Výročí v únoru
12.2.1809 – Narodil se Charles Darwin, anglický přírodovědec a tvůrce
evoluční teorie († 19. dubna 1882).

Číslo 2
24. února 2014

Uvnitř tohoto vydání:

16.2.1862 – Z podnětu Miroslava Tyrše byla v Praze založena tělocvičná
organizace Sokol.

Z obecního úřadu
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13.2.1886 – Spor o Rukopisy: profesor Jan Gebauer podporovaný
Tomášem Garriguem Masarykem zpochybnil pravost Rukopisu
královédvorského a zelenohorského.

Komunální odpady
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Z knihovny
Pozvánky na akce
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13.2.1945 – Druhá světová válka: spojenecké letectvo zahájilo tři dny
trvající bombardování Drážďan, jež si vyžádalo více než 25 000 obětí.
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17.2.1947 – Hlas Ameriky zahájil radiové vysílání do Sovětského svazu.

Chovatelův dvorek
SK Vacov

8

20.2.1948 – Ministři tří nekomunistických stran podali demisi, čímž
začala vládní krize v Československu.
21.2.1953 – Francis Crick a James Dewey Watson objevili strukturu
molekuly DNA.
7.2.1984 – Astronaut NASA Bruce McCandless podnikl ve vesmíru první
výstup bez připoutání.
2.2.1989 – Sovětská válka v Afghánistánu: poslední sovětští vojáci
opustili hlavní město Afghánistánu Kábul.
14.2.1989 – Byla vynesena fatva nad Salmanem Rushdiem, autorem
Satanských veršů. Muslimové toto dílo považují za rouhačské.
10.2.1996 – Šachový velmistr Garri Kasparov byl poprvé poražen
superpočítačem Deep Blue firmy IBM.
29.2.1996 – Po 1425 dnech skončilo obléhání Sarajeva, hlavního města
Bosny a Hercegoviny.
(http://cs.wikipedia.org.)

Na základě
připomínek
výjezdových skupin
záchranné služby
a doručovatelů
zásilek vyzýváme
majitele domů, aby
zkontrolovali
označení svých
objektů číslem
popisným
(příp. evidenčním)
tak, aby bylo
viditelné a čitelné.
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Z obecního úřadu
Dne 13.2.2014 proběhlo 20. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období.
Přítomno bylo 11 z 15 zvolených zastupitelů.
Informace z jednání:
•
Po formálním úvodu zastupitelé schválili prodej valníku, který obec již řadu let
nepoužívá. O odkup požádal jediný zájemce. Nabídka odprodeje byla již zveřejněna
společně s další nepotřebnou technikou, avšak o valník neprojevil ve stanovené lhůtě
nikdo zájem.
•
Hlavní a v podstatě jediný bod tohoto zasedání se týkal alternativní studie revitalizace
horní části náměstí ve Vacově.
Starosta úvodem připomenul zastupitelům, že v průběhu téměř 20ti let došlo ke
zpracování více různých návrhů na řešení předmětného prostoru v centru obce. Jeden
z prvních, který počítal v podstatě s řadovou zástavbou nad kamenným tarasem, byl
mimo jiné vyvěšen v čekárně praktického lékaře před přestavbou zdravotního
střediska. V roce 2009 zastupitelé schválili
projektovou dokumentaci, která
se následně předložila s žádostí o dotaci v rámci ROP Jihozápad. Záměr však nebyl
finančně podpořen ani při opakovaném podání.
Protože se jedná o poměrně citlivou záležitost, která bude desítky let tvořit vzhled
centra obce, je nutno k této problematice přistupovat maximálně profesionálně
a nadčasově.
Návrh alternativní studie zpracovalo architektonické studio PM-A. Ing. arch. Karel
Poucha poté s návrhem seznámil zastupitele. Zpracované řešení navazuje na stávající
dolní část náměstí, kterou v podstatě tvoří centrální parkoviště sloužící zejména pro
nákupní středisko COOP - Jednota. Z důvodu zimní údržby není tato plocha
výškově členěna a stejně tak nejsou instalovány stabilní prvky, které by tuto údržbu
komplikovaly a znesnadňovaly.
V prostoru, který studie řeší, se v současné době nachází budova čp. 70 (původní MŠ)
s přístavbou, garáží a dřevěný altán. V druhé stávající budově čp. 57 je v současné době
zřízen bazárek dětského oblečení. Dále je zde požární nádrž.
Ing. arch. Karel Poucha úvodem zdůvodnil ur banistické členění př edmětného
prostoru. Jednotlivé fáze zastupitelům dokumentoval pomocí dataprojektoru. Další krok
se týkal řešení architektonického. Jedním z cílů bylo určité propojení horní a dolní
části náměstí tak, aby se nejednalo o dva samostatné celky. Obě části proto v návrhu
propojuje široké kamenné schodiště přerušované přírodními útvary z kamene.
V horní části je počítáno s demolicí veškerých stávajících objektů a úpravou požární
nádrže. Plocha je řešena jako park s nezbytnou infrastrukturou (chodníky, lavičky,
osvětlení atd.). Součástí parku je i letní amfiteátr. Počítá se též se zelení středního
a většího vzrůstu. Dalším úkolem pro architekty bylo do parkového prostoru nenásilně
začlenit multifunkční objekt. Hlavní výhled z této budovy je jednak na stávající
náměstí a dále do zmíněného parku. Před ní je řešeno venkovní posezení. Naznačený
interiér, odpovídal současnému architektonickému trendu. Veškeré navržené materiály
jsou přírodní (kámen, dřevo, sklo). Nová budova je koncipována tak, aby bylo možné
její širší využití, případně i možnost jednoduchých stavebních úprav dle potřeb.
Po prezentaci této studie následovala krátká diskuze.

