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Z obecního úřadu 

  

 Dne 14. 6. 2018 proběhlo 20. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. 
Přítomno bylo 13 zastupitelů, 2 byli omluveni. Starosta po krátkém úvodu přednesl návrh programu, 
který zastupitelé schválili. První tři body se týkaly, jako každoročně na tomto červnovém zasedání, 
hospodaření obce za předchozí kalendářní rok. 
 

• Pod bodem 3 starosta v krátkos6 okomentoval závěry přezkumu hospodaření obce pověřenými 
pracovníky KÚJčKza rok 2017. Starosta v krátkos6 okomentoval ne zcela standardní situaci na 
ekonomickém úseku v tomto kalendářním roce.  Účetní v prvním polole: byla delší čas v 
pracovní neschopnos6 a krátce po nástupu podala výpověď. V nepřítomnos6 ji zastupovala paní 
Alena Máchová a od října 2017 nastoupila na tuto pozici Ing. Mar6na Němečková. Přes veškeré 
tyto okolnos6 dopadl „Přezkum hospodaření obce za rok 2017“ velmi dobře. Jediný zjištěný 
formální nedostatek se týkal vyúčtování dotační akce „Oprava místní komunikace v Rohanově“. 
Vlastní vyúčtování proběhlo zcela bezchybně, avšak bylo provedeno  v předs6hu ,   a to před 
vydáním pokynu k tomuto kroku příslušným odborem KÚJčK (poskytovatelem dotace). Starosta 
závěrem ocenil fundovaný zástup paní Aleny Máchové. Dále poděkoval všem pracovníkům obce, 
zejména pak Ing. Mar6ně Němečkové, která velmi rychle a bezproblémově zvládla náročné 
účetnictví obce. V neposlední řadě ocenil též týmovou práci v době absence pracovnice 
ekonomického úseku a stejně tak následně. 

 Závěrem zastupitelé schválili usnesení k tomuto bodu. 
 

• Bod 4 se týkal účetní závěrky obce za rok 2017. Rozsáhlé materiály k tomuto bodu obdrželi 
zastupitelé v předs6hu. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Účetní 
závěrka za rok 2017 byla poté schválena. 

 

• Bod 5 projednával Závěrečný účet obce. Ten byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na 
úřední desce obce.  Starosta připomenul, že k 31. 12. 2017 neměla obec žádný úvěr a do roku 
2018 přecházela s finanční hotovos: ve výši 22 mil. Kč. 

 V usnesení k tomuto bodu zastupitelé vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 
 výhrad. 
 

• V dalším bodě starosta seznámil zastupitele se současnou situací ohledně chystaného nákupu 

nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vacov. Oficiálně již bylo oznámeno, že obec 
obdrží dotaci z GŘ HZS (fondu zábrany škod) ve výši 2,5 mil. Kč a dalších 1,5 mil. Kč z grantu 
KÚJčK. Z jihočeského kraje obdržely výše uvedenou dotaci na nákup nové CAS pouhé tři sbory 
dobrovolných hasičů (Blatná, Lomnice nad Lužnicí a Vacov). V rámci výběrového řízení na 
dodavatele hasičské cisterny byla předložena jediná nabídka, a to firmou THT Polička s.r.o. 
Nabídková cena byla 6.497.700,- Kč vč. DPH. Doplatek obce (včetně povinné výbavy, která není 
předmětem plnění v rámci nabídkové ceny) činí necelé 3 mil. Kč. Z grantu KÚJčK na inves6ční 
prostředky pro SDH bylo získáno cca 100.000,- Kč. 

 Starosta závěrem poznamenal, že nákup nové cisternové automobilové stříkačky je správný
 krok. Repasované vozy jsou sice levnější, ale není to už nové vozidlo. Historicky první nová CAS 
 ve Vacově bude sloužit řadu dalších let.  
 V usnesení k tomuto bodu zastupitelé schválili jako dodavatele tohoto vozidla firmu THT Polička 
 s.r.o. v ceně 6.497.700,- Kč vč. DPH a pověřili starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 
 

• Bod 8 se týkal obecních lesů. ČIŽP České Budějovice provedla kontrolu lesního majetku obce 
Vacov. Současný stav okomentoval lesní hospodář Ing. Petr Ptáček. Bohužel i letošní teplé a 
suché  počasí  napomáhá  dalšímu  šíření  brouka.  Větší  těžba  kalamitního  dřeva  nastala  až  v 
polovině května, a to z důvodu nedostatku pracovních sil.  



