Informace k volbám do PS

Číslo 7-9
6. září 2021

Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Uvnitř tohoto vydání:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve Vacově, budova OÚ, Vacov 35
pro voliče bydlící ve Vacově, Vlkonicích, Peckově, Miře cích, Mladíkově,
Lhotě n/Rohanovem a Milíkově
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Přečíně, Přečín u čp. 6 (buňka)
pro voliče bydlící v Přečíně a Přečínských Chalupách
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Žáru, budova SDH, Žár 42
pro voliče bydlící v Nespicích, Nespických Chalupách, Ptákově Lhotě a Žáru
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Benešově Hoře, budova SDH,
Benešova Hora 98 pro voliče bydlící v Benešově Hoře
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Rohanově, Pohos5nství, Rohanov 1
pro voliče bydlící v Rohanově
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost na Javorníku, Penzion Javorina, Javorník
54 pro voliče bydlící v Bošicích, Javorníku a Tejmlově
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v Čábuzích, budova SDH, Čábuze 23
pro voliče bydlící v Čábuzích

Z obecního úřadu

2-3

Z činnos SDH

4-5

Pokud bude volič v době voleb mimo místo svého bydliště, nebo chce volit v jiném
volebním okrsku, může si zažádat o voličský průkaz písemně (do pátku 1. října) nebo
osobně (do středy 6. října do 16 hodin) na příslušném obecním úřadu podle místa
trvalého bydliště.
Volič může požádat ze závažných zejm. zdravotních důvodů OÚ či okrskovou volební
komisi o možnost hlasování doma.
1. schůzka okrskových volebních komisí se koná
ve středu 15. 9. 2021 od 15,30 hodin na OÚ Vacov.
Náplní práce volební komise je příprava a organizace průběhu voleb, dohlížení na
řádný průběh voleb, zapisování přicházejících voličů na základě předložení
občanského průkazu, musí dbát na pořádek v dané místnos , ve které členové
komise sedí, a v neposlední řadě dohlíží na správnost a tajnost hlasování. Po
vypršení času a odevzdání posledního hlasu do volební urny sečtou členové
komise volební výsledky a vyhotoví zápis.
Školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů proběhne ve čtvrtek 30. září
2021 od 9 hodin tradičně v Městském kulturním středisku (kino) ve Vimperku.

Volební lístky dostanou všichni oprávnění voliči do schránky před volbami nejpozději
do úterý 5. října. Požádat o ně můžete i ve volební místnos . Na volebním lístku může
volič označit nejvýše čtyři kandidáty. Těm kandidátům udělí přednostní hlas.

Ze školy

5

Z knihovny
Pozvánky na akce

6

Společenská kronika
Inzerce

7

Inzerce
Chovatelův dvorek

8

Z dopisu senátora
Vážený pane starosto,
ze sta5s5k vyplývá, že ve Vaší
obci je naočkováno více než
60% obyvatel starších 16 let.
Chtěl bych jim touto cestou
poděkovat za jejich
zodpovědnost a ochotu se
očkovat. Věřím, že i díky jejich
přístupu nás snad na podzim
nečeká další drama5cký nárůst
nemocných. Zároveň bych rád
apeloval i na těch zbývajících
necelých 40 %, aby svůj postoj k
očkování ještě zvážili a nechali
se očkovat. Také díky nim se
může zvýšit kolek5vní imunita.
S pozdravem a přáním pevného
zdraví.
MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA
Senátor obvod - 12

Vacovský zpravodaj
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Z činnosti OÚ
Dne 29. 7. 2021 proběhlo 13. veřejné zasedání obce v
tomto funkčním období. Na programu byly dva
zásadní body, které bylo nutno řešit bezodkladně.
•

