Z obecního úřadu
Dne 14.12.2021 proběhlo 15. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním
období. Přítomno bylo 14 z 15 zvolených zastupitelů, jeden byl omluven. Starosta po
formálním úvodu předložil sedmnác-bodový návrh programu tohoto veřejného
zasedání, který byl zastupiteli jednomyslně schválen.
•

Po tomto komentáři dal starosta prostor pro vyjádření zastupitelům. V diskuzi
byla vznesena řada dotazů týkajících se zájemců o koupi restaurace,
nezbytných inves-c do této budovy, nákladů na provoz atd. Starosta
poznamenal, že bude s koupí restaurace nutno řešit řadu věcí, neprodleně pak
instalaci nového topného zdroje a nezbytné úpravy tepelně izolačních
vlastnos3 budovy. Dle zkušenos3 z okolních obcí nebude rozhodně také
jednoduché sehnat kvalitního provozovatele. Toto je všeobecně velký
problém řady restaurací a penzionů. Po ukončení diskuze zastupitelé
odsouhlasili využi3 předkupního práva a zakoupení nemovitos- restaurace
č.p. 2 za kupní cenu 4.535.000,- Kč.
V bodě 4 starosta seznámil zastupitele s dosavadním jednáním se zástupcem
České pošty ohledně ukončení činnos$ pobočky České pošty ve Vacově a
přechodu na tzv. poštu Partner. Téměř tři čtvrtě roku požaduje obec od České
pošty znalecký posudek na budovu ČP ve Vacově. Podle výše znaleckého
posudku zastupitelé rozhodnou, zda obec tuto nemovitost odkoupí, nebo bude
řešit prostory pro tuto službu jiným způsobem.
Zastupitelé vzali informaci starosty na vědomí.
•
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Bod 3 Restaurace u Milušky
Starosta v krátkos- seznámil zastupitele s historií obecního sálu a zmínil
důvody proč došlo k majetkovému rozdělení této nemovitos-. Majitelky
restaurace se ji rozhodly po letech provozování prodat. Obec má na
restauraci předkupní právo věcné, které je zapsáno v katastru
nemovitos3.
Protože jsou zájemci o koupi restaurace, musí se obec rozhodnout, zda
předkupní právo využije či nikoliv. Nemalou roli při rozhodování hraje i
skutečnost, že s restaurací bezprostředně sousedí sál v majetku obce. RO proto
doporučila, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, předkupní právo využít.

•
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Bod 5 se týkal rozpočtu obce na rok 2022. Materiál k tomuto bodu byl zaslán
zastupitelům předem. Starosta návrh krátce okomentoval a objasnil, proč byl
navržen jako schodkový. Navržené výdaje činí téměř 70 mil. Kč a příjmy pak cca
50 mil. Kč. Ve výdajích se nejvíce promítá rekonstrukce centra Vacova a
výstavba učeben včetně dalšího zázemí v půdních prostorách ZŠ. Schodek ve
výši 20 mil. Kč bude kryt z úspor z minulých let. Obec přecházela do roku 2022 s
ﬁnanční hotovos3 na účtech ve výši 60 mil. Kč.
Po následné diskuzi zastupitelé rozpočet obce na rok 2022 schválili. Dále
zastupitelé schválili neinves-ční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vacov na rok 2022 ve
výši 2.600.000,- Kč a ﬁnanční dar Oblastní charitě Vimperk ve výši 32.000,- Kč.

Upozornění
V pokladně obecního
úřadu je již možné pla"t
roční poplatky za psy a za
odvoz komunálního
odpadu za rok 2022.
Výše poplatků je stejná
jako v loňském roce.
Nově lze při placení
použít platební terminál
(pla"t platební kartou).

