Výročí v lednu
10.1.49 př. n. l. – Julius Caesar překročil řeku Rubikon se slovy „Kostky
jsou vrženy“, čímž v Římě začala další občanská válka.

Číslo 1
23. ledna 2013
Uvnitř tohoto vydání:

6.1.1584 – Skončila platnost juliánského kalendáře v Čechách,
následujícího dne bylo podle gregoriánského kalendáře 17. ledna.
18.1.1778 – Kapitán James Cook objevil Sandwichovy ostrovy, nyní známé
jako Havajské ostrovy.
21.1.1793 – Velká francouzská revoluce: v Paříži byl na základě rozsudku
Národního konventu gilotinován občan Ludvík Kapet, sesazený
francouzský král Ludvík XVI.
29.1.1886 – Karl Benz získal patent na první automobil plně poháněný
benzínem.
31.1.1953 – Bouří v Severním moři způsobená přílivová vlna zatopila
značnou část Nizozemska a vyžádala si kolem 1800 obětí.
7.1.1954 – Společnost IBM představila v New Yorku první systém pro
strojový překlad.
28.1.1977 – Anticharta: čeští umělci a kulturní pracovníci shromáždění
v Národním divadle v Praze podepsali dokument odsuzující Chartu 77.
10.1.1986 – Zemřel Jaroslav Seifert, český lyrický básník, prozaik,
publicista a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu.
28.1.1986 – Raketoplán Challenger explodoval 73 vteřin po startu, celá
sedmičlenná posádka mise STS-51-L zahynula.
1.1.1990 – Moravské město Zlín se vrátilo ke svému původnímu jménu
(v letech 1949–1989 se jmenovalo Gottwaldov).
(http://cs.wikipedia.org)
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Z obecního úřadu
Z obecního úřadu:
•

V prosinci minulého roku bylo oficiálně oznámeno, že Státní fond životního prostředí
(SFŽP) kladně vyhodnotil projekt se žádostí o dotaci týkající se energetických úspor na
budovu tělocvičny u ZŠ. Obec předala na SFŽP veškeré požadované dokumenty v
písemné i elektronické podobě již 1. března roku 2012. Do prosince byly tyto ve
vyhodnocovacím procesu. Finanční prostředky požadované v žádostech značně
převýšily uvolněné zdroje do této dotační výzvy. Dle zveřejněné informace na
stránkách SFŽP byly na okrese Prachatice pouze 3 úspěšné projekty. Dotace na
požadovanou akci představuje cca 60-65% realizačních nákladů. Procentuální výše
dotace je zejména ovlivněna tím, že od skutečných celkových nákladů se mimo jiné
jako dotačně neuznatelná položka odečítá tímto opatřením vzniklá energetická úspora
za 5 nadcházejících let. Jedná se o tzv. neuznatelné náklady. Skutečné náklady na tuto
akci budou zveřejněny následně, včetně výše přiznané dotace.
V tělocvičně, která je již řadu let v dezolátním a téměř nepoužitelném stavu, se počítá i
s dalšími nezbytnými úpravami. Pro obec se jedná o poměrně finančně náročnou, ale
velmi důležitou akci. V současné době probíhají přípravné akce dle podmínek
poskytovatele dotace.

•

Obec dále předložila dvě žádosti na obnovu místních komunikací po přívalových
deštích v létě 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo na tyto škody v rámci celé
ČR 50 miliónů Kč. V závěru minulého roku bylo oznámeno, že jedna z těchto našich
žádostí uspěla ve vyhodnocovacím procesu. Obec získala dotaci ve výši cca 2,4 mil.
Kč, což představuje 70% realizačních nákladů. 30% nákladů na tuto akci musí obec
uhradit z vlastních zdrojů. I v tomto případě probíhá v současné době příprava dle
podmínek tohoto programu.
Obě výše uvedené akce by měly být zahájeny na jaře tohoto roku.
Miroslav Roučka, starosta obce

Z další činnosti:
•

V tomto období vegetačního klidu provádí pracovník obce nezbytný prořez porostů
kolem místních komunikací.

•

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sněžení, náledí) je prováděn posyp
kritických a nebezpečných úseků místních komunikací. Jedná se o ošetření
posypovým štěrkem nebo solí. Při této příležitosti je třeba zdůraznit, že v případě
kalamitních stavů není v kapacitních možnostech obce provést ošetření místních
komunikací v plném rozsahu. Pro představu je vhodné uvést, že ve vlastnictví obce je
téměř 40 km komunikací a další veřejná prostranství. Upozorňujeme proto občany na
zvýšenou opatrnost pokud nastane takováto kalamita.

