Advent
Advent začíná první nedělí adventní, tedy nedělí mezi 27. listopadem
a 3. prosincem.
První adventní neděli př edchází Slavnost J ežíše Kr ista Kr ále, svátek
připomínající Kristovu vládu nad světem a zdůrazňující, že ani státní moc
nesmí rozhodovat o věcech, které přísluší Bohu - zejména v oblasti etiky,
lidské důstojnosti, apod.
Tradičním symbolem adventu je adventní
věnec, kter ý má v r ůzných oblastech r ůznou
podobu, v České republice (a v katolických
zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři
jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová
(modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení
a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích
přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi
svící o svátcích zvaných Chanuka. Dříve byly
věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou
především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje
stupňující se očekávání a radost:
Na první adventní neděli zapalujeme pr vní fialovou svíčku, tzv. svíci
proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození
Ježíše Krista.
Na druhou adventní neděli zapalujeme dr uhou fialovou svíčku, tzv.
betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
Na třetí adventní neděli zapalujeme r ůžovou svíci, tzv. pastýř skou,
která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní
období získává slavnostnější ráz.
Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv.
andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může
připadnout na Štědrý den.
Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.
Vánoční svátky začínají Slavností narození Páně neboli Božím
hodem vánočním, 25. prosince. V současnosti se jednotlivé adventní
neděle označují také jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Označení
železná neděle je umělé, v lidové tradici se tradovala pouze bronzová,
stříbrná a zlatá.
(http://cs.wikipedia.org)
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Z obecního úřadu
Od konání ustavujícího zasedání nově zvolených zastupitelů obce Vacov zasedala třikrát
rada obce. Na těchto zasedáních se zabývala:
•
Návrhem rozpočtu obce na rok 2015
Rozpočet byl sestavován jako vyrovnaný (navržené výdaje se rovnají předpokládaným
příjmům).
Mezi priority patří vodohospodářská infrastruktura, rekonstrukce a opravy místních
komunikací, rekonstrukce veřejného osvětlení, dětské hřiště, revitalizace druhé části náměstí
atd.
Finální návrh rozpočtu byl zaslán zastupitelům před zasedáním a zveřejněn způsobem
obvyklým.
•
Návrhem vodného a stočného na rok 2015
O této problematice informoval členy rady Ing. Zdeněk Novák. Do ceny vodného a
stočného se promítá pouze navýšení nájemného (za pronájem vodohospodářské
infrastruktury) obci Vacov od společnosti Čevak a.s. Projedná zastupitelstvo obce.
•
Smlouvou o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb opr ávněné osoby v
oblasti nakládání s odpady na území obce Vacov a místních částí s firmou Rumpold
Vodňany.
Cena za tuto službu nebyla na rok 2015 navýšena. RO vyslovila souhlas s podpisem
smlouvy.
•
Žádostí starosty obce Vrbice
Starosta obce Vrbice požádal o výměnu části vodovodu v majetku obce Vacov zásobující
nemovitosti ve Vrbici. Starosta Vacova tuto záležitost mimo jiné konzultoval s vedením
společnosti Čevak a.s., provozovatelem vodovodu. Stanovisko k této problematice vzejde z
jednání zastupitelstva obce.
Další informace:
•
Úspěšná byla žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místních
komunikací Přečínské Chalupy (k panu Rychtářovi) a z Miřetic do Ptákovy Lhoty.
Realizační cena obou akcí je více než 4,5 mil. Kč včetně DPH. 85 procent těchto nákladů by
měla pokrýt získaná dotace.
•
V rámci dotačního programu vypsaného ÚRR ROP Jihozápad na rekonstrukce místních
komunikací je připravován projekt s žádostí o dotace na rekonstrukce dalších místních
komunikací. I tento bod projedná zastupitelstvo obce.
•
Dodán byl již „zametací stroj“ na údržbu místních komunikací. Jeho cena je téměř 2 mil. Kč,
z toho 90 procent bylo uhrazeno ze získané dotace ze SFŽP.
V souvislosti s ukončením roku 2014 bych chtěl popřát mnoho úspěchů v novém roce všem
složkám, klubům a zájmovým organizacím působícím v obci, které svojí činností přispívají k
obohacení veřejného života, propagují a reprezentují naší obec.
Miroslav Roučka, starosta obce
Vážení spoluobčané,
jménem svým i jménem Rady obce Vacov si dovoluji popřát Vám všem
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Oznámení
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, pracoviště Prachatice
oznamuje, že na území obce Vacov, v katastrálních územích
Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Miřetice, Mladíkov, Přečín,
Rohanov a Vacov byla zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá
přibližně do 31.12.2014.
Vlastníci nemovitostí v tomto k.ú. se upozorňují zejména na
povinnost:
•
zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání;
•
ohlásit KÚ změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,
a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku;
•
na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro
zápis do katastru.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou
podle zákona č. 200/1994 Sb. oprávněni po oznámení vstupovat
a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou
vstoupit se souhlasem jeho vlastníka. Oprávnění ke vstupu na
nemovitost prokazují služebním průkazem. Podle zákona o
zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel
povinen strpět umístění měřických značek.
Vladimír Chum, stavební technik

