Září v dějinách věků

Číslo 9,
23. září 2009
Uvnitř tohoto vydání:

18.9.1814 byl ve Vídni zahájen mírový kongres, který jednal o novém
uspořádání Evropy po Napoleonově porážce. Kongresu se zúčastnilo přes
200 panovníků a diplomatů z celé Evropy.
12.9.1899 byl v Kutné Hoře zahájen proces s Židem Leopoldem Hilsnerem, obviněným z rituální vraždy Anežky Hrůzové. Mrtvá byla nalezena
1. dubna v lese Březina nedaleko Polné. Přestože důkazy směřující k Hilsnerovi byly jen nepřímé, veřejné mínění /antisemitsky naladěné/ jej odsoudilo
téměř okamžitě. Po třech dnech procesu byl odsouzen k smrti, posléze doživotí a r. 1918 zcela omilostěn. Podle ne zcela podložených zpráv se k vraždě
přiznal na smrtelné posteli bratr Anežky Hrůzové, který vedl se sestrou spor
o dědictví.
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2.9.1919 se v ulicích Prahy poprvé objevili dopravní strážníci.
1.9.1939 zahájil 2. světovou válku vstup německých armád do Polska.
8.9.1944 odpálili Němci poprvé raketu V-2. Dosahovala rychlosti téměř
6 000 km/h a byla mnohem ničivější než její předchůdkyně V-1. Nacisté jich
na Velkou Británii vypálili přes 3 000. Nejvíce obětí si vražedné střely našly
mezi civilisty.
8. 9.1944 zahájila Rudá armáda karpatsko - dukelskou operaci. Do bojů byl
nasazen i 1. československý armádní sbor.
6.9.1959 byl na brněnském výstavišti zahájen I. mezinárodní veletrh.
Během dvou týdnů zavítalo na veletrh přes dva miliony návštěvníků.
13.9.1959 dopadl na Měsíc první předmět vytvořený člověkem - sovětská
sonda Luna 2.
(z knihy Rok do kapsy)

NEZAPOMEŇTE
•

Navštěvovat kulturní akce v obci

•

Zúčastnit se jednání zastupitelstva
obce

Proti narození a smrti
nemáš léku. V mezidobí zachovej radost.
Santayana
Člověk není k stáru
moudřejší,
je jen opatrnější.
Hemingway
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Z činnosti obecního úřadu
Rada obce zasedala dne 26.8. a 16.9.2009. RO se na těchto jednáních zabývala:
•
Opětovně problematikou odkupu autobusového nádraží včetně pozemku od majitele
ČSAD autobusy České Budějovice a.s. Starosta předložil radě alternativní znalecký posudek. Rada obce zaujala k této záležitosti stanovisko, které bude předloženo zastupitelům obce na následujícím jednání. Majitel hodlá odprodej uskutečnit pokud možno do konce tohoto
roku. Ze strany obce nyní bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva.
•
Starosta seznámil RO se situací, týkající se vodovodního řadu do Tejmlova, který není
v majetku obce Vacov. Jedná se kauzu trvající již řadu let. Obec je u tohoto vodovodního
řadu též jedním z podílníků. Nyní je opětovně požadováno (žádost ventiloval pan V. Jirouš),
aby obec toto zařízení převzala do svého majetku. Tato problematika bude též na programu
následujícího zastupitelstva obce.
•
Starosta dále informoval radu obce o možnosti požádat o dotaci na rekonstrukce kaplí
v obci z dispozičního fondu Česko-Bavorsko. Rada obce tento záměr schválila a pověřila
starostu zajištěním nezbytných podkladů dle podmínek dotačního programu. V současné
době je již vyhotovena technická zpráva s položkovým rozpočtem a rozpracována je vlastní
žádost. Povinnou součástí žádosti je i partnerská dohoda (v češtině i němčině) s obcí Lindberg v Bavorsku. Výše dotace je limitována do 25 000 EUR a představuje max. 85% realizačních nákladů. Obec je povinna, v případě úspěšnosti, práce v plné výši předfinancovat.
•
Předložena byla opětovně problematika nákupu traktoru pro potřeby obce. Projednáno
bylo více variant, zejména s ohledem na finanční možnosti obce. Bude předmětem jednání
zastupitelstva obce.
•
Starosta informoval radu obce o postupu prací týkajících se žádostí do 6. výzvy regionálních
operačních programů na akci „Revitalizace náměstí Vacov - II. etapa“. V souladu s podmínkami tohoto programu byl mimo jiné doložen souhlas zastupitelstva obce s podáváním
žádosti o dotaci, včetně jeho předfinancování (v případě úspěšnosti) formou úvěru. Doložen
byl i úvěrový příslib od České spořitelny. Žádost je nutno odevzdat nejpozději do konce
září.
Další informace
•