•

První se týkal inves5čního daru obci Mikulčice na
Moravě, zasažené tornádem v červnu tohoto
roku. Zastupitelé na návrh rady schválili ﬁnanční
dar z rozpočtu obce ve výši 70.000,- Kč. Dále, jak
bylo zveřejněno, obec pořádala pro obec
Mikulčice veřejnou sbírku. Ta byla ukončena dne
13. 8. 2021. Na zřízeném samostatném účtu a ve
čtyřech kasičkách bylo nashromážděno 82.868,Kč. Tyto ﬁnanční prostředky byly následně
zaslány na transparentní účet obce Mikulčice.
Starosta obce zaslal současně s těmito prostředky
starostovi Mikulčic krátký dopis. Vyjádřil v něm
solidaritu našich občanů s občany Mikulčic a
popřál vše dobré, zejména pak co nejrychlejší
návrat k životu jako před živelnou pohromou.
Starosta Mikulčic obratem poslal dopis, ve
kterém ocenil ﬁnanční pomoc jako výraz
solidarity a morální podpory, které si velice váží.
Druhý bod se týkal ﬁnanční dotace pro Sportovní
klub Vacov. Starosta k tomuto bodu přednesl
krátký komentář. Předseda SK Vacov, z. s.,
požádal o dotaci
na rekonstrukci kabin z
dotačního programu vyhlášeného Národní
sportovní agenturou. Dle podmínek tohoto
programu se musí na realizačních nákladech
spolupodílet nejen žadatel, ale též obec, kde
bude akce prováděna, a to ve výši 10 %
realizačních nákladů. V případě kladného
vyhodnocení projektu činí dotace z NSA 80 %
nákladů, 10 % se musí podílet žadatel a 10 %
obec. RO doporučuje tento projekt podpořit v
případě, že spolek získá požadovanou dotaci z
NSA.
Zastupitelé poté schválili inves ční ﬁnanční
dotaci ve výši 60.000,- Kč pro SK Vacov, z. s.,
určenou na rekonstrukci kabin ve Vacově.
Dotace bude vyplacena v případě, že SK Vacov
získá na tento projekt dotaci z programu "Rozvoj
místních sportovišť a zázemí - Kabina" vypsaného
Národní sportovní agenturou .

Další informace:
•
Dne 26. 8. 2021 proběhla kolaudace přístavby
zázemí u obecního sálu. Rozsah stavebních prací
rozhodně nebyl malý. Od základů byly zřízeny
šatny pro účinkující (odděleně pro ženy a muže),
stejně tak sociální zázemí a další. Vše muselo být
provedeno bezbariérově, aby zde mohli účinkovat

a pohybovat se i osoby na vozíčku. To vyžadovalo
poměrně velkou náročnost na rozměry
jednotlivých prostor (šíře chodby, sociálu apod.).
Takovéto zázemí nebylo možno zřídit při původní
rekonstrukci víceúčelového zařízení (dotační
podmínky). Teď nezbývá než doufat, že bude
možno využívat toto zařízení jako před epidemií .

•

Firma Kvint Vlachovo Březí dokončila rekonstrukci
čás5 vodovodního řadu v Benešově Hoře. Práce
byly poměrně náročné, protože mimo jiné nebylo
možno přerušit stávající dodávku vody (potrubí
vedlo v trase prováděných prací a v terénu se
vyskytovaly i velké balvany). Z nově položeného
vodovodního řadu bude napojeno cca 30
nemovitosN.

•

Firma Swietelsky stavební s.r.o. provádí v
Benešově Hoře komplexní rekonstrukci místní
komunikace v rozsahu dle zpracovaného
projektu. Projekt řeší odstranění stávajícího
povrchu včetně podkladních vrstev, položení
nových podkladních vrstev a nového živičného
povrchu. SoučásN projektu je i nezbytné
odvodnění. Finanční rozsah těchto prací (na
vodovodu a komunikaci) je téměř 7 mil. Kč.

•

V plném proudu jsou práce na rekonstrukci
sběrného dvora "Šáry". I tuto akci provádí ﬁrma
Swietelsky stavební s.r.o. Akce musí být
dokončena do 31. 12. 2021. Stavební práce činí
7.253.000,- Kč a dalších 1.200.000,- Kč vlastní
vybavení.
V souvislos s provozem tohoto sběrného dvora
musí být učiněna řada administra vních kroků,
které vyžaduje mimo jiné nový zákon o
odpadech.

•

V minulém zpravodaji bylo zveřejněno, že obec
požádala o dotaci na II. etapu přestavby půdních
prostor v budově ZŠ. Předložena byla projektová
dokumentace včetně stavebního povolení a řady
dalších požadovaných podkladů, které byly
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•

součás vlastní žádos . Žádost o dotaci byla
zaslána jednak na Ministerstvo ﬁnancí (v rámci
vyhlášené výzvy) a dále pak na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Na MF nebyl projekt úspěšný z
důvodu obrovského převisu předložených žádos ,
podpořen však byl v rámci dotačního programu
MMR. Nyní se kompletují další materiály
požadované poskytovatelem dotace. V rámci
této etapy dochází k ﬁnálnímu zřízení učeben
(včetně vybavení), sociálního zařízení atd. Využit
bude celý prostor této velmi rozsáhlé bývalé
půdy. Celkové náklady na obě etapy (včetně
vybavení) přesahují 20 mil. Kč.