ÚNOR— BŘEZEN
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Otázky se týkaly jak vlastního architektonického řešení,
tak i využití multifunkční budovy. Z navržené studie
vyplynulo, že k dané problematice architekti přistupovali
velmi zodpovědně. Starosta dále podotknul, že realizace je zcela
závislá na získání dotačních prostředků. Dnes ještě nemůžeme
předjímat, kdy a v jakém programu bude případně možno
usilovat o dotaci. Velmi důležitá je však projektová
připravenost. Zúčastnění zastupitelé poté schválili pokračování
projektové činnosti v souladu s prezentovanou studií.
K předložení dokončené studie zastupitelům dojde s největší
pravděpodobností na následujícím zasedání a poté na OÚ k
nahlédnutí veřejnosti.
V dalším bodě starosta krátce seznámil zastupitele se
současnými aktivitami obce. Zpr acovány byly pr ojekty se
žádostmi o dotace na:
- energetické úspory v budově ZŠ
- novou střechu tělocvičny u ZŠ
- dětské hřiště
- dokončení kanalizačního řadu ve Vlkonicích (3. etapa)
- revitalizace zbývajících křížků na území obce Vacov
a přemístění pomníku padlých v 1. světové válce v Nespicích
- rekonstrukce vytipovaných částí místních komunikací
- techniku pro SDH Vacov.
V bodě různé Ing. Zloch avizoval potřebnost chodníku do
Miřetic k závodu MIVA (velká frekvence aut a chodců).
Starosta upozornil, že se jedná o poměrně komplikovanou
záležitost. SÚS JčK nepovolí jakýkoliv zábor silnice (vzhledem
k její šíři) a na straně druhé jsou soukromé pozemky. Dále
zmínil, že v tomto úseku bylo alespoň instalováno veřejné
osvětlení, které do určité míry zvyšuje bezpečnost chodců.
Ing. Zdeněk Novák podotknul, že pozemky kolem zmiňované
vozovky mají řadu vlastníků, dále jsou zde vedeny sítě včetně
vodovodu a dešťové kanalizace. Výstavba chodníku je tudíž
velmi problematická. Starosta diskuzi uzavřel tím, že situaci
včetně frekvence chodců v tomto úseku prověří a bude
informovat radu a zastupitele.
Závěrem zasedání bylo přečteno usnesení, které přítomní
zastupitelé jednomyslně schválili.
Miroslav Roučka, starosta obce