Nádoby na použitý olej
Před blížícími se Vánocemi, kdy je ve větším množství používán
olej na smažení, připomínáme, že obec Vacov ve spolupráci s firmou
Rumpold 01-Vodňany s.r.o. rozmístila na několika místech v obci
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 uzávěr em
(nejlépe do plastové lahve) a poté vhodit těsně uzavřenou do
kontejneru. Nádoby jsou určeny pouze pro potravinářské oleje!!!
Hana Ptáčková
Svoz odpadu
o vánočních svátcích neproběhne
v plánovaném termínu, ale bude posunut na
pátek 26.12.2014 a pátek 2.1.2015.

20.12.2014 Adventní
koncert v kostele
24.12.2014 Půlnoční mše
svatá v kostele
27.12.2014 Turnaj ve
stolním tenisu Javorník
1.1.2015 Novoroční
ohňostroj
17.1.2015 Sportovní ples
24.1.2015 Farní ples

Je za co děkovat
Děkuji slunci
i když je pod mrakem
srdci že bije
i když jsem od něj bit
mozku že myslím
i když to bolívá
očím že vidím
i když je zavírám
uším že slyším
i když ne vždy co chci
rukám že je zač vzít
i když mě zrazují
nohám že běhají
i když ne maraton
láskám že byly
i když mi odešly
přátelům že tu jsou
i když se ztrácejí
paměti že slouží
i když mě sužuje
životu že ho mám
i když je někdy pes
Zdeněk Janík
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Ze školy
Informace o projektu Krok za krokem k moderní výuce na ZŠ Vacov

Od září 2013 probíhá v ZŠ Vacov projekt Krok za krokem k moderní výuce,
reg.č.:CZ.1.07/1.3.40/02.0004. Tento projekt nyní v prosinci roku 2014 končí. ZŠ Vacov získala
v rámci tohoto projektu 1 489 826 Kč a díky tomu se podařilo realizovat následující aktivity: byla
provedena rekonstrukce 3. třídy, do třídy byla nainstalována interaktivní tabule, projektor a
reproduktory; všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali sérii kurzů pro práci s interaktivní tabulí
a vytvářeli vzdělávací materiály na interaktivní tabuli; všichni pedagogičtí pracovníci mají k
dispozici vlastní notebook; pedagogickým pracovníkům jsou k dispozici celkem 3 interaktivní
učebnice pro lepší kvalitu výuky v celkové hodnotě 21 150 Kč; ve škole byl nainstalován
e-learningový systém, všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali sérii kurzů pro práci s
e-learningovým systémem a nyní se e-learningové kurzy pro žáky zavedli do výuky; všichni
pedagogičtí pracovníci školy i školky absolvovali dva kurzy zaměřené na práci s žákem se
znevýhodněním, pedagogičtí pracovníci školky získali k použití notebook a vytvářejí speciální
materiály pro žáky se znevýhodněním.