•

•

Dokončeny byly práce na rekonstrukci vytipovaných úseků (dle projektu) vodovodního
řadu. Zkorodované ocelové potrubí bylo vyměněno za polyetylénové. Poslední úsek
z Vacova (od hřbitova) do Miřetic byl proveden v závěru srpna. Část úseku byla provedena
bez výkopu tzv. protlakem. Celá akce, za více než 7 mil. Kč, byla rozdělena na dvě etapy.
Dotace činila 90% realizačních nákladů. Obec však musela každou etapu předfinancovat.
Do 30.9.2009 musí být vyhotoveny podklady s žádostí o proplacení příslušné dotace. V této
druhé etapě se jedná o více než 3 mil. Kč. Předfinancování bylo provedeno z kontokorentního úvěru uzavřeného u ČSOB.
Odevzdány byly požadované podklady se žádostí o dotaci na „Zřízení bezdrátového informačního a varovného systému v obci Vacov“. Jedná se o bezdrátový rozhlas s dalšími
možnostmi, které nové technologie v této oblasti umožňují. V případě, že bude žádost
úspěšně vyhodnocena, bude zřízen rozhlas v podstatě ve všech částech obce. Žádost byla
podána v rámci 3. výzvy MAS Chance in nature - Local action group
Na základě podnětu RNDr. Jiřího Vrány, přezkoumal Krajský úřad vymezení zastavěného
území Vacov vydané ZO Vacov 29.8.2007. Tento materiál byl vypracován tak, aby umožňoval co nejširší rozvoj obce do doby zpracování územního plánu. Opatření nyní bylo
zrušeno a vráceno k novému projednání. Do nového vymezení a schválení dokumentu
je výstavba v rámci obce Vacov, bohužel, podstatně omezena.
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Dokončovány jsou projekty, týkající se škod vzniklých lokálními
povodněmi a přívalovými dešti na přelomu června a července 2009.
Před podáním těchto projektů příslušným ministerstvům se žádostmi
o dotace musí být materiály schváleny regionálním odborem KÚJČ.
Firma ASKA Architektonické studio Tábor zahájila práce na územním plánu obce Vacov. Na místě samém byly zmapovány a zdokumentovány veškeré pozemky, kterých se územní plán týká, včetně
žádostí od občanů na zařazení jejich pozemků do tohoto dokumentu.
Stavební komise vyhotovila podklady pro výběrové řízení na nákup
techniky na údržbu travnatých ploch v rámci dotace získané z Programu rozvoje venkova ČR. Žádost byla též podána v rámci místní
akční skupiny (MAS) občanského sdružení Chance in nature - Local
action group, jehož je obec členem. Po vyhodnocení nejvýhodnější
nabídky a jejím schválení radou obce bude proveden nákup potřebné
techniky.
Ve dnech 15. a 16.9. provedli pověření pracovníci KÚJČ dílčí
přezkum hospodaření obce Vacov za rok 2009. Kontrolována byla
veškerá činnost obce, zejména pak oblast finanční. Zjištěn byl jediný
v podstatě formální nedostatek. Úhrada ve výši 300 Kč za odprodej
obecního pozemku měla dle směrnice obce proběhnout při podpisu
kupní smlouvy 10.4.2009, uskutečnila se však až 27.4.2009. Náprava
byla provedena ihned. Přes značnou obsáhlost kontroly nebyly jiné
nedostatky v hospodaření obce zjištěny.
Miroslav Roučka, starosta obce

POZVÁNKA
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov
konané ve čtvrtek 1.10.2009 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ Vacov
Návrh programu:
1.
Hospodaření obce k 31.8.2009
2.
Změna směrnice č. 1/2007
3.
Zápis z dílčího přezkumu hospodaření
4.
Rozpočtová opatření v období 4-9/2009
5.
Výstupy stavební komise
6.
Nákup traktoru pro potřeby obce
7.
Vodovod Tejmlov
8.
Autobusové nádraží Vacov
9.
Různé

•

27.9. od 9,30 hodin
Václavská pouť ve
Vlkonicích

•

28.9. Státní svátek
Den české státnosti

•

2.10. od 19,30 hod.
Divadelní představení souboru ŠOS
Prachatice

•

5. - 7.10.2009
Týden knihoven

•

15.10. od 16 hodin
hudebně zábavný
pořad pro děti
a rodiče

•

24.10. od 14 hodin
III. Setkání seniorů
Vacovska

•

25.10. 03,00 hod.
Konec letního času

•

28.10. Státní svátek
Den vzniku samostatného čsl. státu

Václavská pouť
ve Vlkonicích se koná
v neděli 27.9.2009.
Mše bude sloužena
od 9,30 hodin.