•

1.3.2014
Masopustní průvod
Vacov

•

4.3.2014
Masopustní
veselice

•

8.3.2014
Dětský karneval

•

12.3.2014
Zápis do MŠ

•

14.3.2014 Beseda
s Josefem Kalinou

•

22.3.2014
Hasičský ples
*****

Tři dobré klíče
Temné myšlenky
rodí i černé skutky
zkus je projasnit
*
Tři dobré klíče
víra, láska, naděje
Otevřou ti svět
*
Spěchat? Nespěchat?
Modli se o poznání
Kdy to, kdy ono
Zdeněk Janík
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Z lyžařského kurzu

Ze školy
Lyžařský kurz Lipno 2014
V neděli 26.1.2014 jsme se sešli na autobusovém nádraží ve
Vacově. Všechny batohy, tašky, lyže a prkna naskládali do dodávky
panu Vlčkovi a čekali na pekárenský autobus. Pan Potužník během
chvíle přijel a my mohli vyrazit na Lipno. Na Lipně jsme se
ubytovali na osmilůžkových pokojích v chatě Lanovka přímo pod
sjezdovkou a vyrazili na obhlídku terénu. V půl šesté byla večeře a
poté krátká beseda o bezpečnosti na svahu a seznámení s režimem
dne. Každý den byl budíček v 7:00 a večerka ve 22:00 (po domluvě
i déle).
V pondělí ráno jsme se nasnídali a v půl deváté vyráželi na
svah. V plánu bylo společně projet celý areál a seznámit se
s terénem. Hned při první jízdě čtyřsedačkou nahoru, upadly Ivetě
Albrechtové obě dvě lyže. Celé dopoledne se lyžovalo a po
jedenácté hodině jsme se přesunuli na oběd. Po obědě byl více než
hodinu polední klid. A poté zpět na svah a do 16:00 lyžování.
Podvečer jsme trávili na pokojích, sledovali filmy a měli prostor pro
kraviny. Okolo šesté byla večeře. Takhle to chodilo každý den.
Ve středu byl odpočinkový den. Ráno se šlo ještě normálně
lyžovat. V 11:00 proběhla přednáška na horské službě a poté oběd
a dlouhý polední klid. Odpoledne jsme šli společně se školou ze
Strakonic do aquaworldu a tam dělali různé blbosti. Po večeři
vyrazili někteří na večerní lyžování a zbytek šel bobovat na
igelitkách. Ve čtvrtek večer jsme si na chatě v klubovně promítli
fotky a videa z kurzu a poté byla diskotéka.
V pátek ráno jsme si sbalili věci a šli na dopoledne lyžovat. Po
obědě jsme naskládali věci do dodávky a nasedli do autobusu. Při
cestě zpátky se všichni trochu pokreslili lihovkou. Kluci měli knírky
a holky kočičí fousky. Okolo čtvrté jsme přijeli na Vacov, udělali si
poslední společné foto a rozutekli se za rodiči.
Lyžařský kurz se nám moc líbil a všichni si ho náramně užili.
Ivet Hořejšová, Páťa Mlsová, Rozka Podařilová

*****
Zápis do Mateřské školy Vacov
Zápis dětí k docházce do mateřské školy na školní rok 2014 / 2015
proběhne
ve středu 12.3.2014 od 13.00 do 17.00 hodin
v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124.
Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce
začátkem školního roku 2014 / 2015 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.

