Výročí v listopadu
3.11. – Téměř celé 18. století začínal školní rok 3. listopadu a končil 20.
září. Do letních měsíců byly pr ázdniny př esunuty tepr ve v r . 1784. Tř i
dny měli žáci o Vánocích, čtyři dny o masopustu a čtrnáct dní na
Velikonoce. Vyučovalo se dopoledne i odpoledne, na konci každého
pololetí se konaly veřejné zkoušky za přítomnosti rodičů a významných
osobností.
17.11.1869 – Suezský průplav, spojující Stř edozemní moř e s Rudým,
byl otevřen pro dopravu.
7.11.1954 – Byl zahájen provoz Slapské přehrady, jako 11. stupně
vltavské kaskády. Hráz o šířce 260 m a výšce 70 m vytváří jezero o ploše
téměř 14 km², dlouhé 44 km. Právě dostavěná (a téměř prázdná) nádrž
zachytila hned v roce 1954 pětadvacetiletou vodu a zachránila Prahu před
povodní.
3.11.1957 – Sputnik 2 vynesl na oběžnou dráhu okolo Země jako
prvního pozemského živého tvora psa Lajku. Záměr ně byl vybr án
bílý pes s černými skvrnami, zřetelně viditelný na tehdejších černobílých
obrazovkách. Návrat schránky s Lajkou zpět na zem nebyl na konci 50. let
20. století z technických důvodů možný a dlouho se psalo o tom, že Lajce
byl postupně snížen přívod kyslíku a byla jí tak dopřána klidná a
bezbolestná smrt. Teprve v říjnu 2002 vyšlo najevo, že pes zemřel asi po
pěti hodinách letu následkem přehřátí a obrovského stresu.
4.11.1922 – V Egyptě objevil britský archeolog Howard Carter vchod do
hrobky krále Tutanchamona v Údolí králů.
(http://cs.wikipedia.org)

Starosta obce Vacov
svolává ustavující veřejné zasedání zastupitelstva
na čtvrtek 6.11.2014 od 19.00 hodin
do zasedací místnosti na OÚ Vacov.
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Z obecního úřadu
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

Kandidátní lis na
číslo

Hlasy

název

v%

1 Komunis cká str.Čech a Moravy

1 855

21,33

15

8 697,00

21,32

3

2 Nezávislí a TOP 09

1 388

15,96

15

8 697,00

15,95

2

3 Občanská demokra cká strana

3 437

39,52

15

8 697,00

39,51

7

4 Sdružení nezávislých kandidátů

1 324

15,22

14

8 117,20

16,31

2

693

7,97

13

7 537,40

9,19

1

Kandidátní lis na

1
1
1

Přepočtený Přepočtené
základ
%
Počet
dle počtu
platných mandátů
kandidátů
hlasů

abs.

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

číslo

Počet
kandidátů

název
Komunis cká str.Čech a
Moravy
Komunis cká str.Čech a
Moravy
Komunis cká str.Čech a
Moravy

Kandidát
věk

Navrhu
Hlasy
Poli cká
Pořadí
jící
příslušnost abs. v % zvolení
strana

62

KSČM KSČM

218

11,75

1

5 Roučková Marie Ing.

60

KSČM BEZPP

190

10,24

2

3 Pilný Milan

61

KSČM KSČM

180

9,70

3

poř.
příjmení, jméno, tuly
číslo
Roučka Fran šek
1
MVDr.

2

Nezávislí a TOP 09

1 Šťastná Veronika Ing.

31

NK

BEZPP

200

14,40

1

2

Nezávislí a TOP 09

4 Šťastný Jan

58

NK

BEZPP

192

13,83

2

3

Občanská demokra cká strana

1 Roučka Miroslav

63

ODS

ODS

414

12,04

1

3

Občanská demokra cká strana

3 Uhlířová Ivana MUDr.

46

ODS

BEZPP

363

10,56

2

3

Občanská demokra cká strana

2 Novák Zdeněk Ing.

54

ODS

ODS

294

8,55

3

3

Občanská demokra cká strana

7

Kopáčiková Pavlína
Mgr.