Stránka 4

Daniela Fischerová
*1948
Dramatička, filmová
scénáristka

Neštěstí nechodí po
horách, ale po lidech,
řekla lavina.
Věřil, že ho pustili
ze řetězu. Ne. Jen
prodloužili řetěz.
Padesátiny jsou zlatá
svatba se životem.
Příčina rozvodu:
silná xantipatie.
I malé zkreslení
zpochybní celou pravdu.
Na přibližné telefonní
číslo se nedovoláme.
Dějiny lidstva:
zatímco v nás padlý
anděl klesá,
opice se vzpřimuje.
S jídlem roste chuť.
Bez jídla taky,
dokonce rychleji.
Lidstvo díky svým
schopnostem značně
rozšířilo svoje možnosti.
Jenže tyto možnosti
už dneska přesahují
jeho schopnosti.
Dokonalost se brání.
Poslední metr před
cílem měří deset metrů,
ne-li víc.

Pár vět k připomenutí starého vacovského kostela
Právě před sto dvaceti lety probíhala ve Vacově výstavba nového kostela. Základní kámen byl posvěcen 19. června 1888 a konsekrace, slavnostní vysvěcení nového kostela biskupem, se uskutečnila
10. srpna 1890. Nový chrám byl postaven ve slohu pseudogotiky,
ve slohu příznačném pro tehdejší schwarzenberské rodové statky.
Projekt vypracoval knížecí architekt Jan Sedláček (1848-1916).
Vlastní výstavbu kostela řídil schwarzenberský stavitel Jan Štěrbík
(1830-1895) z Vimperka. Shodou okolností právě tento muž skolil
2. prosince 1874 v revíru Lipka posledního šumavského vlka. Pro nás je však
podstatnější, že Jan Štěrbík je podepsán
pod plány starého vacovského kostelíka,
které byly vyhotoveny v roce 1884, tedy
v době těsně před jeho zbouráním. Můžeme si na nich i dnes starý kostel detailně prohlédnout a udělat si představu
o stavbě, která více jak šest století dominovala osadě vacovské.
Pro připomenutí – v dostupné literatuře se o tomto kostelíku dočteme, že pocházel z první poloviny 13.
století. V roce 1757 vyhořel a obnoven byl až o dvacet sedm let později, roku 1784. Původně románský kostel dostal po požáru barokní
vzhled, jak je z výkresů patrné. Románské uspořádání stavby zůstalo
zachované. Malé rozměry a značná
zchátralost se uvádí jako hlavní důvod
zbourání starého a výstavby nového
chrámu. Starý kostelík byl zasvěcen rovněž sv. Mikuláši. Hlavní oltář patřil jemu. Postranní oltáře byly zasvěceny sv.
Martinu a sv. Vavřinci. V novém
(současném) chrámu Páně byly tyto vedlejší oltáře nahrazeny oltáři Panny Marie
a sv. Jana Nepomuckého, což bylo přáním patronů kostela, rodu knížat ze
Schwarzenberku.
Kompletní výkresová dokumentace starého i nového kostela je uložená
v pobočce Státního oblastního archivu
Třeboň na zámku v Českém Krumlově,
konkrétně ve fondu Schwarzenberské
ústřední stavební správy České Budějovice.
P. Čtvrtník, Vrbice

