
Výročí v listopadu 

21. 11. 1877 – Thomas Alva Edison oznámil vynález fonografu, přístroje, 
který umí zaznamenávat a reprodukovat zvuk. 
 
7. 11. 1917 – Říjnová revoluce. Ruš% bolševici vedení Vladimirem 
Iljičem Leninem a Lvem Davidovičem Trockým svrhli proza%mní vládu a 
nastolili vládu sovětů. 
 
11. 11. 1918 – Skončila první světová válka. Německo podepsalo příměří 
v Compiègne ve Francii a rakouský císař Karel I. podepsal abdikační 
lis4nu, čímž se rozpadlo Rakousko-Uhersko. 
 
8. 11. 1948 – Při letecké havárii se ztra4la nad průlivem La Manche 
téměř polovina reprezentačního hokejového mužstva Československa. 
 
7. 11. 1957 – V NDR začala výroba vozů značky Trabant. 
 
17. 11. 1990 – Naši zemi poprvé navš%vil americký prezident. Byl jím 
George Bush. 
 
22. 11. 2005 – Angela Merkelová se stala první ženou - kancléřkou 
Německa. 

h>ps://cs.wikipedia.org 
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  Vydává obec Vacov   Ročník 34   Registrováno MK ČR E 12486 

 

OZNÁMENÍ 

Česká pošta oznamuje změnu telefonního čísla na pobočku ve Vacově.  

Nové telefonní číslo je  954 238 486. 

 OTVÍRACÍ DOBA  :   PO  08:00 - 11:30,  14:00 - 17:00                                                                                   
      ÚT  08:00 - 11:30,  13:00 - 16:00  
      ST  08:00 - 11:30,  13:00 - 16:00  
      ČT  08:00 - 11:30                ---                                                                                  

      PÁ  08:00 - 11:30,  13:00 - 16:00 
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Z obecního úřadu 

 Dne 21. 9. 2017 proběhlo 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním 
období. Přítomno bylo 12 zastupitelů, 3 byli omluveni. Starosta úvodem přivítal přítomné a dále 
konstatoval, že zápis z minulého ZO byl ověřen a nebyla pro4 němu vznesena žádná námitka. 
Zveřejněn je na stránkách obce Vacov a k nahlédnu% na OÚ v  sekretariátu starosty. Po tomto 
formálním úvodu přednesl návrh programu jednání, který zastupitelé hlasováním schválili. 
 

Podstatné informace ze zasedání: 
• Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání na pracoviš: CRR v Českých Budějovicích ve 

věci záměru výstavby polyfunkčního komunitního centra na náměs> ve Vacově. Tento dům 
tvoří dílčí část schváleného projektu řešícího novou podobu druhé čás4 náměs% (nad 
parkovištěm). Velmi podrobně a s ochotou byly sděleny informace týkající se vyhlášeného 
dotačního programu na podporu výstavby polyfunkčních komunitních center. Projekt musí 
splňovat řadu požadovaných podmínek, včetně jeho využi% po dobu udržitelnos4, což je 5 let 
od kolaudace. Nezbytná je v rámci tohoto projektu spolupráce s jinými subjekty, které mají 
akreditaci např. na práci se seniory, mládeží apod. Ne příliš licho4vou skutečnos% však je, že na 
podporu těchto center je celkem alokováno (uvolněno) pouhých 140 mil. Kč. V termínu, kdy 
proběhla schůzka na pracoviš4 CRR (8. 8. 2017), byly odevzdány projekty s žádos% o dotaci za 
více než 200 mil. Kč. Šance na získání dotace je proto bohužel poměrně malá. Starosta přesto 
navrhl zastupitelům žádost o dotaci v rámci integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) předložit. Po krátké diskuzi zastupitelé schválili podání žádos4 o dotaci na výstavbu 
polyfunkčního komunitního centra ve Vacově.  

 

• Další bod se týkal obecních lesů. Zprávu o stavu obecních lesů přednesl lesní hospodář Ing. Petr 
Ptáček. Určitá část  porostu byla napadena kůrovcem. Tento problém se netýká pouze lesů 
obecních. K jeho velmi rychlému rozšíření napomohlo zejména sucho a velmi teplé počasí. 
Stromy byly oslabeny a neměly přirozenou schopnost se bránit. Kůrovcem je napadeno                 
cca 500 m³ stojícího dřeva, nejvíce v čás4 Benešova Hora a Ptákova Lhota. Do konce tohoto 
roku by mělo být vše vyklizeno. Problém je, že za této situace jsou značně omezené kapacity na 
vlastní těžbu a stejně tak klesá výkupní cena kula4ny.  

