v podstatě nefunkční ČOV pod 
Vlkonicemi. Do té jsou odkanalizovány nemovitosti obývané téměř 500 obyvateli. Cílem je 
v návaznosti na výstavbu nové ČOV provést kompletní revitalizaci tohoto rybníka včetně 
kdysi velmi pěkného okolí. Starosta požádal zastupitele o schválení zpracování potřebné 
projektové dokumentace a následně i žádosti o dotaci (pokud bude vyhlášen vhodný dotační 
program). Zastupitelé toto hlasováním jednomyslně schválili. 

 
• V bodě 5 starosta informoval zastupitele o stavu veřejného osvětlení v obci. Z nemalé části 

již byla osazena úspornější svítidla. Bylo by však potřeba, pokud možno, dokončit výměnu 
všech energeticky náročných svítidel (zdroje 250W). 

 Starosta navrhl zastupitelům schválit přípravu dokumentace a žádosti o dotaci za  účelem 
 snížení energetické náročnosti VO. Tu pak předložit do vhodného dotačního programu. 
 Zastupitelé poté navržené usnesení schválili. 
 
• Pod bodem 6 starosta informoval zastupitele o dopisu právníka farního společenství 

adresovaného obci Vacov. Ten v zaslaném dopise uvedl výčet pozemků, které byly 
historicky  majetkem  církve a  nyní  jsou v  majetku  obce Vacov.  Církev nyní v  souladu se  
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• zákonem požaduje jejich vydání. Dle právního zástupce církve 
je preferováno smírné řešení - např. dohodou. Starosta tuto 
záležitost konzultoval na Státním pozemkovém úřadu, KÚJčK 
a určitý pokyn k této problematice byl zaslán též zástupcem 
Svazu měst a obcí. Řada měst a obcí totiž řeší stejnou 
záležitost. Z těchto jednání jednoznačně vyplynulo 
doporučení, aby i obec tuto záležitost řešila prostřednictvím 
právníka dle platného zákona. Zastupitelé tento postup 
odsouhlasili.   

5.3.2016 Dětský 
karneval 
 
12.3.2016 Hasičský 
ples 
 
15.3.2016 Zápis do 
MŠ 
 
27.3.2016 Turnaj v 
Kačabě 
 
27.3.2016 Taneční 
zábava Renesance 

po út st čt pá so ne 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

BŘEZEN 2016 

Další informace ze zasedání ZO dne 17.12.2015. 
 
• Zastupitelům byl v předstihu zaslán Místní program obnovy venkova obce Vacov na období 

2016-2020. V první části tohoto dokumentu byl zpracován rámcový přehled realizovaných 
akcí od roku 2000 na území obce Vacov. Jednalo se o velkou řadu akcí z různých oblastí ve 
finančním rozpětí od desetitisíců až po desítky miliónů. 

 V druhé části tohoto dokumentu byly uvedeny plánované akce na období 2016-2020 (např. 
 rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury, opravy budov v majetku obce, 
 revitalizace centra Vacova, rekonstrukce místních komunikací, akce v oblasti životního 
 prostředí atd.). Realizace bude probíhat v návaznosti na finanční možnosti obce. 
 V následném hlasování zastupitelé předložený materiál schválili. 
 
• Pod bodem 13 zastupitelé schválili „Smlouvu o výpůjčce a darování“. Týkala se kompostérů, 

které budou občanům bezplatně zapůjčeny na dobu 5 let a po uplynutí této doby darovány. 
 Upozornění: 
 Občanům, kteří předložili písemný požadavek na dodání kompostéru, budou tyto 
 smlouvy s dalšími informacemi zaslány prostřednictvím České pošty. 
 
Další informace: 
 
• Na místní komunikaci z Nespic do Čábuz byly na základě projednání s příslušnými orgány 

osazeny nové dopravní značky. Cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti na této 
komunikaci, kterou využívá k rekreačním vycházkám i řada chodců. 