Vacovský zpravodaj
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K bodu 8 vodné a stočné 2022 starosta uvedl bod týkající se vodného a stočného na rok 2022 a vyzval
Ing. Nováka, aby krátce okomentoval navržené ceny. U pitné vody došlo k nárůstu ceny u pohyblivé složky
(0,72 Kč/m3). Toto navýšení je zdůvodnitelné zejména nárůstem cen energií. U ceny za vodu odpadní je
situace složitější. Tu bohužel do jisté míry ovlivňuje dotace získaná na rekonstrukci ČOV Vlkonice. Obec
musí vytvořit prostředky stanovené SFŽP na obnovu kanalizační infrastruktury. Stočné se vypočítává podle
poměrně náročného vzorce a dokládá na SFŽP. Zde došlo k nárůstu pohyblivé složky o 3,45 Kč/m3. Na
základě nové legisla-vy vydané MZe došlo k přepočtu hodnoty vodohospodářského majetku. Cena našeho
majetku se navýšila z dosavadních 260 mil. Kč na 388 mil. Kč. Přepočet zohledňuje stávající ceny v této
oblas-. Toto navýšení musí reﬂektovat i plán obnovy tohoto majetku. Znamená to, že obec musí vytvářet
ﬁnanční prostředky, kterými zajis3 funkčnost vodohospodářské a kanalizační infrastruktury bez potřeby
peněz z jiných zdrojů (bez dotací). Zastupitelé poté schválili vodné a stočné na rok 2022 viz níže.
vodné

stočné

pohyblivá složka

39,20 Kč (včetně DPH)

pevná složka

390,50 Kč/rok (vč. DPH)

pohyblivá složka

36,00 Kč (vč. DPH)

pevná složka

436,70 Kč/rok (vč. DPH)

Obě sazby se týkají vodoměrů kategorie A (vodoměry s průtokem do 2,5 m3/hod.).
•

Pod bodem 9 starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, která byla po následné diskuzi zastupiteli schválena. Platba za tuto
službu zůstala na úrovni roku 2021.
Na starostu byl po schválení usnesení vznesen dotaz občana týkající se nákladů obce do odpadového
hospodářství. Celkové náklady v roce 2020 činily téměř 2,9 mil. Kč., příjmy pak 1,3 mil. Ty tvoří
poplatky od fyzických osob, podnikatelů a příjmy za druhotné suroviny - kovy, plasty, sklo atd. Minulý
rok nebyl zcela standardní, náklady navýšila likvidace určitého odpadu z prostoru Klen. Obec však
každoročně na tuto
službu doplácí cca 50% prostředků ze svého rozpočtu (cca 1.200.000 1.300.000 Kč). Skutečné náklady by zřejmě nebyly v plné výši (bez doplatku obce) pokryty ani v případě,
že by obec vybírala max. možnou částku, tj. 1.200 Kč na poplatníka.

•

Bod 10 se týkal návrhu Dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování
služeb oprávněné osoby v oblas$ nakládání s odpady na území obce a místních čás=. Tento materiál
předložila společnost Rumpold Vodňany s.r.o. V dodatku se navyšují pro obec určité platby za tuto službu.
Veškeré změny byly průkazně odůvodněny. Nejvíce se bude postupně promítat do ceny sazba poplatku za
ukládání odpadů na skládku a dílčí poplatky (odvod státu). Zde dochází k postupnému navyšování od roku
2021 do roku 2030. Tato položka má dvě sazby. Jednu ﬁnančně zvýhodněnou (do určité hmotnoskomunálního odpadu na občana za rok) a druhou pak při překročení stanovené hmotnos- podstatně
vyšší.
Příklad:
- v roce 2021 do 0,2 t na poplatníka je zvýhodněná sazba za ukládání odpadu 500 Kč/t, sazba druhá pak
800 Kč/t ;
- v roce 2030 do 0,12 t na poplatníka je zvýhodněná sazba za ukládání odpadu 800 Kč/t, sazba druhá pak
1.850 Kč/t.
V roce 2021 obec vyčerpala zvýhodněnou sazbu (500 Kč/t) již v měsíci červnu. Cílem tohoto opatření je
dosáhnout co největšího třídění a minima komunálního odpadu ukládaného na skládce.
Při této příležitos- je potřeba zmínit, že třídění odpadu v naší obci je u řady fyzických i právnických osob
za3m pojato jako nepodstatné (důkazem je obsah sběrových nádob). Tato nekázeň však bude čím dál
více ovlivňovat cenu za tuto službu (viz výše), což se citelně dotkne všech poplatníků.
Po diskuzi k tomuto bodu zastupitelé předložený dodatek schválili.

