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Výročí v únoru
17.2.1600 – Filozof Giordano Bruno byl upálen jako kacíř na náměstí
Campo de' Fiori v Římě.
12.2.1784 – Spojením čtyř dosud samostatných královských měst vzniklo
Královské hlavní město Praha.
22.2.1819 – Španělsko prodalo za pět milionů dolarů svoji kolonii Floridu
Spojeným státům americkým.
29.2.1880 – Ve Švýcarsku byl prokopán Gotthardský tunel.
19.2.1920 – České univerzitě v Praze dosud nazývané Karlo-Ferdinandova
bylo navráceno její starobylé jméno Univerzita Karlova.
16.2.1923 – Howard Carter odpečetil Tutanchamonovu pohřební komoru,
načež jako první člověk po více než 3000 letech spatřil faraonův sarkofág.

Uvnitř tohoto vydání:

Z obecního úřadu
Ordinační hodiny
Volby
Poděkování SDH

3

Ze školy

4-5

Z knihovny
Pozvánky na akce

6

Společenská kronika 7
Inzerce
MS Benešova Hora
Diakonie

11.2.1929 – Byly podepsány lateránské smlouvy, čímž byl Vatikán uznán
za nezávislý státní útvar.
13.2.1958 – ÚV KSČ vydalo tajnou směrnici, jež stanovovala třídní původ
studentů jako rozhodné kritérium pro přijímací řízení na střední a vysoké
školy.
3.2.1966 – Sovětská sonda Luna 9 přistála jako první člověkem vytvořené
těleso na Měsíci.
28.2.1986 – Švédský ministerský předseda Olof Palme byl zavražděn
ve Stockholmu.
22.2.1997 – Skotští vědci ohlásili narození prvního klonovaného savce,
ovce jménem Dolly.
22.2.1998 – Čeští hokejoví reprezentanti získali na zimních olympijských
hrách v japonském Naganu zlaté medaile.
(http://cs.wikipedia.org)
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NEZAPOMEŇTE
•

Zaplatit roční
poplatky za
psy

•

Zaplatit roční
poplatky za
odvoz
komunálního
odpadu
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Z obecního úřadu
Z jednání RO Vacov:
•
radě obce byl předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Vacov a E.ON Distribuce a.s.. Jedná se o
umístění zemního kabelového vedení NN ve Lhotě nad Rohanovem. Tímto kabelovým
vedením by mělo být dotčeno pět pozemků ve vlastnictví obce Vacov. RO smlouvu v
předložené podobě neschválila. V této souvislosti uložila stavební komisi obce řešit
individuálně každý dotčený pozemek a vyhnout se pokud možno destrukci opravených
místních komunikací. V tomto smyslu bude odpovězeno předkladateli smlouvy.
•
RO se dále zabývala problematikou rozvozu obědů ze školní jídelny pro seniory v naší
obci. Starosta předložil kalkulaci nákladů na tuto službu. Zajišťovateli jsou propláceny
cestovní náhrady za používání soukromého vozidla (dle platné směrnice) a dále je s ním
uzavřena dohoda o provedení práce v minimálním nezbytném rozsahu 1 hodiny denně.
Náklady na dovoz 1 oběda (vycházeno ze skutečnosti minulého roku) činily 40,- Kč.
Senioři si připlácejí částkou 6,- Kč na oběd. Výše příplatku se nezměnila od doby, kdy
se začaly obědy rozvážet. Z uvedeného vyplývá, že obec se na úhradě dovozu
spolupodílí částkou 34,- Kč na oběd. RO uložila starostovi vypracovat návrh směrnice
obce pro poskytování této služby. Tato záležitost bude též na programu zasedání
zastupitelstva obce.
•
starosta informoval RO o nové možnosti ve věci svozu separovaného odpadu (plast,
papír, sklo). V rámci pilotního projektu na Vimpersku, zajišťuje bezplatný svoz těchto
odpadů firma EKO-KOM, a to od 1.1.2013 na zkušební dobu dvou let. V současné době
obec za tuto službu platí a dle množství vyvezeného separovaného odpadu pak dostává
určitou finanční kompenzaci. Odvoz skla zajišťuje společnost AMT Příbram, plasty a
papír vyváží firma Rumpold Vodňany. Obec k této možnosti zaujme stanovisko po
provedení finanční kalkulace výše příjmů a výdajů týkajících se této služby. Dále je
nutno vyhodnotit i další aspekty, jako možnou četnost vývozů (problém zejména v
letních měsících) a jak řešit situaci v případě, že pilotní projekt po dvou letech
eventuálně skončí.
•
starosta dále informoval RO o grantech, které budou vyhlášeny KÚ Jčk pro rok 2013.
RO pověřila starostu zpracováním požadované dokumentace a předložením žádostí o
dotace ve vytipovaných oblastech.
Miroslav Roučka, starosta obce
Na základě dotazů občanů zveřejňujeme stávající ordinační hodiny lékařů v ZS Vacov:
Obvodní ordinace

MUDr. Křížová

Pondělí

Tel.: 388 431 444
14.00 - 17.00 hod.