  
 

 Miroslav Roučka, starosta obce 



Masopust v Přečíně 
 

 V neděli 7. února se v Přečíně již tradičně konal masopustní průvod čítající přes 40 členů. 
Přestože letos vyšel masopust na dny patřící ještě do hluboké zimy, zimu nepřipomínalo téměř nic. 
Na mnohých místech se dokonce objevily sněženky a první krokusy. 
 Kromě různých odrůd lidí, zvířat a strašidel, se zúčastnila i řada přihlížejících „civilistů“, 
kteří však po setkání s maškarami vypadali jako součást průvodu, především díky pečlivé péči 
šašků. Průvod jako vždy zpestřovali a do kroku i skoku hráli dva hudebníci s harmonikami. Mimo 
výše uvedených bylo možno spatřit i naše vojsko s kanónem, cestáře a mlynáře, ti vytvářeli binec, 
zákeřnou jahůdku, jež opatlávala kliky u dveří v navštívených domácnostech marmeládou 

vyrobenou z jiných jahůdek, nechyběly ani čarodějnice 
různého věku a velikosti, přikolébal se i zoufalý, avšak 
veselý tučňák, jemuž bylo v takových podmínkách veliké 
horko. Varování a informace o situaci zajišťoval 
myslivec s hadem okolo krku, nechyběly ani dívky ze 
základní školy, trochu starší a pokročilejší než bývá 
běžné, mezi maškarami se rozvážně plazil také usměvavý 
krokodýl, ke spatření byla bába s nůší, samozřejmě 
kominík (letos bez svého kolegy, kterého sklátila choroba 
v nejméně vhodnou dobu), řezník, též chudý, žebravý, 
přesto dobře živený mnich, představitelé různých 
východních národů, spoluobčané bez domova. Jako 

dominantní figury průvodu nesměli chybět koňský handlíř, kůň a hebrejci. 
 Mnozí z těch, kdo se stali obětí koňského handlíře, si odnesli drobné pohmožděniny                          
a podlitiny, popřípadě bolavá záda od jeho koně, avšak nikdo se neodvážil protestovat při 
představě, co všechno muselo mít bolavé to nešťastné zvíře. Ještě dlouho po setmění bylo slyšet 
pískot, smích, zpěv a povyk po celé vsi. 
 
 Tradice, která k masopustu neodmyslitelně patří již po staletí, je poslední taneční zábava před 
Popeleční středou a čtyřicetidenním postním obdobím, jež by mělo patř it celkové očistě těla               
i ducha. Ve vacovském společenském sále se v úterý sešli ti, kdo tuto tradici udržují a organizují, 
jimž patří veliký dík a také ti, kdo se na maškarní těší a rádi akci navštěvují. 
 Je však třeba nevesele konstatovat, že letos se zábava vyznačovala velmi malou návštěvností, 
což je škoda, neboť je to nejen demotivující pro organizátory, ale při trvalém nezájmu o úterní 
karneval bude hrozit zánik této tradice. A to by byla škoda, tradice by se udržovat měly. 
Kromě organizátorů a hudebního doprovodu dua Táta&Já patří velký dík také obsluze za barem i 
„na place.“ 
 Okolo půlnoci byly vyhlášeny nejlepší masky. Pro hezké ceny si na pódium přišli v tomto 
pořadí: Holky Kohinorky – pastelky, japonská výprava, Číňan v elegantních tanečních plážových 
pantoflích, taková normální rodinka v čele s fotrem-lotrem a s nevycválaným spratkem, který 
nejenže si celou dobu lehal, kam ho napadlo, ale těsně před vyhlášením ho bylo nutno i přebalit, 
což nebylo nic pěkného, dále pak dámy v negližé, kterým už se loupala pleťová maska z obličeje, 
zpocení Štaflík se Špagetkou, veselý kat a důstojná, tančící muchomůrka. 
 Přestože se nesešlo tolik lidí a masek jako obvykle, bylo veselo i po půlnoci a později se 
dokonce jeden z účastníků nedělního průvodu, který si vzpomněl na svou maškarní roli,  chopil 
harmoniky. Doufám, že se nás na masopustní zábavě sejde 28. února 2017 víc… 
 Nastala Popeleční středa a čtyřicetidenní období, než přijde první jarní úplněk a s ním i jarní 
svátky. 