•

V bodě 11 zastupitelé schválili Strategický plán rozvoje obce Vacov na období 2021 – 2027. Tento
dokument bude nutno dokládat v případě, že obec bude žádat o dotace z různých programů.
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Pod bodem 12 předložil starosta zastupitelům nový Řád veřejného pohřebiště obce Vacov. Podrobnější
informace k tomuto bodu jsou v článku Správa hřbitova. V usnesení k tomuto bodu zastupitelstvo schválilo Řád
veřejného pohřebiště obce Vacov. Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem hrobových míst pro další období
zůstává nezměněn.

•

Zastupitelé dále schválili v bodě 13 neinves%ční dotaci pro SK Vacov z. s. ve výši 50.000,- Kč. Finanční
prostředky použijí na částečnou úhradu taženého postřikovače pro údržbu travnatého terénu hřiště a
tepelného čerpadla pro vytápění/klima0zaci objektu občerstvení.

•

Schválena byla také neinves%ční dotace pro Římskokatolickou farnost ve Vacově pro rok 2021 ve výši
30.000 Kč. Peníze použijí na opravu zadních vchodových dveří do kostela, opravu dveří do zákris0e a
čalounění lavic.

•

Neschválena byla požadovaná dotace pro společnost Prevent 99 z.ú. Strakonice. Prevent 99 zajišťuje odborné
služby pro uživatele návykových látek, osoby závislé či závislos7 ohrožené.

•

Bod 16 se týkal výstupů stavební komise, projednaných radou obce viz. Zápis ze zastupitelstva č. 15
zveřejněný na stránkách obce Vacov.
V rámci tohoto bodu zastupitelé mimo jiné schválili Podání žádos0 o ﬁnanční podporu z programu
Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram: „Podpora obnovy a rozvoje venkova „DT 117d8210A – podpora
obnovy místních komunikací na akci: „Oprava místní komunikace Nespice – Vítovce“. A dále Podání žádos0
o ﬁnanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram: „Podpora obnovy venkova „ DT
117d8210H – podpora budování a obnovy míst ak0vního a pasivního odpočinku“ na akci: „Dětské hřiště ZŠ
Vacov – Miře%ce“.

•

V bodě 17 starosta informoval zastupitele o současných ak0vitách obecního úřadu, a to zejména o projektech
dokončených i rozpracovaných v roce 2021.

Dne 3.2.2022 proběhlo 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. Přítomno bylo
13 zastupitelů, 2 se omluvili.
•
Pod bodem 3 byl na programu pronájem restaurace Vacov. Zájem o provozování projevil pouze jeden
uchazeč. Ten se také na toto zastupitelstvo dostavil. Starosta jej úvodem vyzval, aby prezentoval svůj
podnikatelský záměr a seznámil zastupitele se svými představami o provozu restaurace. Závěrem této
prezentace zmínil, že nepředložil jeden požadovaný doklad a zároveň uvedl důvody. Následovala dlouhá
diskuze, při které odpovídal na dotazy zastupitelů. Po jejím ukončení bylo přijato usnesení 8 hlasy ze 13,
kterým zastupitelé uložili RO obce vyhlásit nový záměr pronájmu prostor restaurace Vacov za účelem jejího
provozování (včetně pronájmu služebního bytu). Termín ukončení je 28.2.2022.
•

V bodě 4 starosta seznámil zastupitele s momentální situací týkající se pobočky České pošty ve Vacově.
Česká pošta usiluje o co nejrychlejší přechod této pobočky na poštu Partner. Po téměř tři čtvrtě roce, a řadě
urgencí, dodala pošta znalecký posudek na budovu České pošty ve Vacově včetně příslušenství. Cena zjištěná
dle cenového předpisu činila 2.382.810 Kč. Tržní hodnota budovy (s ohledem na ceny nemovitos7 v regionu)
byla stanovena na 3.600.000 Kč. Za tuto cenu budou nemovitos0 odprodány obci, pokud zde bude
provozovat poštu Partner. V případě, že by obec o provozování neměla zájem, bude pošta hledat jiného
provozovatele, kterému bude objekt nabídnut, pokud v něm provoz pošty Partner po dobu 20 let zajis7.
Skutečnos7 je, že budova rozhodně není v nejlepším stavu, a přes řadu urgencí obce zde Česká pošta
neprovedla v podstatě vůbec žádnou údržbu. Vzhledem k tomu, že budova stojí v bezprostřední blízkos0
obecního úřadu, nedaleko od základní školy a u příjezdové silnice II. třídy od Strakonic, bylo by vhodné, aby
obec tuto budovu vlastnila a následně zrekonstruovala do původní podoby. Po krátké diskusi byla přijata
následující usnesení, ve kterých zastupitelstvo schválilo:




Provozování pošty Partner obcí Vacov;
Odkup nemovitos% Miře%ce čp. 29 včetně příslušenství za tržní cenu 3.600.000,- Kč a úhradu nákladů
spojených s prodejem ve výši cca 21.000,- Kč;
Podání žádos% o dotaci z Krajského inves0čního fondu na odkup budovy Miře0ce č.p. 29 a pozemků
s veškerým příslušenstvím dle LV č. 294 v k. ú. Miře0ce u Vacova od České pošty.
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V dalším bodě starosta informoval zastupitele o novém dotačním programu Jihočeského kraje na
podporu rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje. Kraj se bude spolupodílet na ﬁnančním daru pro
dítě při vítání občánků 50 %. Zastupitelstvo schválilo podání žádos0 do dotačního programu na podporu
narozených dě7 z Jihočeského kraje, s 7m, že příspěvek od obce pro jedno přivítané dítě narozené v období
od 1.1.2022 do 31.12.2024 bude 4.000 Kč.

Rámcová informace o hlavních akcích v roce 2021:

Přístavba zázemí u obecního sálu (realizační cena 2.541.000,- Kč);

Rekonstrukce a rozšíření veřejného vodovodu v Benešově Hoře (realizační cena 2.200.000,- Kč);

Rekonstrukce určitých čás7 místních komunikací v Benešově Hoře (4.322.000,- Kč);

Rekonstrukce Sběrného dvora Šáry včetně vybavení - stavební buňka, podzemní váha, kontejnery atd.
(realizační cena 9.000.000,- Kč);

Výměna topného zdroje na obecním úřadu včetně rekonstrukce bývalé kotelny (realizační cena 1.572.000,Kč);

Kompletní rekonstrukce (výměna) technologického zařízení ve vodojemu ve Lhotě nad Rohanovem
(realizační cena 6.000.000,- Kč);

Dílčí opravy místních komunikací a další akce menšího rozsahu (realizační cena cca 1 mil. Kč);

Nákup techniky (mulčovač 216.000,- Kč, radlice na Nilﬁsk - 150.000,- Kč a další materiál na údržby atd.);

Pozn. V roce 2021 byla vyplacena dílčí faktura za rekonstrukci náměs7 ve výši 5 mil. Kč.
Celkový ﬁnanční objem výše uvedených akcí je cca 26.600.000,- Kč. Většinu z nich bylo možno realizovat díky
tomu, že se na ně podařilo získat dotační prostředky v různé procentuální výši. O ty obec trvale intenzivně usiluje.
Projekty zahájené v roce 2021 s přesahem do roku 2022:

Půdní vestavba v ZŠ Vacov - II. etapa;

Rekonstrukce centra Vacova - II. etapa.