Úterý

7.00 - 12.00

Pátek

8.00 - 12.00 sestra

14.00 - 17.00 hod.

Dětská ordinace

MUDr. Otcovská

Tel.: 728 400 730

Úterý

7.30 - 13.00 hod.

Pátek

7.30 - 13.00 hod.

Ženská ordinace

MUDr. Weingart

Úterý

Tel.: 739 779 460
13.00 - 16.00 hod.
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Výsledky prezidentských voleb v obci Vacov
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

1. kolo

1 143

718

62,82

718

717

99,86

2. kolo

1 165

720

61,80

719

718

99,86

Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
Roithová Zuzana
1
MUDr. MBA
Fischer Jan Ing.
2
CSc.
Bobošíková Jana
3
Ing.

Politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
SBB

1. kolo

1.3.2013 Sbírka
Diakonie Broumov

•

9.3.2013
Hasičský ples

•

11.3.2013
Zápis do MŠ

•

16.3.2013 Karneval

•

30.3.2013 Turnaj v
kačabě

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

31

4,32

X

X

116

16,17

X

X

16

2,23

X

X

4

Fischerová Taťana KH

29

4,04

X

X

5

Sobotka Přemysl
MUDr.

34

4,74

X

X

6

Zeman Miloš Ing. SPOZ

155

21,61

346

48,18

7

Franz Vladimír
Prof. JUDr.

BEZPP

50

6,97

X

X

8

Dienstbier Jiří

ČSSD

142

19,80

X

X

9

Schwarzenberg
Karel

TOP 09

144

20,08

372

51,81

ODS

•

Poděkování
SDH Vacov děkuje všem účastníkům masopustního průvodu
ve Vacově, kteří se snaží udržovat tuto dlouholetou tradici. Zároveň
děkujeme těm, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou. Tohoto
výtěžku z masopustu bude použito na činnost dětských družstev.
Velké poděkování patří též restauraci U Milušky za dopolední
občerstvení a hostinci U Svatého Jána za tradiční závěr masopustu.

Nauč se dívat
i pohledem druhého
svůj však neskrývej
***
Noc spona dvou dnů
Jeden se jí zavírá
druhý začíná
***
Na každém najdeš
dobré i zlé pospolu
Vsaď na to první
***
Umět prohrávat
často větší umění
než dosáhnout své
***
Temné myšlenky
rodí i černé skutky
zkus je projasnit
Zdeněk Janík

jménem organizátorů Michal Roučka
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Ze školy
Ze zápisu

Zápis žáků do 1. třídy
V pátek 8. února 2013 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy.
K zápisu se dostavilo 20 dětí, z toho 20 bylo přijato. Předškoláčci
za doprovodu učitelky z 1. stupně plnili různé úkoly – přednášeli
básničku, poznávali barvy a geometrické tvary, zavazovali
tkaničku na barevné botce, malovali postavu, poznávali zvířátka a
malinko si pohráli s matematickou představivostí. Na konci celého
zápisu na děti čekaly drobné dárky, které pro ně připravili žáci
z 1. stupně. S úlevou, s hrdostí a s pamětním listem opouštěli
předškoláci společně s rodiči 1. třídu a snad se i malinko těší na
první školní den po prázdninách. Zápis proběhl v hezké a
pohodové atmosféře a budoucí prvňáčci byli velice úspěšní a
šikovní. Těšíme se na další takto příjemné, společné zážitky a
důležité kroky.
Mgr. Kateřina Kaskounová

