Výročí v březnu

Číslo 3
24. března 2014

7.3.321 – Římský císař Konstantin Veliký ustanovil neděli za první den
týdne.
13.3.1781 – William Herschel objevil planetu Uran, ale domníval se, že je
to kometa.
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5.3.1933 – V německých parlamentních volbách získala Hitlerova strana
NSDAP 44 % hlasů.
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3.3.1938 – Byla objevena ropná ložiska v Saúdské Arábii.
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19.3.1831 – Citibank v New Yorku se stala místem první bankovní
loupeže ve Spojených státech amer ických (ukr adeno bylo
245 000 USD).

5.3.1953 – V Moskvě zemřel Josif Stalin, sovětský diktátor (* 18. prosince
1878).
10.3.1948 – Za nevyjasněných okolností zemřel Jan Masaryk, ministr
zahraničních věcí ČSR, syn prezidenta T. G. Masaryka (* 14. září 1886).
11.3.1985 – Michail Gorbačov byl zvolen generálním tajemníkem
Komunistické strany Sovětského svazu.
3.3.1991 – Ve dvou současných referendech se Lotyšsko a Estonsko
velkou většinou voličů rozhodly pro odtržení od Sovětského svazu.
3.3.1994 – V Mnichově zemřel český písničkář, básník a grafik Karel
Kryl, jeden z hlavních představitelů českého protikomunistického
protestsongu v letech 1968–1989.
22.3.1995 – Ruský kosmonaut Valerij Poljakov se po 437 dnech vrátil
z orbitální stanice Mir, čímž stanovil dosud tr vající r ekor d pr o
nepřetržitý pobyt v kosmu.
26.3.1995 – V platnost vstoupila Schengenská smlouva, na jejímž základě
se mezi signatářskými státy zcela odbouraly hraniční kontroly.
3.3.2005 – Steve Fossett uskutečnil první sólový oblet Země letadlem bez
mezipřistání; cestu dlouhou 40 234 km zvládl za 67 hodin 2 minuty.
(http://cs.wikipedia.org.)

Upozornění
Na základě řady
připomínek občanů
vyzýváme majitele
čtyřnohých
miláčků, aby po
nich uklízeli
exkrementy,
zejména z veřejných
ploch. Dostatek
sáčků se nachází
v koších k tomu
určených.
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Z obecního úřadu
Od minulého vydání Vacovského zpravodaje se konala dvě zasedání Rady obce Vacov. Na
těchto zasedáních se RO mimo jiné zabývala:
•
Evidovanými žádostmi o změnu územního plánu. K této problematice je nutno
poznamenat, že v měsíci listopadu vstoupil v platnost nový Územní plán obce Vacov, který
řeší celé území naší obce, včetně všech částí. Pořizovatelem ÚP byl MÚ Vimperk, odbor
výstavby a územního plánování. Na tomto materiálu se pracovalo cca 3 roky a proběhla
k němu řada jednání za účasti více než 20ti dotčených orgánů. V průběhu podstatné části
této doby mohli občané předkládat svoje žádosti a námitky v souvislosti s tímto
zpracovávaným dokumentem. Informace byly průběžně zveřejňovány i prostřednictvím
Vacovského zpravodaje. Veškeré požadavky a námitky, které byly předány ve stanovené
lhůtě (která se několikrát prodlužovala), byly projednány v rámci dnes již platného ÚP. V
současné době již obec eviduje dalších 9 žádostí. Tyto byly předány k posouzení
pořizovateli ÚP (odbor výstavby a územního plánování, MÚ Vimperk).
RO uložila starostovi zpracovat návrh pravidel pro pořizování změny ÚP. I tento materiál
bude předložen k vyjádření pořizovateli před jeho projednáním v zastupitelstvu obce.
•
Dostavbou sociálního zázemí pro účinkující v obecním sále. V době rekonstrukce tohoto
zařízení byly z důvodu dodržení podmínek dotačního programu určité potřeby omezeny.
Starosta předložil RO návrh dostavby sociálního zařízení a druhé šatny. Pozemek, na
kterém je možno stavbu realizovat, je však soukromého vlastníka. RO pověřila starostu
jednat v této záležitosti s majitelem předmětného pozemku. Na základě výsledku jednání
bude stanoven další postup.
•
Žádostí ředitele ZŠ a MŠ Vacov o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 do
fondů. Příspěvková organizace hospodařila s kladným výsledkem, který činil 150.368,- Kč.
Zůstatková částka ze zdrojů poskytnutých obcí činila 134.845,- Kč a z hospodářské
činnosti organizace 15.523,- Kč. Ředitel navrhl převést 135.368,- Kč do rezervního fondu
a částku 15.000,- Kč do fondu odměn. RO toto rozdělení hospodářského výsledku
schválila.
•
Předloženými návrhy ředitele ZŠ a MŠ Vacov na přerušení provozu v MŠ v době letních
prázdnin. Součástí bylo zdůvodnění zahr nující i ekonomické aspekty pr ovozu v
prázdninovém období. Bližší informace budou rodičům včas oznámeny.
Miroslav Roučka, starosta obce