•

Práce též probíhají na jednom z nejnákladnějších
projektů realizovaných v naší obci, a to je II. etapa
revitalizace centra Vacova. Na tuto akci byla
získána (jak již bylo zveřejněno) dotace z
Krajského inves čního fondu (KIF) ve výši 10 mil.
Kč. Práce se dotknou prak cky celého prostoru
centra vyjma stávajícího parkoviště.
V souvislos s realizací tohoto projektu proběhla
schůzka za účas
architekta (zpracovatele
projektu), zástupců dodavatele, technického
dozoru a starosty. Jedná se o stavebně i technicky
náročný projekt. Jednoduché nebyly ani
dosavadní zemní práce. Terén, kde probíhaly,
tvořila z velké čás zvětralá skála a místy i žula,
na kterou musela být použita speciální technika.
Tato akce by měla být dokončena do 31. 8. 2022 a
celkové náklady činí 30 mil. Kč (včetně DPH).

•

V celé obci probíhají opravy výtluků na místních
komunikacích.

•

Na základě podnětů řady občanů byla zaslána
žádost o posouzení povolené rychlos na silnici
II. třídy od čerpací stanice ke značce VACOV
(začátek obce), a to na SÚS JčK (správa
Pracha ce), Policii ČR, DI Pracha ce a odboru
dopravy MÚ Vimperk. Značka začátek obce je na
tomto místě od doby, kdy zde ještě nebyla
budova školky, panelový dům ani čerpací stanice.
V tomto úseku se odbočuje k čerpací stanici (pod
horizontem), je zde výjezd ze sídliště Vlkonice a
od čerpací stanice, dva výjezdy od Javorníku a
výjezd od panelového domu. Dopravní frekvence
z těchto míst rozhodně není malá a povolená
rychlost v tomto úseku je 90 km/hod.
V předmětném úseku bylo poté provedeno
místní šetření za účas zástupce odboru dopravy
MÚ Vimperk, dále zástupce SÚS Pracha ce,
zástupce dopravní policie se omluvil. Nyní bylo z
MÚ Vimperk odboru dopravy zasláno následující
stanovisko:

"Sdělujeme, že po projednání se správcem silnice
II/170 Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, závodem Pracha ce, a s Policií ČR, DI
Pracha ce nenavrhujeme v řešeném místě silnice
II/170 žádnou místní úpravu provozu."
•

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Oddělení
kontroly zvláštních činnos( Písek provedl
kontrolu dotačních akcí, které obec prováděla v
roce 2015. Jednalo se o "Snížení energe cké
náročnos ZŠ Vacov (zateplení budovy, výměna
oken, dveří atd.) a rekonstrukci dvou místních
komunikací. Celkové náklady na tyto akce byly cca
15 mil. Kč.
Obec musela předložit veškeré materiály, které
se těchto akcí týkaly. Kontrola byla zahájena dne
29. 6. 2021 a oznámení o ukončení kontroly bylo
obci zasláno do datové schránky dne 17. 8.
2021. Zpráva
o
daňové
kontrole
byla
patnác stránková. Podstatné pro obec je, že
nebyla zjištěna žádná pochybení jak při vlastní
realizaci, tak i administraci kontrolovaných akcí
a dotační
prostředky
byly
použity
dle
stanovených podmínek.