•

Dokončeny byly vnitřní úpravy hasičské staré zbrojnice u hřbitova. Ta v současné
době slouží pro potřeby obecního úřadu jako garáž a sklad.
Vladimír Chum, technik obce
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Informace týkající se komunálního odpadu
Na základě dotazů v souvislosti s novou Obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů upřesňujeme určitá fakta:
Vyhláška je zveřejněna na webových stránkách Obce Vacov a dále je
v písemné podobě k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
Sazba poplatku činí 500 Kč, tuto zaplatí:
•
občan, který má v obci trvalý pobyt,
•
cizinec, kterému byl na území ČR povolen trvalý nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
•
cizinec, který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než
3 měsíce,
•
občan, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
o azylu nebo dočasná ochrana podle zákona o dočasné ochraně
cizinců,
dále:
•
občan, který vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci,
•
občan, který vlastní byt nebo rodinný dům ve kterém není nikdo
trvale hlášen (a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu).
Úleva z poplatku se poskytuje:
•
dětem do dvou let věku,
•
občanům bydlícím ve vzdálenosti nad 200 m od svozové linky.
Tato skupina osob (na které se úleva vztahuje) zaplatí 350,- Kč.
Poplatník je povinen ohlásit skutečnost zakládající nárok na úlevu
z poplatku. Bude řešeno formou čestného prohlášení, které bude
k dispozici na OÚ, v kanceláři u paní Hany Ptáčkové a na stránkách
obce.
Poplatek je splatný do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
Je možno jej též uhradit ve dvou stejných splátkách a to v termínech
do 31. 5. a 31. 8.
Poplatek je možno uhradit hotově do pokladny nebo převodem na účet
OÚ č. 2322281/0100.
Další údaje pro platbu převodem a případné dotazy Vám budou
poskytnuty na tel. čísle: 388 323 868 nebo na e-mailu:
pokladna@vacov.cz
Hana Ptáčková

•
•
•
•

•
•

26.1.2013
Farní ples
31.1. Beseda k
zápisu do 1. třídy
2.2.2013
Obecní ples
8.2.2013 Výroční
členská schůze
ČRS - MO
16.2.2013 Školní
ples
16.3.2013 Karneval

Novoroční ohňostroj

foto Martin Slanec
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Ze školy
Z lyžařského kurzu

Lyžařský kurz
Dne 6. 1. 2013 nám začal lyžařský výcvik. Ráno v 8.00 hodin
jsme se všichni sešli u školy. Po dlouhém nakládání věcí do aut
jsme se konečně vydali autobusem na Zadov. Tam jsme všichni
natěšeně vyskákali z autobusu a šli jsme na svah. Někteří to ještě
neuměli, a tak se pod vedením pana učitele Vilánka začali učit. My
otrkanější už jsme vyrazili s panem ředitelem rovnou jezdit. Dole
pod svahem byl takový malý bufet, kde jsme měli nedělní oběd. Po
odpoledním lyžování jsme se šli ubytovat do hotelu Zadov. Pan
učitel říkal, že cesta bude dlouhá 500 metrů. Po našem přeměření
jsme ale zjistili, že 500 metrů to bylo možná tak vzdušnou čarou.
Co se týče stravy, vzhled většinou odpovídal chuti, proto jsme taky
byli častými návštěvníky malého bufetu pod sjezdovkou.
Úterní den byl den volna, a proto jsme se vydali do lanového
centra, kde jsme se náležitě vyřádili. Všichni jsme přežili bez
úrazu, samozřejmě až na Dominika. Večer se náš holčičí pokoj
seznámil s velmi milými hokejisty. Následující tři dny jsme prožili
celodenním lyžováním. Páťa, Rozka a Ivetka si užily i bahenní
koupel, protože se jednoho dne při cestě na svah pěkně rozmázly.
Každý večer jsme měli zajímavé přednášky od pana ředitele Mráze
a od pana učitele Vilánka. Poslední večer jsme se všichni sešli ve
společenské místnosti, kde jsme si pustili natočená videa a fotky. V
pátek jsme si užili poslední den lyžování a odpoledne jsme vyrazili
směrem k domovu. Celý týden jsme si náramně užili.
V rámci výcviku se ve čtvrtek odpoledne uskutečnily závody
ve slalomu. Kategorii snowboardistů vyhrál Honza Volf. Kategorii
lyžařů – chlapců ovládl Jirka Vlček před Ondrou Novákem a
Jaromírem Chasou. V kategorii dívek skončila na třetím místě
Klára Matoušová, na druhém místě Eliška Soukupová, na prvním
místě a celkové vítězství získala Rozka Podařilová.
Zapsaly: Šárka, Rozka a Ivet
*****

foto Mgr. Jakub Vilánek

Základní škola a mateřská škola Vacov
si Vás dovoluje pozvat na besedu na téma
„NAŠE DÍTĚ JDE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY“
Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2013 od 15:30 hodin
ve školní jídelně ZŠ Vacov.