 V diskuzi k tomuto bodu vznesl J. Šťastný dotaz týkající se nákladů na těžbu 1 m³ kula4ny. Ta 
činí 410 Kč/m³, reagoval Ing. Ptáček. Celkový rozsah obecních lesů je 128 ha, zněla odpověď na 
dotaz pana M. Pilného. Dále se dotazoval Ing. Novák, zda by nebylo vhodné povolovat za této 
situace samovýrobu napadených stromů. Ing. Ptáček odpověděl, že byly zaznamenány 
požadavky od občanů. Záleží na rozhodnu% vedení obce. Vzhledem k tomu, že jsou napadeny 
převážně vzrostlé stromy, lze je prodat cca za 1.000 Kč/m³, samovýroba je za 50 Kč/m³. Pokud 
byla zmíněna cena 400-500 Kč/m³, nebyl již zájem. 

 Další mimořádně důležitý aspekt při těžbě je bezpečnost. Oprávnění k těžbě tak velkých stromů 
občané nemají. V případě úrazu by nesl odpovědnost lesní hospodář, který takovou těžbu 
povolil, což je pro něj samozřejmě nepřijatelné. 

 Starosta závěrem informoval o kontrole obecních lesů pracovníky České inspekce životního 
prostředí zaměřené na výskyt kůrovce. Není vyloučena ani „symbolická“ finanční sankce (cca do 
10.000,- Kč), z níž polovina jde zpět do rozpočtu obce. 

 Po rozpravě k tomuto bodu vzali zastupitelé zprávu Ing. Petra Ptáčka na vědomí. 
 

• V bodě 8 přednesla paní Pavla Valtová „Zprávu o činnos: Obecní knihovny ve Vacově za rok 
2016“.  V loňském roce bylo nově pořízeno 221 knih a vyřazeno  209. Fond knihovny je 
průběžně obnovován, a to hlavně o novinky, které se právě objeví na trhu.   

  



 Velkým pozi�vem je neustále vzrůstající trend počtu čtenářů. Za posledních 6 let se podařilo 
 jejich počet více jak zdvojnásobit. Stejně tak je to i v počtu výpůjček. Knihovnu v letošním roce 
 navš%vily v rámci SKIP knihovnice z celého jihočeského kraje. Byly velmi překvapeny, jak pěknou 
 knihovnu v obci naší velikos� máme a jakého počtu čtenářů dosahuje. Na velmi dobré úrovni je i 
 spolupráce se základní školou, kde se společně snaží k četbě přivést hlavně dě�. Knihovnice 
 seznámila zastupitele s dalšími ak�vitami, zejména v kulturní oblas� a při práci na obecním 
 zpravodaji. Ten prošel částečnou grafickou změnou. Hlavní však je jeho vydávání v barevném 
 provedení.  
 Zastupitelé vzali „Zprávu o činnos� Obecní knihovny ve Vacově za rok 2016“ na vědomí. 
 

• V další čás� nas%nila paní Valtová problema	ku tradičních vánočních koncertů v obecním sále. 
Vystoupení umělců za rela�vně přijatelné ceny (cca 40-70 �s. Kč) byla v podstatě vyčerpána. 
Známí umělci s doprovodem kapely požadují za koncert částky mnohdy přesahující hranici 100 
�s. Kč. Je proto otázkou, zda v těchto koncertech pokračovat i za cenu případného doplatku z 
rozpočtu obce. 

 Starosta k tomuto tématu poznamenal: „Je skutečnos%, že se občané od otevření sálu již dos� 
namlsali a zájem je v podstatě o zvučné umělce. Např. vánoční koncert Jiřího Zonygy s kapelou 
patřil mezi nejhezčí, ale sál byl vyprodán sotva ze dvou tře�n. Potřeba je též poznamenat, že 
nemalou část návštěvníků tvoří obvykle občané mimovacovš%. Další otázkou je výše vstupného. 
Pro příklad je vhodné uvést, že např. na koncert Heleny Vondráčkové ve Strakonicích stojí 
vstupenka 790,- Kč při daleko větší kapacitě sálu. Proto v případě podobných koncertů nelze ani 
u nás držet určitou „sociální únosnost“ vstupného, ale také vycházet z požadavků účinkujících a 
kapacity sálu. Přesto by bylo dobré  v této tradici pokračovat a uvidí se, jaký bude o tyto koncerty 
dále zájem.“ 

 Pan Jan Šťastný vznesl dotaz, bude-li nějaký finanční limit? Starosta: „Samozřejmě, obec musí i v 
tomto případě postupovat hospodárně, bude předem projednáno v RO.“  

 Zastupitelstvo v usnesení k tomuto bodu schválilo pokračovat v tradici vánočních koncertů s 
mezním limitem 100.000,- Kč za vystoupení a pověřilo radu schválením případných doplatků z 
rozpočtu obce. 