•

Dne 24. 8. 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení
soutěže Jihočeši třídí odpady 2020. Naše obec
obsadila první místo v soutěži obcí od 500 do
1999. K tomu je však třeba poznamenat, že toto
vítězství bylo poměrně draze vykoupeno. V této
soutěži se posuzuje mimo jiné hmotnost
vytříděného odpadu na 1 občana s trvalým
pobytem v obci. Není potřeba připomínat stav u
kontejnerů na tříděný odpad, zejména po určitou
část roku (v roce 2020 navíc poznamenanou
covidem). Obvykle po víkendu byly všechny
nádoby zcela zaplněny a vedle nich hora
rozličného odpadu. Tuto skutečnost dokazuje
mimo jiné i platba za svoz a likvidaci odpadu v
roce 2020, která činila bezmála 3 mil. Kč a příjmy
do této sféry činily necelých 1,3 mil. Kč.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Z činnosti SDH
Již na začátku léta bylo jasné, že hasičská soutěžní
sezóna opět neproběhne tak, jak jsme roky zvyklí. Po
loňském roce, kdy jsme se s dětmi scházeli minimálně,
jsme letos začali pravidelně trénovat bez ohledu na to,
jestli nějaká soutěž vůbec proběhne.
První příležitost přišla o pouťovém víkendu, kdy se
naši nejmladší stali součás pouťového programu.
Přípravka a kategorie dě mladších se předvedla
veřejnos se svým požárním útokem na fotbalovém
tréninkovém hřiš . V přípravce máme dě od 3 do 6 let,
mladší dě jsou ve věku od 6 do 11 let.
A „předváděčka“ se oběma družstvům povedla na jedničku
a od diváků dě sklidily velký potlesk. Za odměnu jsme šli
společně vyzkoušet pouťové atrakce.
Další příležitost jsme dostali 14. srpna v Horním
Poříčí u Strakonic, kde se konala pohárová soutěž. Přivezli
jsme druhé a tře místo. 21. srpna jsme vyrazili do
Budilova na soutěž o Pohár starosty obce Bošice. Odtud
jsme se vraceli nadmíru spokojeni, protože naše přípravka
vybojovala v konkurenci 4 družstev 1. místo a dě mladší
byly opět bronzové.
To bylo ze soutěžení pro letošní rok bohužel vše.
Mezi m jsme pravidelně trénovali. Jeden trénink byl
netradiční. Na pomoc jsme si vzali naši zásahovou Tatru.
Dě měly možnost si ji prohlédnout, vyzkoušet si helmu,
dýchací přístroj, na cokoliv se zeptat a zastříkat si
s vysokotlakým čerpadlem. Na úplný závěr jsme se krátce
svezli v tom „opravdovém hasičském autě“, což bylo
sladkou tečkou hezkého a naučného odpoledne.

připravili osvícenou dráhu ﬁnskými svícemi a se všemi
formalitami, které na soutěžích jsou, jsme zahájili. A jaká
by to byla soutěž bez soupeřů? Přípravce jako soupeři
nastoupili rodiče, aby si také vyzkoušeli, jak stresující je
stát na startovní čáře. Ač na to nebyli připraveni, tak se
s m popasovali bravurně. Jako soupeře pro mladší dě
jsem pozvala dě z Přečína, které před dvěma lety prvně
v historii SDH Přečín reprezentovaly jejich sbor. Na závěr
došlo k vyhlášení výsledků, k rozdání medailí a pokračovali
jsme v programu. Tím byla stezka odvahy s pohádkovými
bytostmi, kterou za pomoci některých rodičů perfektně
připravila paní Kateřina Smilová. Na konci stezky předala
dětem Bílá paní Diplom za statečnost a splnění všech
úkolů. Na závěr hezkého večera jsme opekli buřty.

Do soutěžení se pus li i dospělí kluci, kteří za m
mají za sebou soutěž v Budilově a ve Svaté Maří a v září
chtějí ještě pokračovat.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mě
s trénováním dě(, přepravou techniky a údržbou
tréninkové tra pomáhají – Petr Škopek, Václav Samec,
Jaromír Vachel, David Makas, Pavel Čejka st. a ml. a Verča
Hozmanová.
Poděkování patří rodičům za spolupráci a dopravu
dě a v neposlední řadě Josefu Škopkovi za propůjčení a
údržbu pozemku.
Za SDH Vacov Dana Makasová

Pomoc SDH Moravě
Na konci července jsme byli požádáni vedoucími
DDM Strakonice, zda bychom dětem v jejich letním táboře
v Zálesí nepřiblížili práci dobrovolných hasičů a zásahové
jednotky obce Vacov. A tak 5 členů naší jednotky vyrazilo
s Tatrou do Zálesí a tam s 50 dětmi strávili několik hodin.
Předvedli zásahové vozidlo, ukázali jeho vybavení, mluvili
o požárech v domácnos , i s jednou názornou ukázkou,
byli poučeni, jak se v jejich případě zachovat a jedno
stanoviště bylo dokonce lékařské, kde se od MUDr. Mileny
Škopkové dozvěděli, jak ošetřit popáleniny. Kluci žádos
vedoucích tábora zkrátka vyhověli, jak nejlépe uměli.
Závěr léta a soutěžní sezóny jsme si poslední
prázdninovou sobotu zpestřili společně s rodiči svou noční
soutěží. Sešli jsme se na naší tréninkové louce, kde jsme

