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V případě změny vládních nařízení ohledně covid-19 bude celá akce zrušena.
  

 

Žádáme opozdilce, kteří 
ještě nezapla-li poplatek 

za odvoz komunálního 
odpadu a roční poplatky 

za psy,            
aby tak učinili 
neprodleně. 

Upozorňujeme též na 
možnost pla-t poplatky 

přímo na účet obce.  
Bližší informace 
telefonicky sdělí 

 paní Hana Ptáčková. 
Tel.: 388 323 868 

Upozornění  
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7. Vacovské fotbalohraní 

Již 7. ročník Fotbalohraní proběhl  18. 7. 2020 ve 

Vacově. Kromě charita�vního fotbalového utkání 

došlo i na koncert tria Tros Discotequos v čele 

s Vojtou Dykem! 

 

 Hlavní zpráva z vacovského Fotbalohraní zní: 
opět se společnými silami podařilo podpořit dobrou 
věc. Šek na 80.000,- Kč obdržela Anička Fiedlerová na 
rehabilitační pobyty v lázních, které ji pomohou 
v léčbě. Všem, kteří svou návštěvou přispěli, patří 
velké poděkování! 
 Celkem navš9vilo během soboty Rohlík Arenu 
1100 diváků, kteří si užili skvělý fotbal a večer následně 
ještě lepší koncert tria Vojtěch Dyk, Jan Maxián a Jakub 
Prachař, kteří zahráli pod hlavičkou Tros Discotequos a 
došlo například i na legendární hit Tepláky. I přes 
nepřízeň počasí si všichni užili přes dvě hodiny trvající 
vystoupení.  
 „Jménem pořadatelů děkujeme všem, kteří přišli 
a podpořili dobrou věc. Počasí, hlavně večer, bohužel 

hrálo proE nám. I přesto si myslím, že si návštěvníci 
celý den užili. Velké poděkování patří i Vojtěchu 
Dykovi, díky němuž se podařilo uspořádat i koncert,“ 
uvedl za pořadatele předseda SK Vacov Tomáš Novák.  
 A jak vlastně dopadl samotný fotbalový zápas? 
V poločase sice domácí hráči prohrávali 0:2, pověstná 
„Csaplárova past“ však zaklapla a domácí tým se 
nakonec radoval z výhry 4:3. Nutno podotknout, že 
měl zápas vynikající úroveň, neboť v dresu Realu Top 
Praha se představili opravdu výteční hráči – Patrik 
Berger, Vladimír Šmicer, VraEslav Lokvenc, Milan 
Fukal, Erich Brabec, Saša Salák, Jiří Tlustý, Ivan Trojan, 
Karel Rada, Jan Rajnoch, Přemek Forejt, Jaromír Bosák, 
Robert Záruba, Jakub Štáfek a mnoho dalších. 
 Čestným hostem, který obstaral i slavnostní 

výkop, byla česká reprezentantka ve skeletonu Anička 
Fernstädtová.  

Václav Hanzlík 
Foto Lukáš Chum  



NABÍDKA PRÁCE V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI 
  
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem si krátkodobě přivydělat, v tomto případě jako členové volebních 
komisí v době konání voleb, aby kontaktovali obecní úřad.  
 
Jedná se zpravidla vždy o dva dny, tj. pátek od 14.00  do 22.00 hodin a sobotu od 08.00 do 14.00 hodin a 
následné zpracování výsledků volební komise.  
 
Odměna za výkon funkce ve volební komisi je stanovena podle vyhlášky.  
 
Co je úkolem okrskové volební komise (dále jen „OVK“): 
 dbá o pořádek ve volební místnos4, 
 zajišťuje a dozírá na průběh hlasování, 
 sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, 
 odevzdá volební dokumentaci do úschovy Obecnímu úřadu Vacov, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o 

průběhu a výsledku hlasování, který odevzdává na Městském úřadě Vimperk 
 
Všichni členové OVK mají povinnost zúčastnit se 1. zasedání OVK  ve Vacově a zapisovatelka, předseda a 
místopředseda školení ČSÚ ve Vimperku. 
 
