32
Výročí v lednu
1.1.45 př. n. l. – V Římské říši se začal používat juliánský kalendář,
zavedený Juliem Caesarem.
10.1.1863 – Na úseku Metropolitan Railway projely první vlaky
londýnského metra, nejstarší podzemní dráhy na světě.
27.1.1888 – Za účelem zvýšení znalostí o zeměpisu byla v USA založena
National Geographic Society.
16.1.1909 – Expedice, již vedl Ernest Henry Shackleton, stanula na jižním
magnetickém pólu.
11.1.1922 – V Torontu v Kanadě byl k léčbě diabetes (cukrovky) poprvé
použit inzulin.
3.1.1923 – Zemřel Jaroslav Hašek, český spisovatel a autor knižní postavy
Švejka (* 30. dubna 1883).
3.1.1961 – Došlo k přerušení diplomatických vztahů mezi Kubou a USA.
Diplomatická roztržka vyústila nakonec v Karibskou krizi.
5.1.1968 – Začalo Pražské jaro: Prvním tajemníkem KSČ byl místo
Antonína Novotného zvolen Alexander Dubček.
4.1.1987 – Hokejové týmy Kanady a Sovětského svazu byly vyloučeny
po hromadné rvačce z Mistrovství světa juniorů v Piešťanech.
21.1.1997 – Václav Klaus a Helmut Kohl podepsali v Praze českoněmeckou deklaraci, v níž se německá vláda zavázala, že vůči ČR
nevznese žádné nároky.
1.1.1999 – Evropská měnová jednotka ECU byla nahrazena eurem.
19.1.2006 – Na mysu Canaveral proběhl úspěšný start planetární sondy
New Horizons, která má do roku 2015 dosáhnout Pluta.
(http://cs.wikipedia.org)
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Z obecního úřadu
Dne 17.12.2013 se konalo 19. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Přítomno bylo 12 z 15
zvolených zastupitelů, 3 byli omluveni.
Informace z jednání Zastupitelstva obce Vacov:
•
Bod č. 3 se týkal rozpočtu obce na rok 2014. Návrhem rozpočtu se zabývala na svých
jednáních rada obce a jeho finální návrh byl zastupitelům zaslán před konáním
zastupitelstva. Starosta přednesl krátký komentář k sestavování rozpočtu na rok 2014.
V návrhu rozpočtu na straně příjmové i výdajové nejsou uvedeny akce, na které obec
žádala či bude žádat o dotaci, a nejsou dosud smluvně podloženy. Týká se kupř.
projektu „energetických úspor“ v budově ZŠ, kde předpokládané náklady dosahují
6,5 mil. Kč. Připravuje se též dokumentace na rekonstrukci některých částí místních
komunikací a kanalizační stoky ve Vlkonicích - III. etapa.
Do rozpočtu byly zařazeny nezbytné výdaje na střešní krytinu tělocvičny, dále na
stavební úpravy knihovny a výstavbu dětského hřiště. Počítáno bylo i s prostředky na
projektovou činnost zejména v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
Plánované příjmy ve výši 25 348 000,- Kč vycházely ze skutečnosti roku 2013.
Plánované výdaje jsou ve výši 20 002 000,- Kč.
•

Další bod se jako každoročně na tomto zasedání zastupitelstva týkal ceny vodného
a stočného na nadcházející rok. Finanční kalkulaci konzultoval radní Ing. Novák
s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury obce, firmou Čevak a.s. Poté se
návrhem zabývala rada obce. I tento materiál obdrželi zastupitelé před zasedáním.
Ing. Novák úvodem krátce okomentoval předloženou kalkulaci s návrhem ceny na rok
2014. Do ceny se jako každoročně nejvíce promítá navýšené nájemné za pronájem
vodohospodářského majetku dle schváleného Plánu obnovy vodovodů a kanalizací.
Celková částka zaplaceného nájemného za rok 2014 bude činit 718 000,- Kč. Cenu též
ovlivňuje stále klesající spotřeba vody, navýšení mezd pracovníků je minimální.
Zastupitelé předložený návrh schválili. Ceny vodného a stočného na rok 2014 jsou
uvedeny níže v tabulce.

