Výročí v dubnu
5.4.1722 – Nizozemská expedice vedená Jacobem Roggeveenem objevila
v jižním Pacifiku Velikonoční ostrov.
23.4.1836 – Byla vydána lyrickoepická báseň Máj od Karla Hynka
Máchy.
25.4.1859 – Byla v Port Saidu slavnostně zahájena akciovou společností
Sociéte Universelle pod vedením F. M. de Lessepse stavba Suezského
průplavu. Pr ůplav dlouhý 195 kilometr ů spojuje Rudé moř e se
Středozemním. Byl dokončen v roce 1869. Cesta po moři z New Yorku do
Japonska se tak zkrátila o 7000 mil.
14.4.1865 – Abraham Lincoln byl ve Fordově divadle ve
Washingtonu, D.C., zastřelen Johnem Wilkesem Boothem, hercem
sympatizujícím s Jihem.
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3.4.1876 – Narodil se Tomáš Baťa, zakladatel obuvnické firmy Baťa a
jeden z největších podnikatelů své doby († 12. července 1932).

Nezapomeňte
29.4.1882 – Ernst Werner von Siemens sestrojil první trolejbus.
6.4.1896 – V Athénách se poprvé po takřka 1500 letech konaly olympijské
hry.
29.4.1899 – Camille Jenatzy jako první člověk překonal v automobilu
rychlost 100 km/h.
12.4.1961 – Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se na palubě lodi Vostok 1
stal prvním člověkem ve vesmíru. Pobyl v něm 108 minut, během nichž
jednou obletěl Zemi.
15.4.1989 – Na Hillsborough Stadium v Sheffieldu zahynulo 96
fotbalových fanoušků.
10.4.2010 – Došlo k havárii polského letadla u Smolenska, př i níž
zahynulo 96 osob včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského.
(http://cs.wikipedia.org.)

•

Zaplatit roční
poplatky za psy

•

Zaplatit roční
poplatky za
odvoz
komunálního
odpadu
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Z obecního úřadu
Dne 27.3.2014 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období.
Přítomno bylo 13 zastupitelů, 2 byli omluveni.
Informace ze zasedání:
•
Po formálním úvodu a volbě pracovních komisí následoval bod 3. Starosta v něm seznámil
zastupitele se záměrem podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a modernizaci místních
komunikací v obci. Dle podmínek dotačního pr ogr amu byly vytipovány ty části
komunikací, které mají šanci na relativně slušné bodové ohodnocení. Výše bodového
ohodnocení je rozhodující, zda bude projekt podpořen, či nikoliv. V rámci dotační výzvy
Úřadu regionální rady ROP Jihozápad bylo nutno zpracovat poměrně rozsáhlou
dokumentaci včetně dokumentace projektové a rozpočtu. Ne příliš povzbudivou
skutečností je, že v této výzvě pro dva kraje (Jihočeský a Plzeňský) je k dispozici velmi
málo finančních prostředků. V případě neúspěšnosti bude veškerá zpracovaná
dokumentace připravena pro případnou další výzvu. Finanční rozsah projektu je cca 6,5
mil. Kč, maximální výše dotace v případě podpory činí 85 %. Obec musela též předložit
uzavření příslibu bankovního úvěru na tuto akci. V případě realizace ji totiž musí v plné
výši předfinancovat. Až po jejím kladném závěrečném vyhodnocení obdrží schválenou
výši dotace. Zastupitelstvo po tomto seznámení odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z
ROP NUTS II Jihozápad a následnou realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace
místních komunikací Vacov“, dále schválilo veškeré náležitosti související s tímto
projektem. Výsledky vyhodnocení lze očekávat v průběhu měsíce června. V případě, že by
byla žádost podpořena, vlastní realizace by vzhledem ke všem následným požadavkům s
největší pravděpodobností proběhla až na jaře příštího roku.
•

Další bod se týkal „Zprávy o činnosti Obecní knihovny ve Vacově za rok 2013“. Tento bod
přednesla paní Pavla Valtová. K 31.12.2013 měla knihovna ve svém fondu 8.115 knih.
Přírůstek knih za rok 2013 byl 226 - z rozpočtu obce bylo nakoupeno 133 knih, z grantu
Ministerstva kultury 41 knih a od soukromých dárců 62 knih. Čtenáři si v loňském roce
vypůjčili 4.329 knih a časopisů. Zdůrazněna byla i dobrá spolupráce se základní školou,
využívání meziknihovní výpůjční služby (MVS) a příprava řady kulturních akcí v obci.
Zastupitelstvo obce vzalo tuto zprávu na vědomí.

•

V bodě 6 byl předložen zastupitelům rozpočtový výhled zpracovaný na nadcházející 3 roky
2015-2017. Starosta zmínil finančně nejnáročnější akce, mezi které patří revitalizace centra
obce (II. etapa), modernizace a rekonstrukce místních komunikací a stejně tak
rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení s hlavním cílem - snížení energetické
náročnosti. V podstatě žádné tyto záměry nelze uskutečnit bez získání dotačních
prostředků. Zastupitelé vzali předložený rozpočtový výhled na vědomí.