Oba tyto projekty mají značný rozsah a jsou také velmi náročné jak po stránce stavební, tak i technologické.
Pořizovací cenu půdní vestavby mimo jiné nemálo navyšují přísné hygienické předpisy, požadavky na požární
bezpečnost, přístup pro osoby s omezeným pohybem atd. Instalováno je zde 64 střešních oken, dvě rekuperační
jednotky, rozsáhlé rozvody vzduchotechniky, prvky požárního zabezpečení atd. Cena stavebních prací těchto dvou
akcí je cca 45 mil. Kč. Tuto cenu bude ještě navyšovat řešení a vybavení interiéru víceúčelové budovy na
náměs7, pořízení mobiliáře do prostoru parku, výsadba parkové a další zeleně v řešeném prostoru apod. Počítáno
je také s komplexní rekonstrukcí komunikace nad náměs7m, která také není součás7 projektu. V průběhu stavby
se řeší i určité vícepráce, jako např. zakomponování stávající studny do prostoru parku a další.
V roce 2022 byla také zahájena výměna stávajícího osvětlení v budově tělocvičny v ZŠ, včetně určitých
stavebních oprav.
Předloženy byly projekty se žádostmi o dotace na další akce (oprava místních komunikací, výstavba
dětského hřiště u školy apod.). V tuto dobu jsou projekty ve vyhodnocovacím procesu.
Miroslav Roučka, starosta
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Správa hřbitova
V letošním roce končí většina smluv o
pronájmu hrobového místa. Žádáme proto všechny
nájemce, aby si překontrolovali údaje na smlouvě
(jméno a příjmení nájemce, bydliště) a případné
změny oznámili paní Blatné, tel. 388 431 180 nebo
email: info@vacov.cz. V průběhu roku budou
nájemcům zasílány prodlužující dodatky ke
smlouvám, popř. nové smlouvy s údaji o platbě.
Zastupitelstvo obce Vacov schválilo nový Řád
veřejného pohřebiště obce Vacov, který nabývá
účinnos 1.1.2022. Nejdůležitější výňatky z tohoto
řádu:
Obec Vacov nemá vlastního hrobníka, proto si ho
každý zajišťuje sám. Z tohoto důvodu je všem cizím
hrobníkům na pohřebiště vstup povolen. Před
zahájením výkopových prací je nutno prokazatelně
informovat provozovatele pohřebiště a sdělit mu
jméno a příjmení osloveného hrobníka a doložit jeho
osvědčení o získání příslušné profesní kvaliﬁkace.
Plocha zákrytové desky na
přesahovat 2/3 plochy hrobu.

hrobech

nesmí

Všechny osoby vykonávající činnos4 související
se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou
povinny tak činit v souladu se zákonem o
pohřebnictví a ostatními právními normami,
upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a
to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s
jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu
potřeba.
Nájemní právo k hrobovému místu lze převést
na tře8 osobu pouze prostřednictvím provozovatele
pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem
nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník
hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen
předložit provozovateli pohřebiště smlouvu (dohodu)
o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby,
nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat
údržbu hrobového místa a hrobového zařízení
v následujícím rozsahu a způsobem:
∗

Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu
zajis4t úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa;

∗

Zajis4t, aby plocha hrobového místa
nezarůstala nevhodným porostem, který by
narušoval svým vzhledem okolí, průběžně
zajišťovat údržbu hrobového místa;

∗

Odstranit včas znehodnocené kvě4nové a jiné
dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují este4cký vzhled
pohřebiště;

∗

Neprodleně zajis4t opravu hrobového zařízení,
pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje 8m
zdraví, životy nebo majetek dalších osob.
Pokud tak nájemce neučiní po uplynu8 lhůty
uvedené ve výzvě provozovatele pohřebiště, je
provozovatel oprávněn zajis4t bezpečnost na
náklady a riziko nájemce hrobového místa.

Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového
zařízení nebo úpravě již existujících je oprávněn
pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po
prokazatelném předchozím souhlasu nájemce
hrobového místa a provozovatele pohřebiště za jím
stanovených podmínek.
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na
pohřebiš4 vždy jen se souhlasem nájemce hrobového
místa a provozovatele pohřebiště a způsobem, u
hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném
obalu (na úřad nutno doložit úmrtní list, doklad o
zpopelnění – č. urny a datum uložení).
Jana Blatná
Sbírka Diakonie Broumov - bližší info na straně 10.