Markéta Kalinová, Přečín 
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Ze školy: 

 
Zápis do 1. třídy 

 
 Ve dnech 4. a 5. února 2016 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 24 
předškoláků. Předškoláčky hned při příchodu čekalo malé překvapení v podobě zkoušky zdatnosti, 
kterou si pro ně připravily dívky 7., 8. a 9. třídy. Na chvíli se pro tyto malé bytosti proměnily 
v kouzelné postavy, aby jim čekání na zápis malinko zpříjemnily.  
 Předškoláčci za doprovodu paní učitelky z 1. stupně plnili různé úkoly – poznávali barvy        
a geometrické tvary, přednášeli básničku či zazpívali písničku, malovali postavu, vystřihovali linie 
či si pohráli na interaktivní tabuli, stavěli z kostek a vyzkoušeli jsme jejich matematickou 
představivost. 
 Na konci celého zápisu na děti čekaly drobné dárky, které pro ně připravili žáci naší školy. 
S úlevou, s hrdostí a s pamětním listem opouštěli předškoláci společně s rodiči 1. třídu, snad se i 
malinko těší na první školní den po prázdninách. Zápis proběhl v hezké a pohodové atmosféře, 
budoucí prvňáčci byli velice úspěšní a šikovní. Těšíme se na další takto příjemné, společné zážitky 
a důležité kroky.  

      Mgr. Kateřina Kaskounová 
 

 

 



Pozvánky na akce: 

Obec Vacov a ZŠ a MŠ Vacov  
srdečně zvou na                                                                                            

DĚTSKÝ KARNEVAL                                                                               
v sobotu 5.3.2016 od 14.00 hod.                                                                      

v obecním sále ve Vacově.                                                                       
Odpoledne plné reje masek, soutěží a her.  

Vstupné dobrovolné. 
 

 
***** 

 
Základní škola a mateřská škola Vacov   

oznamuje, že  
zápis dětí k docházce do mateřské školy na školní rok 2016 / 2017 

proběhne 
 v úterý  15. 3. 2016  od  13. 00 do 17. 00 hod. 

v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124. 
 

Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce 
začátkem školního roku 2016/2017 i mimořádně v jeho průběhu,        
z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.  

Dítě je nutné přihlásit k docházce v určeném termínu zápisu. Vezměte 
s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.  
Číslo telefonu MŠ Vacov:   388 431 143.  

     
Mgr. Josef Mráz, ředitel ZŠ a MŠ Vacov 

 
***** 

 
 

SDH Vacov zve na  
7. ročník turnaje v karetní hře KAČABA  

27.3. 2016 v obecním sále ve Vacově 
9 - 9.30  prezence 

10.00  zahájení turnaje 
startovné 200,- Kč. 

V ceně startovného zahrnut oběd a vstupenka na večerní taneční zábavu. 
Přihlášky v restauraci U Milušky  

nebo na tel.: 607 827 660 (Michal Roučka). 
 