Informace o projektu Šance pro venkovské školy II na ZŠ Vacov
Od září 2013 probíhá v ZŠ Vacov projekt Šance pro venkovské školy II - ZRUČNOST,
ZODPOVĚDNOST, ZKUŠENOST, reg.č.:CZ.1.07/1.3.40/02.0004. Tento projekt nyní v prosinci
roku 2014 končí. ZŠ Vacov se podílí na tomto projektu jako partner a v rámci partnerství byla
podpořena částkou 462.983 Kč a díky tomu se podařilo realizovat následující aktivity:
rekonstrukce a nové vybavení dílen; rekonstrukce místnosti a nákup nové keramické pece;
2 pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili kurzu pro práci s keramikou; ve škole po celou dobu
projektu probíhá kroužek Tvořivé odpoledne; do výuky pracovních činností se zapojili externí
lektoři z praxe; žáci školy se zdarma zúčastnili exkurzí a besed, například: Techmania Plzeň,
Planetárium Praha, IQLandia Liberec, Atlantis Centrum Praha, Svíčkárna Šestajovice, Temelín,
Budějovický Budvar, besedy s cestovateli, besedy o historii obce a besedy s rodilým mluvčím.

Informace o projektu Let’s speak together na ZŠ Vacov
Od 7. října probíhá na ZŠ Vacov projekt s názvem „Let’s speak together“ (nechalo by se
přeložit jako: mluvme spolu nebo pojďme spolu mluvit). V rámci tohoto projektu působí ve škole
každé pondělí a úterý „rodilý mluvčí.“ Jedná se o Johannese Danilessona ze Švédska, který hovoří
plynně a srozumitelně anglicky (česky velmi málo). Ve škole byl upraven rozvrh tak, aby se
Johannes zúčastnil výuky angličtiny v každém ročníku minimálně na jednu vyučovací hodinu
týdně. Tato hodina pak probíhá jako hodina konverzace. Rodilý mluvčí je také zapojen do činnosti
družiny a v odpoledních hodinách vede celkem 3 kroužky anglické konverzace pro žáky.
Aktivity projektu jsou pro školu zcela bezplatné. Škola je partner jazykové školy Polyglot, která
zajišťuje průběh projektu. Věříme, že zapojením rodilého mluvčího obohatíme výuku a zvýší se i
kvalita výuky anglického jazyka ve škole.
Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele
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SDH Benešova Hora přeje veselé Vánoce
Jak je dobrým zvykem odpovědných organizací, sluší se na závěr roku poděkovat za přízeň
všem a popřát veselé Vánoce a šťastný vstup do nového roku. SDH Benešova Hora v tomto ohledu
není výjimkou. Jeho členové děkují všem sponzorům za podporu nejen během příprav
legendárního podniku Memoriál Václava Maurice. Zároveň patří velké uznání všem členům, kteří
se podíleli na chodu sboru.
Veselé Vánoce a v příštím roce mnoho pozitivních zpráv, které potěší nejen Vás, ale i
všechny ve vašem okolí.
Děkujeme níže vypsaným, ale i těm, kteří se jakkoli podíleli na činnosti SDH Benešova Hora
v průběhu roku či během organizace Memoriálu Václava Maurice:
STTEN s.r.o., Pekárna Vacov NoVy spol. s r.o., Dopravní Zdravotní služba s.r.o. Vimperk - p.
Josef Appelt, Stavebniny Gregr Kašperské Hory, Obec Vacov, Jihočeský kraj, Českomoravská
stavební spořitelna Vodňany, Jaroslava Králová, MIJA tisk Javorník, Měšťanský Pivovar Nektar
Strakonice a.s. zastoupený p. ing. Jaroslavem Tůmou, p. Michal Appelt ml., Proudnice Klimeš, X –
Flame, ČEVAK a.s., Alumistr, Šumavský statek Nicov, firma TOI TOI (bezplatné zapůjčení
mobilních záchodů), Elektro LAZNA, Lyžařský areál Zadov, Václavík & Carvan, Drogerie Zdíkov,
Penzion Korálek, Sportovní sací koše, ELEKTROSTAV Strakonice, p.Václav Voldřich – Potraviny
Vacov, p. František a Tomáš Reindl, p. Robert Herman, Cukrárna a kavárna U jelena Vimperk,
CUKRÁŘSTVÍ VĚRKA Rohanov, Cukrářství Pavla Urbanová Masákova Lhota, Club Calypso
Vimperk (p. Tomáš Koška) a dalším, kteří si nepřáli být přímo jmenovaní.
Za SDH Benešova Hora Jakub Vácha