Oznamujeme občanům, že od 29. 1. 2022 do 12. 6. 2022 se uskuteční také v obci Vacov výběrové šetření o
životních podmínkách v domácnostech s názvem Životní podmínky 2022 organizované Českým sta4s4ckým
úřadem. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem Českého
sta4s4ckého úřadu nebo dokladem totožnos4. Ve všech fázích šetření i zpracování dat je zaručena anonymita
zjištěných údajů.
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Ze školy a školky
Leden u předškoláků
Na
začátku
ledna
se
vzpomínalo. Hlavně na to, co komu
přinesl Ježíšek. Dě4 asi musely být
moc hodné, protože dostaly moc
krásné dárky.
Pak se z dě8 stali zdatní
ornitologové. Dozvěděly se, proč je
potřeba v zimě pečovat o ptáčky, co
patří do krmítka a s jakými ptáčky se
můžeme v tomto období nejčastěji
setkat. Jak je těžké být ptáčkem, si
mohly vyzkoušet při pohybových
hrách. Každý si také vyrobil krmítko,
které si odnesl domů. Jedno
společné jsme naplnili a zavěsili u
školky a pravidelně ho chodíme
kontrolovat.
Sníh nám za8m moc nepřál,
ale i to málo, co dosud napadlo, nám
stačilo k hrám a dovádění.
Na dě4 také čekalo tento
měsíc velké překvapení. Navš8vili
jsme společně základní školu. Pro
dě4 to bylo poprvé. Prošly se po
škole a prozkoumaly školní družinu.
To ale nebyl hlavní účel této
návštěvy. Přišli jsme to4ž na sférické
kino.
Nikdo z nás si nedovedl
představit, co to vlastně je a jak bude
promítání probíhat. V tělocvičně na
nás čekal obrovský stan. Dostali jsme
informace, jak se v tomto speciálním
kině máme chovat, a mohli si vybrat,
jaký ﬁlm chceme promítnout.
Vybrali jsme si pohádku
Polaris, která zvítězila na několika
světových fes4valech ﬁlmů pro
planetária. Zalezli jsme si do stanu,
pohodlně se uložili a projekce mohla
začít. V tomto kině se to4ž sleduje
ﬁlm na stropě, podobně jako je tomu
v planetáriu. Čekal na nás příběh
dvou kamarádů, ledního medvěda
Vladimíra a tučňáka Jamese, kteří se
společně vesmírnou lodí Polaris
vydali do vesmíru, aby pátrali po
tom, proč se střídá den a noc, roční
období a proč je polární noc.
Expedice k Marsu a Saturnu byla plná
nebezpečí, ale oba kamarádi se
šťastně vrá4li na naší planetu Zemi.

Jenom se ze severního pólu dostali
na jižní a nakonec zažili krásnou
polární záři.
Dětem se kino moc líbilo,
takže i následující program ve školce
byl přizpůsoben tomuto zážitku.
Prozkoumávali jsme to4ž
vesmír a naši sluneční soustavu.
Navázali jsme na poznatky získané
zhlédnu8m ﬁlmu, prohlíželi si
encyklopedie. Povídali jsme si o
gravitaci, stavu bez8že, černé díře,
velkém třesku, planetách, raketách,
kosmonautech, sestavili si model
naší sluneční soustavy, kde si dě4 v
praxi mohly vyzkoušet, jak se planety
pohybují okolo Slunce.
Dě4 si vytvořily krásný
vesmírný obrázek - černou díru,
kterou pak osídlily měsícem, raketou,
kosmonautem a hvězdami. Každý si
také vymyslel a vytvořil vlastní
souhvězdí.
Celý týden si také sestavovaly
malé rakety z různých stavebnic.
Všechno toto snažení bylo na
závěr
korunováno „vesmírným
výletem.“ Ráno jsme společnými
silami sestavili velkou raketu pro dva
„kosmonauty.“ A náš kosmický výlet
mohl začít. Nejprve nás ale čekala
černá díra – tou jsme museli prolézt,
jinak bychom se do vesmíru nemohli
dostat. Všechny dě4 to zvládly, i paní
učitelky – tam trochu s dopomocí
dě8. A mohlo se letět. Tady na dě4
čekalo velké překvapení. Za zvuků
vesmírné hudby se to4ž ve školce
objevil ufoun. Ještě štěs8, že jsme v
týdnu nacvičovali, jak se má správně
pozdravit, a to nejen česky, ale také
ufounsky. Takže jsme se hezky
pozdravili a on nás potom zavedl až k
mléčné dráze s mnoha planetami a
hvězdami.
Odvážné dě4 si také mohly
zahrát na vesmírný ufounský
bubínek. Jenom škoda, že se s námi
musel tak brzy rozloučit a opět
odletět.
Takže ufounku E MALAMA I
KA HEIAU
Jana Staňková
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Lyžařský kurz 2022
Stejně jako v předchozích letech jsme i v letošním
školním roce připravovali lyžařský kurz pro naše žáky.
Bohužel opatření vlády nám realizaci kurzu
zkomplikovala a přišli jsme o rezervaci ubytování na
Lipně. Opera<vně jsme tedy zařizovali náhradní variantu.
V pondělí 17. 1. 2022 po obědě byl náš kurz
oﬁciálně zahájen besedou na téma „bezpečnost na
horách“. V úterý ráno už z autobusového nádraží
vyrážela skupina 35 natěšených lyžařů na Zadov. Někteří
stáli na lyžích úplně poprvé, ale už před obědem všichni
brázdili sjezdovku Kobyla od shora až dolů.
Ve středu nás na Zadově přivítalo nádherné
počasí. Celý den panovaly ideální podmínky. Upravená