 Od 1. 1. 2018 bylo vytěženo 840 m³ napadeného dřeva, roční plán těžby je 900 m³. Tímto 
 tempem (předpoklad pro letošní rok je 2.000 m³) vytěžíme lesy za dva roky. Je skutečnos+, že 
 dle plánu probíhá i výsadba, problémy však  činí suché počasí. 
 Zastupitelstvo obce Vacov vzalo na vědomí Protokol o kontrole provedené dne 8. 6. 2018 na 
 lesním majetku  a dále informaci lesního hospodáře Ing. Petra Ptáčka. 
 

• Pod bodem 9 podali informaci ohledně nákupu nové CAS pan Miroslav Molitor a pan Josef Uhlíř. 
Pan Molitor úvodem předeslal, že záležitost již delší dobu konzultují. Jeví se velmi 
pravděpodobné, že by cisterna mohla být dodána ještě v tomto volebním období. Rádi by tento 
akt spojili s oslavami 125. výročí založení SDH ve Vacově. Další informace se týkala finančních 
prostředků ve výši 210.000,- Kč, kterými v souvislosB s nákupem nové CAS přispěli sponzoři. 
Prostředky je možno použít na nákup povinného vybavení cisterny. Starosta k tomu poznamenal, 
že zkouší i jiné možnosB získání finančních prostředků na vybavení. 

 Zastupitelé vzali informaci zástupců SDH Vacov na vědomí. 
 

• Starosta následně požádal zastupitele o schválení ještě jednoho bodu jednání, a to žádos� ŘKF 
Vacov o finanční dar. Páter Jan Janoušek požádal obec o poskytnu+ finančního daru ve výši 
50.000,- Kč na komplexní rekonstrukci jednoho vitrážového okna v kostele sv. Mikuláše ve 
Vacově. Postupně plánuje rekonstruovat všech 14  oken.  

 Zastupitelstvo schválilo vložení bodu na program jednání a dále schválilo poskytnu+ finančního 
 daru  ve výši 50.000,- Kč ŘKF na opravu jednoho vitrážového okna. 
 

• Bod 10 se týkal stanovení počtu zastupitelů pro nadcházející volební období. Obec naší velikosB 
může mít počet zastupitelů od 7 do 15. Starosta navrhuje ponechat stávající počet. 

 Zastupitelstvo obce stanovilo dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
 předpisů na nové volební období 15 členné  zastupitelstvo. 
 

V bodě různé starosta informoval o: 
⇒ Obdrženém dopisu z Ministerstva zemědělství s  názvem „Výzva vlastníkům vodovodů a 

kanalizací“.  Je v něm vytýkáno, že vodné a stočné vybírané v naší obci je podhodnocené (nízké) a  
nestačí na nezbytnou obnovu našeho vodohospodářského majetku. Požadováno je navýšení obou 
složek a upozorněno na možnost uložení pokuty do výše 100.000,- Kč. Hodnota našeho 
vodohospodářského majetku (vodovodní i kanalizační infrastruktury je opravdu vysoká - cca 250 
mil. Kč). Avšak centrální nařizování výše vodného (bohužel podložené zákonem) starosta vidí 
jako  zasahování do kompetencí zastupitelstva. Stávající metodika MZe jednoznačně 
diskriminuje  obce s velkou rozlohou, tudíž finančně náročnou vodohospodářskou 
infrastrukturou a relaBvně  malým počtem napojených uživatelů.  Ve městech s  podstatně větší  

 

 