STAROSTA OBCE VACOV SVOLÁVÁ
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
na čtvrtek 27.3.2014 v 19.00 hodin do zasedací místnosti OÚ Vacov.
Návrh programu:
1. Rekonstrukce a modernizace místních komunikací
2. Rozpočtová opatření
3. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2013
4. Rozpočtový výhled 2015-2016
5. Výstupy stavební komise
6. Vodovodní řad, kanalizační stoka Javorník
7. Různé
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Školáci šetří přírodu, sbírají nejen papír!
I v letošním školním roce naše škola pokračuje ve sběru
druhotných surovin. Každé pondělí vybíráme víčka od PET lahví a
v tomto týdnu byla na škole vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru.
Děti společně s rodiči, prarodiči, sousedy a dalšími „dodavateli“
doma shromažďují nejen papírové krabice, časopisy a noviny.
V určený den (druhá polovina června) dopraví všichni připravený
papír do školy, kde se bude vážit, počítat…Největším zážitkem bude
pro všechny malé i velké nakládání starého papíru na velké nákladní
auto ze sběrných surovin. Pokud máte doma nepotřebný papír, dejte
ho prosím našim žáčkům. Tř eba pr ávě díky Vám pojede společně
se svojí třídou místo vyučování na výlet a ještě přispějete k ochraně
naší přírody.
Mgr. Pavlína Kopáčiková

Dětský karneval
Obec Vacov společně se základní školou uspořádaly v sobotu
8.3.2014 pro všechny malé i trochu větší masky „Dětský karneval“.
Krásné počasí, hezky vyzdobený obecní sál, taneční muzika a nikdy
nekončící nápady paní učitelky Pavlíny Kopáčikové vytvořily
podmínky pro krásné odpoledne. Do obecního sálu přišlo
neuvěřitelných 98 masek a všem to moc slušelo. Taneční parket však
patřil nejen beruškám, princeznám, vodníkům, kuchtíkům…, ale i
všem, kteří svoje nejmilejší přišli doprovodit. Velký dík patří těm,
kteří bez nároku na honorář věnovali dětem nejen sobotní odpoledne
– paní Dana Makasová se svými asistentkami v obchůdku plném
dárečků, mladí disžokejové, Marek Valta a Jan Kopáčik, za
hudebním pultem, paní učitelky Alena Marie Jopková a Kateřina
Kaskounová pomáhající udr žet dětskou pozor nost a zapojit
všechny věkové kategorie do her a do tance. O finanční podporu akce
se postarala Obec Vacov. Za dárečky do karnevalového obchůdku
patří velký dík také manželům Čejkovým z Vlkonic a paní
Krulišové z Vacova.
Spokojené a rozzářené dětské oči jsou pro nás odměnou, a tak už se
těšíme na příští rok a na příští karneval. Uložte masky tam, kde je za
rok určitě najdete. Vezměte s sebou své další kamarády a přijďte na
tradiční dětský karneval ve Vacově.
Pavla Valtová