Poděkování
Rok 2014 se přiblížil ke svému konci, a proto bychom rádi za Sbor dobrovolných hasičů
Vacov poděkovali všem, kteří nám projevili v tomto období přízeň a finančně, hmotně či vlastními
silami podpořili naši činnost. Jsou to: paní Vlasta Ratajová, paní Miroslava Tošovská,
pan František Česánek, pan Jiří Lazna ml., pan Martin Parr a pan František Pilný; dále firmy:
Dřevoprofil Vrbice, Instalatérství Pavel Čejka Vlkonice, Jiří Vlček Nespice, STTEN Nespice.
Zvláštní poděkování musíme tradičně vyslovit zřizovateli jednotky sboru dobrovolných
hasičů, obci Vacov, a jejím představitelům za jejich péči a zájem o správné fungování jednotky.
V neposlední řadě patří velký dík našim členům za odvedenou práci a reprezentaci sboru.
Závěrem přejeme všem jmenovaným, členům sboru, občanům Vacovska a čtenářům
Vacovského zpravodaje příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho osobních
i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce.
Za SDH Vacov
Pavel Čtvrtník
starosta sboru

Miroslav Molitor
velitel sboru
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Z knihovny

Nové knihy
Karel Klostermann
Vzpomínky na
Šumavu III
Ondřej Fibich
Nebe studánek III.
Paulo Coelho
Nevěra
Martina Formanová
Případ Pavlína
Michal Viewegh
Andělé všedního dne
Jaroslav Kmenta
Kmotr Mrázek
Johan Theorin
Mlhy Ölandu
Jim Wilson
Nacistická kněžna
Leonardo Faccio
Messi
Ciaran Kelly
José Mourinho
Eva Horáková
Svět hraček a her
Zvířátka
(genetická metoda
čtení)

Knihovna bude
ve dnech
22. až 31.12.2014
uzavřena.

Pozvánky na akce:
ADVENTNÍ KONCERT
čkyňského souboru Růže a Roseta
pod vedením sbormistra Jaroslava Fafejty.
V sobotu 20.12.2014 od 18.00 hod., v kostele sv. Mikuláše ve
Vacově. Všichni jsou srdečně zváni.
*****
TJ Sokol Javorník za pomoci oddílu stolního tenisu TJ Rohanov
pořádá v sobotu 27.12.2014 od 10.00 hod.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU pr o ner egistr ované
v sále hotelu Krásná Vyhlídka Javorník.
Kategorie děti - ženy - muži.
Přihlášení do turnaje od 9.30 hod.
*****
Obec Vacov
srdečně zve na již tradiční
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
ve čtvrtek 1.1.2015 v 18.00 hod.
na autobusovém nádraží ve Vacově.
*****
ČRS MO Vimperk, místní skupina Zdíkov
pořádá VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
v sobotu 10.1.2015 od 9.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
Prodej členských známek a povolenek od 8.30 hod.
*****
Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy
srdečně zvou na tradiční
FARNÍ PLES
v sobotu 24.1.2015 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově. Hraje TRIO ORION.
Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek od 10.1.2015 Obuv Patera.
Všem čtenářům a návštěvníkům kulturních akcí v obci přeji
mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc.
V novém roce pak hodně radostných dní a ještě
více lásky a porozumění. Ať se Vám splní všechna
pracovní i osobní předsevzetí.
Závěrem roku bych také chtěla poděkovat za
spolupráci, čas a energii všem, kteří se podílejí na
přípravě kulturního života v obci, činí tak nezištně
a ze svého volného času, za což jim patří moje
velké poděkování.
Pavla Valtová, knihovnice

Číslo 12, 19. prosince 2014
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Společenská kronika
V měsíci listopadu 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
92 let

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

Otcovská Květuše

Miřetice

Hasáková Libuše

Lhota nad Rohanovem 89 let

Chum František

Benešova Hora

84 let

Grabmüller Miroslav

Benešova Hora

84 let

Bastl František

Žár

83 let

Bastlová Marie

Žár

80 let

Hejpetr Alois

Přečín

75 let

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

Trojanová Anežka

Lhota nad Rohanovem 75 let

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.