sjezdovka, sluníčko sví<lo, málo lidí, co víc si přát. Ve
čtvrtek se podmínky naopak úplně otočily. Několikrát se
přes nás přehnala sněhová bouře, ale nevzdali jsme to a
vydrželi lyžovat až do odpoledních hodin.
Čtvrteční večer nás čekala společná „přespávačka“
ve škole. Spacáky, karimatky, řízky, chlebíčky, bábovky,
škola duněla hudbou do pozdních hodin. Někteří jedinci
toho moc nenaspali a ráno vypadali poněkud zmuchlaně.
Ale věříme, že si všichni přespávačku i celý náhradní
lyžařský kurz užili. Bohužel se nám nevyhnulo i nějaké to
zranění. Doufáme, že příšH rok už se nám podaří
uspořádat normální pobytový kurz bez nutnos< řešit
roušky, testování a očkování.
Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele

Ze spolkovém činnosti
Turnaj ve stolním tenisu 2021
Výsledková lis na
Dne 26. 12. 2021 se uskutečnil
tradiční vánoční turnaj ve stolním
tenisu na palubovce sálu Krásná
vyhlídka na Javorníku.
Na 3 stolech, ve 3 kategoriích
se akce účastnilo celkem 30
amatérských sportovců, tak byl
turnaj i vyhlášen. Všichni si z tohoto
dne odnesli krásný sportovní zážitek,
někteří i chutné ceny. TS Javorník se
bude těšit i v roce 2022 na tuto
událost.
Sportu zdar! Ping-pongu zvláště…

Dě :
1. Michal Faltýn
2. Vojta Daňha
3. Tomáš Mach
Ženy:
1. Markéta Machová
2. Barbora Jíchová
3. Jana Kotková
Muži:
1. Miroslav Vítovec
2. Tomáš Karlík
3. Radovan Mach
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Z knihovny

Nové knihy
Bryndza Robert
Propast smr<. TřeH případ
Kate Marshallové
Dempsey Eoin
Najdi Rebeccu
WhiJon Hana
Sidonie Česká: Dar milovat a
odpouštět
Reisz Tiﬀany
Růže
Kessler Leo
T-Force Masakr v Métách

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce
SDH VACOV zve na
JOSEFOVSKÝ HASIČSKÝ PLES
v sobotu 19. 3. 2022 od 20 hodin.
Předprodej vstupenek od 1. 3. 2022 v podnikové prodejně Novy Vacov.
Vstupné 200,- Kč, hraje kapela Scéna.
*****
Obecní knihovna ve Vacově
zve na
VEČER PRO ŽENY - SETKÁNÍ SE STYLISTKOU
Ve středu 23. 3. 2022 od 18.00 hod.
v zasedací místnos OÚ.
Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace:
Pavla Valtová, tel. 388 431 270 nebo na email: knihovna@vacov.cz
Na každé ženě je něco krásného,
stylistka Dana Beranová nám poradí, jak se správně obléci na různé
příležitos!, jaký střih zvolit pro váš typ postavy, jaké barvy vám nejvíce sluší a
také nás seznámí s nejnovějšími módními trendy.