•

27.3.2014
Zastupitelstvo obce

•

30.3.2014 Letní čas

•

9.4.2014 Beseda s
Romanem Kozákem

•

19.4.2014 Kačaba
Taneční zábava

Z karnevalu
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Masopust 2014
Z masopustu
v Přečíně

Tradiční masopustní veselí zažívali dospělí i děti tentokrát
v téměř jarní atmosféře. První březnovou neděli se sešly maškary
v Přečíně a vydaly se na svou každoroční veselou pouť ve velmi
úctyhodném počtu: přes čtyřicet figur různého věku a různých odrůd
tvořilo dlouhý průvod. Nechyběl „základ“, tedy harmonikáři, handlíř
s drzou kobylou, která se neuctivě vyjadřovala o hmotnosti
přečínských obyvatel, veliký medvěd, židi, šašci, kominíci, dále pak
různé pohádkové bytosti, zvířata a jiné. Jak čas plynul a maškary
míjely další a další stavení, měnilo se i civilní obyvatelstvo všeho
možného věku díky červeným rtěnkám na tvářích šašků
a kominickým sazím tak, že často nebylo možné rozeznat, kdo (ne)
patří k průvodu. Letošní extrémně teplá zima zavinila, že se silničáři
příliš nevyřádili, proto hojně sypali přebytečný štěrk téměř na každém
kroku. Naopak radost mohli mít vojáci s kanónem nebo třeba jeptišky,
roztleskávačky či víla a čarodějnice, že jim neomrzají končetiny
a mohou se plně věnovat své činnosti.
V předvečer před Popeleční středou se ve Vacově v obecním
sále konal maškarní bál. Je málo obcí, kde se tato tradice udržela
v této podobě, tedy až do úterka. V dnešní uspěchané době, kdy musí
většina lidí druhý den do práce a byla by možná vděčnější za trochu
klidu u domácího krbu, je třeba smeknout před jejich ochotou
obětovat pár hodin spánku a ještě – leckdy s velikým nasazením po
mnoha dnech příprav - soutěžit o nejlepší masku. K tanci a poslechu
opět hrálo duo Táta a já a letos byl parket opravdu zcela zaplněn.
Z přibližně 120 osob byla nadpoloviční většina v masce.
Koho a co jsme mohli vidět v tanečním reji u stolů i u baru,
který též tradičně bravurně ovládaly dámy z restaurace U Milušky:
Klauni, Modrá a Zelená, Kuchtík, Hároš, Pipi Dlouhá punčocha,
Marge Simpsonová, Včelka, čarodějnice a čarodějové i kouzelníci,
gejša, mušketýři, uklízečky, černá a bílá šachová královna, „zajíček“,
orientální postavy Blízkého i Dálného východu, pekelníci, školačka,
lovkyně plazů (některým dámám se s touto maskou špatně tančilo,
přestože ani jeden plaz nebyl při vědomí), kat, loupežník a mnoho
dalších.
Po vyhlášení výsledků v soutěži o nejlepší masku mohl jen těžko
někdo nesouhlasit s prvními místy, především tedy se zlatou medailí
pro Sněhurku a její sedmičlenný doprovod (oceňme př edevším
ručně vyrobené krumpáčky a trpasličí vykrmená bříška, svědčící o
tom, že se o pidimužíky Sněhurka dobře stará) a se stříbrem pro velmi
zapálenou pionýrku, kter á nám kr omě populár ní písně „Pionýř i,
pionýři, malované děti“ a legrace, připomněla i to, že staré časy
nebyly vždy takto humorné. I po půlnoci se zaplnil parket,
a kdyby neskončila kapela, tančili by možná mnozí až do bílého rána.
Nezbývá, než popřát všem čtenářům pokojné postní období a za
necelých 40 dní i nejkrásnější jarní svátky a můžeme se těšit na další
rok, kdy se naší obcí opět přeženou masopustní průvody, které budou
muset prosvětlit temné zimní období, jelikož Popeleční středa v roce
2015 připadá již na 18. února.
Markéta Kalinová, Přečín