 

• V bodě 9 seznámil starosta zastupitele se současným stavem obecní kotelny. Řada jejího zařízení 
je za hranicí životnos� a bude nutné provést nemalou obměnu. Současný nájemce byl proto 
požádán o zpracování studie týkající se nutné výměny předmětného zařízení včetně rozpočtu a 
stejně tak dopadu potřebné inves�ce do ceny tepla. Přestože obec kotelnu neprovozuje 
(předána do pronájmu), je pro ní bezesporu přítěží. Veškerá nespokojenost odběratelů tepla je 
vždy směřována na obec. V současné době je z tohoto zdroje vytápěn pouze jeden bytový dům v 
majetku obce. Starosta v této souvislos� požádal zastupitele o schválení zpracování studie na 
lokální vytápění tohoto domu tepelným čerpadlem vzduch-voda. Po dodání požadovaných údajů 
od provozovatele kotelny bude zvolen další postup.  

4. 11. 2017 Hubertská zábava 
11. 11. 2017 Javornické posvícení 
12. 11. 2017 Setkání seniorů 
18. 11. 2017 Pečení perníčků 
3. 12. 2017 Divadlo pro dě� a rozsvícení 
vánočního stromu 
10. 12. 2017 Mikulášská pouť a koncert 
Václava Neckáře 
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 K této problema�ce MUDr. Uhlířová poznamenala, že za nemalé peníze, které za teplo pla�li, 
 se zrovna moc neohřáli. Není však možné naráz kotelnu odstavit. Starosta odpověděl, že toto 
 rozhodně není na pořadu dne. Co se ceny týká, ta je ovlivněna zejména tepelně izolačními 
 vlastnostmi budovy, dále ztrátami v topném kanále a samozřejmě i poměrně malým počtem 
 odběratelů. Vzhledem k tomu, že bytové domy v celé ulici již řešily vytápění lokálně, není 
 předpoklad, že počet odběratelů tepla z této kotelny stoupne. Je však potřeba znát veškeré 
 podstatné skutečnos�, seznámit s nimi odběratele tepla a poté rozhodnout o dalším postupu. 
 Zpracování požadované studie ještě neznamená, že bude obecní bytový dům od CZT odpojen. 
 Zastupitelé poté schválili zpracování studie na lokální vytápění bytového domu                
 Vlkonice čp. 137. 
 
• V dalším bodě starosta seznámil zastupitele se situací kolem pozemků „Pod dubem“ v 

majetku církve. Před konáním tohoto zastupitelstva byl na Biskupství v Českých Budějovicích 
zaslán v této věci další dopis, který byl též na vědomí přeposlán zastupitelům. O dalším vývoji 
budou zastupitelé informováni. Ti pak vzali přednesenou informaci na vědomí a uložili 
starostovi činit veškeré možné kroky k naplnění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřenou 
s ŘKF Vacov. 

 
• V bodě různé starosta informoval o: 
 - Dílčím auditu provedeném za rok 2017 pověřenými pracovnicemi KÚJčK. Byl zjištěn pouze 
 jeden formální nedostatek. 
 - Personální změně na OÚ ve Vacově. Na základě výpovědi zde ukončila pracovní poměr      
 Ing. Hana Slancová a na tuto pozici nastoupila od 1. 10. 2017 Ing. Mar�na Němečková. 
 - Podání žádos	 o dotaci na nový zdroj vytápění v budově ZŠ. Dosluhující kotle na LTO by 
 měly  být nahrazeny tepelnými čerpadly vzduch-voda a doplněny kotlem na pelety. Ten 
 automa�cky sepne v případě, že nebude první zdroj dostačující. V této souvislos� řeší 
 zpracovaný projekt též rozsáhlé stavební úpravy a sanaci stávajících prostor kotelny. 
 Rozpočtové náklady  přesahují vč. DPH částku 6 mil. Kč, z toho cca 1/3 tvoří vlastní zdroj.                
 V případě úspěšnos� by dotace činila cca 35 % realizačních nákladů, další prostředky musí 
 uhradit obec ze svého rozpočtu.  
 