Číslo 1, 23 . ledna 2013
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Pozvánka na zápis do 1. třídy
Zápis dětí do první třídy se v Základní škole a mateřské škole Vacov, Miřetice 38,
uskuteční v pátek 8. února 2013 od 13.00 do 17.00 hodin. Je nutné, aby rodiče k zápisu
přinesli svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Přijít k zápisu a přihlásit dítě k nám
mohou i rodiče, kteří nepatří pod naši spádovou oblast. Případné informace k zápisu získáte
na telefonním čísle 388 431 144, nebo na www.zsvacov.cz
•
Pokud bude dítě v den zápisu nemocné, není to žádná tragédie. Stačí, když si ve škole
(telefonicky nebo osobně) domluvíte náhradní termín.
•
Kdykoliv před zápisem i po něm můžete se svými dětmi přijít jak na prohlídku školy,
tak přímo do vyučovací hodiny. Prosíme jen o jediné: ohlaste svoji návštěvu předem a
přicházejte vždy před vyučovací hodinou, aby nebyl narušen její průběh.
CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘI ZÁPISU
•
Soustředit se
•
Nebát se komunikovat
•
Nakreslit obrázek přiměřený jeho věku
•
Poznat barvy, základní geometrické tvary
•
Spočítat určitý počet předmětů
•
Orientovat se v prostoru (v praxi pracovat s pojmy nahoře,
dole)
•
Sdělit základní informace o rodině
•
Umět popsat obrázek, případně o něm vyprávět
•
Správně vyslovovat hlásky
CO DÍTĚ PŘI ZÁPISU ROZHODNĚ UMĚT NEMUSÍ
•
poznat a číst písmena, spojovat je ve slova
•
psát písmena a číslice

Sport na Javorníku
TJ Sokol Javorník zpestřil svým členům, ale i ostatním poslední měsíc roku 2012.
Nejprve v neděli 9.12.2012 odpoledne v restauraci „Baťovna“ proběhl karetní turnaj v
„Bulce“, v sobotu 29.122012 se pak na sále restaurace „Vyhlídka“ sešlo 25 startujících hráčů stolního tenisu. Na třech stolech a ve třech kategoriích (děti, ženy, muži) proběhl
velmi podařený turnaj. Jak bylo řečeno při zahájení, vítězi byli všichni už tím, že se turnaje
zúčastnili. Bez výjimky též přislíbili příští účast…. Turnaj byl uspořádán za pomoci oddílu
stolního tenisu TJ Rohanov, kterému patří naše poděkování.
Další akcí, kterou TJ Sokol Javorník pořádá už tradičně, je zpříjemnění výstupu na
javornickou rozhlednu nabídnutým občerstvením a setkáním s přáteli, letos nejenom na
Silvestra, ale i na Nový rok. Příjemná akce v přátelském duchu, díky i docela příjemnému
počasí byla, hezkou tečkou za rokem 2012 i hezkým startem do nového roku 2013. V tom
TJ Sokol Javorník plánuje uspořádat lyžařské závody mládeže ve sjezdu 16. února 2013
s nadějí, že nám počasí naše plány (jako vloni) nezhatí.
Jiří Sládek, Javorník
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Pozvánky na akce:

Nové knihy
Klostermann Karel
Vzpomínky na Šumavu II

Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy zvou srdečně na
FARNÍ PLES
v sobotu 26.1.2013 od 20.oo hodin v obecním sále.
Hraje TRIO ORION.
Vstupné 80,- Kč
Předprodej vstupenek: Obuv Patera
*****

Dobbs Michael
Dotyk neviňátek
Gerritsen Tes
Obchod s orgány
Stone Katherine
Křehké vztahy
Svěrák Zdeněk
Nové povídky
Maňák Vratislav
Šaty z igelitu
Soukupová Petra
Marta v roce vetřelce
Kolár Jaroslav
Středověké legendy o
českých světcích
Filip Ota
Valdštejn & Lukrecie
Gruša Jiří
Beneš jako Rakušan

Pro děti
Fibich Ondřej
Šumavské pohádky a říkadla
Křešnička Josef
Pohádky ze šumavského
Podlesí
Dědeček Jiří
Pohádky o malé tlusté
víle

ZŠ a MŠ Vacov pořádá
VII. ŠKOLNÍ PLES
16. února 2013 od*****
20 hodin v obecním sále.
Hraje: De Facto Vstupné 100,- Kč
Večer
plný překvapení,
Obec Vacov
zve všechnybohatá
seniorytombola.
na
6. SETKÁNÍ SENIORŮ
s malým pohoštěním
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále.
Hudební doprovod TRIO ORION.
Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ Vacov
Pavla Valtová 388 431 270,
Jana Blatná 388 431 180.
*****

Připravujeme:
Obec Vacov
srdečně zve na vánoční koncert
Lenky Filipové
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále.
Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně
Pavla Valtová tel. 388 431 270.