39

ODS

BEZPP

277

8,05

4

3

Občanská demokra cká strana

4 Blahout Miroslav

49

ODS

BEZPP

237

6,89

5

3

Občanská demokra cká strana

5 Moutelík Mar n

46

ODS

BEZPP

223

6,48

6

3

Občanská demokra cká strana

6 Čtvrtník Fran šek

35

ODS

BEZPP

205

5,96

7

4

Sdružení nezávislých kandidátů

1 Mauric Stanislav Mgr.

63

NK

BEZPP

232

17,52

1

4

Sdružení nezávislých kandidátů

2 Říha Zdeněk Mgr.

61

NK

BEZPP

134

10,12

2

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1 Hůle Fran šek

51

KDUČSL

BEZPP

169

24,38

1
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Dne 25.9.2014 se konalo 24. zasedání Zastupitelstva obce
Vacov. Př ítomno bylo 14 zastupitelů. Star osta úvodem př edeslal,
že se zřejmě jedná o poslední zasedání ZO ve funkčním období 20102014.
Informace ze zasedání:
•
Zastupitelé se dle schváleného programu zabývali výstupy ze
stavební komise a rady obce. Schválen byl prodej pozemků v
k.ú. Vlkonice o výměře 164 m² p. Z. Urbanové, prodej pozemku
v k.ú. Vlkonice o výměře 174 m² manželům Valtovým a prodej
pozemku v k.ú. Vacov (Pod dubem) o výměře 1122 m²
Ing. Pavlu Šťastnému.
•
V dalším bodě starosta krátce zhodnotil právě končící volební
období. Připomenul hlavní akce, které se v průběhu minulých
4 let uskutečnily (viz. minulý VZ). Po té starosta poděkoval
radním a zastupitelům za práci v tomto funkčním období
odvedenou ve prospěch naší obce. Zvláště pak ocenil
konstruktivní přístup všech zastupitelů při rozhodování o
mnohdy problematických záležitostech.
V závěrečné diskuzi Ing. Petr Holub poděkoval vedení obce i
zaměstnancům OÚ za odvedenou práci. Pan Jan Šťastný ocenil
vkusné přemístění pomníku padlých v I. světové válce v
Nespicích, což je kladně hodnoceno i občany.
Závěrem zastupitelé schválili usnesení z tohoto zasedání
přednesené Ing. Vl. Fričem.
Z další činnosti:
•
Průběžně probíhají práce na budově ZŠ. V poslední etapě bude
provedeno zateplení půdních prostor.
•
Dokončena byla v souvislosti s demontáží vzdušného vedení NN
i rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Mlýny.
•
V části obce Čábuze došlo k úpravě účelové komunikace v
majetku obce. Důvodem bylo zlepšení přístupu pro zemědělce i
potřebnou techniku na obhospodařované pozemky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří přišli dne
10. a 11.10.2014 k volbám a zvolili si své zástupce do samosprávy
obce pro nadcházející volební období 2014-2018.
Miroslav Roučka, starosta obce

•

1.11.2014 Drakiáda

•

6.11.2014
Zastupitelstvo obce

•

8.11.2014 Hubertská
zábava ve Vacově

•

8.11.2014 Martinské
posvícení na Javorníku

•

30.11.2014 Rozsvícení
vánočního stromu a
dětské divadlo

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické
energie
24.11.2014
od 8.00 do 15.00 hod.
Vypnutá oblast: část
obce Vacov - lokalita
RD od náměstí směr
škola. Bližší upřesnění
bude provedeno
pomocí plakátů.
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Kontejnery na použitý textil
Firma Revenge a.s. ve spolupráci s obcí Vacov na základě uzavřené platné smlouvy
umístila ve Vacově dva kontejnery na textilní odpad a obuv. Nachází se na autobusovém
nádraží v krajním prostoru nástupiště. Občané mohou do těchto kontejnerů od listopadu
2014 odkládat již nepotřebnou obuv a šatstvo, bytový textil a plyšové hračky. Věci by měly
být čisté a nejlépe zabalené, např. do igelitových pytlů nebo tašek.
Každý občan ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti
končí jako směsný komunální odpad, který je nutno likvidovat ve spalovnách nebo ukládat na
skládkách. Společnost Revenge a.s. nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se
podílet na snižování znečištění našeho okolí. Sebrané oděvy třídí, použitelné věci zasílá na
dobročinné účely neziskovým a charitativním organizacím (jako jsou např. ADRA, Středisko SOS
pro vzájemnou pomoc občanům či CHARITA Nový Jičín, ČČK Svitavy a mnoho dalších), méně
kvalitní odpad zasílá ke zpracování pro průmyslové využití (např. pro výrobu hadrů na čištění).
Nezanedbatelný je i fakt, že firma Revenge a.s. zajišťuje bezplatný servis spojený
s umístěním, provozem a vyprazdňováním kontejnerů, tudíž obec nebude mít s provozem
kontejnerů na svém území žádné náklady. Kontejnery budou pravidelně vyprazdňovány.
Odevzdáním nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý
život.
Děkujeme, že třídíte.

