Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
máme tu opět prosinec, což je neklamný signál, že se blíží konec roku. I
tento rok 2021 byl bohužel citelně poznamenán covidovou pandemií. Ta zasáhla,
podobně jako v roce minulém, do života řady občanů i podnikatelů. Největší
dopad opět pociťuje sféra služeb, která je do značné míry závislá na turis-ckém
ruchu. V útlumu je řada hotelů, restaurací a dalších zařízení z důvodu velkého
propadu návštěvnos-. O práci 0m přišla, v lepším případě dočasně, řada lidí.
Někteří se 0m dostali do velmi složité životní situace. Smutné však je, že tato
pandemie, která v podstatě ohrožuje určitým způsobem většinu populace, ještě
více znesvářila již nemálo rozdělenou společnost. Co je však horší, že tyto
dopady nebudou s největší pravděpodobnos0 krátkodobé.
Svoji roli v tom určitě hraje i skutečnost, že je značně omezen i život
společenský a to samozřejmě i v naší obci. Většina tradičních akcí se již druhý rok
nekoná, lidé se setkávají velmi omezeně a sociální komunikace je minimální.
Bohužel nezbývá nic jiného než věřit, že se situace zlepší a život se začne
postupně vracet do podoby jako před pandemií. Některé změny, jak se již
ukazuje, už budou zřejmě nevratné.
I přes různé problémy probíhala v naší obci v roce 2021 řada inves-čních i
neinves-čních akcí za nemalé peníze. Některé byly v tomto roce dokončeny,
některé mají přesah do roku 2022. Bližší informace k těmto ak-vitám budou
zveřejněny v následujícím zpravodaji.
Jako každoročně v závěru roku se připravoval návrh rozpočtu na
následující rok. Rok 2022 je mimo jiné rokem, kdy se budou konat komunální
volby a nastoupí nové obecní zastupitelstvo. Proto je maximální snaha o to, aby
přes mnohamilionové inves-ce byla obec pokud možno předána bez úvěru a
s čistým š0tem. Rok 2022 podobně jako rok letošní však bude velmi náročný a
nelze nyní předjímat, co bude nutno neodkladně řešit.
V souvislos- s ukončením roku 2021 bych chtěl popřát mnoho úspěchů v
novém roce všem složkám, klubům a zájmovým organizacím působícím v obci,
které svojí činnos0 přispívají k obohacení veřejného života, propagují a
reprezentují naši obec.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Vacov popřát Vám
všem spokojené a klidné proži0 vánočních svátků a v novém roce 2022 mnoho
štěs0 a úspěchů v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Vzácná návštěva u nás ve Vacově
V měsíci září navš0vil naši obec hejtman JčK pan
MUDr. Mar-n Kuba s doprovodem. Návštěva hejtmana
ve Vacově se uskutečnila po několika letech. Naposledy
zde byl tehdejší hejtman a následně poslanec
Parlamentu ČR RNDr. Jan Zahradník a to několikrát.

Hejtmana uvítal před budovou OÚ starosta obce. První
jeho cesta vedla do prostoru náměs0, kde probíhala
druhá etapa revitalizace centra Vacova. Zde byl setkání
přítomen též majitel ﬁrmy HM pro cz, s.r.o. pan Milan
Hanakovič, která stavební práce provádí. Obec Vacov,
jak již bylo zveřejněno, získala na tuto rozsáhlou a
náročnou akci dotaci z Krajského inves-čního fondu
(KIF) ve výši 10 mil. Kč. Jedná se o poměrně významnou
částku už z -tulu, že celková dotace z KIF do okresu
Pracha-ce činila necelých 25 mil. Kč. Pana hejtmana
zajímala
celková
koncepce
tohoto
projektu,

architektonické řešení a termín dokončení tohoto díla.
Po návštěvě staveniště následovalo krátké
posezení v zasedací místnos- OÚ. Pan hejtman se
zajímal o veškeré dění v naší obci i o záměry do
budoucna. Velmi ocenil dosavadní ak-vity, které vedly
k řadě pozi-vních změn v naší obci. Věcná a přátelská
diskuze však byla časově omezená s ohledem na další
program pana hejtmana. Závěrem vyslovil pozdrav všem
občanům naší obce. Také přislíbil, jakmile mu velké
časové vy0žení dovolí, velmi rád naši obec opět navš0ví.
Starosta jej ujis-l, že bude vždy vítán.
Stavba projektu byla podpořena z KIF JčK.