Tabulka cen vodného a stočného
Pevná složka (Kč/měsíc)

Pohyblivá složka (Kč/m3)

Vodné

Stočné Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Cena v r. 2013 s DPH 15%

42,45

35,94

78,39

29,34

19,93

49,27

Schválená cena v roce 2014
s DPH 15%

42,45

35,94

78,39

31,13

20,21

51,34

Celkové navýšení na vodném a stočném v roce 2014 činí 2,07 Kč/m³ včetně DPH.
•

Zastupitelé dále vyjádřili souhlas se zařazením naší obce do území působnosti
Integrované strategie území regionu na CHANCE IN NATURA-LAG pro období
2014-2020. Členství v tomto uskupení obcí umožňuje v rámci Programu rozvoje
venkova (PRV) předkládat projekty se žádostmi o dotace na určité aktivity
i podnikatelům působícím v obci.
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Pod bodem 7 byla předložena žádost o příspěvek na podporu
realizace služeb v oblasti protidrogové politiky na místní
úrovni. Příspěvek je „dobrovolná“ záležitost. V našem
regionu poskytuje služby kontaktní centrum PREVENT
Prachatice. Po krátké diskuzi zastupitelé schválili částku
5.000,- Kč.
V bodě různé starosta informoval zastupitele o:
- jednání se zástupci firmy Rumpold. Cena za svoz a uložení
komunálního odpadu zůstává v roce 2014 na stejné
úrovni jako v roce 2013. V současné době se vyhodnocují
skutečné náklady vyplacené za tuto službu v roce 2013 a
výše vybraných poplatků od fyzických osob a podnikatelů.
- problematice týkající se fungování pobočky České pošty ve
Vacově. Tato záležitost byla řešena i prostřednictvím
příslušného odboru KÚJČK. Obec předala písemné
zdůvodnění potřebnosti fungování České pošty ve Vacově. Do
doby vydání tohoto zpravodaje byl obecní úřad seznámen se
změnou provozních hodin České pošty ve Vacově:
Pondělí 8.00-11.30
13.00-17.00
Úterý
8.00-11.30
13.00-16.00
Středa
8.00-11.30
13.00-16.00
Čtvrtek 8.00-11.30
13.00-15.00
Pátek
8.00-11.30
13.00-16.00
- poměrně velkém počtu úspěšných dotačních projektů,
které obec v roce 2013 realizovala. Nemalou finanční částku
bylo nutno doplatit v rámci povinné spoluúčasti žadatele.
K čerpání kontokorentního úvěru však nebylo nutno přistoupit.

1.2.2014 Výroční
členská schůze ČRSMO
8.2.2014 Ples obce
Vacov
14.2.2014 Zápis do
1. třídy ZŠ
15.2.2014 Zimní
sportovní hry Javorník
15.2.2014 Farní ples
22.2.2014 Školní ples
4.3.2014 Masopustní
veselice

Novoroční ohňostroj

Z činnosti OÚ:
•
Díky poměrně mírnému počasí dokončila firma Swietelsky
stavební s.r.o. kompletní rekonstrukci mostu přes řeku Spůlku
v Podvítovčí. Práce byly odvedeny ve velmi dobré kvalitě.
•

V současné době probíhá příprava projektu a žádosti o dotaci
na výstavbu dětského hřiště ve Vlkonicích, včetně potřebných
schvalovacích doložek.
Miroslav Roučka, starosta obce

foto Martin Slanec
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Rámcový přehled hlavních akcí realizovaných v roce 2013

