Vydává obec Vacov
Číslo 12
15. prosince 2020

Uvnitř tohoto vydání:
Ze spolkové činnos

Foto z kalendáře Vacovsko z výšky
Mija +sk Javorník

2-3

Ze školy

3

Z knihovny

4

Společenská kronika
Oznámení

5

Inzerce
Chovatelův dvorek

6

Slovo starosty
Upozornění
Vážení spoluobčané,
je tu opět doba adventní a rok 2020 se zvolna blíží k svému závěru. Tento rok
rozhodně nebyl standartní a lze jej nazvat s určitou nadsázkou jako "covidový" . Co
se tu dělo a děje v tomto roce nemá mnoho desítek let nazpět obdoby. Pandemie
Covidu-19 se bohužel nevyhnula ani České republice a po rela+vně klidnějším jarním
období znovu a naplno udeřila na podzim. Řada tradičních akcí v obci jako setkání
seniorů, rozsvícení vánočního stromu, mikulášská pouť apod. se proto po mnoha
letech nekonala. Bohužel jsou i daleko závažnější dopady této pandemie na životy
lidí, jako je ztráta zaměstnání (dočasná i trvalá), redukce platů a zejména pak vidina
nejisté budoucnos+. Jak tvrdí řada psychologů, tyto nepřímé dopady budou daleko
horší než dopady přímo související se zdravotním stavem inﬁkovaných.
Nenahraditelná je samozřejmě ztráta života. Toto jsou bohužel skutečnos+,
i když ne příliš příznivé, které nelze při bilanci tohoto roku pominout. Co bude
následovat lze jen těžko předjímat. Co se realizovalo v tomto roce v naší obci bylo již
rámcově uvedeno v minulém zpravodaji.
Závěrem bych Vám chtěl, vážení spoluobčané, popřát krásné proži9
vánočních svátků v kruhu vašich rodin a s vašimi blízkými. Do nového roku vám přeji
zejména pevné zdraví, hodně štěs9 a úspěchů a zejména návrat k normálnímu
životu, který zde byl před nástupem pandemie. Hodně úspěchů v novém roce přeji
též spolkům a organizacím působícím v naší obci.
Pozn.: Novoroční ohňostroj byl zakoupen z ﬁnančního daru tradičního sponzora.
Vzhledem k vládním nařízením a zhoršující se situaci je velmi nepravděpodobné, že
by se tradiční novoroční setkání mohlo uskutečnit.
Miroslav Roučka, starosta obce

Od 1. 1. 2021
dochází ke změně sazby
poplatku za svoz
komunálního odpadu
na 600,- Kč na poplatníka.
Další info na www.vacov.cz
nebo na OÚ.

Svoz komunálního odpadu
proběhne v běžných termínech
ve čtvrtek
24. 12. 2020 a 31. 12. 2020
bez ohledu na státní svátky.

Vacovský zpravodaj
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Ze spolkové činnosti
SDH Vacov

SK Vacov
K Vacovu patří neodmyslitelně fotbal.
Na trávníku SK Vacov se hrají zápasy od
přípravky až po muže. Letošní jarní i
podzimní část byla poznamenána
pandemií, obě čás+ sezóny nebyly
bohužel dohrány. V létě se povedlo
uskutečnit již sedmý ročník Vacovského fotbalohraní.
Návštěvníci charita+vního utkání a následného
koncertu přispěli na dobrou věc.
Zároveň se sportovnímu klubu povedlo získat
dotace z Jihočeského kraje. Projekty na pořízení
tepelného čerpadla pro ohřev vody a vytápění
prostoru kabin, dále na podporu činnos+ dě9 a
mládeže přinesly do rozpočtu našeho sportovního
klubu 380.000,- Kč.
Poděkování za podporu místních fotbalistů patří
obci Vacov, všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří
věnují svůj volný čas ve prospěch místního
fotbalového oddílu.
SK Vacov přeje všem svým příznivcům krásné
proži* vánočních svátků a šťastný nový rok 2021.
výbor SK Vacov