Projekt: Válka na Šumavě a v Pošumaví

Z projektu: Válka
na Šumavě

Ve středu 13. února 2013 jsme se my, deváťáci ZŠ Vacov,
zúčastnili 1. části projektu, který navazuje na učivo dějepisu a je
zaměřený na historii Šumavy v období před a během 2. světové
války.
První část projektu byla teoretická. Rtn. Bc. Michal Štoural,
manžel naší třídní učitelky, pro nás připravil zajímavou prezentaci
plnou historických fotografií a poutavých videí. Vyprávěl nám o
životě obyvatel Šumavy na počátku 20. století a jak do něj tvrdě
zasáhlo rozhodnutí Mnichovské konference postoupit České
pohraničí Německu. Dověděli jsme se také, jak žili lidé
v Protektorátu Čechy a Morava, jehož státní hranice procházela
nedaleko Vacova a s jakou úlevou vítali příchod spojeneckých
vojsk a osvobození od nacismu.
Nejvíce nás zaujaly různé zajímavosti a záhady, například
informace o opevnění, o osudech některých dnes již zaniklých obcí
nebo o tajemstvích, která prý Šumava ukrývá.
Celý projekt bude pokračovat na jaře druhou částí. To
vyrazíme přímo do šumavských kopců a na vlastní oči si
prohlédneme některá místa, kde 2. světová válka zanechala svůj
nesmazatelný otisk.
žáci 9. třídy ZŠ Vacov

Číslo 2, 25. února 2013
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Karneval ve školní družině
Na konci ledna se na naší škole rozdávalo pololetní vysvědčení, na 1. stupni se
připravoval zápis do 1. třídy a ve školní družině
jsme měli dětský karneval. Po obědě do družiny
nepřišly děti jako obvykle, ale přeměnily se v
čarodějnice, šašky, kostlivce, nechyběl Bart
Simpson a jiné pohádkové postavy. Odpoledne plné
her a soutěží jsme si pořádně užili, každý si odnesl
nějakou sladkost. My malí z družiny děkujeme
velkým děvčatům z 2. stupně za pomoc při soutěžích
a za tanec s námi.
Družinový karneval byla taková malá příprava
na "Dětský karneval", který pořádá naše škola a
Obec Vacov v sobotu 16. března v obecním sále pro
všechny malé i velké. Srdečně Vás všechny zveme.
děti ze školní družiny a Pavlína Kopáčiková
vychovatelka ŠD

Školní kolo pěvecké soutěže I. stupeň
Ve čtvrtek 14. února jsme ve škole uspořádali školní kolo v sólovém zpěvu pro
I. stupeň. Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 0. kategorie – děti z 1. - 3. třídy, I. kategorie –
děti ze 4. a 5. třídy. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 dětí, které zvítězily ve třídních kolech.
Každé z nich obdrželo za svůj výkon upomínkový list na tuto soutěž.
Celé klání sledovala odborná porota složená z paní učitelek I. stupně. Jejich úkol nebyl
vůbec lehký, měly vybrat z každé kategorie 3 nejlepší zpěváčky, kteří postoupí do
regionálního kola. Vybraní rovněž dostali diplom za své umístění a sladkou odměnu. A jak
to dopadlo?
0. kategorie:
1. místo – Adam Mészáros
2. místo – Pavel Rejšek
3. místo – Zuzana Matoušová
I. kategorie:
1. místo – Adéla Štěrbová
2. místo – Lada Šperlová, Lukáš Chrstoš
3. místo – Anežka Voldřichová
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v regionálním kole!!!
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Pozvánky na akce:

Knihovna
4. - 6.3.2013
uzavřena - dovolená.
Nové knihy
Hluboké pastviny
Clarke, Arthur Charles
Bláznova smrt Kapitán
Exner opět na scéně!
Erben, Václav
Šedesát uzlíků na provázku života
Donutil, Miroslav
Dáma ve zlatém
O'Connor, Anne-Marie
Pro děti
Dětský atlas zvířat
Pecina, Pavel
Jak to chodí u hasičů
Jak to chodí v přístavu
Švarc, Josef
Gordon a Spencer
Percy a strašidelný důl
Lokomotiva Tomáš
Zajíček Ouško jde do
školy
Steidlová, Dagmar
Bořek Stavitel
Egmont
Slonisko
Aristokočky
Medvídek Pú
Disney, Walt
Nauč mě poznávat zvířátka
Janovská, Eliška