1. Objekt tělocvičny u ZŠ
•
provedena výměna oken (72 ks), dveří a zateplení obvodového pláště budovy
•
instalováno vytápění a větrání prostoru tělocvičny (zhotoven samostatný přívod
topné vody ze stávající kotelny, osazeny čtyři teplovzdušné jednotky „Sahara“,
instalovány odtahové ventilátory pro výměnu vzduchu, osazena regulační jednotka
pro vytápění budovy)
•
osazena nová parketová buková podlaha (470 m²)
•
opravy vnitřních omítek, bílení, nátěry kovových konstrukcí
2. Objekt MŠ
•
provedena výměna stávajících oken, dveří, zateplení obvodového pláště a stropu
technického podlaží
3. Budova OÚ
•
provedena výměna oken, dveří, zateplení obvodového pláště, stropu
technického podlaží (garáží) a půdy
•
dílčí oprava střechy, klempířských prvků, nátěry dřevěných a kovových částí vně
budovy
•
stavební úpravy administrativní části obecního úřadu a vybavení kanceláří
4. Komplexní rekonstrukce kapličky v Čábuzích
5. Obnova části křížků a pomníků na území obce Vacov
6. Rekonstrukce místní komunikace - pod hřištěm - Šáry - na hranici katastru Vrbice
7. Rekonstrukce chodníku od náměstí k autobusovému nádraží
8. Zhotovení kanalizačního řadu ve Vlkonicích - II. etapa
9. Odbahnění návesního rybníku v Rohanově, včetně stavebních úprav
10. Kompletní rekonstrukce mostu přes Spůlku v Podvítovčí
11. Zhotovení parkovací plochy před tělocvičnou
12. Oprava střechy na obecní kotelně
13. Dílčí oprava mostu v Přečíně
14. Opravy výtluků na místních komunikacích na území obce Vacov
15. Úprava prostranství před garážemi novým asfaltovým povrchem (v souvislosti
s rekonstrukcí přilehlé místní komunikace)
16. Klostermannova rozhledna na Javorníku - obnoveny nátěry kovových konstrukcí
(schodiště), vybílení tubusu rozhledny
17. Oprava části hřbitovní zdi, včetně výměny rigolníků před hřbitovem
Závěrem je též potřeba uvést, že v roce 2013 bylo zpracováno 17 projektů
s žádostmi o dotace. Žádáno bylo v rámci grantů vyhlášených Státním fondem životního
prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Krajským úřadem Jihočeského kraje
a Dispofondem Česko-Bavorsko a Česko-Rakousko, Státním zemědělským intervenčním
fondem. 15 z těchto projektů bylo po vyhodnocení finančně podpořeno. Obec získala
dotace v celkové výši 9 173 000,- Kč dalších 5 296 000,- Kč musela doplatit ze svých
prostředků jako povinnou spoluúčast. Ostatní nezbytné akce, na které nebylo možno žádat
dotace, financovala obec z vlastních zdrojů.
Při této příležitosti je potřeba poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu,
zejména pak technikovi obce panu Chumovi a ekonomce Ing. Haně Slancové,
kterých se tyto akce pracovně nejvíce dotýkají. Nejedná se totiž jen o zpracování
projektu a žádosti, ať už vlastními silami či dodavatelskou spoluprací, ale v případě
úspěšnosti o poměrně další náročný proces, který končí řadou kontrol.

Číslo 1, 21. ledna 2014
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Vánoční spaní v 1. a v 2. třídě
V pátek 6. prosince byli naši prvňáčci a druháčci ve škole nejen v dopoledních
hodinách. Večer přišly děti do školy v doprovodu rodičů, přinesly si spacáky, karimatky,
něco dobrého k jídlu..... Daly mamince a tatínkovi pusu na dobrou noc a už se těšily na
společný večer a noc ve škole jen s kamarády. Prvňáčci i druháčci prskali prskavky,
u velkého vánočního stromu na náměstí si každý něco tajně přál, zpívali jsme vánoční
koledy. Po návratu z večerního Vacova jsme si uvařili dětský vánoční punč, prošli až k půdě
školy stezku odvahy, zatancovali si..... Byl to příjemný předvánoční večer, o kterém jsme si
ještě dlouho do noci vyprávěli. Nejen fotografie z vánočního spaní si můžete prohlédnout na
stránkách školy www.zsvacov.cz.

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
ředitelství ZŠ Vacov Vás tímto zve k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2014/2015.
Zápis se bude konat v budově ZŠ Vacov v pátek 14.2.2014 od 13:00 do 17:00 hodin.
Vezměte si s sebou průkaz totožnosti a rodný list dítěte. K zápisu jsou vítáni i žáci, kteří
nepatří pod naši spádovou oblast. Další informace k zápisu poskytujeme na telefonním čísle
388 431 144 nebo na www.zsvacov.cz. Pokud bude žák v den zápisu nemocný, můžete si
domluvit (telefonicky či osobně) náhradní termín. Zájemcům umožňujeme prohlídku školy,
případně návštěvu přímo ve vyučovací hodině. Svoji návštěvu je třeba si domluvit předem.
Těšíme se na shledání s Vámi.
kolektiv pedagogů ZŠ