Ira Jan

Přečín

70 let

Klimeš František

Miřetice

70 let

Pourová Marcela

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.

V souvislosti s některými dotazy našich občanů
zveřejňujeme pravidla, podle kterých probíhá blahopřání
oslavencům trvale hlášeným v obci Vacov.
Osobní návštěva a uvedení ve Vacovském zpravodaji se
uskutečňuje v 70ti a 75ti letech, od 80ti let pak každý rok.
V případě, že někdo nechce být uveden ve zpravodaji
nebo si nepřeje osobní návštěvu, může toto nahlásit paní Blatné
na OÚ, tel.: 388 431 180.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Pronajmu byt 2+1, Vlkonice č. 84 od 1.11.2014. Tel.: 608 840 574.

•

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

•

Nabízím zednické a obkladačské práce, popř . dr obné r ekonstr ukce. Tel.: 607 869 863.

•

Hledám lidi ochotné vyplnit se mnou dotazník - odměna. Tel.: 721 300 355
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Chovatelův dvorek
Máme tady adventní čas, Vánoce a konec roku a ani se to nezdá a na „Chovatelově
dvorku“ se setkáváme již celý rok. Snažili jsme se přinášet našim čtenářům poučné
informace i aktuální zajímavosti a pokud to bude možné, budeme do Vacovského
zpravodaje ve stejném duchu přispívat i nadále. Ohlasy na naše snažení byly vesměs
pozitivní, a tak se budeme snažit pokračovat v předávání zkušeností a informací o
tak pěkné zálibě jako je chovatelství. Je na místě připomenout naši kontaktní
telefonickou linku 737 770 099, kde se snažíme odpovědět na Vaše aktuální otázky a pr o
písemný internetový styk byla zřízena e-mailová adresa: vacovskychovatel@email.cz. Je zřejmé,
že máme stále co vylepšovat a Vám, našim příznivcům, máme stále co
nabídnout. Budeme se tedy i v příštím roce těšit na setkávání nejen na
„Chovatelově dvorku“ a na našich výstavách, ale i při osobních setkáních.
Závěrem vacovští chovatelé děkují všem milým návštěvníkům naší
tradiční pouťové Mikulášské výstavy za návštěvu a podporu, a všem Vám,
přátelům, sousedům, příznivcům a dalším, přejí klidné prožití vánočních
svátků, veselou silvestrovskou noc a v novém roce pevné zdraví, dostatek
optimismu a mnoho úspěchů.
Jaroslav Kubát
*****

Poděkování
Základní škola a mateřská škola Vacov tímto děkuje Obci Vacov, obchodním
partnerům a sponzorům, rodičům a všem přátelům za spolupráci v uplynulém roce.
Do nového roku Vám přejeme hodně spokojenosti, úspěchů a zároveň prožití
klidných, šťastných a pohodových vánočních svátků.
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Vacov
*****
BABY CLUB VACOV
Rok 2014 se s námi pomalu loučí, a tak bych chtěla moc poděkovat za
projevenou důvěru při společné práci. Velké " díky " patří hlavně Obci Vacov a celé
mé rodině za jejich podporu a obětavost. Ze srdce všem příznivcům BCV Vacov
přeji pravou vánoční pohodu a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce.
Moc se na Vás těším v roce 2015.
Veronika Šturmová
*****
Farní společenství ve Vacově
Vám všem přeje milostiplné a požehnané Vánoce a do roku 2015 pevné zdraví a Boží požehnání.
I letos si budete moci na Štědrý den odnést z kostela sv. Mikuláše ve Vacově do svých
domovů Betlémské světlo. K dispozici bude 24.12.2014 od 10.00 do 12.00 hod.
Půlnoční mše sv. bude 24.12.2014 ve 22.30 hod., celebr ant P. Vavř inec Skýpala. Celý
pořad bohoslužeb o vánočních svátcích bude vyvěšen na nástěnce u kostela.
Za farní společenství Olga Šochmanová

