
Výročí v květnu 
 
⇒ 9.5.1420 husité vypálili Malou Stranu /590 let/ 
⇒ 3.5.1875 se v Praze začala stavět trať koňské tramvajové dráhy /135 let/ 
⇒ 12.5.1905 poslední jízda pražské koňky přes Karlův most /105 let/ 
⇒ 1.5.1890 v Praze a v Čechách se poprvé konaly prvomájové oslavy Svátku 

práce /120 let/ 
⇒ 15.5.1895 začala v Praze Národopisná výstava československá, která       

pozvedla zájem o historii, památky a národopis, navštívilo ji přes dva miliony 
lidí /115 let/ 

⇒ 24.5.1925 na Malé Straně byl otevřen Tyršův dům jako sídlo České obce  
sokolské /85 let/ 

⇒ 5.5.1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým okupantům  /65 let/ 
⇒ 8.5.1945 německé velení podepsalo s Českou národní radou kapitulaci svých 

branných sil, začal odsun německých jednotek /65 let/ 
⇒ 9.5.1945 vojska I. ukrajinského frontu osvobodila Prahu /65 let/ 
⇒ 13.5.1945 Prodanou nevěstou zahájilo Národní divadlo v Praze svou pová-

lečnou činnost /65 let/ 
⇒ 13.5.1945 v Praze obnovilo svou činnost Židovské muzeum /65 let/ 
⇒ 19.5.1945 prezident Edvard Beneš vydal v Praze dekret o národní správě 

majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů /65 let/ 
⇒ 31.5.1950 začal zinscenovaný proces s političkou Miladou Horákovou a      

s dalšími dvanácti osobami (skončil 8. 6. 1955) /60  let/ 
⇒ 1.5.1960 v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnes Výstaviště) bylo     

otevřeno kruhové kino jako třetí na světě svého druhu  /50 let/ 
⇒ 9.5.1970 bylo zahájeno vysílání druhého programu Československé televi-

ze  /40 let/ 
⇒ 29.5.1980 v Anežském klášteře Na Františku v Praze byla otevřena stálá    

expozice Národní galerie /30 let/ 
⇒ 2.5.1990 Federální shromáždění ČSFR zrušilo trest smrti /20 let/ 
⇒ 26.5.1995 při požáru hotelu Olympik v Praze 8 zahynulo šest osob a třicet 

šest jich bylo zraněno /15 let/ 
⇒ 21.5.2000 premiéři Slovenska a Česka podepsali v Praze prohlášení k vyře-

šení česko-slovenských majetkových vztahů /10 let/ 
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• Užívat si jara         
a sluníčka. 

 
• Navštěvovat        

kulturní akce  
 
• Třídit odpad. 



Z činnosti obecního úřadu 
 
Dne 30.3.2010 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov, 26. v tomto volebním   
období. Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 řádně zvolených zastupitelů, 3 členové byli omluve-
ni. Starosta předložil návrh programu jednání, který zastupitelé bez připomínek schválili. 
Informace z jednání: 
• P. Alena Máchová podala krátký komentář k rozboru hospodaření obce za rok 2009.     

Písemný materiál k tomuto bodu obdrželi zastupitelé předem domů. Starosta poté blíže oko-
mentoval některé finančně náročnější akce uskutečněné v minulém roce (I. etapa ZTV „Pod 
dubem“ - 9 mil. Kč, rekonstrukce kritických úseků veřejného vodovodu - 7 mil. Kč, rekon-
strukce školní kuchyně, jídelny a skladových prostor - 5,8 mil Kč, parkové úpravy u panelo-
vého domu a nákup riedru - 700 tis. Kč atd.). Zastupitelé předložený rozbor hospodaření  
následně schválili. 