Ve čtvrtek 24. června okolo 19.20 hodin prošla
několika obcemi v oblas Břeclavska a Hodonínska
extrémní bouře s krupobi m a tornádem, které dosáhlo
síly F4 (druhá nejsilnější možná). Následky jsou víc než
děsivé. Několik hodin poté se celým Českem i okolními
státy prohnala ohromná přílivová vlna, přílivová vlna
solidarity a pomoci pos ženým oblastem.
Ani vacovš( hasiči neotálejí a hledají způsob, jak
pomoci. Jako první reaguje David Makas, který se hlásí
jako dobrovolný hasič – dobrovolník k pomoci přímo na
místě. Během několika hodin se k němu přidávají další tři
členové zásahové jednotky – Mar n Kaskoun, Jaroslav
Pšenička ml. a Václav Samec. Odjezd je stanoven na 30.
června v 16.00 hod.
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Je 29. června večer a signál v telefonu svolává vacovské hasiče k padlým stromům v Miře cích. Scházíme se
v hasičárně a část odjíždí znovu zprůjezdnit komunikaci.
Přichází část kluků, kteří mají zítra odjet na Moravu a i
přesto přijeli k zásahu. V jejich obličejích čtu napě a snad
i obavy, co je čeká. Ze své zkušenos z povodní 2002 vím,
že to nebude snadné. Zásahy tváří v tvář síle přírodních
živlů jsou vždycky nesmírně náročné fyzicky i psychicky.
Prohodíme pár slov pro povzbuzení a popřejeme štěs a
potřebný klid.
Druhý den kluci odjíždějí, o pár hodin později přichází první zpráva: „Jsme na místě. Je to strašný pohled.“
Ubytování ve stanech, druhý den časně ráno budíček, rozdělení práce, pomoc do večerních hodin. Kluci uklízejí na
přilehlých vinohradech. Přemýšlím, co se jim honí hlavou?
Každá pomoc je důležitá, mnozí z nás pomohli ﬁnančně
nebo věcným darem, možná někdo pomáhal přímo na

místě. Kluci z SDH Vacov pomáhali na vinohradu, kam se,
až to bude možné, vrá pracovat i jeho majitel. Rozhlédne
se po keřích révy, v duchu možná poděkuje těm, zřejmě
pro něj neznámým dobrovolníkům, díky kterým se může
vrá t co nejrychleji k práci, kterou má rád a připije jim
sklenkou dobrého vína.
Kluci nebyli jediní, kteří odjeli na Moravu pomáhat,
na místě byli nejmladší skupinou dobrovolníků.
Děkuji všem hasičům, i těm, kteří se k hasičům
připojili za poskytnu( daru, který jsme na doporučení
kluků zaslali do obce Hrušky. Děkuji všem, kteří pomohli,
ale na tomto místě moje „Chlapi, díky“ patří hlavně jim.
Fotky z místa pomoci ve fotogalerii na www.sdhvacov.cz

Za SDH Vacov Petr Škopek

Novinky ze školy
Mohlo by se zdát, že v průběhu prázdnin bude
budova ZŠ Vacov prázdná a opuštěná. Nebylo tomu tak.
Hned v červenci začal doslova cvrkot, aby se vše s hlo přes
prázdniny realizovat. A co se tedy u nás ve škole o
prázdninách dělalo?
O prázdninách byly zahájeny práce na druhé etapě
půdní vestavby ZŠ Vacov. V průběhu první etapy se
vybudovala nová střecha a proběhla celková příprava pro
budoucí využi půdních prostor budovy školy. V druhé
etapě by mělo dojít k vybudování čtyř nových učeben,
toalet a několika kabinetů v podkroví. Práce budou
pokračovat ještě několik měsíců.
Kompletní rekonstrukcí prošla interak vní učebna
a žákovská knihovna. Mezi učebnou a knihovnou stála
příčka, kterou jsme se rozhodli zrušit. V učebně proběhla
rekonstrukce elektrického vedení, osazení nového
osvětlení, rekonstrukce podlahy, nová výmalba. V zadní
čás učebny jsme zbudovali „čtenářský koutek“, vybavený
novým nábytkem a sedacími vaky, kde mohou žáci
relaxovat s knihou. Touto novinkou chceme u žáků
podpořit vztah ke knize a celkově rozvíjet čtenářskou
gramotnost.