Číslo 9, 23. září 2009
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Obecní lesy
Ve dnech 25. a 26.8. 2009 proběhlo podrobné přezkoumání
stavu obecních lesů a hospodaření v nich. Tuto kontrolu provedl
orgán vrchního státního dozoru v lesích, Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu státní správy II v Českých Budějovicích ve
spolupráci s Městským úřadem Vimperk, odborem životního prostředí, tedy příslušným orgánem státní správy lesů.
Při této opravdu důkladné dvoudenní kontrole jsme prošli snad
každý kout obecních lesů a ani pověřený inspektor Ing. F. Horník a
ani Ing. M. Plecer neshledali nikde žádný nezákonný stav. Největší
potíže byly objeveny na letošní výsadbě smrku, která je na některých místech silně poškozena srnčí zvěří a dále na loňské výsadbě
bukových sazenic, poškozených nepříznivou zimou a místy i nadmíru bujnou vegetací. Tyto nedostatky odstraníme na jaře výsadbou
nových sazenic. Oba kontroloři ocenili náš poměrně úspěšný boj
s lýkožroutem smrkovým.
Přesto došlo k nemilému překvapení, když nad Rohanovem
v těsném sousedství s obecními lesy, bylo objeveno velké kůrovcové ohnisko s minimálně 100 m3 napadeného dřeva. Inspektor
Ministerstva životního prostředí nařídil Městskému úřadu Vimperk
udělit vlastníkům tohoto pozemku, jenž je v odborné správě LČR,
pokutu a nařízení k odstranění napadených stromů.
Po ukončení kontroly obecního lesního majetku konstatoval
Ing. F. Horník, cituji: „Obecní lesy a hospodaření v nich jsou ve
standartním stavu. A takovou pochvalu mohu při své práci říci,
bohužel, tak jedenkrát ročně.“
Za odbornou správu lesů obce Vacov Ing. Petr Ptáček

Poděkování
Hasiči Benešova Hora děkují za příznivé ocenění jejich práce
starostou i řadou občanů v souvislosti s oslavami 110. výročí založení SDH Benešova Hora. Poděkování patří i P. Janu Janouškovi za
vskutku vřelá slova a důstojný akt při příležitosti posvěcení nového
praporu SDH. Za sponzorský dar též dodatečně děkují panu Radku
Churaňovi.
Za SDH Benešova Hora Vladimír Jírovec

Začal nový školní rok

Stránka 6

Pozvánky na akce v měsíci říjnu:

Zdeněk Janík
Čekám od tebe (haiku)
(Ženy hovoří s truvéry
o svých přáních
a jejich povinnostech)

Čekám od tebe
že dokážeš pro mne
snést
i modré z nebe
Čím více toužíš
a živíš se nadějí
tím líp mi sloužíš
Chceš-li na mne hrát
začni jemně notovat
nejdřív v moll,
pak v dur

ŠOS Prachatice se představí nastudovanou komedií
N.V.Gogola ŽENITBA
v pátek 2.10. od 19,30 hodin v obecním sále.
Vstupné 40 Kč.
Obvyklý předprodej.
Srdečně zveme.
--Ve čtvrtek 15. října zveme do obecního sálu
na hudebně zábavný program pro děti i rodiče
PŘIJEDE K NÁM NÁVŠTĚVA
Začátek v 16 hodin
Vstupné ZDARMA
--Obec Vacov zve všechny seniory
na III. SETKÁNÍ SENIORŮ s malým pohoštěním
v sobotu 24.10.2009 od 14 hodin v obecním sále.
V případě požadavku / i tel. 388 431 180/
bude zajištěn svoz a rozvoz účastníků.
---

Při milování
splň každé moje přání
bez zaváhání
Z poháru klína
opij se mým nektarem
Nad všechna vína!
Žárlivost je mor
už jí bylo víc než dost
Je to zpozdilost!

V měsíci listopadu připravujeme:
vystoupení skupiny HRADIŠŤAN v sobotu 21.11.2009.
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména
z folklóru. Více informací na www.hradistan.cz.

Číslo 9, 23. září 2009
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Společenská kronika

Tel: 388 431 270

V měsíci srpnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:

Marie Honnerová
Josef Kordík
Václav Mejstřík
Miloslava Kučerová
Božena Trojanová
Viktorie Vojáková
Marie Bláhovcová
Jaromír Padrta
Růžena Chumová
Vlasta Lešáková

DD Kůsov
Vlkonice
Žár
Vlkonice
Javorník
Rohanov
Žár
Miřetice
DD Kůsov
Vacov

58 let
70 let
75 let
75 let
81 let
82 let
84 let
85 let
88 let
90 let

E-mail:
knihovna@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 a v prodejně 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. Česánková.

***
Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří se přišli dne 19.8.2009
naposledy rozloučit s paní Františkou Šatrovou z Přečína.
dcera s rodinou
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří doprovodili na poslední cestě
našeho drahého zesnulého Vladimíra Maurice z Přečíně.
syn a dcera a rodina Lukášova

Redakce si vyhrazuje
právo krátit
příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

INZERCE
•

Pronajmu k podnikání 2 místnosti ve Vacově čp. 22 ke dni 15.10.09. Nyní trafika pí. Kárové.
Děkuji za nabídku. Telefon 732 485 070.