• V dalším bodě p. Máchová přednesla podstatná fakta k návrhu rozpočtu na rok 2010.    
Komentář k tomuto materiálu byl zveřejněn již v minulém vydání Vacovského zpravodaje. 
Starosta zdůraznil priority pro tento kalendářní rok. Jedná se zejména o provedení II. etapy 
základního technického vybavení pro stavební parcely Pod Dubem (komunikace, parkovací 
plochy, opěrné zdi, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické rozvody atd.). Předpokládané  
náklady jsou 8-9 mil Kč. Opravy dalších částí místních komunikací, provedení jímky na 
shromažďování splaškových vod z žump a septiků vyprojektované u ČOV v Rohanově a  
řada dalších. Realizace většiny plánovaných akcí závisí na získání dotačních prostředků, což 
je v současné ekonomické i politické situaci velmi složité. Obec však zpracovává projekty a 
žádosti do většiny dotačních programů, kde lze určité prostředky na rozvoj obce získat.
Předložený návrh rozpočtu na rok 2010 byl zastupiteli jednomyslně schválen. 

• Dále starosta předložil ke schválení výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vacov za rok 2009    
a odpisový plán na rok 2010. Rozpočet školy činil 11 060 535 Kč a ve stejné výši bylo i čer-
pání. Z toho prostředky na provoz a mzdy od obce (zřizovatele) činily 2 148 438 Kč. Na   
letošní rok předložen požadavek ve výši 2 325 000 Kč. Výsledek hospodaření i odpisový 
plán byl zastupiteli schválen. 

• Zprávu o činnosti knihovny za rok 2009 přednesla p. Jana Blatná. Pro zajímavost: ve fon-
du knihovny k 31.12.09 bylo 7.779 ks knih a 299 brožur. 2986 návštěvníků si vypůjčilo   
celkem 5.564 knih a časopisů a 677 využilo internet v knihovně. 

• Rozsáhlejší diskuse se rozvinula k požadavku převzetí stávající vodovodní přípojky do 
Tejmlova obcí Vacov. Krátký komentář k této záležitosti a stanovisko provozovatele vodo-
hospodářské infrastruktury 1.JVS přednesl starosta. Poté vystoupil pan V. Jirouš, který     
zastupuje stávající vlastníky této přípojky, mezi nimiž je i s podílem jedné osmnáctiny Obec 
Vacov. Pan Jirouš zdůvodňoval požadavek převzetí přípojky do majetku obce i časté poru-
chy spojené s únikem vody. Ing. Novák zdůraznil, že tato přípojka  (nejedná se o veřejný 
vodovodní řad) je věc soukromých vlastníků a v případě Tejmlova není jediným zdrojem 
pitné vody. Dále předeslal, že na převzetí přípojky za současného stavu (kdy vykazuje řadu 
poruch s nemalými ztrátami) by doplatili všichni občané skutečně využívající obecní vodo-
vod.  Ing. Marie Roučková navrhla vyčíslit náklady spojené s rekonstrukcí přípojky na     
veřejný vodovodní řad. Pan Jirouš požádal starostu, aby dal hlasovat o převzetí přípojky  
obcí za současného stavu. Z 12 zastupitelů bylo 11 proti a 1 se zdržel hlasování. 

• V dalším bodě seznámil starosta zastupitele s vývojem kauzy, týkající se záměru výstavby 
FVE na drahách v Žáru. V tomto bodě byla ještě ventilována žádost pana Vl. Vlčka 
(Elektrostav) o vyjádření k záměru výstavby FVE v k.ú. Benešova Hora pod kravínem. 
Protože již byla tato záležitost na programu minulého zasedání, nechal starosta hlasovat o 
jejím opětovném zařazení na program jednání. Pro zařazení  hlasovalo 7 zastupitelů, proti 4  
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• 1.5. od 20 hodin     
Májová veselice                         

 
• 3.5. 11,30 -12 hodin 

příjezd tradiční kolony 
vojenských historic-
kých vozidel 

 
• 8.5.                           

od 9 hodin Hasičská 
okrsková soutěž        
od 14 hodin             
Oslava osvobození 

 
• 22.5. v 16 hodin      

odjezd z AN Vacov na 
muzikál Děti ráje 

 
 

Svoz železného šrotu  
v týdnu 

od 17. - 21. května  je 
možno shromažďovat šrot 

na obvyklých místech 
 

Od 23.4. - 24.5.2010 je  
v podatelně OÚ Vacov  
k nahlédnutí hromadný 

předpis o vyměření daně z 
nemovitostí na rok 2010. 