11.-12. 8. 2018 Vavřinecká pouť 
 
18. 8. 2018 Javornický pazdřivec 
 
18. 8. 2018 Kids race 
 
8. 9. 2018 Pohádková cesta 
lesem 
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 hustotou obyvatelstva je  situace nesrovnatelná. Navíc na vesnici neúměrně vysoké vodné a 
 stočné demoBvuje občany k napojení na veřejné sítě a nu+ je hledat jiná řešení (např. 
 vlastní zdroje vody, využívání starých žump s přepady kamsi apod.). Snižování odběru vody z 
 veřejného vodovodu a stejně tak  vypouštěného množství odpadních vod do veřejné kanalizace 
 zvyšuje průměrné náklady na jednotku (m³ pitné a stejně tak vypouštěné odpadní vody), 
 protože nezbytné režijní náklady se v podstatě nemění.  
 V tomto smyslu starosta odpoví na MZe, což ale na platný zákon, který ukládá povinnou tvorbu 
 prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací (dle finanční hodnoty tohoto majetku), nebude mít 
 vliv. Krajní možnos+  je také iniciace právního přezkoumání předmětného zákona. 
 Zastupitelé vzali informaci starosty na vědomí. 
 

⇒ Probíhajících pracích v budově ZŠ Vacov v souvislosB se stavebními úpravami a změnou zdroje 
tepla. 

 

⇒ Současné situaci týkající se záměru vybudování nové místní komunikace v Žáru mimo areál ZOD. 
Tato komunikace by měla zásadním způsobem odlehčit průjezd zejména těžkých vozidel na úzké 
komunikaci mezi nemovitostmi Zelenkových a Špalkových. Pan Šťastný poznamenal, že velké 
převýšení terénu je eliminováno rozsáhlými zatáčkami, což bohužel navýší  realizační cenu. 

 

⇒ Připravované komplexní opravě komunikace od nemovitosB Šnajdrových ke křižovatce u MŠ. 
Zahájení se předpokládá  ihned po pouB. 

 

⇒ Koupi čtyř zrcadel, která budou nainstalována na nepřehledných křižovatkách v obci. 
 Pan Pilný poznamenal, zda by nemohlo být opět instalováno zrcadlo k výjezdu od Vrbice. 
 Protože se jedná o křižovatku na státní komunikaci, bude tento požadavek starosta venBlovat  
 na SÚS PrachaBce. Výsledek nebude předjímat. Takovéto záležitosB zde řeší a rozhoduje 
 dopravní inženýr. 
 Závěrem starosta poděkoval zastupitelům a přítomným za účast a popřál hezké dovolené. V 
případě, že nenastane  situace, která by vyžadovala svolání mimořádného ZO, bude další jednání 
zastupitelstva v měsíci září°°čěčážéé+řšěáš 
, a to zřejmě poslední v tomto funkčním období.  

Miroslav Roučka, starosta obce 

 

V. Vacovské fotbalohraní 
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 Vacov viděl devatenáct gólů! 
 
Na perfektně připraveném trávníku ve Vacově se 
uskutečnil jubilejní pátý ročník Vacovského 
fotbalohraní. Real Top Praha nenechal nic 
náhodě a na Šumavu přivezl pořádně nabitý tým. 
Celek složený z hvězd sportovního a kulturního 
života přehrál domácí 11:8. Výtěžek 
z charita�vního zápasu šel už tradičně na dobrou 
věc. 
 Slavnostní výkop utkání obstarala zlatá 
medailistka ze zimní olympiády v Turíně běžkařka 
Kateřina Neumannová.  Černobílý dres pražského 
Realu Top oblékly fotbalové hvězdy jako Vladimír 
Šmicer, Patrik Berger, David Lafata, Pavel Horváth 
a samozřejmě patron Vacovského fotbalohraní 
Vojta Dyk. Hvězdou úvodních minut zápasu byl ale 
někdo úplně jiný. InsBnkt zabijáka ukázal herec 
David Suchařípa, když se dokázal hned dvakrát 
prosadit. Jeden gól přidal i seriálový Jarmil 
Ladislav Hampl a Vacov ve dvacáté minutě 
prohrával už o tři branky.  

