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Obec Vacov  
uvede Divadelní společnost Háta v komedii 

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ.                                          
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 

V sobotu 21. 12. 2019 od 19.00 hod., obecní sál Vacov.  
Vstupné 400,- Kč.                      

Rezervace vstupenek v obecní knihovně,                                             
 Pavla Valtová - tel. 388 431 270. 

• 5. 11. 2019  
od 8.00 - 16.00 hod. 
Vypnutá oblast: 
Vlkonice č.p. 103, 104, 108 
a 40. 
 
• 6. 11. 2019  
od 7.30 - 16.00 hod. 
Vypnutá oblast:  
Vlkonice č. p. 117, 123, 
132. 
 
 



Stránka 2 Vacovský zpravodaj 

Z obecního úřadu 

Exkurze do Jihoseparu 
 

    Co se stane s odpadem, který dáme do 
barevných kontejnerů? Co se z tříděného odpadu dá 
vyrobit? Nejen to zajímalo čtvrťáky a páťáky při exkurzi 
do vimperské společnos; Jihosepar, kam se vypravili 
v pátek 27. září.  
 Na začátku nás p. Ambrož seznámil s historií 
firmy. Také vyzkoušel žáky, jak se třídí odpad,  co ví o 
jeho dalším zpracování. Dozvěděli jsme se, jak funguje 
moderní provoz, viděli jsme nákladní auta, která odpad 

do Jihoseparu vozí. Na třídící lince probíhalo 
rozdělování plastů podle druhu. Nemile nás všechny 
překvapilo, co všechno dáme my lidé do žlutých 
kontejnerů, kam patří pouze výrobky z plastů – 
sešlápnuté PET láhve, fólie, plastové tašky, obaly od 
pracích, čisFcích a kosme;ckých přípravků, kelímky od 
jogurtů a další.  
 Po návratu do školy jsme o tom, co jsme viděli, 
dlouho diskutovali. Shodli jsme se na tom, že je 
potřeba třídit odpad ještě pečlivěji.   

 

Mgr.  Pavlína Kopáčiková 

Ze školy 

Povinné čipování psů od ledna 2020 
 
Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům 

novela veterinárního zákona a současně také nařízení 
EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém 
chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení 
nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 ;síc Kč. 
Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona 
uznána platnost očkování pro; vzteklině, i když vaše 
zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané 
v očkovacím průkaze. 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování pro? vzteklině, 
tedy nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat psa 
očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným 
tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 
2011. 

Kontroly bude provádět Státní veterinární 
správa. Kontroly mají být spíše namátkové a inspektoři 
se budou zaměřovat především na problema;cké chovy 
psů. Kontroly budou cíleny především na chovy, které 
některými podmínkami připomínají množírny nebo je 

zde komplikovaná iden;fikace zvířat. 
 Čip povinný je, jeho registrace v databázi ne. 
O registraci do databáze si musíte požádat sami. Není 
povinná a mikročip tam není zařazen automa;cky. Bez 
registrace čipování jako takové ztrácí svůj hlavní smysl, 
kterým je snadná dohledatelnost a evidence vašeho 
zvířete.  Můžete si ji zařídit rovnou při čipování. 
Registraci lze také dodatečně uskutečnit kdykoli 
u kteréhokoli čipu, ovšem zpravidla již za poplatek, 
obvykle cca od 200 Kč a výš. 
 PředFm, než své zvíře někam zaregistrujete, 
byste se měli zajímat o to, jak dlouho daný registr 
existuje, jaká je dostupnost jeho operátorů (např. 
24 hodin denně, i o svátcích) nebo začlenění do 
mezinárodní vyhledávací sítě. 
 Čipování vás může vyjít na necelé 2.000 Kč, ale 
také na mnohem méně. VyplaF se zjis;t si nabídky 
veterinářů v okolí, a pokud možno zaregistrovat čip do 
databáze už při samotném čipování. Šetřit se naopak 
nevyplaF na mikročipu. 

Podrobnější informace naleznete na www.vacov.cz   

Hana Ptáčková 



 Volejbal zase ožívá 
 Milí přátelé  sportu všeobecně, před pár lety pár, 
dnes už poměrně početná skupina lidí se pravidelně 
schází ve středu od 20 hodin v tělocvičně, aby si zahrála 
volejbal. Necháváme tak ožít hru, která byla dle starší 
generace součás& sportovní kultury na Vacově po 
dlouhá léta. S ohledem k rozmanitým dovednostem si 
neklademe velké cíle, ale máme radost ze zpocených 
trik, mírně bolavých svalů a samozřejmě z každého 
povedeného příjmu, nahrávky a smeče. 
 Náš herní um jsme předvedli letos poprvé na 
půdě Čes,c, kde se konal pouťový turnaj. Herní účast 
nebyla velká. Turnaje se zúčastnily 4 týmy, z čehož 3 
týmy byly z Čes,c a 1 z Vacova. I když jsme přijeli 
s bojovnou náladou, jiné prostředí nám úplně nesedlo, a 
tak jsme si přivezli celkově 3. místo. Navzdory tomu 
jsme byli po celém dnu naplněni příjemným pocitem 
z pěkně stráveného dne.  
 Letos se naše řady rozrostou o malé volejbalistky 

– minivolejbalistky, které budou trénovat v rámci 
školního kroužku.  Už se těšíme, až rozšíří řady 
„velkého“ volejbalu.   
Volejbalu zdar! 