MS Benešova Hora
Milí přátelé přírody, chtěli
bychom vás informovat, že Covid19 nás nezastavil!
Zimní měsíce v lese zvěř
strádá a proto naši členové MS
založili své
krmelce čerstvým
senem, byla podána kamenná sůl zdroj minerálních látek, a jadrné krmivo jsme dosypali
až po okraj koryt.
Krmení, pozorování, ale i redukce přemnožené
zvěře jsou činnos+, které souvisejí s českou myslivos9
a my se je snažíme v nejlepší kvalitě dodržovat.
Samozřejmos9 je, že péče o zvěř stojí nemalé
ﬁnanční prostředky, které do tohoto koníčku vkládají
naši členové a to je v dnešní době obdivuhodné.
Finančně nás také podporuje obec Vacov, které
bychom chtěli jménem výboru MS Benešova Hora
poděkovat.
MS Benešova Hora přeje všem pevné zdraví,
štěs* a hodně úspěchů do následujícího roku.
MS Benešova Hora

Blížící se konec roku s sebou přináší
bilancování. Ten letošní je pro celou
společnost výjimečným, bohužel ne v
dobrém slova smyslu. Probíhající
pandemie ovlivnila osobní i profesní
životy prak+cky všech z nás.
My, hasiči, se ke konci roku vždy můžeme
pyšnit bohatou činnos9, nejen tou, kterou
považujeme za naše hlavní poslání, ale také kulturní
a sportovní. Letos tomu bohužel tak není. Začali jsme
přípravou novoročního ohňostroje, pokračovali
masopustem, pomohli s přípravami a průběhem
obecního plesu, a 9m jsme skončili. Kvůli omezením
v době covidu-19 jsme nemohli uskutečnit turnaj v
Kačabě s večerní taneční zábavou, tolik oblíbený
ples, pouťovou diskotéku, mikulášskou zábavu.
Soutěže v požárním sportu byly velmi omezené nebo
úplně zrušené. Neuskutečnila se ani okrsková soutěž,
kde se každý rok sejdou hasiči z celého vacovského
okrsku.
V omezeném režimu byla pouze postavena
májka.
Mladí hasiči a hasičky se v době epidemie
přihlásili Obecnímu úřadu Vacov jako dobrovolníci
pro zajištění základních životních potřeb seniorům či
nemocným občanům, za což jim patří naše
poděkování.
Ve druhé polovině roku náš sbor zasáhla
smutná zpráva, a to odchod našeho nejstaršího
člena, nenahraditelného pana Josefa Uhlíře.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů chceme
poděkovat všem našim příznivcům a sponzorům,
kteří naši činnost jakýmkoliv způsobem podporují.
Velké poděkování za stálou podporu patří Obecnímu
úřadu Vacov. Poděkování za práci pro sbor si zaslouží
i všechny naše členky a členové. A v neposlední řadě
obrovské díky patří všem členům zásahové jednotky
za jejich záslužnou práci.
Závěrem chceme popřát všem občanům
Vacovska klidné a spokojené proži* vánočních
svátků v kruhu svých blízkých a v novém roce
především pevné zdraví, štěs* a mnoho úspěchů
nejen v osobním, ale i v profesním životě.

Za SDH Vacov
Dana Makasová a Miroslav Molitor
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SDH Benešova Hora
Hasiči z Benešovy Hory děkují obci Vacov za
významnou pomoc při pořízení nového automobilu
značky Ford. Stejně tak vedení sboru děkuje všem
sponzorům a ak.vním členům. Bez jejich nadšení by
nebylo možné zajis.t chod sboru nebo pořádat známý
Memoriál Václava Maurice.
Zároveň sbor přeje všem občanům obce Vacov
klidný a pohodový rok 2021.
Jakub Vácha
Foto: Adam Ševčík