 S odpovědí brzo přispěchal prezident 
domácího klubu Tomáš Novák a po centru ze 
strany snížil na 1:3. Obdržená branka ale ještě víc 
nabudila bývalé reprezentační fotbalisty a hráče 
anglického Liverpoolu Vladimíra Šmicera a Patrika 
Bergera.  Hlavně pátá branka Realu Top Praha 
z kopačky Vladimíra Šmicera si hlasitě řekla o 
nominaci do ankety o gól měsíce. 
 Akce v tu chvíli střídala akci a divák na 
tribuně se musel bavit. Ještě do poločasu podruhé 
za domácí střílel Tomáš Novák a se svojí troškou 

do mlýna přispěchal i rychlonožka Jaroslav Ketzer. 
Poslední slovo první pětačtyřiceBminutovky opět 
měla levačka Patrika Bergera a tak 
k poločasovému pivu a klobáse svíBl na tabuli 
výsledek 3:6 z pohledu domácího Vacova. 
 Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. 
Jistě k tomu pomohl i srdceryvný proslov trenéra 
Zdeňka Švihela. Hned ve 46. minutě se prosadil 
Tonda Bujok, na kterého navázal brankou Tomáš 
Novák, který tak dokázal zkompletovat haZrick. 
Vacov se v tu chvíli dostal na dostřel jedné branky. 
To ale nastartovalo „brusle“ hokejového 
komentátora Roberta Záruby, který znovu vráBl 
týmu celebrit dvoubrankové vedení.  
 Kolem sedmdesáté minuty se na vacovský 
trávník začal snášet déšť, který jako by vlil ještě 
více sil do žil Realu Top Praha. Patrik Berger 
nechtěl zůstat za domácím Tomášem Novákem nic 

pozadu a tře+m svým gólem navýšil na 8:5. To už 
bylo na domácí moc.  I když zbraně nesložili, 
hvězdami protkaný tým si už vedení utéct 
nenechal a rozhodčí nakonec ukončil zápas za 
stavu 11:8 pro pražský tým. 
 Po konci utkání došlo na příjemnou 
povinnost, a sice předání šeku v hodnotě padesáB 
Bsíc korun deseBletému Kubíku Ducháčovi, který 
už od narození trpí vážnou nemocí. Peníze mu 
zapla+ léčebný pobyt v lázních.  Po závěrečné 
děkovačce a focení se všichni aktéři už těšili na to, 
až si dají vychlazený zlatavý mok a výborný guláš. 
No a poděkovat se sluší i všem divákům, kterých 
na vacovskou mez dorazilo několik stovek.  A už 
teď si můžete do diáře zapsat příš+ červenec, jako 
měsíc, kdy se určitě uskuteční šestý díl 
charitaBvně-fotbalového odpoledne. 

Vít Zábranský 



 
Pozvánky na akce:  

 

Obec Vacov a parta Vlkonických nadšenců  

   pořádá  pro děB a jejich rodiče       
VLKONICKOU POHÁDKOVOU CESTU LESEM 

v sobotu 8. 9. 2018 od 14.00 hod. 
 Sraz účastníků je u kuželníku ve Vlkonicích. 

  DěB v  pohádkových kostýmech jsou vítané. 
V cíli zajištěno malé občerstvení. 

 
***** 

Javornický rozvojový spolek 
zve všechny příznivce houbaření na 

HOUBAŘSKÝ VÍKEND NA JAVORNÍKU 
15. a 16. 9. 2018. 

Můžete se těšit na výstavu hub, vycházku              
s mykologem a další doprovodný program. 

PodrobnosB najdete na www.javorniksumava.cz 
 

***** 
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Z knihovny 

 
 
 
 
 
 

Nové knihy 
Lisa Jackson 
To mi zapla+š      
Angela Marsons 
Pokrevní pouta : 
případy Kim Stoneové   
Elena Ferrante 
Geniální přítelkyně  
1.-4. díl 

Radka TřešKková 
To prší moře 
Dobře mi tak   
Helen Fields 
Dokonalé stopy   
Mar�n Stručovský   
Bez duše    
Simon Scarrow 
Hráči se smr+         

Vacovský zpravodaj 
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Společenská kronika 
 

V měsíci červnu  a červenci 2018 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 
 