 
 

Úplná dopravní uzavírka  
v obci Zdíkovec  

(před křižovatkou - směr 
od Vacova, Čábuz)  

o víkendu 
8. - 9.5.2010  

 
ve dnech 10. - 12.5.  
uzavírka částečná,  
řízená semafory 

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       

KVĚTEN 2010 

       a 1 se zdržel. Zařazení na program tudíž odhlasováno nebylo. 
• V posledním bodě „různé“ starosta informoval o současných 

aktuálních problémech týkajících se autobusového nádraží, dotací 
z ROP, grantů KÚ JČ apod. 

Následně bylo schváleno usnesení z tohoto zasedání přednesené Ing. 
Marií Roučkovou. 

Z další činnosti 
• Průběžně probíhá úklid veřejných prostranství a komunikací ve 

Vacově i dalších částech obce. Poděkování patří při této příležitosti 
všem, kteří provedli úklid před svými domy i na veřejných plochách. 

• Zpracována byla žádost o dotaci v rámci grantu KÚ JČ, a to na 
výměnu stávajících vrat hasičské zbrojnice a s tím spojených prací    
v budově OÚ ve Vacově. Stávající vrata jsou již ve velmi špatném 
stavu a dochází ke značným tepelným ztrátám. Pro celý kraj je na 
podporu hasičů uvolněno pouhých 7,7 mil. Kč. V případě úspěšnosti 
je obec povinna dofinancovat minimálně 30% finančních nákladů. 

• Probíhá příprava dalších projektů na rekonstrukce místních 
komunikací. Na některé se již podařilo získat dotaci. Po splnění 
podmínek stanovených dotačním programem a provedení výběrového 
řízení na dodavatele budou zahájeny vlastní práce. 

• Ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury       
v obci 1.JVS byla zpracována projektová dokumentace na žádosti     
o dotaci na obnovu technologického zařízení v ČOV Rohanov a 
Přečín. K poškození došlo při přívalových deštích v roce 2009. 
Dotační program na škody vzniklé na vodohospodářské infrastruktuře 
byl vypsán Mze až v letošním roce. Obnova technologie si vyžádá 
cca 800 000 Kč. Minimální podíl obce představuje 20%. 

 
Další informace 

• Doposud nedošlo k podpisu smluv finančně podpořených v 5. výzvě 
Regionálního operačního programu (ROP), kde měla obec úspěšný 
projekt na rekonstrukci ZŠ (dotace 15,2 mil. Kč). Vlastní práce měly 
již začít 1.3.2010. Celá pátá výzva se nadále prošetřuje a konečné 
rozhodnutí nebylo učiněno. 

         Zveřejněny nebyly ani výsledky 6. výzvy ROP, kde měla naše obec 
         předložený projekt se žádostí na dotaci na revitalizaci náměstí -     
         II. etapa. 
• Z odboru ŽP MÚ Vimperk, kde obec požádala o vyjádření k záměru 

výstavby FVE na drahách v Žáru přišlo písemné nesouhlasné 
stanovisko. Další kroky již nebudou v této věci podniknuty. 

Miroslav Roučka, starosta obce 



Elektrizace a malba kostela ve Vacově. - 2. část 
archivní zpráva 

Tonování chrámu Páně ve Vacově. 
         Ultima ratio regum – pecunia, předpokladem zdaru každého podniku a každé práce jsou také 
peníze. Nový zvon, armatura k němu, páka, srdce, kuličková ložiska, otočení starého zvonu o 90o, úplně 
nová armatura k němu, srdce nové, řemeny, zubosegmentová ložiska, páka, doprava zvonu nového a 
namontování obou zvonů stálo celkem 7 503 Kč, kolaudace Msgre. Doskočil 100 Kč, úhrnem 7 603 Kč. 
Osadní sbírka na zvon vynesla celkem 10 670 Kč 50 hal. Přebytek sbírky obnášel 3 067 Kč 50 hal. 
Rozhodl jsem se hned po provedení únorové sbírky pro tonování kostela.  
K přebytku sbírky na zvon 3 067 Kč 50 hal přibyly obnosy následující: 
1. Z knížky vkladní obč. záložny ve Volyni č. 11624 „Sbírky na malbu kostela ve Vacově“ vybrán z celkového 

vkladu 20,96 Kč celý obnos i s úroky                                              21,95 Kč. 
2. Ze záložny Hermes celkový obnos 164,30 Kč i s úroky                  174,20 Kč. 
3. P. František Domorázek vrátil obnos                                               250 Kč. 
Dary: 