Pavla Valtová

SDH Vacov
Jsme téměř na konci roku a
bilance naší činnos- není o moc
bohatší než v roce loňském. Pandemie
Covid-19 nás bohužel stále provází a
velmi
naši
činnost
ovlivňuje.
Nejpříznivější doba byla v létě, a tak
jsme ji využili a mohli se scházet s dětmi, trénovat a
zúčastnit se několika soutěží, stejně tak jako dospělí
kluci. Na 100 % bez ohledu na pandemii pracovala
zásahová jednotka našeho sboru. K dnešnímu dni si
připisuje téměř třicet zásahů a pomoc po ničivém
tornádu na Moravě.
S rozdílem roku a pár dní po úmr0 pana Josefa
Uhlíře náš sbor zasáhla další velká ztráta. Zemřel náš
druhý nejstarší a spoustu let ak-vní člen pan Karel Kůs.
Naši činnost můžete sledovat na stránkách sboru
www.sdhvacov.cz, kam se nám po dlouhém úsilí

podařilo získat fotograﬁe zachycující naši činnost od
roku 2005. Na spoustě fotograﬁí můžeme zavzpomínat
na časy nedávné i minulé.
Chceme poděkovat všem našim sponzorům a
příznivcům, kteří nás jakýmkoliv způsobem v naší
činnos- podporují. Velké poděkování za stálou podporu
patří obci Vacov, v čele s panem starostou Miroslavem
Roučkou. Obrovské poděkování patří členům zásahové
jednotky za jejich záslužnou práci a všem členkám a
členům za práci pro sbor.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů přeji všem
občanům Vacovska klidné proži0 vánočních svátků a do
nového roku především pevné zdraví, štěs0 a ať se nám
splní všechna předsevze0 a očekávání.
Za SDH Vacov Dana Makasová
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Ze školy
Říjen a listopad v MŠ
Říjen a listopad se nesl v duchu podzimu. Dě
sbíraly podzimní plody, tvořily z lis , kaštanů i bramborů,
vyráběly draka, pekly hnětýnky. Spoustu času trávily dě
venku v krásně barevné podzimní přírodě.

V říjnu naši školku navš vila užovka červená
jménem Agáta ze záchranné stanice v Třeboni. Dě
projevily odvahu, každý si Agátu pohladil a až na pár
výjimek nejen u dě , ale i u paní učitelek, si ji dokonce
nechaly položit za krk. Zjis ly, že had není kluzký, naopak,
že má krásně hladké tělíčko. Dozvěděly se také spoustu
nových informací o životě hadů, například, že had neslyší
a pach rozpoznává jazykem. Na závěr celého programu
se naučily básničku a vytvořily si svého hada –
papírového.
Bohužel se ani naší školce nevyhnuly problémy
současné doby a předškoláci museli na chvíli do
karantény. Některé připravované projektové dny
plánované na listopad a prosinec byly přesunuty na
příznivější období. Také besídku pro rodiče jsme se
rozhodli přesunout a uspořádat ji pod otevřeným nebem
v jarních měsících na zahradě mateřské školy.