• Obec Vacov prodá palivové dřevo 632,50 Kč/prostorový metr. Info na tel.: 777 599 004 

• Hledáme brigádníka na výpomoc při realizacích zahrad a parků. Náplní práce bude výsadba 
trvalek, keřů, stromů, tvorba trávníků a jiné práce v zahradnickém řemesle. Práce v okolí 
Vacova. Info na tel.: 775 229 940 

• Chcete pro sebe nebo pro své dě? uzavřít smlouvu o stavebním spoření u Lišky? Volejte po 
16. hodině na tel.: 606 676 805 

 

Balvínová Marie Miře?ce 88 let 

Chumová Božena Přečín 87 let 

Vacík Václav Miře?ce 87 let 

Hadová Marie Přečín 86 let 

Lopatka Václav Lhota nad Rohanovem 86 let 

Vozková Božena Vacov 85 let 

Mužík Václav Čábuze 84 let 

Pšeničková Eliška Vlkonice 84 let 

Jelínek Antonín Rohanov 83 let 

Mikešová Marta Miře?ce 83 let 

Vacíková Božena Miře?ce 83 let 

Allmerová Jana Miře?ce 82 let 

Volfová Zdeňka Čábuze 82 let 

Železná Hana Vlkonice 82 let 

Němcová Vlasta Rohanov 80 let 

Hrubín Karel Miře?ce 70 let 

Koblížková Helena Vacov 70 let 

Kuncová Alena Žár 70 let 
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Vzpomínka 

6. srpna letošního roku 
uplyne 110 let od 
narození Josefa Sládka, 
který se nesmazatelně 
zapsal do historie Vacova.      
Po ukončení základní 
školy absolvoval Státní 
učitelský ústav v Českých 
Budějovicích. První roky 
za katedrou prožil  na 
česko-polské škole 
v Třanovicích a Horním 

Žukově u Českého Těšína, dále ve Svéradicích, 
Strakonicích a Volyni. V roce 1939 zakotvil ve 
Vacově. Začal učit ještě ve staré škole.    
 Po zahájení výuky v nové školní budově 
v září roku 1945 se stal ředitelem školy a tuto 

funkci zastával až do roku 1971. V té době byl 
učitelů nedostatek, a tak v učení pokračoval ještě 
několik let ve Vacově, ve Čkyni, ve Stachách, ve 
Zdíkově i na obou základkách i SOU ve Vimperku.   
Mimo to byl 42 roků (1948-1990) místním 
kronikářem. Jako zpravodaj památkové péče se 
zasloužil o zachování místopisných názvů. Dvacet 
osm let byl knihovníkem Místní lidové knihovny 
(tehdejší název). Jako předseda Sboru pro 
občanské záležitos? vítal nové občánky Vacovska, 
a velmi rád chodil s gratulacemi ke starším 
spoluobčanům, od kterých při těchto návštěvách 
získával informace o místopisných názvech a 
dobách minulých. Několik let redigoval Zpravodaj 
Vacovska. Hrál ochotnické i loutkové divadlo. 
V důchodu byl ještě čtrnáct let jednatelem MO 
svazu včelařů. Byl to dobrý člověk a skvělý táta.  

                        
Zavzpomínal syn Josef 

Chovatelův dvorek 

 
 Všem našim věrným čtenářům se omlouváme za výpadek naší rubriky v minulém "Vacovsku". 
Díky mnoha jiným úkolům nějak proklouzl termín uzávěrky. Ostatní přispěvatelé však toto vydání 

zaplnili zajímavými články. Do budoucna se vynasnažíme podobným výpadkům předcházet. 
 Tentokrát se již jen omezíme na pozvání Vás všech, které chovatelství zajímá, na naši tradiční 
pouťovou výstavu, která se bude konat v naší "chovatelně" v průběhu vacovské pou?. Jako každý 
rok Vás všechny srdečně zveme k návštěvě a těšíme se, že Vám opět budeme moci nabídnout 
zajímavé ukázky našeho chovatelského úsilí. V přiložených fotografiích si připomeňme některé 
minulé výstavy. 
 Těšíme se na shledanou! 

Jaroslav Kubát 