1.    Vdp rada Špalek od své neteře M. Hasákové ze Strakonic                  100 Kč 
2.    Vdp kons. rada Špalek za rodinu Špalků                                              500 Kč 
3.    Vdp kons. rada farář v.v. Škopek z Vídně 50 šilinků tj.                       230 Kč 
4.    Paní M. Nová z Mnichova, rodačka z Vlkonic/Milíkov 22/                 100 Kč 
5.    Probošt kapituly sv. Vitské Dr. Franz                                                   100 Kč 
6.    Kanovníci kap. sv. Víta Kulač a Švec a 50                                           100 Kč 
7.    Dp. Fr. Kordík, farář z Nemanic, nespický rodák                                100 Kč 
8.    Dp. Fr. Blahovec, děkan v.v. Volyně, žárský rodák                             30 Kč 
9.    Dp. Vojtěch Přib, děkan v Netolicích, dlouholetý kaplan zdejší          50 Kč 
10.  Dp. farář J. Mráz z Moravy                                                                  50 Kč 
11.  Řídící učitel v.v. Kochan, Písek                                                           50 Kč 
12.  Řůžena Nyklesová – Novotná – Nusle                                                 50 Kč 
13.  Podplukovník Novotný – Praha                                                            50 Kč 
14.  Republikánský dorost ve Vacově a okolí                                             150 Kč 

--------------------- 
Z uvedeného obnosu patrno, že jsem měl k dispozici celkem       5 143,65 Kč 
 
         Mým úmyslem bylo stále – od instalace 1.5.1933 tonování teplými odstíny  jedné barvy vyznačiti 
krásu a půvab architektury zdejšího chrámu Páně, postaveného arch. Sedláčkem, knížecím stavitelem 
z Krumlova. Vedoucí zásadou byly mě přitom základní směrnice stavitelské a malířské: temnější jsou 
partie nosné, např. pasy, pilastry a sokl, kdežto partie výplňové nebo tížící, jako vlastní klenby (prsa), 
špalety a stěny jsou světlejší. 
         Nejdříve jsem dopsal Jar. Majorovi, Ateliér círk. umění – Praha III. Všehrdova 6. Pan Major chtěl 
použíti šablonových vzorů, známých mně ze všech kostelů Jar. Majorem malovaných: Trevi, sv. Maří, 
Malenice, Volyně. Při návštěvě Vacova p. Major nemluvil věcně, odbočoval úmyslně na jiná pole 
rozhovoru a v písemné nabídce byl přemrštěně drahý: 12., 16., 20. tisíc počítal za tonování zdejšího 
kostela. 
         Ladislav Veřtát, malíř Praha XIX. Velvarská 16 a Josef Marášek malíř Praha-Dejvice, Zelená ulice 
č. 1751 byli cenově již přístupnější: Veřtát počítal za práci malířskou 8 168 Kč, Marášek 7 952 Kč. Pan 
Veřtát přes vyslovené upozornění, že si přeji tonování v technice vápenné, jež je nejtrvanlivější, stále 
mluvil o hlince, s níž se snadno pracuje. Pan Marášek zase neopatrně prozradil, že by dal v presbytáři na 
stěny vzorek těžkého koberce – do gotického kostela!! Přesvědčil jsem se, že bych musel vésti každého 
malíře, a proto jsem se rozhodl pro našeho varhaníka Matěje Martana, malíře a natěrače z Drážova, 
jehož nabídky byla nejpřijatelnější. 