• V další čás� bodu různé přednesla krátký komentář o situaci v základní škole Mgr. Pavlína 

Kopáčiková. V září nastoupilo do základní školy 14 prvňáčků. V závěru prázdnin navš%vila naši 
školu Mgr. Marika Kropíková, soudní znalkyně v oboru školství, která v rámci své činnos� 
navštěvuje velké množství základních škol.  U nás velmi ocenila mimo jiné i stav budovy školy, 
a to jak zevnějšku, tak i čás� vnitřní. Inves�ce vkládané do této budovy jsou dle jejího 
vyjádření velmi zřetelné. 

 
• Ing. Veronika Šťastná podala informaci z jednáních školské rady. Tento orgán se schází jednou 

až dvakrát za polole%, dále dle potřeby. Problémy se řeší opera�vně. Nový systém hodnocení 
žáků se ustálil, na prvním stupni došlo k určitým úpravám. V současné době nejsou oficiálně 
zaznamenány žádné připomínky od rodičů adresované zástupcům ŠR za obec Vacov.  

  
Závěrem poděkoval starosta zastupitelům za účast a sdělil, že další řádné zastupitelstvo se bude 
konat v měsíci prosinci, pokud nenastanou případné mimořádné událos�.  

 
Informace o veškerých současných ak�vitách obce budou zveřejněny v dalším čísle VZ. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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Ve škole bylo o prázdninách živo 

 

 Během letních prázdnin se v budově základní i mateřské školy nezahálelo a realizovalo se několik 
inves�čních akcí.  
 V mateřské škole proběhla kompletní rekonstrukce hygienických zařízení pro dě� u dvou tříd. 
Jednalo se o celkovou výměnu a úpravu vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměnu dlažeb a 
obkladů, výměnu zařízení (dětská WC, umyvadla a poličky).   V MŠ došlo dále k rekonstrukci skladových 
prostor v suterénu budovy. 
 V základní škole byl jeden kabinet přeměněn na žákovskou 
kuchyňku, která by měla být využitelná ve výuce pracovních 
činnos% a také v rámci kroužku pečení. V suterénu a v přízemí 
proběhla kompletní výměna elektrických rozvodů. Další etapa by 
měla proběhnout v příš%m roce, kdy se elektrické rozvody vymění 
ve vyšších patrech. V suterénu a v přízemí byly kompletně 
vymalovány chodby a některé místnos�. Z dalších akcí: oprava a 
nátěr plotu kolem školy, oprava střechy a nové okapy nad dílnou 
(garáží), rekonstrukce skladu potravin, nové osvětlení na chodbách a v některých učebnách. 
 Na naše nové umývárny v MŠ a novou kuchyňku v ZŠ se můžete podívat ve fotogalerii na www 
stránkách školy. 

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele  

 
Volby do parlamentu 2017   

Výsledky hlasování za územní celky -  obec Vacov 
 

 

číslo Strana - název celkem v % 

1 Občanská demokra�cká strana 112 15,32 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 3 0,41 

4 Česká str. sociálně demokrat. 36 4,92 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 31 4,24 

8 Komunis�cká str. Čech a Moravy 95 12,99 

9 Strana zelených 15 2,05 

10 ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. EU 8 1,09 

12 Strana svobodných občanů 10 1,36 

14 Občanská demokra�cká aliance 3 0,41 

15 Česká pirátská strana 54 7,38 

20 TOP 09 35 4,78 

21 ANO 2011 199 27,22 

24 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 38 5,19 

26 REALISTÉ 4 0,54 

27 SPORTOVCI 2 0,27 

28 Dělnic. str. sociální spravedl. 2 0,27 

29 Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD) 79 10,80 

30 Strana Práv Občanů 5 0,68 

Okrsky Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů celkem zpr. v % 

7 7 100,00 1 219 734 60,21 734 731 99,59 



Pozvánky na akce:  
 

Myslivecký spolek Podhájí Vacov                                  
srdečně zve na tradiční                         
HUBERTSKOU ZÁBAVU 

v sobotu 4. 11. 2017 od 20.00 hod. v obecním sále. 
Vstupné 100,- Kč, hraje Pěčňovanka. Bohatá zvěřinová tombola. 

Předprodej vstupenek v obuvi u Paterů. 
 

***** 

Obec Vacov zve všechny seniory na                                                                                            
11. SETKÁNÍ SENIORŮ                                                                                   
s malým pohoštěním                                                                                                   

v neděli 12. 11. 2017 od 14.00 hod. v obecním sále.                                                  
Hudební a kulturní doprovod.                                                                  

Dopravu možno objednat telefonicky                                                                            
na OÚ Vacov  - Pavla Valtová tel.:  388 431 270. 