•

V dalším bodě předložil stavební technik pan Chum návrhy prodejů obecních pozemků a
to v k.ú. Nespice parc.č. 579/5 o výměře 96 m² manželům Tesařovým, a dále panu
Šturmovi a Bc. Jitce Zahradníkové pozemkové parcely č. 786/7 v k.ú. Vacov o výměře
991 m² k výstavbě rodinného domu (Pod dubem).

•
•

V bodě různé informoval starosta o současných aktivitách obecního úřadu.
Závěrem zastupitelé schválili usnesení z tohoto zasedání předložené MUDr. Ivanou
Uhlířovou.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Ke dni matek přeji všem maminkám, babičkám
a tetičkám hodně zdraví, štěstí a pohody ve Vašich
rodinách. Poděkování Vám též patří za nesmírnou
obětavost a každodenní práci pro Vaše blízké.
Miroslav Roučka, starosta obce

Noc kostelů 2014
Noc kostelů 2014 je:
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli
a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou
víru, o svůj život a svoje osobní obdarování a dovednosti,
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby
potřebným,
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která
zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
Farnost Vacov se i v letošním roce připojí k akci Noc kostelů, na kterou
Vás srdečně zveme.
Předběžný program Noci kostelů 23. května 2014
• Vacov, kostel sv. Mikuláše
• 18:00 - 23:00 hodin
- Individuální prohlídka s tištěným průvodcem
- Výstavka fotografií
- Možnost zhlédnutí videa "Boží tělo 1945"
-19.00 koncert
Jakub Komrska - varhany
Jan Hrdlička - trubka
- 20.00 koncert
Jakub Komrska - varhany
Eva Kordíková - příčná flétna
Další informaci na www.nockostelu.cz
Chtěla bych poprosit čtenáře Vacovského zpravodaje, kteří mají nějaké
staré fotografie týkající se církevního života ve Vacově, o jejich
zapůjčení. Informace na tel. čísle na tel. 388 431 252 od 18.000 hod.
Olga Šochmanová

•

1.5.2014
III. Traktoriáda

•

1.5.2014 Konvoj
historických vozidel

•

2.5.2014 Pálení
čarodějnic

•

10.5.2014 Hasičská
okrsková soutěž

•

10. a 11.5.2014
Rybářské závody
Dětské rybářské
závody

•

11.5.2014 Koncert
ke dni matek

•

23.5.2014 Noc
kostelů

•

23. a 24.5. 2014
Volby do EP

•

1.6.2014 Dětský
den

Oznámení
občané,
kteří provedou
jarní úklid kolem
svých domů, mohou
požádat na OÚ o
odvoz smeteného
materiálu.
Tel.: 388 323 755
Vladimír Chum,
stavební technik
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Úspěšné zpívání
Z pěvecké soutěže
Výherci školního kola v sólovém zpěvu se zúčastnili okrskového
kola ve Vimperku, a to ve středu 26. března. Celkem zde soutěžilo asi
80 dětí z 9 škol: Vimperk – T. G. Masaryka, Vimperk – Smetanova,
Vimperk – gymnázium, Horní Vltavice, Čkyně, Stachy, Borová Lada,
Sv. Maří a Vacov.
V 0. kategorii soutěžili ze ZŠ Vacov Jindřich Špejzl, Nikola
Šturmová a Veronika Jírovcová. Tato kategorie je nepostupová, končí
tedy okrskovým kolem. Jindřich Špejzl obsadil 1.místo.
I. kategorie (4. a 5. třída) byla nejpočetnější, soutěžilo zde 24 dětí.
Z Vacova tuto kategorii zastupovali Adam Mézsáros, Martin Lukáš a
Lukáš Chrstoš. I v této kategorii jsme zaznamenali úspěchy. Adam
Mézsáros a Martin Lukáš získali první místa a oba postupují do
okresního kola.
Ve II. kategorii (6. a 7. třída) soutěžily Adriana Jírovcová, Lada
Šperlová a Adéla Štěrbová. Tato kategorie měla 20 soutěžících.
Nejlépe uspěla Adéla Štěrbová – získala 3. místo.
III. kategorie je určena pro žáky 8. a 9. tříd, kteří ještě rádi zpívají
lidové písničky. Z vacovské školy si zde zazpívala Iveta Hořejšová a
ve velmi silné konkurenci obstála. Vyzpívala si 2. místo.
IV. kategorie je otevřená rovněž pro 8. a 9. třídy, ale soutěží se s
umělými písněmi. Vacov zastoupily Iva Jopková a Iveta Hořejšová.
Obě byly úspěšné. Iva Jopková získala 3. místo a Iveta Hořejšová
vybojovala 1. místo s postupem do okr esního kola.
Všechna získaná ocenění jsou obrovským úspěchem pro
vacovskou školu. Potěšila nás i pochvala od poroty, že úroveň zpěvu
dětí ve Vacově narůstá a že to dětem „moc pěkně zpívá“. Vítězům
budeme držet pěstě koncem dubna, kdy se zúčastní okresního kola v
Prachaticích.
Mgr. Jana Voldřichová