Jiří Bečvář, Přečínské Chalupy 
Pokračování příště. 
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Velikonoční  turnaj v „ Kačabě “   

poprvé ve Vacově 
 
Na Bílou sobotu se ve Vacově v sále U Milušky uskutečnil I. ročník 
turnaje v karetní hře „ Kačaba “. Tato hra má dle zkušených karbaní-

ků vedle oblíbeného mariáše ve Vacově svou 
dlouholetou tradici. Proto jsme se rozhodli 
jako „hráčské karetní jádro SDH Vacov“ 
uspořádat její první ročník.  
Turnaje se zúčastnilo celkem 28 hráčů, 
z toho sedm žen. Navštívili nás a kačabu si 
zahráli i kluci ze Žernovic, kteří jsou našimi 

soupeři v Šumavské hasičské lize. Celý turnaj se skládal z pěti kol   a 
jednoho kola finálového. V dopolední části byla  odehrána dvě kola. 
Následovala hodinová přestávka, ve které si všichni hráči pochutnali 
na výborném guláši a nějakém tom pivečku od vždy usměvavé „ paní 
Milušky “.  Po každém odehraném kole si hráči vylosovali nové číslo 
následujícího herního stolu. Do finálového kola postupovali tři hráči 
s nejnižším počtem trestných bodů. Čtvrtý finálový hráč byl vyloso-
ván jako divoká karta turnaje ze zbývajících nepostupujících hráčů. 
Tuto divokou kartu obdržela i s bouřlivým potleskem od ostatních 
hráčů Milena Ševčíková. Závěrečné finálové kolo, ve kterém        
rozhodovalo i pověstné „ štěstí na karty “, si spolu zahráli dvě ženy a 

dva muži. Z této čtveřice první místo, a tím i 
celkové prvenství, v turnaji získal Vladimír 
Lešák z Vrbice. Na druhém místě skončila 
Milena Ševčíková a potvrdila tak své    
hráčské umění. Pohár za třetí místo vybojo-
vala sympatická hráčka z Příbrami, Martina   
Češková, a na čtvrtém místě skončil Franti-

šek Reindl ze Stach. Celkem bylo oceněno deset nejlepších hráčů.  
Nejmladším hráčem turnaje byl vyhlášen teprve 13ti letý Tomáš  Ko-
vářík z Mladíkova. Marcipánový dort za nejvíce obdržených „ červe-
ných králů “ získal Míša Foltýn.  
         V celém turnaji panovala velmi dobrá a přátelská atmosféra, 
která pokračovala i na večerní taneční zábavě se skupinou Renesance 
do pozdních ranních hodin. Za pořadatele bych chtěl poděkovat 
sponzorům, dále všem, kteří se na turnaji podíleli, a v neposlední   
řadě milé obsluze restaurace „ U Milušky “.                         
A s čím přijdeme příště? Nechte se překvapit… 
                                                                                       Michal Roučka 
 

více fotek na adrese www.picasaweb.google.cz/sdh.vacov 

Vítání občánků v neděli 
28.3.2010. 

Matyáš Voják z Vlkonic 
a Vojtěch Šašek z 
Benešovy Hory. 

Julie Viola Ptáčková ze 
Žára a Eliška 

Čtvrtníková z Vlkonic. 

Jan Ličko, Adam Švalb a 
Patrik Oržechovskij - 

všichni z Vlkonic. 
 

Za pěkné doprovodné 
kulturní vystoupení 

děkujeme dětem  
MŠ a ZŠ Vacov a  

firmě MIVA Vacov s.r.o 
za dlouholetou 

spolupráci a věnování 
půvabných dřevěných 
hraček pro miminka. 
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Knihovna v týdnu  

od 10. - 14. května  
uzavřena. Dovolená. 

 

 

 

Výzva  
 

Šikovné ženy či páni, 
kteří věnujete svůj 
volný čas ručním 

pracím a chtěli byste 
se podělit o své  

výrobky na pouťové 
výstavě, prosím  

ozvěte se  
do knihovny. 

 
 
 
 

Zdeněk Janík 
 

Výhled 
Přede mnou stůl 
a za stolem okno 
za oknem strom 
na stromě pták 
čechrá si peří 

slunce skryl mrak. 
 