Nádoby na použitý olej
Obec Vacov ve spolupráci s Firmou Rumpold 01-Vodňany s.r.o. rozmístila na několika
místech v obci Vacov nádoby na použitý potravinářský olej. Jedna nádoba je instalována na sídlišti
Vlkonice u byt. domu č.p. 134 (vedle stávajících kontejnerů) a druhá na shromaždišti odpadu
„Šáry“ (provozní doba: sobota od 8 – 10 hod.). Další v prostoru nástupiště autobusového nádraží.
Použitý olej je nutné nalít do vhodné nádoby s uzávěrem (nejlépe do plastové lahve) a po té
vhodit těsně uzavřenou do kontejneru. Nádoby jsou určeny pouze pro potravinářské oleje!!!
Hana Ptáčková

Ohlédnutí za týdnem sociálních služeb
Dne 6.10.2014 byl zahájen v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sociální pohoda
o.p.s., Vacov, Javorník každoroční Týden sociálních služeb. Tento den se široké veřejnosti
otevřely dveře, kde bylo možné seznámit se s nabízenými aktivizačními činnostmi, samotným
režimem dne a nahlédnout do společného života samotného domova.
Uživatelům i zaměstnancům byl na tento týden připraven pestrý program. Společně jsme
prožili krásné dny, vyráběli jsme různé ruční práce, probíhalo promítání vzpomínkových videí z
akcí pořádaných domovem, navštívili jsme kino Oko ve Strakonicích, kde se promítal film: Bella a
Sebastian. Také nás cesty zavedly do cukrárny Pod zámkem ve Vimperku. Jedno sluneční
dopoledne jsme si užívali v prostředí nově vybudovaného Parku pod Pekárnou, zde nás navštívila i
"psí přítelkyně" Ruby.
Pro zaměstnance byl uspořádán seminář s názvem Prevence infekcí v sociálních službách. V
programu dále následovalo opékání vuřtů a v neposlední řadě musíme také zmínit vzácnou
návštěvu našich hudebních přátel, které vždy rádi vidíme, a to hudební kapelu Šumavští
marnotratníci. Celý týden jsme společně prožili příjemné chvíle.
Marie Káňová
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Ze školy
Výstava obrazů v Dobrši
25. září navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci výtvarné výchovy
výstavu obrazů v Dobrši, která je instalována na bývalém zámku, a to v
patře a v rekonstruovaných půdních prostorách. Jednak zde vystavují
obrazy 4 současní malíři a malířky, v půdních prostorách je výstava s
názvem „Známá neznámá jihočeská architektura 20. století“. Jde o
putovní výstavu, která je výsledkem odborné dlouhodobé práce
zaměstnanců Národního památkového ústavu. Autoři zpracovali
informace do výstavních panelů rozdělených do tematických skupin,
které ukazují hodnotné a zajímavé stavby v jihočeském kraji a také
představují některé významné jihočeské architekty.
Součástí výstavy byl program pro
školy – pracovní listy, které děti ve
skupinkách
na
místě
vyplňovaly.
Zajímavými postřehy a připomínkami nám výstavu doplnila naše
průvodkyně paní Jarmila Kramlová. Výstava byla nejen zajímavá, ale
děti si zde uvědomily, jak bylo celé 20. století proměnlivé a převratné
ve všech oblastech života.
Mgr. Jana Voldřichová