Kontaktujte prosím Obecní úřad Vacov – Jana Blatná, telefonicky 388 431 180 nebo mailem info@vacov.cz  
(s uvedením svého jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu a kontaktního telefonu). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dva pohledy na Javorník z meteorologické stanice Churáňov                     Foto: MSCH 

8. a 9. 8. 2020 Vavřinecká pouť 
 
15. 8. 2020 Xavier Baumaxa 
  
5. 9. 2020 Pohádková cesta lesem 
 
11. a 12. 9. 2020  Výstava hub 
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Z obecního úřadu 
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Divadelní představení 

PRAVDA 
v provedení scény (stále) mladých při DS Čelakovský Strakonice 

v sobotu  10. 10. 2020 od 20.00 hod. 
v obecním sále ve Vacově. Vstupné 70,- Kč. 

 
****** 

SDH Vacov oznamuje, že taneční zábava, která se měla konat 12. 9. 2020 
v obecním sále, se z důvodu rozšíření nemoci Covid-19 v našem okrese ruší.  

Jde nám o bezpečnost občanů, proto respektujeme mimořádné opatření 
vyhlášené KHS České Budějovice. 

Děkujeme za pochopení. 
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Nové knihy 
 

Jiří Hájíček 
Plachetnice na vinětách 
 

So Mie 
Jedináček 
 

Kerry Fischerová 
Žena, kterou jsem byla 
 

J. D. Robb 
Nebezpečné známos4 
 

Vlas5mil Vondruška 
Pomsta bílého jednorožce 
 

Melanie Moreland 
Kontrakt 2 
 

Bev Thomasová 
Dost dobrá matka 
 

Ali Land 
Mučednice 
 

Sidney Sheldon 
Dokonalé plány 
 

Anthony Doerr 
O dívce Grace 
 

Pro dě5 
 

Melanie Hibbert 
Moje první slova 
Moje první počítání 
 

Zdeněk Ležák 
Štěpánka Jislová 
Milada Horáková 
(komiksové zpracování 
životopisu) 
 

Helena Zmatlíková 
Za zvířátky do pohádky 
 

Leporela: 
Můj prima den na le4š4 
O vlkovi a kůzlátkách 
O ovečce z louky 
Zvědavý kocourek 
Čistotný beránek 
Mlsné telátko 
Kravička parádnice 

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 listovní 
zásilky Českou poštou do všech 
domácnos  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 červnu a červenci 2020 oslavili životní jubilea ;to občané:  

Inzerce 

• Domov pro seniory Stachy - Kůsov přijímá zájemce o práci na pozice: vedoucí provozu péče, zdravotní 

sestra, pracovnice v sociálních službách. Bližší informace na www.domovkusov.cz 

• Prodám palivové dřevo (smrk). Doprava možná. Info na tel.: 735 396 115.  

• Prodej zelí z Radomyšle ve Vacově  dne 17. 10. 2020 ve 14.00 hod.,  
 v Rohanově v 16.00 hod. Prodáváme zelí krouhané, hlavičky, cibuli, brambory a zelí kysané. Ceny od 
 půlky září na www.farmaumiklasu.cz. Objednávky: Vacov 732 389 442, Rohanov 723 116 506. 
• Obec Vacov prodá palivové dřevo - 350,- Kč vč. DPH/ prostorový metr. Info na tel.: 777 599 004. 