 

***** 
Obec Vacov a ZO Českého svazu včelařů 

zve na předvánoční  
KURZ PEČENÍ A ZDOBENÍ MEDOVÝCH PERNÍČKŮ.  

V sobotu 18. 11. 2017 od 14.00 hod.  
v zasedací místnos� OÚ. 

 

***** 
Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov                                               

zvou na                                                                                           
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

a divadelní představení pro dě� 
ČERTOVSKÁ POHÁDKA 

v provedení Divadelního spolku Bouček, Divadelního souboru  Damián 
a Skupiny historického šermu Artego. 

Obecní sál Vacov, 3. 12. 2017 v 16.30 hod., vstupné 50,- Kč.  
 

          Po skončení pohádky společně v 17.30 hod. rozsví%me  
vánoční strom na náměs%. 

 

***** 
Obec Vacov  zve na 

KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE 
s kapelou Bacily. 

V neděli 10. 12. 2017 od 19.00 hod. 
Vstupné 400,- Kč.  

Předprodej od 15. 11. 2017 v obecní knihovně,  
Pavla Valtová - tel. 388 431 270. 
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Z knihovny 

 

 

Nové knihy 

 

Adam Drda 
Příběhy hrdinů 20. 
stole%   
  

Petra Dvořáková 
Sítě   
 

Beran Stanislav 
Vyšehradš% jezdci 
    

Adele Parks  
Nevěsty bez ženichů 
  

Richard Mason 
Trojí hra 
 

Erle Stanley Gardner  
Sovy mají oči dokořán 
 

Amos Oz 
Jidáš   
  

Vlas	mil Vondruška 
Život staré Šumavy 
 

Felix Francis 
Trojkoruna 
 

Sherry Argov 
Proč muži milují potvory 
a hodným holkám 
zůstanou oči pro pláč 
 

Sandra Brown 
Pomsta 
 

Danielle Steel 
Modrooký chlapec  
 

Raymond Chandler 
Loučení s Lennoxem  
 

Pro dě	 
Thomas Brezina 
Klub Tygrů Strašidelný 
obchod 
 

Zdeněk Svěrák 
Ta%nku, ta se � povedla   

Vacovský zpravodaj 



Stránka 7 Číslo 10, 25. října 2017 

Společenská kronika 
 

V měsíci září  2017 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 do-
mácnos' 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.  

 

Redakce si vyhrazuje právo                 

krá(t příspěvky přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Inzerce 
 

• Výkup jablek ve Vrbici - každou středu a neděli 15.00 - 16.00 hod. 
 
• Miva Vacov, s.r.o. přijme: muže do dřevovýroby, ženy do výroby hraček. Bližší informace 

osobně v kanceláři společnos?. 

Němec Josef Rohanov 85 let  

Gruberová Marie Vlkonice 84 let 

Naušová Věra DD Pravě'n 84 let 

Caisová Blažena Vlkonice 83 let 

Chum Václav DD Kůsov 78 let 

Kůsová Hedvika  Vlkonice 70 let 

Vinterová Marie Nespice   70 let 

Půbal Václav Javorník 70 let 



Stránka 8 

 

Chovatelův dvorek 

 
 V minulém příspěvku jsme Vás zvali na výstavy drobného zvířectva v našem blízkém okolí. Jak 

strakonická, tak vimperská, obě byly velmi podařené a s velkým výběrem vystavovaných zvířat. 

Zvláště vimperská byla mimořádně zajímavá podařenou 

expozicí exo?ckého ptactva.  

 Z obou jmenovaných výstav si i naši chovatelé 

odvezli pár hodnotných ocenění vystavovaných králíků a 

drůbeže. Na fotografii můžete vidět, jak také vypadají 

výsledky celoroční práce.  

 No ale necháme již výstavy až do Mikuláše stranou     

a vrá'me se k obvyklým tématům našich příspěvků. Příště 

už Vám zase představíme nějaké zajímavé plemeno             

z našich chovů a popíšeme plemena v našich chovech 

nejčastěji chovaná a nejvíce u našich chovatelů oblíbená. 

Zaměříme se na důvody právě oblíbenos?, ať již z hlediska 

vzhledového, anebo užitkového. Pokusíme se připojit i informace o vlastních zkušenostech našich 

členů s chovem různých plemen. Můžete se tedy těšit na německé strakáče, novozélandské červené 

králíky, holokrčky a hedvábničky, polské rysy, kuburské skřivany a mnohé, mnohé další. 

Jaroslav Kubát 

  
 

.  

 

       

Vacovský zpravodaj 