Červen 
Rád bych zas přijel 
k vám pod Javorník 

O přání nejde 
nejsem kouzelník 

Splníš-li mi je 
buď Ti, Pane, dík. 

Pozvánky na akce v měsíci květnu: 

 
Srdečně zveme na  

MÁJOVOU VESELICI v sobotu 1. května 2010 od 20 hodin  
v obecním sále. K poslechu i k tanci hraje DUO NATUR MUSIC. 

 
*** 

 
V pondělí 3.5. 2010  od 11,30 – 12 hodin 

Tradiční konvoj VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH  VOZIDEL  
na autobusovém nádraží 

 
*** 

 
SDH Vacov srdečně zve příznivce požárního sportu na  

HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ,  
která se uskuteční dne  8.5.2010  

v Benešově Hoře nad autoservisem 
 
do 9,00 hod.       příjezd 
9,30 hod.            požární útoky 
 

Soutěžní kategorie  - MUŽI I., ŽENY I., MUŽI II. DĚTI 
 

Za okrsek Vacov 
Molitor Miroslav                                                               Maránek Josef 
velitel okrsku                                                                     starosta okrsku 
 

*** 
 

V sobotu 8.5.2010 od 14 hodin  
OSLAVA OSVOBOZENÍ 

Program: 
         - vystoupení dětí ZŠ 
         - hudební produkce Vodáci Lhenice 
         - seskok parašutistů 
         - přílet a prohlídka vrtulníku  
 
Občerstvení zajištěno.  
V případě příznivého počasí akce vedle hřiště, jinak na AN 
 

*** 
sobota 22.5.  
v 16 hodin odjezd do Prahy na muzikál DĚTI RÁJE. Ještě několik  
posledních vstupenek na prodej v knihovně. Zamluvené vstupenky si 
vyzvedněte co nejdříve. 



Číslo 4, 27. dubna 2010 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci březnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Vlasta Mužíková                  Čábuze               70 let 
Magdalena Lopatková Lhota nad Roh.  75 let 
Jana  Lusková                       Miřetice              75 let 
Milada Králová                    Vacov                 85 let 
František Bláhovec               Žár                      90 let 

 
 

3. setkání rohanovských žen 
 

         Na sobotu 10. 4. připravil sbor dobrovolných 
hasičů Rohanov v pořadí již třetí setkání  rohanov-
ských žen. Po úvodních slovech, ve kterých připo-
menul obětavost žen v rodině i v dnešní společnos-
ti, potěšil starosta obce, pan Miroslav Roučka,   
každou z přítomných žen malou kytičkou. 
V následném kulturním programu se nejdříve před-
stavili ti nejmenší - předvedli na svých hudebních nástrojích, co se za pou-
hý půlrok naučili v lidové škole umění ve Stachách, a zarecitovali básnič-
ky. Po dětech vystoupili členové místního sboru hasičů v mini-divadelním 
představení „O Červené karkulce“ (v upravené verzi pro místní podmín-
ky). Za své odvážné vystoupení byli odměněni smíchem a neutuchajícím 
potleskem. Po rychlém úklidu divadelních kulis pokračoval program     
promítáním diapozitivů  -  pan Rebstöck ze Sušice se podělil s přítomnými 

o své zážitky při focení Šumavy těsně po otevření 
hraničního pásma a přidal i několik  
tipů na hezký výlet.  Potom už násle-
dovala volná zábava. K tanci, poslechu 
i ke zpěvu hrálo hudební trio pana 
Kopfa. O tom, že nálada po celý večer 

byla vskutku výborná, svědčí fakt, že taneční parket byl stále 
plný. Neodolala ani paní Vachlová a ve svých 101 letech  si   
s námi zatancovala.       
         Na závěr zbývá dodat, že celá tato akce byla financová-
na z peněz, které se vybraly o masopustním průvodu, a o  zby-
lé občerstvení se sponzorsky postarala naše děvčata ze sboru – 
nazdobila chlebíčky, napekla zákusky a různé jiné dobroty – 
za to jim patří  velké poděkování. 