Nové zaměření gymnázia ve Vimperku
V období letních prázdnin došlo na Gymnáziu a SOŠe k mnoha stavebním úpravám. Těmi
nejrozsáhlejšími byly rekonstrukce kanalizace mezi budovami školy a rozvedení nové
elektroinstalace a počítačové sítě v přízemí a suterénu budovy D. Dále byly upraveny třídy na
nižším stupni gymnázia a 1. ročníku tak, aby se v nich žáci cítili příjemněji, nově obloženy sprchy
v tělocvičně „kotelna“ a provedeny další drobné opravy.
Jedním z hlavních úkolů tohoto školního roku je připravit učební plán nového zaměření
gymnázia – informační technologie, do kterého se budou moci hlásit žáci již pro školní rok
2015/16. Na obsahu některých odborných předmětů úzce spolupracujeme s firmou
Rohde&Schwarz. Absolventi tohoto zaměření získají certifikát, který je po ukončení
středoškolského studia opravňuje ucházet se o zaměstnání ve firmě na pozice zkušební technik,
plánovač, disponent. Při pokračování studia na VŠ elektrotechnického zaměření je možné získat
stipendium (až do výše 8 000 Kč/měsíc) a po ukončení VŠ perspektivní zaměstnání v
Rohde&Schwarz.
Podrobnější informace můžete získat na Dni otevřených dveří, které se budou konat 7.
listopadu od 13 do 16:30 hod. v budovách naší školy nebo na Trhu studijních příležitostí, který se
poprvé letos bude konat také ve Vimperku a to 19. listopadu v MěKS.
Mgr. Jan Heřta, ředitel školy
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Z knihovny

Pozvánky na akce:
BABY CLUB VACOV
zve na již tradiční
5. VACOVSKOU DRAKIÁDU
v sobotu 1.11.2014 od 15.00 hod. - Kouzelná louka.
Čeká na Vás opět spousta překvapení a zábavy.
Občerstvení zajištěno. Moc se na Vás těší Veronika Šturmová.

Nové knihy
Sandra Brown
Závist
Zdravím tě, temnoto
Večeře v horách
Robert B. Parker
Vysoké sázky
Noční jestřáb
Dvojí hra
Val McDermidová
Dívka na zabití
Záhada zimní zahrady
Průšvih
Danielle Steel
Rodinné album
Únos

*****
Myslivecké sdružení Podhájí Vacov srdečně zve na tradiční
HUBERTSKOU ZÁBAVU
v sobotu 8.11.2014 od 20.00 hod. v obecním sále.
Vstupné 100,- Kč, hraje Compact.
Bohatá zvěřinová tombola.
Předprodej vstupenek od 1.11.2014 v obuvi u Paterů.
*****
Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov
zvou na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
a veselou pohádku
JAK SE ČERTI ŽENILI.
Obecní sál Vacov, 30.11.2014 v 16.30 hod., vstupné 50,- Kč.
Po skončení pohádky společně v 17.30 hod. rozsvítíme vánoční strom.
*****

John Grisham
Obviněný
Únos
Robin Cook
Nákaza
Wilbert Awdry
O mašince Tomášovi 2.,
3., 4., 5. a 6.
V knihovně jsou pro
čtenáře připraveny
k zapůjčení knihy,
které Obecní knihovně
ve Vacově zapůjčila
Městská knihovna
v Prachaticích jako
celý soubor 100 kusů
knih.
Podmínky pro
půjčování jsou stejné u
knih ObK Vacov.

ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov srdečně zvou na
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
V pátek 12.12.2014 od 14.30 hod. na náměstí ve Vacově.
Těšit se můžete také na VÁNOČNÍ JARMARK.
*****

Číslo 10, 27. října 2014
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Společenská kronika
V měsíci září 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Tel.: 388 431 270
E-mail:
knihovna@vacov.cz

Tyrnerová Milada

Miřetice

93 let

Pavlík Václav

Miřetice

91 let

Škopek Václav

Žár

90 let

Němec Josef

Rohanov

82 let

Gruberová Marie

Vlkonice

81 let

Naušová Věra

Žár

81 let

Caisová Blažena

Vlkonice

80 let

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

Chum Václav

DD Kůsov

75 let

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.

Králková Anna

Miřetice

75 let

Kůsová Ludmila

Vlkonice

75 let

Vachel Josef

Lhota nad Rohanovem 75 let

Švec Otta

Rohanov

75 let

Ptáček František

Miřetice

70 let

Elektronickou verzi naleznete na:
http://www.vacov.cz/
Distribuce:
Prostřednictvím list. Zásilky Českou poštou do všech domácností
obce. Pro návštěvníky Vacova
část nákladu na poště, v prodejně
Jednota a Obuv Patera.