Stránka 5

Číslo 3, 24. března 2014

Myslivci schůzovali
Každoročně, na závěr „mysliveckého roku“ pořádají myslivecká sdružení svoje výroční
členské schůze. 14. března 2014 v pohostinství „Na vyhlídce“ na Javorníku se konala schůze
Mysliveckého sdružení Benešova Hora. Bilancovali zde svoji pr áci za uplynulý r ok a byl též
schválen plán činnosti pro rok nadcházející.
Úvodem si členové vyslechli zprávu předsedy, mysliveckého hospodáře, finančního
hospodáře i zprávy členů myslivecké stráže. Poté proběhla doplňovací volba mladých členů do
výboru mysliveckého sdružení. Následovala pak i bohatá a věcná diskuse. Po skončení programu
bylo i výborné pohoštění.
Jako každý rok nemohl zde chybět ani řádný „Myslivecký soud“, kde se každoročně
zodpovídají myslivci ze svých přestupků a spáchaných nepřístojnostech proti myslivecké etice,
mravům, tradicím a zvyklostem.
Vítanými hosty byl pan Miroslav Vlček jako člen výboru Honebního společenstva, pan
Václav Šísl jako zástupce nám blízké myslivecké společnosti Vacov. Velmi nás potěšilo, že si
našel čas i starosta obce Vacov, pan Miroslav Roučka. V jeho několika slovech naši činnost dobře
hodnotil a popřál nám do nového mysliveckého roku hodně zdraví a úspěchů.
Ve zprávě předsedy byla mimo jiné velmi dobře hodnocena činnost mysliveckého kroužku
při ZŠ Vacov, který vedou naši členové, Kateřina Roučková a Pavel Čtvrtník.
V diskusi jsme se shodli na tom, že veřejnost a naši spoluobčané by měli vědět, že myslivost
tady u nás obnáší hlavně hodně práce i na úkor svého volného času a že v mysliveckých
společnostech tady u nás je nějaké ulovení zvěře až na posledním místě. Naše naháňky nebo hony
jsou spíše snahou se spolu sejít, projít revír a většinou nic neulovit. Hlavní naší prací a naším
úsilím je starat se o zvěř, o kr mení na zimu, o léčení zvěř e, o myslivecká políčka, obnovovat
„pachové zábrany“ u silnic, zakládat remízky a ještě mnoho dalších aktivit ve prospěch zvěře
a přírody. Veřejnost by měla vědět, že u nás myslivec není lovec, ale je to především hospodář,
který se stará o přírodu se vším všudy.
Po schůzi, kde jsme se všichni vypovídali, a po „Mysliveckém soudu“ následovala družná
zábava a myslivecké vyprávění a to, jak už u myslivců ani jinak být nemůže, česky i v myslivecké
latině.
Karel Sláma

Valná hromada TJ Sokol Javorník
V sobotu 15. února 2014 se v restauraci „Na vyhlídce“ sešli členové TJ Sokol Javorník na
své valné hromadě, aby si připomněli, čím se rok 2013 zapsal do historie a čím by měl letošní rok
pokračovat.
Rok 2013 zahájila TJ organizací výstupu k rozhledně Karla Klostermannna, v únoru se
zdařily sjezdové lyžařské závody, sv. Antonín tradičně dohlížel na pouťový zápas „staří proti
mladým“ a premiérově, za asistence mladých mažoretek, na oživení hry „špaček“ mezi domácími
a hosty z Rohanova. V prosinci se na Javorníku konal turnaj v kartách – hrála se „Kačaba“.
Povánoční čas pak vyplnil turnaj v stolním tenisu a pak už následuje tradiční silvestrovský výstup
k rozhledně.
Letošní rok se ve svých plánech neliší. Nedostatek sněhu nám nedovolil lyžování, ale pouť
s tradičním fotbalem a hrou „špačkem“ bude, stejně jako „Kačaba“ a stolní tenis. Navíc se chce TJ
pokusit oživit ochotnickou divadelní tradici. Takže za hezkými sportovními i kulturními zážitky na
viděnou na Javorníku.
Jiří Sládek
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Z knihovny