Riley Lucinda
Tajemství černé orchideje
Levandulová zahrada
Milostný dopis
Rowlingová Joanne
Celé vydání série o Harry
PoQerovi

Projekt je podpořen z

*****
Pro dě - leporela
Lánská Miroslava
Vítej na stavbě: Jak se staví
domy, mosty, tunely
Auta, jeřáby, bagry, traktory:
Velká kniha vozidel
Domácí mazlíčci: Pohlaď si
zvířátko
Vopičková Vladimíra
Kolo, kolo mlýnský
Pec nám spadla
Jak kočička chtěla být
pejskem

Staré fotograﬁe
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás poprosili o zapůjčení historických fotograﬁí nebo
pohlednic naší obce a blízkého okolí. Materiály prosím přineste do obecní
knihovny nebo kontaktujte paní Pavlu Valtovou, tel.: 388 431 270. Fotograﬁe si
ofoHme a ihned vráHme.
Fotograﬁe, pohledy a obrázky shromažďujeme z důvodu, že bychom chtěli
budoucím generacím přenechat co možná nejúplnější soubor dostupných starších
i méně starých fotograﬁí naší obce. Vacov se velmi rychle mění, nové stavby
rostou, jiné jsou opraveny, některé zbourány. Současný vývoj zaznamenáváme,
ale z minulos< takováto sbírka na OÚ není.
Děkuji všem, kteří si najdou čas a doma trochu popátrají.
Pavla Valtová, knihovnice
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Společenská kronika
V lednu 2022 oslavili životní jubilea ;to občané:
Váchová Věra

Čábuze

89 let

Uhlířová Jana

Milíkov

86 let

Fingerová Jaroslava

Vlkonice

82 let

Vinter Jaroslav

Nespice

82 let

Spiritová Věra

Peckov

81 let

Nekvapilová Ingrid

Bošice

84 let

Havelcová Marta

Miře;ce

80 let

Kumžáková Marcela

Vlkonice

70 let

Grabmüllerová Eva

Rohanov

70 let

Roučková Zdenka

Přečín

75 let

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou
maminkou, babičkou a prababičkou, paní Ludmilou Šťastnou z Přečína.
rodina Šťastných

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.

Chovatelův dvorek
Jak jsme si v minulém
podzimním příspěvku
slíbili, budeme dnes
pokračovat v povídání o
pěkném holubovi české čejce. Česká čejka je malý holub
středně silného polního typu. Hlava je
lehce zaoblená, zobák je slabší a jeho
horní polovina je černá, u černého a
modrého zbarvení u stříbřitých světle
rohová a u červených a žlutých rázů

narůžovělá. Dolní čelist je u všech
světlé až narůžovělé barvy. Ozobí
nevýrazné. Oko je vždy tmavé,
obkroužené
uzoučkou
červenou
obočnicí. České čejky jsou i
chocholaté, s širokou, lasturovitou
chocholkou zakončenou postranními
růžicemi. Krk je spíše kratší, s dobře
vykrojeným hrdlem. Hruď je široká a
hluboká, křídla jsou široká, dobře
přiléhají k tělu a letky se nad ocasem
nekříží. Nohy jsou kratší, s červenými
běháky. Rousné čejky mají běháky
opeřené hustým a dlouhým plným
rousem, který je uspořádaný do
půlkruhu a zcela vyplňuje prostor mezi
hrudí a nohama, z lýtek vyrůstají supí
pera. Opeření je široké, husté, pružné,
hladké a přiléhající. Důležitým znakem
čejky je její kresba: trup je celý bílý,
barevná jsou pouze křídla s
vykrojením na horní čás; š!tů ve

tvaru srdce a tzv. kapka, čelní skvrna
velikos; mandle, nasazené užším
koncem ke kořenu zobáku, která však

nezasahuje oči. U rousných je barevný
též rous, ale supí pera mají být bílá.
Barvy jsou syté, čisté a rovnoměrně
rozložené, žádoucí je svit a výrazný
lesk u černé, červené i žluté barvy. O
rozšíření a chovu tedy zase a příště.
Jaroslav Kubát
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