 

Chumová Božena Přečín 89 let 

Hadová Marie Přečín 88 let 

Lopatka Václav Lhota nad Rohanovem 88 let 

Mužík Václav Čábuze 86 let 

Pšeničková Eliška Vlkonice 86 let 

Jelínek Antonín Rohanov 85 let 

Mikešová Marta Miře;ce 85 let 

Vacíková Božena Miře;ce 85 let 

Allmerová Jana Miře;ce 84 let 

Volfová Zdeňka Čábuze 84 let 

Železná Hana Vlkonice 84 let 

Němcová Vlasta Rohanov 82 let 

Bouda Václav Lhota nad Rohanovem 81 let 

Hokšárová Jarmila Javorník 81 let 

Vlčková Jaroslava Javorník 81 let 

Horová Marie Vlkonice 80 let 

Novák Bohumil Miře;ce 80 let 

Paulová Růžena Javorník 80 let 

Potužníková Květoslava Vlkonice 80 let 

Kadečka Václav Vlkonice 75 let 

Klimek Hynek Javorník 75 let 

Matějková Anna Nespice 75 let 

Hadová Jaroslava Vlkonice 70 let 

Sedláček Jan Benešova Hora 70 let 

Chocholatá Libuše Vlkonice 75 let 

Jelínek Ladislav Čábuze 75 let 
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Poděkování 

Chovatelův dvorek 

V dnešním příspěvku si 
dokončíme charakteris;ku 
českého benešovského holuba, 
tzv. „benešáka“. Minule jsme 
zmínili něco z historie vzniku 
tohoto rozšířeného plemene a 
dnes tedy něco o vlastnostech a 

vzhledu. Tento holub je ve vzorníku veden stále jako 
užitkový, přestože se postupem času více zdůrazňoval 
vzhled a je v některých chovech chován i ve voliérách.  
Užitkovost je však stále zachována ve směru – masné 
plemeno. Z tohoto vyplývá i jeho vzhled. Silný holub 
polního typu. Středně dlouhé tělo s širokou hrudí, 
kulatá hlava, dobře klenutá s vyšším a širším čelem, 
zobák silný a krátký. Krk je široce nasazený a celkový 
vzhled postavy je statný a široký, hlubší a dopředu 
klenutý. Opeření je dobře přilehlé. 
 Chová se v bezpruhém kresebném rázu v 
původním modrém zbarvení, ale i v barvě bílé, 
červené, černé, žluté, hnědé, stříbřité a v barvě tygr. 
Benešovský holub by měl být dobrý letec a polař, 
schopný si obstarat většinu potravy sám. Mezi 
původní ceněné vlastnos; tohoto plemene patří jeho 
skromnost, shánčlivost a plodnost. Tyto vlastnos; a 
dobrou vitalitu si dosud stále zachovává.  
      Na naší tradiční pouťové výstavě, která se letos 
koná 9. srpna, si toto klasické holubí plemeno docela 
jistě budete moci dobře prohlédnout. Tyto holuby a 
mnoho dalších námi chovaných zvířat Vám opět rádi 

představíme v naší chovatelně. Moc se těšíme na 
Vaši návštěvu. Na shledanou na pou'! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Kubát 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych  mto poděkovala jménem pana ředitele Mar;na Karase, jménem všech zaměstnanců a 
uživatelů Domova pro osoby se zdravotním pos;žením Sociální pohody, o. p. s., Javorník za záchranu našeho 
uživatele a kamaráda pana Karla. 
Chtěli bychom touto cestou především poděkovat:  
Horské službě ze Šumavy a jejich psům, Hasičskému záchrannému sboru Vimperk, Vacov, Zdíkov, Javorník a 
Stachy. Také Policii ČR Vimperk a psovodovi z Lišova a v neposlední řadě i Rychlé zdravotnické službě z Vacova. 
Klient v odpoledních hodinách odešel ze zařízení. Bohužel zřejmě zabloudil, upadl a nedokázal se sám vrá;t 
domů. 
Vyděšeného a podchlazeného pana Karla našel skvělý záchranný tým v nočních hodinách. 
Pan Karel je ale velký bojovník a kromě odřenin a modřin je v pořádku. 
Ještě jednou všem velký dík! 
 
DĚKUJEME! 

Bc. Eliška Vachelová 

sociální pracovnice 