Nové knihy
Evžen Boček
Poslední aristrokratka
(kniha obdržela cenu
Miroslava Švandrlíka za
nejhumornější knihu roku 2012)
Sidney Sheldon
Nebezpečí pravdy
Sandra Brown
Smrtelné nebezpečí
Tamara McKinley
Krajina snů
Nora Robert
Dům na útesu

Pozvánky na akce:
SDH Vacov sr dečně zve na
V. ročník turnaje v karetní hře „KAČABA“
v sobotu 19.4.2014 v obecním sále ve Vacově.
9.00-9.30
Prezentace a losování míst
10.00
Zahájení turnaje
10.00 - xxx
Hra v karty (Kačaba)
12.00
Oběd
V odpoledních hodinách vyhlášení výsledků a ocenění nejen
nejlepších!!!!
STARTOVNÉ: 200,- Kč
V ceně startovného je zahrnut oběd a vstupenka na večerní taneční
zábavu. Do turnaje je nutné přihlásit se předem v restauraci
U Milušky nebo na tel. 607 827 660 (MVDr. Michal Roučka).
*****
SDH Vacov Vás zve na
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU
19.4. 2014 od 20 hod. v obecním sále ve Vacově
hraje FATIMA,
vstupné 80,- Kč.
*****
BABY CLUB VACOV Vás srdečně zve na
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v pátek 2.5.2014 v 17.00 hod.
Slet čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií
na ,, KOUZELNÉ LOUCE " u paneláku.
Čeká Vás opět bohatý program a skvělá zábava. Těšit se můžete na
soutěže, tanec a upálení čarodějnice, lampionový průvod,
opékání vuřtů a čarodějnické překvapení.
Pojďte se s námi bavit, těšíme se na Vás.
*****

Připravujeme:
Obec Vacov uvede
Divadelní společnost Háta
v anglické komedii Edwara Taylora
VZTAHY NA ÚROVNI.
V hlavní roli Lukáš Vaculík.
V pátek 10.10.2014, obecní sál Vacov. Vstupné 300,- Kč.
Rezervace vstupenek v obecní knihovně,
Pavla Valtová - tel. 388 431 270.
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Společenská kronika

Tel.: 388 431 270

V měsíci únoru 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Vlčková Zdeňka

Bošice

85 let

Roučková Anna

Vlkonice

84 let

Daňhová Zdeňka

Čábuze

75 let

E-mail:
knihovn@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. Věra Česánková.

Obecní knihovna ve Vacově
ve spolupráci se ZŠ Vacov
pořádá dne 9.4.2014 od 9.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
BESEDU
se spisovatelem
Romanem Kozákem
na téma „Pohádky ze šumavských lokálek“.
Zváni jsou nejen děti, ale všichni příznivci pohádek.

Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Obnoven prodej obilných krmiv ve Vlkonicích. K dispozici je pšeničný a ječný šr ot,
klíčky a otruby. Prodej denně mezi 17.00 a 18.00 hod. Tel.: 775 419 351.

•

Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail:
projekty.kinkorova@gmail.com

•

Prodám pozemek v k.ú. Vlkonice u Vacova. Par celní číslo 333/1 a 404/7. Větší pozemek,
cena dohodou. Tel.: 606 767 228.

•

Prodám pozemek na výstavbu RD v obci Kr ušlov, kr ásný výhled, 1250 m², elektřina
zavedena k hranici pozemku, cena dohodou. Tel. 602 412 445.