Markéta  Machová 

9. 11. 2019 Hubertská zábava 
9. 11. 2019 Posvícení Javorník 

10. 11. 2019 Setkání seniorů 
1. 12. 2019 Rozsvícení vánočního stromu 
7. 12. 2019 Mikulášská pouť 
10. 12. 2019 Koncert ZUŠ 
10. 12. 2019 Vánoční dekorace 
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Úspěšná soutěžní sezóna dětských týmů 
SDH Vacov 

 V letošním roce reprezentovaly vacovský sbor tři 
soutěžní týmy v kategorii přípravka, mladší a starší. 
Soutěžní sezóna a tréninky pro nás začínají v dubnu, kdy 
se připravujeme na okrskovou soutěž.  Od června do 
září se vždy pravidelně účastníme soutěží šumavské 
hasičské ligy. Do letošního seriálu bylo zařazeno sedm 
soutěží. 8. června jsme se zúčastnili soutěže ve  Dřešíně, 
dále následovala soutěž na domácí půdě ve Vacově, 
Budilově, noční v Benešově Hoře, Horním Poříčí, 
Dolanech a Žihobcích. Mezi naše největší úspěchy patří: 
1. místo přípravky, 2. místo mladších a 1. místo starších 
na domácí soutěži ve Vacově, 1. místo přípravky, 1. 
místo mladších a 2. místo starších v Budilově, 2. místo 

přípravky na noční v Benešově Hoře, 3. místo mladších 
a   1. místo starších v Horním Poříčí, 1. místo přípravky  
a 3. místo mladších v Dolanech, 2. místo přípravky, 1. 
místo mladších a 2. místo starších v Žihobcích.  
Závěrečné vyhlášení celého ročníku ligy se uskutečnilo 
na poslední soutěži v zámeckém parku v Žihobcích. 
V kategorii přípravka, kde soutěží dě, do 6 let, obsadil 
vacovský tým 1. místo. Tým mladších a starších 
vybojoval shodně ve své kategorii celkové 2. místo. 
Letošní ročník ŠHL byl tak pro náš sbor velmi úspěšný. 
Za nás vedoucí a sbor děkuji všem týmům za jejich 
bojovnost a týmovou souhru na soutěžích.  
 Podrobné výsledky a články naleznete na 
www.sdhvacov.cz  a www.shl.firesport.eu 
 

Michal Roučka 

LISTOPAD 2019 
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Myslivecké sdružení Podhájí Vacov srdečně zve na tradiční                         
HUBERTSKOU ZÁBAVU 

v sobotu 9. 11. 2019 od 20.00 hod. v obecním sále. 
Vstupné 100,- Kč, hraje Pěčňovanka. 

Bohatá zvěřinová tombola. Předprodej vstupenek v obuvi u Paterů. 
 

***** 
SDH Javorník srdečně zve na  

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ 
v sobotu 9. 11. 2019 od 20.00 hod v hotelu Krásná Vyhlídka. 

Vstupné 130,- Kč, hraje Hartl band. Bohatý program i tombola. 
 

***** 
Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                                            

13. SETKÁNÍ SENIORŮ                                                                                   
v neděli 10. 11. 2019 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 

 ZAPOMENUTÝ ČERT 
v provedení Divadelního spolku Bouček. 

Obecní sál Vacov, 1. 12. 2019 v 16.30 hod.,  
vstupné 50,- Kč.  

  
          Po skončení pohádky společně v 17.30 hod.  

         rozsvítíme vánoční strom na náměstí.   
K poslechu zahraje Prácheňský soubor písní a tanců.  

    Vánoční jarmark výrobků žáků ZŠ a MŠ Vacov. 
V případě nepříznivého počasí bude venkovní část akce zrušena.  

 

***** 
Farní společenství srdečně zve na  

ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY BLACK LADIES 
v neděli 1. 12. 2019 od 19.00 hod. v kostele sv. Mikuláše ve Vacově.  

 

***** 
SDH  VACOV srdečně zve na 

         MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU SE SKUPINOU LABYRINT 
v sobotu 7. 12. 2019 od 20 hod. v obecním sále ve Vacově. 

Vstupné 130,- Kč. 
 