Poděkování sponzorům
Mateřská škola Vacov děkuje všem sponzorům, kteří přispěli hmotnými nebo
finančními dary. Díky sponzorům měly naše děti bohatou vánoční nadílku a máme rovněž
dostatek materiálu na výtvarné a pracovní činnosti.
Dovolte poděkovat:
Pekárně NoVy Vacov, panu Lukášovi Mourkovi, firmě STTEN s.r.o. Nespice, firmě MIVA
Vacov s.r.o., panu Josefu Zlochovi a Obci Vacov v čele s panem starostou Miroslavem
Roučkou.
Všem přejeme hodně zdraví a úspěchů v roce 2014.
za MŠ Vacov Dagmar Čtvrtníková
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Nové knihy
Jansa, Pavel
Tajnosti hříšné světice
Mahmoody, Mahtob
Na útěku
Palmer, Michael
Poslední chirurg
Robb, J. D.
Smrtící stvoření
Roberts, Nora
Krajina světla
Monyová, Simona
Zítra vyjde slunce
Clark, Mary Higgins
Pravdu znát nemusíš
Nesbö, Jo
Levhart
Lutz, John
Spolubydlící
Keleová-Vasilková
Druhá
Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky
Poslední kapka 3.
Psí život 4.
Ošklivá pravda 5.
Brezina, Thomas
Klub záhad. Zloděj mrtvol
Klub záhad. Zámek přízraků
Klub Tygrů-Chrám hromů
Klub Tygrů- Záhada divokých duchů

Pozvánky na akce:
Český rybářský svaz - místní organizace Vimperk
místní skupina Zdíkov
pořádá
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
v sobotu 1.2.2014 od 9.00 hodin
v obecním sále ve Vacově.
Prodej členských známek a povolenek na místě od 8.30 hod.
*****

*****
Obec Vacov zve všechny seniory 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
Farnísrdečně
společenství
Vacov,
zve na vánočníZdíkovec
koncert a Stachy
zvou
srdečně
na
tradiční
Lenky Filipové
FARNÍ
PLES v obecním sále.
v pátek 21.12.2012 ve
20.00 hodin
vVstupné
sobotu 15.2.2014
od 20.00 hodin
v obecním
ve Vacově.
250,- Kč. Rezervace
možná
v obecní sále
knihovně
Hraje TRIO ORION
Pavla Valtová tel. 388 431 270.
Vstupné 90,- Kč Předprodej vstupenek od 1.2.2014: Obuv Patera
*****
ZŠ a MŠ Vacov srdečně zve na
VIII. Školní ples
22. února 2014 od 20 hodin v obecním sále,
hraje: DE FACTO.
Předtančení.
Vstupné 100,- Kč. Předprodej v ZŠ Vacov.
*****
SDH Přečín srdečně zve všechny občany
na tradiční masopustní veselici
v úterý 4.3.2014 od 19.00 hodin v obecním sále.
O půlnoci budou předány ceny nejlepším maskám.
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Číslo 1, 21 ledna 2014
Tel: 388 431 270

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2013 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Ševčík Josef

Vlkonice

93 let

Novotný František

Benešova Hora

88 let

Caisová Zdeňka

Benešova Hora

80 let

Kordík Zdeněk

Rohanov

75 let

Kudrna Antonín

Rohanov

75 let

Grabmüllerová Marie

Vlkonice

70 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: Pavla Valtová,
J.Blatná, Mgr. V. Česánková.

*****
Poděkování
Děkujeme všem a členům Mysliveckého sdružení Podhájí Vacov,
kteří se naposledy rozloučili s naším drahým Václavem Narovcem
ze Žára.
manželka s rodinou
*****

Redakce si vyhrazuje
právo krátit
příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

TJ SOKOL JAVORNÍK
srdečně zve na ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 2014
v sobotu 15.2.2014 lyžařský areál Javorník
Věkové kategorie:

I. Přípravka/do 6 let
II. Mladší žáci/ 7 – 10 let
III. Starší žáci/11 -13 let
IV. Junioři a dospělí/14 let a více
Disciplína: slalom, dvě kola, počítá se jedno s lepším časem
Přihlášky: 1.Podat osobně u provozovatelů vleků na Javorníku – p. Vintrovi nebo p. Sládkovi
do14.2. do 16 hod.
2. Poslat na web TJ (www.tj-javornik.cz) do 14.2. do 16 hod.
3. Podání osobně zároveň při prezentaci.
V přihlášce je nutné uvést příjmení, jméno, věk závodníka/zástupce, mobil a emailovou adresu.
Podrobnější propozice na www.tj-javorník.cz

Inzerce
•

Občerstvení na autobusovém nádraží je nově v provozu. Svačiny, polévky, bagety, gril - vše
v domácí kvalitě. Nápoje s sebou. Otevírací doba od 6.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Turnaj ve stolním tenisu na Javorníku
TJ Sokol Javorník - za vydatné pomoci oddílu stolního tenisu TJ Rohanov a vstřícnosti
majitele hotelu KRÁSNÁ VYHLÍDKA - uspořádal tradiční povánoční turnaj neregistrovaných
hráčů ve stolním tenisu.
29 účastníků, z toho 5 dětí, 4 ženy a 20 mužů se na 3 stolech prokousalo k těmto výsledkům:
Děti: 1. Jakub Roučka 2. Veronika Švecová 3. Filip Větrovec 4. Adéla Štěrbová 5. Nela
Caisová
Ženy: 1. Romana Soukupová 2. Eliška Novotná 3. Lenka Novotná 4. MUDr. Ivana Uhlířová
Muži: 1. Jícha ml. 2. Václav Trojan 3. Jehlík Jan 4. Fuksa Vojtěch 5. Korec Tomáš
6. Pahorecký Jaroslav 7. Suk Miroslav 8. Jícha st. 9. - 20. místo - Radovan Mach, Tomáš
Fráz, Václav Hanzlík, Petr Větrovec, Jan Nevale, Jiří Sládek, Jiří Fuks, Jan Kovář, Josef Švec,
Josef Paul, Martin Štěrba Jindřich Zeman.
Turnaj skončil k všeobecné spokojenosti, hráči byli odměněni, pořadatelé pochváleni.
Děkujeme za pomoc panu Josefu Rychtářovi a Josefu Švecovi z Rohanova. Náš dík patří též
panu Vlastimilu Fričovi, majiteli hotelu KRÁSNÁ VYHLÍDKA na Javorníku.
Příště se sejdeme znovu.
Za TJ Sokol Javorník Jiří Sládek

Chovatelův dvorek
Rok se s rokem sešel a máme tu rok nový. Chovatelé ve Vacově
ukončili minulý rok výroční schůzí a jako asi všichni i bilancováním své
činnosti. Přestože v rámci Vacova jsme
organizace s nejmenší členskou základnou,
můžeme se pochlubit viditelnou činností. Popularita
"pouťových" výstav má, alespoň dle návštěvnosti, stoupající
tendenci a jsme přesvědčeni, že i stoupající kvalitu. Pro rok
letošní je naplánováno několik změn v "chovatelně" a nejen
tyto by měly zlepšit úroveň prezentace naší činnosti. Rovněž
tento "Chovatelův dvorek" v periodiku místního úřadu bude,
snad i pravidelně, informovat naše sousedy a spoluobčany o
práci chovatelů, o jejich plánech, cílech a výsledcích. Za
poskytnutí místa patří redakci Vacovského zpravodaje náš dík a budeme se snažit poskytnout
všem zajímavé informace z naší práce. Již zmíněná nepočetná členská základna naší místní
organizace samozřejmě s radostí uvítá kdykoli nové zájemce o členství v našich řadách.
Historie chovatelů ve Vacově má velkou tradici a ještě celkem v nedávné době se počty
členů počítaly na desítky. Mějme dobrou vůli zvýšit zájem o
tento krásný způsob seberealizace a naše "dvorky" budou plné
zajímavých plemen, ať již zvířat užitkových či okrasných.
Všem našim přátelům, sousedům a spoluobčanům přejí
vacovští chovatelé v novém roce pevné zdraví, mnoho
osobních i profesních a především chovatelských úspěchů.
Jaroslav Kubát
Na fotografiích připomenutí letní "pouťové" výstavy