Neprodejné.
Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Věra Česánková.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů

Poděkování
všem kdo se přišli rozloučit dne 11.10.2014 do Chrámu páně ve
Vacově s naší maminkou, babičkou a prababičkou
paní Růženou Šoulovou z Nespic.
zarmoucená rodina

nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail:
projekty.kinkorova@gmail.com

•

Pronajmu byt 1+k.k., 50 m² ve Vlkonicích č. 134 od 1.10.2014. Tel.: 777 285 841.

•

Němčina pro každého: výuka němčiny pr o děti i dospělé zábavnou for mou. VŠ, pobyt
v zahraničí, zkušenosti s výukou na ZŠ, SŠ a v soukromých kurzech. Tel.: 605 757 469,
dana.havlanova@seznam.cz

•

Koupím el. kytary, zn. Resonet, Neoton, J olana. Stav ner ozhoduje. Dohoda jistá.
Přijedu. Tel.: 777 770 167.

•

Nově otevíraný penzion pr o senior y ve Vacově př ijme na HPP hlavní sestr u - NJ
podmínkou, dvě pracovnice do přímé obslužné péče - částečná znalost NJ výhodou. Nástup
listopad 2014. Tel.: 736 187 602
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Chovatelův dvorek
Tak jsme se konečně dostali k představení další „české“ slepice - již
několikrát avizované a stále odkládané Šumavanky. V současné době je toto
plemeno mezi chovateli značně populární a dá se říci, že zájem o chov šumavanek
stále roste i přesto, že se jedná o plemeno dosud typově neustálené. Znamená to, že
se stále vyvíjí nároky hodnotitelů na vlastnosti a znaky
a v oblasti ustálení chovného typu je třeba ještě mnoho
chovatelské a hlavně plemenářské práce. Šumavanka
byla po roce 1947 intenzivně šlechtěná p. Řechtáčkem od Hartmanic ze
zbytku původních krajových šumavských slepic. Jde o středně těžké
plemeno s kombinovanou užitkovostí. Slepice jsou živě
temperamentní, ostražité, nenáročné na krmení a chov, otužilé a velmi
shánčlivé. Jsou proto vhodné pro volné chovy na větších prostorách,
kde si samy potravu vyhledávají. Kohouti jsou opravdovými vůdci
hejna, slepice pečlivě vodí a starají se o ně. Jsou to ochránci, stateční,
ale ne agresivní. Plemeno je rychle rostoucí s dobrým osvalením. Maso
vynikající kvality, jemné a šťavnaté. Kuřata rychle a kvalitně opeřují.
Barevný ráz je dobře vyjádřen starým, původním, šumavským
označením „zlatuška“ – zlaté stříkané. Hřeben je růžicový, proto
odolnější vůči namrznutí, a tak je šumavanka vhodná také do zdejších tvrdších klimatických
podmínek. Dospělá nosnice snese cca 180 světle hnědých, středně velkých vajec ročně. Uznaná
jako původní české národní ušlechtilé plemeno a chová se i ve zdrobnělé variantě. Tak, a pro
tentokrát to musí stačit a o šumavance ještě i příště.
Jaroslav Kubát

ÚKLIDOVÁ FIRMA
– WENDY
… chcete se po náročném pracovním dnu
vracet
do uklizeného bytu, mít čas na rodinu a
koníčky?
… potřebujete umýt okna, uklidit po
večírku,
vyžehlit prádlo?
Vy se soustřeďte na Vaší práci a rodinu a staros$
o čistotu Vaší domácnos$ přenechte s důvěrou nám!
Nabízíme :
Celkový úklid rodinných domů a bytů
Pravidelné i jednorázové úklidy
Úklid po malířích a řemeslnících
Úklid po oslavách
My- oken
Čištění koberců a čalounění
Žehlení
Úklid bytových domů, společných prostor domů
Ruční my- aut
Kontakt :
Tel : 603 11 44 41
Web : www.uklidovaﬁrmawendy.cz
e-mail : uklidovaﬁrmaWENDY@centrum.cz