•

Prodáme byt 4+1 s garáží. ZOD Vacov tel. 388 431 183.

•

Prodej zelí - krouhanka i hlávky dne 10.10.2009 ve 14 hodin. Objednávky p. Ketzerová 732 389
442.

•

Prodám čtyři ocelová kola se zimními pneumatikami 165/70 R14 na Škodu Fabii. Tel: 604 80 55
93.

•

Prodám škoda Favorit 136L závěsné zařízení, zahrádka, STK 2/2010, barva žlutá, nutná opravanetopí. Cena 7 000 Kč. Možno dokoupit 4 ks zimních kol, zánovních za 3 500 Kč. Tel: 777 041
983.
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Ze sportu
OP Muži B

Vacov - Vl. Březí
Čkyně B - Vacov
Vacov - Vitějovice
Pěčnov - Vacov
Vacov - Dub
Sv. Máří - Vacov

3-0
1-3
2-6
5-3
8-6
1-4

Kopáčik 2, Blahout V.
Vojtíšek, Bujok G., Kopáčik
Kratochvíl, Vojtíšek
Kopáčik, Jíška, Vojtíšek
Kratochvíl 3, Vojtíšek 2, Kopáčik 2, Němec P.
Vojtíšek, Novák J., Kratochvíl, Kopáčik

Hráči týmu SK Vacov B přejí Standovi Macholdovi k jeho 55. narozeninám všechno nejlepší,
hodně zdraví, životní pohody a fotbalových úspěchů jak na trávníku, tak i při tréninku našich nejmenších
fotbalistů
Za hráče Pepa Železný a Honza Kopáčik
1. A Žáci
Vacov - Doubravice
Písek B - Vacov
Vacov - Cehnice
Vl. Březí - Vacov

2 - 0 Mls, Zdeněk
0 - 4 Jírovec, Kopáčik, Mls, Zdeněk
3 - 1 Mls 2, Vítovec
0-0

Na konci června postoupili vacovští žáci z okresního přeboru do 1. A třídy. Tady by mělo mít každé
mužstvo starší i mladší žáky. U nás by se dali dohromady jen ti mladší a to podle pravidel nejde, a tak
musí ty mladší ročníky hrát za ty starší. Po velké obměně týmu vstupovali žáci do soutěže jako outsideři.
Je velká škoda, že počet hráčů je malý a odjíždějí na zápasy ve 12 někdy i v 11 lidech. O to je větší
překvapení, že po čtyřech kolech mají 10 bodů a skóre 9:1.
***

Javorničtí opět přivezli zlato
V neděli 23. srpna nemohli někteří klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením
Domeček Javorník dospat. Šest klientů vyrazilo spolu se dvěma vychovatelkami směr Olomouc,
kde se konaly Speciální olympiády v lehké atletice.
V pondělí naše sportovce čekala kvalifikace. V úterý proběhly všechny závody
již naostro. A v čem že naši sportovci soutěžili? V běhu na 100, 200, 800 a 1500
metrů. Ale asi největší událostí byly závěrečné štafety. Tolik povzbuzování a
tleskání asi dlouho olomoucký stadion neslyšel. Byla to nádherná atmosféra.
A výsledky? Ty byly úžasné – přivezli jsme si domů 13 olympijských medailí. Tak
konečně naši sportovci viděli klady nepříjemných tréninků.
Ve volném čase jsme společně navštívili zoologickou zahradu, baziliku Svatý
Kopeček, Výstaviště Flora, olomoucké náměstí. Pořadatelé pro nás připravili i dvě
večerní diskotéky. K celé skvělé atmosféře a k dobré náladě také určitě přispělo i
krásné počasí, které vydrželo po celou dobu bez mráčku. Na závěr našeho
sportování přišlo ještě jedno překvapení. Na zpáteční cestě domů na nás v Písku čekala ředitelka
Domečku Mgr. Helena Čálková, která nás s velkou radostí přivítala, a my jsme přijali její pozvání na
vynikající oběd do čínské restaurace.
A co vůbec Speciální olympiády jsou? Tak jako každý z nás zná Olympijské hry,
paralympiádu, tak i pro mentálně postižené sportovce existují Speciální olympiády. Tento program
založila v USA Eunice Kennedy Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho. Tím uvedla
myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti lidí s mentálním postižením.
Mrázková Jana – vedoucí vychovatelka