Ze školy
Z online života ZUŠ
Díky mimořádným opatřením se i výuka v ZUŠ
Vimperk změnila na výuku distanční, tedy výuku na
dálku. Jak fungovalo online umělecké vzdělávání?
Veškerá výuka se přesunula před obrazovky počítačů,
tabletů a mobilních telefonů. Snažili jsme se tedy
zůstávat v kontaktu se svými žáky, zohledňovali jejich
časové možnos., technické vybavení, zájem ze strany
rodičů. Prostředky a způsoby výuky byly plně
v kompetenci jednotlivých pedagogů. Výuka probíhala
na základě domluvy s vyučujícím, nabízeli jsme
nejrůznější formy distanční výuky – přes aplikace (např.
Skype, Google Meet, MS Teams, Zoom, WhatsApp,
Messenger aj.), email, telefonní konzultace, výuková
videa, výukové pracovní listy, poslechové úkoly,
posílání nahrávek a následné zpětné vazby. Díky
moderním technologiím jsme tak mohli zachovat
pokračování výuky i v této nezvyklé situaci a rozvíjet ji
jiným, neokoukaným způsobem.
Vše se dělo individuálně, v čas určený rozvrhem.
Pro internetovou lekci byl pedagog žákovi plně
k dispozici. Online výuka byla uplatňována částečně i
v kolek.vních předmětech. Ačkoliv se samozřejmě
v případě uměleckého vzdělávání nejedná o ideální
formu výuky, je to alespoň nějaká možnost, která ale
také přináší i nové impulzy a podněty. Reakce
pedagogů, žáků i rodičů jsou v dr.vé většině pozi.vní a
odezva téměř stoprocentní. Děkujeme!!!
Vzhledem k době psaní tohoto příspěvku si
můžeme dovolit minulý čas, neboť od 25. 11. již
můžeme vyučovat v téměř standardním režimu, pouze
za dodržování všech hygienických opatření. Výše
popsaným způsobem bylo vzděláváno také všech 28
žáků, kteří navštěvují naši pobočku ve Vacově, kam
v tomto školním roce dojíždí vyučovat již 6 učitelů naší
školy. Mrzí nás, že .to žáci nedostali příležitost svoje
umění prezentovat veřejně na tradičním prosincovém
koncertě, neboť tyto akce nejsou povoleny. Věříme, že
v nejbližším možném termínu, až to dovolí hygienické
předpisy, bude moci většina žáků zahrát nejen svým

nejbližším, ale i ostatním občanům obce Vacov
v obecním sále.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za ﬁnanční
podporu provozu naší školy ve Vacově Radě obce Vacov
a popřát všem žákům, rodičům a i návštěvníkům našich
akcí mnoho štěsC a zdraví v roce 2021.
Hedvika Vavříková a Pavel Vališ

Zpátky ve škole
Po měsíci domácí výuky se ve středu 18.
listopadu do lavic jako první vrá.li žáci první a druhé
třídy. První nedočkavci přišli do ranní školní družiny již
v sedm hodin. Ulevilo se rodičům i učitelům
elementaristům, online výuka je náročná pro všechny.
Dě. se těšily na kamarády, na přestávky, na volné
chvíle ve družině a snad i na výuku se spolužáky a s paní
učitelkou. Restart výuky proběhl bez problémů,
nejmenší školáci byli v dodržování hygienických
pravidel vzorní. Při tělesné výchově nesmíme chodit do
tělocvičny, a tak připravili druháčci se svojí paní
učitelkou Kohoutovou „šipkovanou“ pro mladší
kamarády. Připravené úkoly zvládli prvňáčci na
výbornou.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při
distanční výuce. Věříme, že se již brzy společně
setkáme na oblíbených školních akcích.
Mgr. Pavlína Kopáčiková
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Z knihovny

Přeji vám do nového roku
mnoho dobrých lidí po
vašem boku.
Štěs. a zdraví, pohodu,
klid,
staros1 za hlavu, zkrátka
ať už je jen líp.
Pavla Valtová,
knihovnice

Nové knihy
Magda Knedler
Porodní sestra z Osvě.mi
Jo Nesbo
Království
Lars Kepler
Zrcadlový muž
Robert Bryndza
Mlha nad Shadow Sands
Lucie Bílá
Posílám to dál
Evžen Boček
Aristokratka u královského
dvora /V. díl série/
Lesley Kara
Kdo o tom ví?
Halina Pawlowská
Zážitky z karantény

Elektronická Albi tužka a knihy z edice Kouzelné čtení
V knihovně máme nově k vypůjčení Albi tužku a sadu
interak.vních mluvících knih Albi.
Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který
vám přináší spoustu informací a zábavy. Stačí, když se
lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se
příslušná informace, zvuk nebo hudba. S elektronickou Albi
tužkou můžete plně využívat všechny výrobky označené
logem Kouzelné čtení. Kouzelné čtení je unikátní
vzdělávací koncept , díky kterému se dě. zábavnou a
poutavou formou dozví spoustu zajímavých a užitečných
informací. Kouzelné čtení je určeno jak dětem v předškolním věku, tak dětem
starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé. Záleží pouze na tom, jakou knihu si
právě zvolíte. Je to velmi jednoduché, elektronická tužka slouží jako čtečka
speciálního kódu, který je ukryt přímo na stránkách knih. Díky této technologii
tužka dokáže předčítat text, který je v knize vy.štěn, i ten, který je skryt pod
ikonami či obrázky. V knihách naleznete nepřeberné množství doplňujících
informací, ale také vědomostní či postřehové hry.
Tituly, které jsou za.m v knihovně k vypůjčení:

Pro dě1
Michaela Fišarová
Natálie: Nový bráška
Pavel: Kapela
Ivona Březinová
Poušť, všude poušť
I hračky si chtějí hrát
Mar1na Drijverová
Moje první zahrádka
Mar1na Skala
My name is Čičák
Zdeněk Ležák
Jan Žižka: Boží bojovník ve
jménu Husa
23. 12. 2020 a 30. 12. 2020
bude knihovna uzavřena

Pravidla půjčování Albi tužky :
Elektronickou Albi tužku si může vypůjčit každý dospělý registrovaný čtenář naší
knihovny za vratnou kauci ve výši 200,- Kč. Výpůjční lhůta je max. 1 měsíc, bez
možnos. prodloužení. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů ze
základní sady tužky nebo tužky samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu
v plné výši.
Pavla Valtová, knihovnice
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V listopadu 2020 oslavili životní jubilea ;to občané:

Bastlová Marie

Žár

86 let

Hejpetrová Zdeňka

Přečín

85 let

Machová Anna

Vlkonice

83 let

Hejpetr Alois

Přečín

81 let

Trojanová Anežka

Lhota nad Rohanovem

81 let

Skácel Jiří

Vlkonice

80 let

Vachlová Marie

Lhota nad Rohanovem

75 let

KroEová Eva

Přečín

70 let

Křížová Milada

Benešova Hora

70 let

Zlochová Marta

Vlkonice

70 let

Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/
Distribuce: Prostřednictvím list.
zásilky Českou poštou do všech domácnos! obce. Pro návštěvníky
Vacova část nákladu na poště,
v prodejně Jednota a Obuv Patera.
Vychází každý měsíc, příspěvky se
přijímají do 10. dne v měsíci.
Tiskne obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.
Neprodejné.
Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Lenka Špejzlová.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Redakce si vyhrazuje právo
krá't příspěvky přispěvatelů.

Inzerce
•

Hledám byt k pronájmu ve Vacově a okolí.
Info na tel. : 731 245 311

Akce, které se z důvodů
omezení spojených
s koronavirovou epidemií
neuskuteční:
•
sportovní ples
•
obecní ples
•
školní ples

Vacovsko z výšky
Nástěnný kalendář Vacovsko z výšky si můžete objednat v e-shopu Mija ;sk Javorník za 180,- Kč a
nebo koupit v obchodě Obuv Patera ve Vacově.
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denně otevřeno - polední menu a stálý jídelní lístek

Chovatelův dvorek
V minulém příspěvku započaté
seznámení s českým bublákem
bude pokračovat informacemi o
tělesné stavbě a chovu. Velikos! se
tento holub řadí mezi střední
plemena tzv. polního typu a je
prak;cky stejný jako divoký holub
skalní. Působí ušlech;lým dojmem, má vyvážené
proporce. O pernatých ozdobách už toho bylo
řečeno minule dost a tak jen ještě doplňme, že se
chová v celobarevných rázech v barvě bílé, žluté,
červené, černé, modré a plavé. Ve všech těchto
barvách je také bělopruhý, šupkatý, dále v rázu
kapratém, pruhovém a bezpruhém, a aby toho ještě
nebylo dost, tak ještě v kresebných rázech tygřím a
stříkaném a v kresbě běloš!tné. Již je tedy zřejmé,

proč se chová jako holub okrasný. Jeho chov není
ob!žný, je to plemeno dobře se množící, odchovy
jsou celkem snadné, jen je třeba dbát na vyšší
hygienu v holubníku, právě kvůli pernatým
ozdobám.
Závěrem tohoto příspěvku Vás chceme
informovat, že vzhledem ke všem stávajícím
opatřením se vacovš! chovatelé rozhodli
nerealizovat tradiční mikulášskou výstavu. Snad
nám bude v létě více přáno a všichni se sejdeme na
výstavě vavřinecké.
Všem Vám přejeme klidné proži3 svátků
vánočních a hlavně ve zdraví dobré vykročení do
nového roku.
Chovatelé ZO ČSCH Vacov