Sbor dobrovolných hasičů Vacov
srdečně zve na
HASIČSKÝ PLES
dne 9.3. 2013 od 20 hod. v obecním sále.
Hraje Pohoda.
Vstupné 100,- Kč
Předprodej od 4.3.2013 Obuv Patera
*****
*****
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VACOV
Obec Vacov zve všechny seniory na
6. SETKÁNÍ
SENIORŮ
Zápis dětí k docházce
do mateřské
školy na školní rok 2013 / 2014
s malým
pohoštěním
proběhne
v
neděli
11.11.2012
od
v obecním
v pondělí 11. 3. 2013 a v úterý14
12.hodin
3. 2013
od 14. 00sále.
do 17. 00 hod
Hudební
doprovod
TRIO
ORION.
v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124.
Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ Vacov
Pavla
Valtová
388 431
Do MŠ je nutné
přihlásit
všechny
děti,270,
které nastoupí k docházce
Jana
Blatná
388
431
180.
začátkem školního roku 2013 / 2014 i mimořádně v jeho průběhu, z
důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.
*****
Dítě je nutné přihlásit k docházce
v určeném termínu zápisu. Vezměte
s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
číslo telefonu
MŠ Vacov: 388 431 143
Připravujeme:
Obec Vacov
Mgr. Josef Mráz ředitel ZŠ a MŠ
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
ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov
Pavla Valtová tel. 388 431 270.
srdečně zvou na
DĚTKÝ KARNEVAL
v sobotu 16. března 2013 od 14.00 hod
v obecním sále.
Odpoledne plné tance, soutěží a her.
Vstupné dobrovolné.
*****
Sbor dobrovolných hasičů
srdečně zve na
IV. ročník turnaje v karetní hře „KAČABA“
v sobotu 30. 3. 2013 v obecním sále ve Vacově.
Do turnaje je nutné přihlásit se předem v restauraci U Milušky
nebo na tel. čísle 607 827 660 (Michal Roučka).
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Tel: 388 431 270

Společenská kronika

E-mail:
knihovna@vacov.cz

V měsíci lednu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům:

Martanová Marie

Žár

75 let

Dolanský Václav

Benešova Hora

80 let

Váchová Věra

Čábuze

80 let

Kusíková Marie

Nespice

89 let

Zavázalová Marie

DD

94 let

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se naposledy rozloučili s naší
maminkou, babičkou, paní Annou Vachelovou Rohanova.
Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.
za celou rodinu Jana Domanská

Děkujeme všem, kteří doprovodili našeho drahého bratra,
pana Václava Vávru z Vacova, na jeho poslední cestě.
Děkujeme též paní MUDr. Marii Křížové a sestřičkám za
vzornou péči.
sestry Věra Škopková, Zdena Uhlířová a ostatní příbuzní

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 d l e
domluvy. Kontakt: tel.: 604 920 147, email: jan.langmeier@gmail.com

•

Prodáme byt 3+1 v Česticích. Osobní vlastnictví, po celkové rekonstrukci. Lodžie, sklep.
Cena dohodou. Tel: 607 876 208.

•

Prodám byt ve Vacově. Tel.: 777 976 735.

•

Potřebujete naučit základy práce s počítačem. Službu poskytuji přes internet na dálku.
www.poradspc.webnode.cz, email: poradspc@gmail.com, tel.: 774 988 108.

•

Pronajmu prostor k obchodní činnosti na náměstí ve Vacově. Info na tel.: 602 648 368.

•

Prodám RD se zahradou ve Vacově. Informace na tel.: 606 670 690.

•

Uklidím u vás pečlivě a rychle, i práce na zahradě. Tel.: 721 300 355.
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Využití finančních prostředků Honebního společenstva Benešova Hora
Podle schválených stanov Honebního společenstva Benešova Hora budou finanční
prostředky získané za právo provozování myslivosti Mysliveckým sdružením Benešova
Hora na pozemcích katastru obcí Stachy, Vacov a Nicov používány ve prospěch zvěře
v revíru a pro prospěšné účely v obcích, na jejichž katastru se honební pozemky
nacházejí.
•
•
•
•
•

Honební výbor rozhodl v roce 2012 o rozdělení finančních prostředků takto:
nákup léčiv a soli pro zvěř, nákup ochranných
prostředků - nátěrů proti okusu a loupání
4.000,- Kč
pro SDH Benešova Hora - děti
3.000,- Kč
enviromentální kroužek při ZŠ Stachy
3.900,- Kč
myslivecký kroužek při ZŠ Vacov
3.900,- Kč
Nadační fond Karla Klostermanna Javorník
5.000,- Kč
Celkem
19.800,- Kč
za výbor HS Benešova Hora
Jiří Lazna, starosta HS

*****
Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře.
Sbírka se uskuteční:
dne:
v pátek 1.3.2013
čas:
od 13 do 16 hodin
místo:
čekárna autobusového nádraží Vacov
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