Číslo 2, 24. února 2014
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Informace o poplatcích za SKO pro rok 2014
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají na úrovni roku 2013 – viz. Obecně
závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu nebo na www.vacov.cz, v sekci Vyhlášky
a nařízení s názvem OZV č. 2/2012.
Poplatek platí:
•
každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt - 500 Kč
•
i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci - 500 Kč.
•
zároveň upozorňuji, že poplatek ve výši 500,- Kč je povinen uhradit i ten, kdo vlastní
na území obce Vacov nemovitost, v níž není nikdo trvale hlášen .
Toto se týká i cizinců:
•
kterým byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů - 500 Kč
•
kteří pobývají na území ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíce - 500 Kč
•
kterým byl poskytnut azyl nebo dočasná ochrana - 500 Kč.
Na snížený poplatek ve výši 350,- Kč mají nárok:
•
děti do dvou let věku
•
občané bydlící ve vzdálenosti nad 200 m od svozové linky.
Úplné osvobození od poplatku již toto znění vyhlášky neupravuje tzn., že poplatek
za svoz komunálního odpadu musí uhradit i občané nad 80 let věku a i ti, kteří se v obci
nezdržují, ale jsou zde trvale hlášeni (např. pobývají v léčebnách dlouhodobě nemocných,
domovech důchodců atd.).
Prosím o uhrazení poplatku do 31. 8. tohoto roku, v případě úhrady poplatku ve
splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a do 31. 8. tohoto roku.
Vymáhání neuhrazených poplatků se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád
v platném znění.
Poplatky je možno uhradit jak hotově v pokladně OÚ, tak převodem na účet obce
Vacov č. 23 222 81 / 0100, vs: 3722. Specifický symbol je pro každého poplatníka jiný, aby
bylo možno Vaši platbu identifikovat. Na jeho znění je nutné se informovat na níže
uvedených kontaktech:
Tel.: 388 323 868, e-mail: pokladna@vacov.cz
Ptáčková Hana
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Z knihovny

Nové knihy
Josef Švarc
Jak to chodí na statku
Svěrák Zdeněk
Radovanovy radovánky
– Jak vyzrát na motýly
a další příhody
Disney Walt
Víly - Zvonilka
Simona Monyová
Sebemilenec
Matka v koncích
Stanislav Motl
Lída Baarová a Joseph
Goebbels
Vlasta Javořická
Rodina Ambrožova
Robert Galbraith
(pseudonym
J. K. Rowlingové)
Volání Kukačky
Jo Nesbö
Nemesis
Lorentzová Iny
Dcery hříchu
Pekárková Iva
Levhartice
Hájíček Jiří
Rybí krev
James Patterson
Zabít Alexe Crosse

Pozvánky na akce
SDH Vacov zve všechny
DO MASOPUSTNÍHO PRŮVODU,
který se uskuteční v sobotu 1.3. 2014.
Sraz účastníků v 8.00 hod. na obecním úřadě.
Zajímavé, ale i tradiční masky vítány.
*****
SDH Přečín
srdečně zve všechny občany
NA TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELICI
v úterý 4.3.2014 od 19.00 hod.
v obecním sále ve Vacově.
O půlnoci budou předány ceny nejlepším maskám.
*****
ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov
srdečně zvou na
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 8.3.2014 od 14.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
Odpoledne plné tance, soutěží a her.
Vstupné dobrovolné.
*****
Voldřich Motorsport
zve všechny příznivce automobilového sportu
NA BESEDU
s panem Josefem Kalinou, účastníkem Rallye Dakar,
v pátek 14.3.2014 od 19.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
*****
SDH Vacov srdečně zve
NA HASIČSKÝ PLES
dne 22.3. 2014 od 20.00 hod. v obecním sále.
Hraje kapela Narychlo.
Vstupné 100,- Kč.

Připravujeme
Obec Vacov pořádá zájezd na
slavnou komedii Carla Goldoniho v režii Jiřího Menzela
Sluha dvou pánů
dne 29.8.2014 .
Otáčivé hlediště Český Krumlov.
Vstupné 700,- Kč,
rezervace vstupenek v obecní knihovně,
Pavla Valtová - tel. 388 431 270.
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Číslo 2, 24. února 2014

Společenská kronika

Tel.: 388 431 270

V měsíci lednu 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:

E-mail:
knihovn@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
http://www.vacov.cz/
Distribuce:

Váchová Věra

Čábuze

81 let

Staněk Karel

Nespice

80 let

Benda František

Vlkonice

70 let

Frček Antonín

Vlkonice

70 let

Vychází každý měsíc, příspěvky
se přijímají do 10. dne v měsíci.

Nováková Marie

Vlkonice

70 let

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.

Panocha František

Vacov

70 let

Neprodejné.

*****

Prostřednictvím list. Zásilky Českou poštou do všech domácností
obce. Pro návštěvníky Vacova
část nákladu na poště, v prodejně
Jednota a Obuv Patera.

Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Věra Česánková.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou
maminkou, babičkou, prababičkou a sestrou
paní Marií Narovcovou ze Žár a.
dcera s rodinou

Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

*****

Inzerce
•

Prodám byt ve Vacově. Tel.: 776 659 302.