*****
Český rybářský svaz - místní organizace
Vimperk,
místní skupina Zdíkov
pořádá
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
v pátek 8.2.2013 od 18.00 hod.
obecní sál ve Vacově.
Prodej členských známek a povolenek na
místě od 17.00 hod.
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Číslo 1, 23. ledna 2013
Tel: 388 431 270

Společenská kronika
V měsíci prosinci jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:
Ševčík Josef

Vlkonice

92 let

Kouba Hynek

Miřetice

89 let

Škopek Miroslav

Miřetice

70 let

*****
Informace z časopisu dTest
I občané Vaší obce se mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a ne
vždy se to obejde bez komplikací. V takových situacích je důležité
znát svá práva a povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu.
Nabízíme proto i Vašim občanům bezplatně:
•

•

•
•

poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon
299 149 009 (pracovní dny 9-17 hodin, běžný telefonní tarif) či
přes internet na www.dtest.cz/spotřebitelská-poradna,
databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky mobilní
aplikaci dostupná kdekoliv,
vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro
konkrétní účel,
samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné
distribuci
Mgr. Jana Fialová, spotřebitelská poradna dTest

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: Pavla Valtová,
J.Blatná, a Mgr. V. Česánková.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit
příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

JUDr. Jan Langmeier, advokát, poskytuje komplexní služby, zastupování v soudních
sporech, sepisování smluv apod. v pobočce kanceláře: Přečín č. 15, Vacov. Úřední hodiny dle
domluvy. Kontakt: tel.: 604 920 147, email: jan.langmeier@gmail.com

•

Obec Dřešín zveřejňuje záměr pronajmout obecní hostinec ve Dřešíně od 1.4.2013. Zájemci
se mohou přihlásit do 28.2.2013. Bližší informace na OÚ Dřešín, tel. 383 396 423, email:
obec.dresin@tiscali.cz

•

Prodám byt ve Vacově. Tel.: 777 976 735.
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Informace z činností na vodovodní síti v obci Vacov v roce 2012
Kvalitní pitná voda z kohoutku je pro všechny z nás samozřejmostí. Jediné, kdy
si tuto jistotu uvědomíme, je okamžik, kdy se z vodovodního kohoutku neozývá známé
zurčení. Ale za tím, aby každému z nás doma či na chalupě tekla dobrá pitná voda, je
schovaná spousta práce.
Pracovníci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě společnosti ČEVAK a.s.,
denně kontrolují objekty, z nichž některé jsou zejména nyní v zimě jen velmi těžko
přístupné. V průběhu roku byla ve spolupráci s obcí Vacov rekonstruována čerpací
stanice na úpravně vody ve Lhotě nad Rohanovem. „Stávající zařízení již bylo
ve špatném technickém stavu. Při rekonstrukci byla vyměněna čerpadla, tlaková nádoba,
kompresor i rozvody vody. Tato opatření napomohla již u zdroje zlepšit kvalitu pitné
vody a dále snížit energetickou náročnost čerpací stanice “ konstatoval starosta
Miroslav Roučka.
V průběhu loňského roku také pracovníci společnosti ČEVAK vyměnili hlavní
vodovodní uzávěry na vodovodní síti. Tato opatření slouží zejména pro snazší lokalizaci
úniků vody. „Jen pro zajímavost, noční minimální průtoky se podařilo po výměně snížit
o 0,3 vteřinových litrů, to je úspora cca 30 metrů krychlových denně. Nyní jsou noční
minimální průtoky na úrovni 0,2 vteřinových litrů, což je zanedbatelné množství
v poměru k délce vodovodního řadu,“ doplnil vedoucí provozního střediska Vladimír
Myslík.
I proto budou pracovníci provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí s touto
činností pokračovat i v roce letošním. K pravidelným činnostem samozřejmě patří i
systematické odkalování vodovodní sítě, které zlepšuje kvalitu dodávané pitné vody.
Provozovatel vodovodů a kanalizací ČEVAK a.s.

Informace pro majitele nemovitostí
Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2013
Ještě asi pět procent domů v České republice má olověné vnitřní rozvody vody.
Olovo, které se z nich do pitné vody uvolňuje, je přitom nebezpečné především pro děti
a jejich vyvíjející se nervový systém. I když lze obsah olova snížit např. odpouštěním
vody, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vyměnit
za nové, nezávadné.
Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlásilo „Podpůrný program na odstranění
olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“. Podmínky pro
udělení dotace a další informace najdete na webových stránkách ministerstva pro místní
rozvoj (www.mmr.cz). Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v
maximální výši 20 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti je 15.
února 2013.