V budoucí
sedmé
třídě
byla
kompletně
rekonstruována podlaha. Po celé škole došlo k drobným

opravám výmalby. Do pě tříd se podařilo nainstalovat
nové ultrakrátké projektory. V nejbližší době mají být
dodány nové žákovské židle a lavice do dvou tříd. Nakoupili
jsme také šatní skříňky pro žáky. Od září by tak měl mít
svou skříňku každý žák školy.
Ani ve školce se nezahálelo. Na druhém patře došlo
ke kompletní výměně zastaralých elektrických topných
panelů. Byly provedeny některé drobné opravy a
výmalba. Ve dvou patrech jsme nahradili závěsy na oknech
moderními žaluziemi.
V průběhu prázdnin pořádala ZŠ pro žáky Vacov
dva příměstské tábory. Každý tábor využilo více než 20
žáků, kteří se účastnili různých vzdělávacích i zábavných
ak vit a výletů. Všichni účastníci měli veškeré náklady
zdarma. Tábory byly ﬁnancované z výzvy „letní kempy
2021“, do které jsme se zapojili díky spolupráci se spolkem
Střelka Čes ce.
V září přivítáme v první třídě celkem 16 prvňáčků.
Třídní učitelkou je paní Kateřina Kaskounová. Všem
prvňáčkům i paní učitelce přejeme plodný rok naplněný
rados ze vzájemné spolupráce. Celkem by do naší školy
mělo docházet více než 170 žáků. Ve školce je přihlášeno
k docházce přes 60 dě .
Od září nám začíná nový projekt „Kvalitní vzdělání
v ZŠ a MŠ Vacov“. Na tento projekt jsme obdrželi přes 700
síc Kč. V průběhu dvou let se z těchto peněz budou
realizovat vzdělávací akce pro žáky, projektové dny
výjezdové i ve škole, zájmové ak vity dě a ve školce bude
k dispozici školní asistent po dobu jednoho roku.
Na nový školní rok máme připraveno celou řadu
akcí. Přestože musíme plnit nejrůznější nařízení
ministerstva školství i zdravotnictví, snažíme se připravit
celý školní rok tak, aby byl pro žáky školy i dě ve školce
přínosný, užitečný a zábavný. Uvidíme, co nám situace
dovolí a jak se nám naše plány podaří naplňovat.
Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele
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Z knihovny
Oznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efek vnější

Nové knihy
Quinn Julia
Bridgertonovi 1. a 2. díl
GoM Karel
Má cesta za štěs m
Eben Marek
Myšlenky za volantem
Penny Louise
Případy vrchního inspektora
Gamache 1. až 4. díl
Macmillan Gilly
Po pravdě
Mai Pauline
Štěs má barvu levandule
Jakoubková Alena
Mluvit o ex... není dobré pro sex
Beran Ladislav
Někdo z vás je vrah, pánové!
Pro dě
Pavlovič Jozef
Kluci z mraveniště
Disney
Barbie: Kouzelné příběhy
Brožová Eva
Poník Pepíno: Příběhy z
Fazolkové farmy
Jeremies Chris an
Poldík a Pavlík: Párty u tučňáků
Hetmerová Alexandra
Včera a dnes: Otevři okénko a
nahlédni do minulos .

Plakátky, které značily čás ulic, kde
nepůjde elektřina kvůli opravám nebo
dalších jiným pracím na rozvoji a
modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od
1. září mění společnost EG.D na čás
svého distribučního území způsob,
jakým bude informovat zákazníky o
plánovaných odstávkách elektrické
energie.
Služba Distribuce24 je bezplatná
a poskytuje nejen informace o
plánované odstávce elektřiny.
Po zaregistrování na portále
Distribuce24 zde zákazníci najdou svá
odběrná místa. Ve svém účtu si nastaví
kontaktní údaje, na které pak budeme
ještě zvlášť posílat informace o
odstávkách, poruchách nebo servisních
pracích.