***** 
Obec Vacov zve na 

seminář floristky Hany Šebestové,  
čtyřnásobné mistryně ČR ve floristice, absolventky zahradnických škol  

v Mělníce, Děčíně a Hradci Králové, 
UKÁZKY VÁNOČNÍHO ARANŽOVÁNÍ. 

Úterý 10. 12. 2019, zasedací místnost obecního úřadu. 
Po ukončení akce je možné výrobky, které byly zhotoveny při semináři, 

zakoupit. Rezervace míst: Pavla Valtová  tel.: 388 431 270. 
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Nové knihy 
Fields Helen 
Dokonalá smrt  
Pulkrábek Jaroslav 
Šumavská toulání: Krajinou 
zlaté stezky 
Malá Marie 
Sušicko pohledem Marie 
Malé: Toulky Šumavou 
Fořt Karel 
Příběhy z poválečné Šumavy  
Holden Wendy 
Narodili se, aby přežili 
Hamilton Karen 
Dokonalá přítelkyně 
Dán Dominik 
Na podpatcích    
Kráska a zvíře 
Galbraith Robert 
Smr&cí bílá 
Lapena Shari  
Nevítaný host   
Homolová Tóthová Veronika 
Máma milovala Gabčíka 
Vaňková Ludmila 
Jan Lucemburský: Království 
na prodej   
Baggot Mandy  
Láska na Korfu 
 
 

Pro děW 
Fischerová Daniela  
Mar,n na farmě     
Mar,n v tajemném lese  
Krolupperová Daniela 
Sedmilhář Josífek 
Policejní křeček 
Hucklesby Jill    
Ztracený ježeček. Příběhy se 
šťastným koncem 
Hawkins Sarah 
Vyplašený jezevec. Příběhy 
se šťastným koncem 
Hrachovcová Michaela 
Zrzečka pod hvězdami    
Braunová Petra 
Kuba nechce prohrávat 
 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce: Z knihovny 
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Společenská kronika 

Tel.: 388 431 270                                    
E-mailknihovna@vacov.cz 

Elektronickou verzi naleznete na: 
h�p://www.vacov.cz/ 

 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech do-
mácnos! 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                 
krá't příspěvky přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

V měsíci září oslavili životní jubilea ;to občané:  

Inzerce 

Gruberová Marie Vlkonice 86 let 

Naušová Věra DD Pravě!n 86 let 

Caisová Blažena Vlkonice 85 let 

Chum Václav DD Kůsov 80 let 

Králková Anna Miře;ce 80 let 

Kůsová Ludmila Vlkonice 80 let 

Ptáček Fran;šek Miře;ce 75 let 

Chum Vladimír Vlkonice 70 let 

Maránek Josef Mladíkov 70 let 

Moravcová Olga Vlkonice 70 let 

Zloch Ladislav Vlkonice 70 let 
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 Vlastník (uživatel) pozemku je povinen udržovat 
dané ochranné pásmo čisté a případné stromy, keře a 
další porosty odstranit, eventuálně ořezat! 
Z důvodu častých špatných povětrnostních podmínek a 
blížící se zimy hrozí při nedodržování ochranného 
pásma pád stromů či větví na elektrické vedení a 
následné poruchy či výpadky elektrické energie, kterým 
se dá předcházet udržováním stromoví v bezpečné 
vzdálenos; od vodičů. 
 
ŽÁDÁME KAŽDÉHO VLASTNÍKA POZEMKU, ABY 
PROVEDL POTŘEBNÉ OŘEZY A TÍM PŘEDEŠEL 
KALAMITNÍ SITUACI, KTERÁ MINULÝ ROK ZPŮSOBILA, 
ŽE ODBĚRATELÉ ZŮSTALI BEZ ELEKTRICKÉ ENERGIE!!!!!! 
 
 Ochranné pásmo: U vedení nízkého napě! 
(400/230 V) je předepsaná vzdálenost (s uvažováním 
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od 
vedení 1 m. 

• Doporučujeme řezat 2 m od vodičů venkovního 
vedení. 

• Doporučujeme řezat 1 m od kabelového vedení 
AES. 

 Za nesplnění zákonných povinnos! majitelů či 
uživatelů nemovitos! ořezat popř. odstranit stromoví a 
jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz 
distribučních zařízení může příslušné vlastníky či 
uživatele pos;hnout formou sankcí energe;cký 
regulační úřad. 
 V případě, že stav stromoví nebude odpovídat 
výše uvedeným podmínkám, ořez bude bezplatně 
proveden firmou Skanska s.r.o. Pobočka J+J Facility cz, 
s.r.o. Písek – tel. č. 604 434 949. 
 Předem děkujeme za Váš konstruk;vní přístup a 
zvážení všech důsledků, které neudržované stromoví 
přináší. 
 

E.on 

Informace firmy Eon 