Chceme mto poděkovat všem lektorům kroužků za
jejich práci, kterou pro dě vykonávají. Kromě kroužků se
ve škole rozběhlo doučování. Pro žáky napříč ročníky jsou
realizovány doučovací hodiny z různých předmětů. Žáci
osmé a deváté třídy se vypravili do Volyně na tradiční
exkurzi v tamní průmyslové škole. Pro žáky zde byl
připraven velmi zajímavý program zaměřený na
seznámení se s moderními technologiemi výroby energie
a novými trendy ve stavebnictví, které vedou k
významným energe ckým úsporám. Proběhlo také
okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kde získal
Tomáš Mareš z deváté třídy druhé místo v kategorii
Kadet.
Z důvodu současné zhoršující se situace se několik
akcí nepodařilo za m realizovat. Projektové dny
„Finanční gramotnost“, „Kyberšikana“, „Projektový den s
Rohde Schwarz“ se přesouvají do dalších měsíců školního
roku. Na leden je naplánován také lyžařský kurz pro žáky
7. a 8. třídy. Doufáme, že nám situace dovolí připravený
kurz pro žáky realizovat.
Neustále probíhají práce na druhé etapě půdní
vestavby ZŠ Vacov. V půdních prostorách budovy školy
byla zateplena střecha, přivedeno vytápění a instalována
vzduchotechnika. V tuto chvíli stavební ﬁrma provádí
montáž sádrokartonových konstrukcí.

Poděkování
Základní škola a mateřská škola Vacov děkuje obci
Vacov v čele s panem starostou Miroslavem Roučkou,
obchodním partnerům a sponzorům, rodičům a všem
přátelům za spolupráci a podporu v uplynulém roce. Do
roku 2022 Vám všem přejeme hodně zdraví, lásky,

spokojenos , úspěchů a zároveň proži
šťastných vánočních svátků.

Říjen a listopad v ZŠ
V měsíci říjnu bylo vše v Základní škole Vacov
zaběhlé do obvyklých podzimních kolejí. Po roční odmlce
se opět dě mohly přihlásit do zájmových kroužků.

klidných a

Kolek v pracovníků ZŠ a MŠ Vacov

Chovatelův dvorek
Ani konec roku nám koronavirová opatření
neumožní strávit tak, jak jsme byli zvyklí, a
tak ani letos vacovš chovatelé, ke své velké
lítos , tradiční mikulášskou pouťovou výstavu
neuspořádají. Navíc, aby toho chovatelé neměli málo, jako potenciální cíle koronaviru je Státní veterinární správou vyhlášené opatření související se zvýšeným
výskytem ptačí chřipky. Pro nás o to naléhavější, protože
lokality s výskytem jsou i rela vně blízko ve strakonickém
okrese a na Budějovicku. Doporučujeme tedy malochovatelům drůbeže i jiného ptactva, které se může dostat do
kontaktu s přírodně žijícími ptáky, vypouštět své chovy
pod volnou oblohu jen na dobu nezbytně nutnou a hlavně
krmit pouze ve vnitřních prostorách pro volně žijící ptactvo

nepřístupných.
Celkem těžko se hledají, za těchto okolnos , nějaká
op mis cká slova, ale nezbývá než doufat, že bude lépe.
Všem Vám našim příznivcům, čtenářům, sousedům i ostatním spoluobčanům přejeme klidné období adventu, veselé
a bohaté Vánoce, ještě veselejšího Silvestra a co nejlepší
vykročení do nového roku. Hlavně však, Vám všem, přejeme pevné, pevné a ještě jednou co nejpevnější zdraví!
Vydržme to!

Přejí vacovš chovatelé
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Z knihovny

Pozvánky na akce
BOSÉ NOHY V PARKU
v pátek 17. 12. 2021 od 19.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
ZRUŠENO

Mnoho krásných chvil v
příjemné atmosféře Vánoc,
hodně pracovních i osobních
úspěchů, zdraví a lásky v novém
roce 2022 přeje
Pavla Valtová, knihovnice

*****
Tělovýchovný spolek Javorník pořádá
dne 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022
TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ VÝSTUP
na rozhlednu Karla Klostermanna na Javorníku.
K poslechu zahrají Šumavš kozáci a Šumaři ze Stach.
Výtěžek z akce bude věnován na podporu sportovních a kulturních akcí na Javorníku.
*****
Farní společenství Vacov oznamuje,
že na Štědrý den, stejně jako každý rok,
od 10.00 do 12.00 hodin si můžete přijít do kostela svatého
Mikuláše ve Vacově pro
BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO.

Novinky v knihovně v roce
2022
•

Na připravené lístky v
knihovně budou moci
čtenáři napsat, jaká kniha
jim v knihovně chybí.
Pokud to bude v našich
možnostech, zakoupíme
ji do knihovního fondu.