•

Pronajmu novou gar sonku ve Vacově. Volná ihned.
Tel.: 606 552 961.

•

Obnoven prodej obilných krmiv ve Vlkonicích.
K dispozici je pšeničný a ječný šrot, klíčky a otruby.
Tel.: 775 419 351.

•

Daruji vnitř ní bílé dveř e pr osklené 4x 80P, 1x 60P.
Tel.: 775 245 028.

§ Soudní perličky §
Říkal jste, pane soudce,
co takhle ho odvést od
pití k nějakému koníčku?
A tak jednou, když
projevil zájem o rybičky,
tak jsem mu koupila
akvárium.
Dlouho se na něj díval
a pak řekl: Krásný, bože
krásný - ale kdyby tak
bylo plný rumu!
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Chovatelův dvorek
Únor bílý, pole sílí - říká stará pranostika. U nás chovatelů únor znamená
příjemné očekávání nástupu nového období
jarního líhnutí-klubání, kotění, bahnění a jak
se všem způsobům zrodu nového života říká.
S tím souvisí příprava chovatelských zařízení,
opravy kotců, klecí, ohrad, kurníků i holubníků.
Samozřejmě také volba plánů do budoucnosti, jaké nové
plemeno pořídit, s jakým novým chovem začít. Každý
začínající chovatel uvítá rady zkušenějšího kolegy a i již
zkušení chovatelé si vyměňují svoje zkušenosti a předávají
praktické osvědčené postupy. Zkušenosti jsou třeba, aby vše
správně fungovalo.
O správný chod - fungování našeho spolku, se starají předseda pan Radek Ptáček a účinně
mu pomáhá pan Václav Štér jako jednatel. Ten je rovněž v pravidelném kontaktu s okresním
výborem a dalšími nadřízenými stupni Svazu chovatelů. O finanční stránku se stará pan Jan Zloch
a vše kontroluje pan Eduard Chlad jako revizní orgán.
To bylo rychlé seznámení s vedením naší ZO a závěrem tohoto "Chovatelova dvorka"
telefon: 737 770 099, kde se př ípadní zájemci o jakékoli infor mace týkající se chovatelství
dozvědí potřebné. Těšme se na jaro a za měsíc na shledanou.
Jaroslav Kubát

Zimní příprava týmu A
Do druhé části fotbalové sezóny vstoupilo mužstvo A v pozměněném složení.
Manažer mužstva Zdeněk Volf přivedl do týmu nového trenéra Milana Satrapu
z Písku, který má za sebou dlouhou trenérskou zkušenost z trénování v FC Písek.
Patnáct let trénoval různé týmy v různých věkových kategoriích. Také v kádru
hráčů došlo ke změnám, někteří ukončili svoji fotbalovou kariéru, jiní se zase vrátili
z hostování ve vyšší soutěži.
Tréninková příprava začala 21.1.2014. V jejím rámci absolvují hráči 7 přípravných zápasů,
z toho již tři mají za sebou a zbývající 4 je čekají. 1.2. sehráli utkání s FC Písek U 19 a prohráli
0:3. 15.2. následoval zápas s týmem z krajského přeboru SK SIKO Čimelice, který pro vacovské
hráče skončil vítězstvím 3:1. Posledním soupeřem našich hráčů byla Smetanova Lhota, domovský
tým Jana Kollera, SK Vacov zvítězil 2:1.
Zimní příprava bude pokračovat 1.3.2014 zápasem s TJ Hradiště na UMT Písek, 9.3.2014
s FC AL-KO Semice o.s. též na UMT Písek a 16.3.2014 s FK Vodňany na UMT Prachatice.
Poslední přípravný zápas proběhne 22.3.2014 opět v Písku a naším soupeřem bude TJ Sokol
Bernartice.
Důležitým datem však je 29.3.2014. To čeká hr áče SK Vacov, ale i jejich věr né
fanoušky první mistrovský zápas. Na domácí trávník přijede soupeř SK Čtyři Dvory. Zveme
sportovní příznivce na všechna naše utkání a doufáme, že nás čeká jaro plné vítězných zápasů
a krásných fotbalových zážitků.
realizační tým mužstva A