Výbor SDH Rohanov 
 

Poděkování určitě patří též mužům z Rohanova, kteří takovou-
to akci pro ženy již potřetí zorganizovali. 
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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: J .Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Inzerce 
• Prodám 2 ha pole, Čábuze. Cena 18 Kč/m2. Více informací pošlu mailem: wz.cz@seznam.cz. 



 
Informace k odpadovému hospodářství v obci 

 
Firma Rumpold, která zajišťuje mimo jiné i svoz separovaného komunálního odpadu (plastů), již  
vícekrát upozornila, že se v těchto kontejnerech nachází řada odpadu jiného (kupř. i WC mísa), 
tudíž je tento odpad k recyklaci nepoužitelný. Podstatné také je, že tato nekázeň navyšuje již tak 
obrovské prostředky vynakládané na odpadové hospodářství. Finanční prostředky vybrané od 
občanů a podnikatelů pokryjí zhruba 60% skutečných nákladů. Další jsou doplaceny z rozpočtu 
obce.  Toto však má zcela logické opodstatnění. V roce 2001,  kdy byly stanoveny poplatky za 
svoz odpadu pro občany, chalupáře i podnikatele, byly  náklady za svoz a úložné něco přes 300 000 
Kč. V roce minulém představovaly cca 1,5 mil. Kč. Náklady se zvedly 5ti násobně, kdežto výše 
poplatků zůstala na původní úrovni. Znovu proto apelujeme: do kontejnerů na separovaný odpad 
dávejte pouze ten, který tam patří. Stejně tak nedávejte odpad určený k recyklaci (plasty, sklo 
apod.) do odpadu komunálního, který se ukládá na skládce.  Za 1 t odpadu zaplatí obec úložné ve 
výši   1.270 Kč. Plastové láhve před uložením do kontejnerů sešlapávejte. Frekvenci vývozu plastů 
může obec jen velmi těžko ovlivnit. Mnohdy po víkendech je kolem kontejnerů neskutečný 
nepořádek. Kdosi ke kontejnerům na plasty (u pekárny) kupř. vysypal i káru železného šrotu. Je 
však skutečností, že tyto nádoby slouží bohužel i pro obyvatele z okolních obcí, kde doposud 
nezavedli paušální platbu za likvidaci odpadu. Ti pak „ušetří“ tím, že jej odloží u kontejnerů ve 
Vacově. Obdobně toto řeší i někteří chalupáři (a to nejen z regionu Vacovska), kteří po víkendu 
obloží odpadem nejen kontejnery, ale i odpadkové koše na náměstí. Pokud nechceme vyndavat na 
tento problém z peněženek stále více peněz, dodržujme alespoň to, co dodržet lze. 

Vl. Chum, technik OÚ 
 

 
 
 

ODPADOVÝ SLOUPEK... 
aneb Co o odpadech možná nevíte 

 
Díl 2 . Kolik nás vlastně odpady stojí 
 
• Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrných dvorů jsou odvezeny na speciální dotřiďovací linky, 

kde jsou roztříděny na využitelné druhy a předány dalším zpracovatelům. Naopak odpad              
z popelnic už vytřídit nelze a je bez užitku odvezen na skládku. 

• Zajistit odpadové služby občanům není levná záležitost. Jen pro představu, pořízení popelnice na 
směsný odpad stojí okolo 600 Kč, kontejner na třídění odpadů nestojí méně než 6 000 Kč. 
Svozové vozidlo, které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun. 

• Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, s kterou se dá obchodovat, příjmy z prodeje surovin 
nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech 
městech a obcích platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši kolem 500 Kč na 
osobu za rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů obce na odpadové hospodářství. Zbytek musí obec 
či město doplatit ze svého rozpočtu. 

• Velká část komunálního odpadu obsahuje použité obaly. Tuto oblast upravuje zákon o obalech, 
který přenáší odpovědnost za recyklaci obalů na firmy, které je uvádějí na trh. V praxi to 
znamená, že výrobci, dovozci nebo plniči obalů platí za každý obal, který uvedou na trh, do 
společného systému, ze kterého se následně hradí náklady spojené s tříděním a recyklací obalů.  
V Česku tento systém provozuje společnost EKO-KOM, a.s. 

z materiálu dodaného KÚ JČ 
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