•

V knihovně budou k
zapůjčení i stolní hry.
Dle zájmu čtenářů se
jejich počet během roku
postupně navýší.

•

V rámci používání
internetu v knihovně
nabízí knihovnice pomoc
méně zdatným
uživatelům internetu se
založením emailu,
přihlášením na očkování
atd.

Pořad bohoslužeb o Vánocích upřesníme
ve vývěsce před kostelem.
Přejeme požehnané a pokojné Vánoce a těšíme se na Vás.
*****
Tělovýchovný spolek Javorník zve na tradiční
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE,
který se uskuteční 26. 12. 2021 v sále v Hotelu Krásná Vyhlídka.
Registrace účastníků je od 9.00, zahájení turnaje v 10.00 hod. Více na
www.javorniksumava.cz.
Srdečně zveme všechny příznivce!
*****
Obec Vacov srdečně zve na již tradiční
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
v sobotu 1. 1. 2022 v 18.00 hod. na autobusovém nádraží ve Vacově.
Všechny akce se uskuteční v případě, že nebudou zpřísněna vládní opatření
pro šíření Covidu-19.

Čertovská výprava
Rok se s rokem sešel a je tu 5. prosinec. Pro dě
tolik obávaný a strachem naplněný podvečer. I letos se ve
Vacově sešla čertovská družina, a to velmi početná - 18
čertů, ozdobou jim byl milý anděl a krásný, urostlý
Mikuláš. Takto společně navš vili 17 rodin, a to nejen ve
Vacově. Byli žádáni i v Přečíně, Nespicích, Žáru a Úbislavi.
Kniha hříchů mluvila jasně, a tak následovaly velké sliby
polepšení a pro jistotu si někteří z rodičů požádali o
čertovský proutek, co kdyby náhodou..... Napjatou situaci
zachraňoval Mikuláš s nadílkou.
Tak zase za rok se těší parta pekelníků.
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Společenská kronika
V listopadu 2021 oslavili životní jubilea ;to občané:

Bastlová Marie

Žár

87 let

Hejpetrová Zdeňka

Přečín

86 let

Machová Anna

Vlkonice

84 let

Hejpetr Alois

Přečín

82 let

Trojanová Anežka

Lhota nad Rohanovem

82 let

Skácel Jiří

Vlkonice

81 let

Kučera Karel

Vlkonice

80 let

Ondráček Václav

Benešova Hora

75 let

Kolářová Jaroslava

Miře;ce

70 let

Kříž Jan

Benešova Hora

70 let

Míchalová Ivana

Rohanov

70 let

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 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.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Redakce si vyhrazuje právo
krá't příspěvky přispěvatelů.

V průběhu roku 2021 se v naší obci narodilo 14 nových občánků.
leden
Uhlíř Tomáš

Vlkonice

březen
Smil Daniel

Přečín

květen

srpen
Zemanová Veronika
září
Janda Matyáš

Vlkonice

Voldřich Václav

Vlkonice
Vlkonice

Kutláková Anna

Miře;ce

Kuneš Mar;n

Vlkonice

Voldřich Vojtěch

Boudová Amálie

Vlkonice

říjen

červen
Heřta Ondřej

Žár

Nováková Mia

Vlkonice

Poláková Iva

Přečín

listopad

červenec
Naušová Melanie

Nespice

Vacovice

Zloch Pavel

Vlkonice

Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví, pohody, rados; a vzájemné lásky. A pokud dě; život zavede daleko do
světa, aby nikdy nezapomněly na své rodiště.
Pro vyplacení příspěvku pro narozené dítě, který byl vždy předáván při vítání občánků, kontaktujte OÚ Vacov.
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Inzerce

•
•

Česká pošta hledá brigádníky na roznos obyčejných listovních zásilek, odměna 120,-Kč / hod.
V případě zájmu volat na tel. č. 734877409 pí Šestáková nebo 733599772 pí Konvalinková.
Hotel Krásná Vyhlídka Vás zve na silvestrovské menu, které je možné vzít s sebou. Objednávky na
tel.: 388 431 071.