***** 
 

SDH Vacov zve na  
velikonoční taneční zábavu 

27.3. 2016 od 20 hod. v obecním sále ve Vacově, 
hraje Renesance, 
vstupné 80,- Kč.  
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Paula Hawkins  
Dívka ve vlaku  
 
Josef Škvorecký   
Lída Baarová 
 
Joy Fieldingová 
Povídej, co vidíš 
Potok stínů 
 
Nora Robertsová  
Víc než touha 
 
Hynek Klimek 
Strašidlář 
 
 
Pro děti  
 
Jo Nesbo  
Doktor Proktor a velká 
loupež zlata 
 
Disney  
Ledové království 
 
Eva Horáková 
Pohádkový svět  
(velká písmena)  
 
Petra Soukupová 
Bertík a čmuchadlo 
 

***** 

Knihovna bude                    
ve dnech 

 21. až 24.3.2016 
uzavřena.  
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Společenská kronika 

V měsíci lednu 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto                
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

***** 

Poděkování 
 

Organizátoři vacovského masopustu děkují všem občanům                        
a návštěvníkům Vacova, kteří přispěli našemu průvodu finanční 
částkou. Výtěžek bude věnován na činnost soutěžních týmů dětí 

SDH Vacov. Poděkování patří též restauraci U Milušky za dopolední 
občerstvení.   

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Projekční a inženýrská činnost zaměřená na dřevostavby.  Tel.: 723 537 260. 
 
• Prodám levně nové zimní pneu zn. Nokian i s ráfky 215-65 R16, dále letní pneu i s ráfky 

215-55-R16. Tel.: 604 805 593. 
 
• Pronajmu zař ízenou garsonku ve Vacově. Cena 2.500,- Kč + energie. Tel.: 606 552 961. 

 
 
Přátelské slovo nic 
nestojí, a přeci je to 
ten nejkrásnější ze 
všech dárků. 

Dafne de Maurier 
 

Když je člověk sám 
vždy opravdu dobrý  
k lidem,  
pak najde i takové, 
kteří jsou také takoví. 

Heinrich Seidel 
 

Váchová Věra Čábuze 83 let 

Staněk Karel Nespice 82 let 

Uhlířová Jana Milíkov 80 let 

Spiritová Věra Vlkonice 75 let 

Daňha Josef Benešova Hora 70 let 

Kučerová Růžena Vlkonice 70 let 
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Chovatelův dvorek 

Po krátkém ohlédnutí za uplynulým rokem v minulém příspěvku se vrátíme k našemu 
seriálku o českých králících. Dalším velmi zajímavým plemenem je český luštič. Název 
tohoto v česku nejmladšího plemene nepochází od toho, že by králík něco louskal, ale 
od schopnosti tohoto plemene rozluštit čistokrevnost jiných plemen. Za tímto účelem 
byl vyšlechtěn hned v několika zemích současně. Nejdříve v Anglii koncem 20. let 
minulého století, následně pak v Nizozemí, u nás byl vyšlechtěn chovatelem přítelem 

Václavem Pémem ze středních Čech v letech 1954 – 1959, a nakonec i v Německu pod 
analogickým názvem „separator“. Zabarvení srsti tohoto plemene je recesivní ke všem ostatním 
zbarvením srstí a  pomocí této vlastnosti lze potvrzovat čistokrevnost v 
chovech jiných plemen. Tato vlastnost je takto popsána velmi 
zjednodušeně a případné zájemce o podrobné informace odkazuji na 
internetové stránky chovatelů českých luštičů. Ke vzhledu tohoto králíka 
lze napsat následující. Jde o králíka středního plemene o běžné váze 3,5 
– 4 kg. Stavba těla bez výrazných zvláštností, tělo mírně zavalité 
válcovité, hlava spíše širší, krk kratší, nohy středně dlouhé, uši 
vzpřímené. Barva oka hnědomodrá až modrošedá. Nejzajímavější je již 
výše uvedené zbarvení srsti. Podsada srsti je červenavě žlutá, při kůži s šedobílým proužkem a na 
břiše s mírným přechodem do krémové. Krycí chlup je špinavě žlutý s jemným šedomodrým 
nádechem. Stejnoměrným rozmístěním po celém těle vzniklo velmi zajímavé zbarvení. Opět 
doporučení k návštěvě stránek chovatelů uvedeného plemene. Popis zcela jistě tuto zajímavou barvu 
dostatečně nepostihne. O dalším plemeni zase příště. 
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