Pozvánky na akce
Obec Vacov zve všechny seniory na
14. SETKÁNÍ SENIORŮ
s malým pohoštěním
v neděli 14. 11. 2021 od 14.00 hod. v obecním sále.
Hudební a kulturní doprovod.
Prosíme zájemce o předběžnou registraci
na OÚ Vacov - Pavla Valtová tel.: 388 431 270.
V případě velmi malého zájmu se setkání neuskuteční.

Rozpisy zápasů SK Vacov
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Číslo 7-9, 6. září 2021

Společenská kronika
V červnu, červenci a srpnu 2021 oslavili životní jubilea ;to občané:
Chumová Božena

Přečín

90 let

Kroužková Emílie

Miře;ce

90 let

Hadová Marie

Přečín

89 let

Lopatka Václav

DD

89 let

Šťastná Ludmila

Přečín

88 let

Mužík Václav

Čábuze

87 let

Pšeničková Eliška

Vlkonice

87 let

Jelínek Antonín

Rohanov

86 let

Mikešová Marta

Miře;ce

86 let

Vacíková Božena

Miře;ce

86 let

Allmerová Jana

Miře;ce

85 let

Volfová Zdeňka

Čábuze

85 let

Železná Hana

Vlkonice

85 let

Nekvapil Fran;šek

Lhota nad Rohanovem

83 let

Němcová Vlasta

Rohanov

83 let

Mašková Jana

Lhota nad Rohanovem

83 let

Bouda Václav

Lhota nad Rohanovem

82 let

Hokšárová Jarmila

Javorník

82 let

Vlčková Jaroslava

Javorník

82 let

Kordík Josef

Vlkonice

82 let

Horová Marie

Vlkonice

81 let

Langová Marie

Přečín

81 let

Novák Bohumil

Miře;ce

81 let

Paulová Růžena

Javorník

81 let

Rod Silvestr

Žár

81 let

Machová Ludmila

Javorník

80 let

Procházka Jaroslav

Javorník

80 let

Kovářík Václav

Mladíkov

75 let

Sládková Jana

Javorník

75 let

Šoul Jaroslav

Vacov

75 let

Ševčíková Jaroslava

Vlkonice

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.

Inzerce

•

Prodám pšenici. Info na
tel.: 728 152 034

•

Pekárna Vacov přijme
zaměstnance do výroby na
noční směnu. Nástup možný
ihned.
Více informací u Ing. Petra
Vyleťala – 388 431 235 nebo
vyletal@pekarnavacov.cz.
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Inzerce
Prodej zelí z Radomyšle
10. 10. 2021
Vacov 14.00 hod., Rohanov 15.00 hod.
Krouhané zelí, hlavičky, zelí kysané,
brambory,
cibule na uskladnění.
Objednávky: Vacov 732 389 442,
Rohanov 607 923 103

Chovatelův dvorek

V dnešním příspěvku se trochu
vrá!me k nerealizované tradiční
pouťové výstavě.
Na to, že se výstava nekonala, jsme
zaznamenali řadu nega;vních
ohlasů. Plně chápeme naše příznivce, že jim tato
tradiční součást pouťového dění chyběla, asi nejvíce
našim milým malým návštěvníkům, ale k rozhodnu!
výstavu nepořádat jsme dospěli po dlouhém
zvažování a až poté, co jsme z krajské hygienické
stanice obdrželi pro danou chvíli platné stanovisko k
pořádání takovéto akce ve formě Mimořádného
opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30.
července 2021. Podle tohoto opatření nebylo
možné udělat vstup na výstavu zcela volný, bylo by
třeba regulovat počet návštěvníků v naší chovatelně
na cca 2,5 osoby, tedy pouze dvě, a navíc zajis;t,
aby se nepotkaly na vzdálenost menší než 1,5m.
Toto se nám zdálo naprosto nepřijatelné. Paradoxní
je, že podle stejného Mimořádného opatření již
zmíněného ministerstva se např. koncerty mohly
konat až do počtu 3000 účastníků. Není ale na nás,
abychom hodno;li postupy ministerstev.

Takže jenom ohlédnu! za minulou výstavou a
můžeme doufat, že příště bude líp!
Jaroslav Kubát

Ilustrační foto z výstavy 2020