•

Geodetická kancelář GEODEST-PLUS-Ing. Jaroslav Grabmüller ve Vacově, Vimper ku a
Strakonicích provádí veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčování hranic,
výškopisné plány atd., vše na www.geodestplus.cz, tel.: 602 454 572 nebo 380 120 103.
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Chovatelův dvorek
„Březen, za kamna vlezem!“ Tak tahle část pranostiky pro letošní
rok zřejmě nebude platit. Vysoké teploty, slunečné dny, to vše urychluje
nástup jara. I u chovatelů nabírají jarní činnosti rychlé tempo. Je tedy na
místě informovat o dalším důležitém členovi naší organizace, a to o
MVDr. Michalovu Roučkovi. J ako veter inář je stále potř ebným kolegou
pro všechny chovatele.
V tomto ročním období doporučuje věnovat pozornost včasné vakcinaci proti králičímu
moru, kdy je doporučeno ošetření králíčat od 6. týdnu stáří. Problematice králičího moru se
budeme šířeji věnovat v příštím příspěvku. Další informace je aplikování přípravku proti vnitřním
a vnějším parazitům u ovcí a koz před jarním vyhnáním na pastvu. U ostatních běžně chovaných
zvířat nejsou z hlediska veterinárního žádné specifické termíny a je jen třeba průběžně sledovat
zdravotní stav chovaných zvířat. Snad pouze stojí za zmínku důležitost průběžné prevence
„černohlavosti - játrovky“ u krůt nebo kokcidiózy u králíků případně pseudomoru u holubů.
Obecně lze ještě připomenout důležitost postupného přechodu na letní krmné dávky. Popřejme
všem našim zvířatům krásné jaro a pevné zdraví.
Kontaktní telefon na MVDr. Michala Roučku je 607 827 660.
P.S.: Tisková oprava - omluva příteli Sladovi za nesprávně uvedené jméno v minulém příspěvku.
.... a vše kontroluje pan Eduard Slad jako revizní orgán. Tímto se ještě jednou omlouváme!
Jaroslav Kubát

Ukončení zimní přípravy týmu A
Zimní přípravu, které se zúčastnilo 18 hráčů, jsme ukončili zápasem
Bernartice - Vacov 3:0. V minulém čísle jste si mohli přečíst výsledky prvních tří
zápasů. Následovala utkání Vacov - Hradiště 2:2, Vacov - Semice 9:1 a Vacov Vodňany 2:2.
Trenér Milan Satrapa vidí uplynulé období takto:
Hlavním naším cílem bylo doplnění mužstva A o hráče dorostu a béčka. Po podzimní části
skončilo pět fotbalistů a doplnění kádru hráčů se stalo prioritou. Začali jsme pracovat na jiném
rozestavení a způsobu hry. Tady musím hráče pochválit za přístup, se kterým k tomu přistoupili.
Nebylo to pro ně snadné, ale přesvědčili mě, že pokud takto budou pracovat, výsledek se dostaví.
Cílem by nemělo být jenom umístění v soutěži, ale aby se fotbalem bavili. Také nesmím
zapomenout na diváky, pro které se fotbal hraje. Naším cílem je hrát fotbal, na který budou rádi
diváci chodit.
V minulém čísle jsme fanoušky zvali na první utkání mužstva A. Pozor na změnu termínu!
Začátek zápasu je 30.3.2014 od 15.00 hod. na hřišti ve Vacově. Všem, kteř í fandí vacovskému
fotbalu, přejeme hezké fotbalové zážitky a hráčům hodně gólů v soupeřově brance.
Všechny aktuální informace, termíny utkání, jejich případné změny a vše, co se týká vacovského
fotbalu najdete na stránkách www.skvacov.websnadno.cz, staňte se i vy aktivními přispěvateli
a zapojte se do diskuse.
Milan Satrapa a Pavla Valtová