Vlaky ve Vacově
Z besedy se
spisovatelem
Romanem Kozákem

Ač se to zdá skoro nemožné, ve středu 9.4.2014 přijely do
Vacova vlaky. Bylo jich mnoho - parní, elektrické, staré, pomalé
rychlé, oranžové, červené, pohádkové a ještě mnoho dalších. Jedno
měly společné, koleje jim do Vacova položil spisovatel Roman
Kozák, kter ý železnicí žije a př ijel dětem vypr ávět pohádky ze
šumavských lokálek. V obecní knihovně bylo ten den opravdu rušno.
Ozýval se pískot píšťalky výpravčího, zvuk lokomotivy a k tomu
dětský hlahol. Hodina zajímavé besedy utekla tak rychle, že pan
spisovatel nestačil ani odpovědět na všechny zvídavé otázky. Bylo
vidět, že s vlakem se naši malí čtenáři opravu nesetkávají každý den,
a tak je to vše velmi zajímalo.
I když beseda rychle utekla a pan Kozák odjel, zůstaly nám v
knihovně dvě knihy pohádek ze šumavských lokálek, které si mohou
půjčit nejen děti.
Pavla Valtová, knihovnice
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ZUŠ Vimperk rozšíří činnost i ve Vacově
Naše základní umělecká škola byla vedením obce Vacov na podzim r. 2012 oslovena, zda
by bylo možné otevřít ve Vacově pobočku ZUŠ Vimperk. Myšlenka to byla výborná, ale jistě
tehdy nikdo nevěděl, jak složitá cesta k tomu povede. ZUŠ Vimperk totiž musela požádat o
navýšení svojí celkové kapacity žáků a také o povolení zřídit další místo poskytovaného
vzdělávání ve Vacově. K tomu všemu bylo zapotřebí množství formulářů, schvalovacích
dokumentů od místních samospráv a vyjádření Krajské hygienické správy. Na podzim r. 2013
záměr schválila Rada Jihočeského kraje a žádost byla postoupena Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, které vydalo 1. 4. 2014 kladné stanovisko.
Co tedy čeká na vacovské děti, které budou mít zájem navštěvovat základní uměleckou
školu? Nejprve je to zápis. Nejedná se ovšem o pouhé formální zapsání jako při vstupu do ZŠ,
ale o vykonání talentové zkoušky, při které budou zjišťovány hudební předpoklady uchazečů
(zpěv písně, rytmus, sluchová analýza). První zápis (předzápis) již proběhl v únoru a byl určen
pro děti, které se chystají do 1. třídy ZŠ, př. budou mít odklad. Pro další uchazeče pořádáme
řádný zápis ve čtvrtek 29. 5. od 16.00 hodin do 17.00 hodin př ímo v budově ZŠ Vacov.
Přijímáme žáky od pěti let. Ve Vacově budeme od 1. 9. 2014 zajišťovat výuku v hudebním
oboru, konkr étně pak hr u na dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna,
klarinet, saxofon) a hru na klavír. J istě se zatím jedná o nabídku možná r elativně malou,
ale v naší škole dbáme zejména na kvalitu výuky a tu mohou zajistit pouze kvalifikovaní
pedagogové pro příslušný hudební nástroj. Určitě se v budoucnu bude nabídka rozšiřovat.
Součástí nástrojové výuky je také hudební teorie (hudební přípravka nebo hudební nauka),
kterou samozřejmě také budeme vyučovat přímo ve Vacově. Celou naši nabídku vyučovaných
oborů a hudebních nástrojů a další důležité informace najdete na našich webových stránkách
www.zusvimperk.cz. Pokud vám dělalo potíže dojíždět za uměleckým vzděláváním vašich dětí
mimo Vacov nebo jste kvůli dojíždění svoje dítě do „ZUŠKY“ nedávali, máte nyní příležitost
navštěvovat výuku přímo v obci Vacov. Počet přijímaných žáků je kapacitně omezen, proto
přijďte k zápisu. Pokud by někomu termín nevyhovoval, kontaktujte nás a dohodneme
individuální zkoušku.
Bc. Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk

Fotosoutěž
V měsíci únoru jsme se přihlásili do fotosoutěže Chaty Lanovka o školní výlet zdarma.
Fotografii, kterou můžete vidět na snímku vlevo, jsme pořídili ve skiareálu Lipno př i
lyžařském kurzu. V průběhu celého měsíce března
probíhalo na internetu hlasování o nejoriginálnější
fotografii. Do soutěže se přihlásilo několik školních/
třídních kolektivů. V internetovém hlasování se nám s
naší fotografií podařilo zabodovat a zvítězit.
Naši žáci se mohou těšit na dvoudenní výlet na
Lipno, ubytování v Chatě Lanovka, vstup na Stezku
korunami stromů Lipno, vstup do Aquaworldu Lipno
na 2 hodiny a pro každého kartu hosta LIPNO CARD
– to vše zdarma.
Mgr. Jakub Vilánek
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Z knihovny

Pozvánky na akce:
SDH Vacov srdečně zve na
III. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU
všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů,
sraz dne 1.5.2014 v 10.00 hod. na autobusovém nádraží ve Vacově.
Vítáni jsou občané s mávátky a transparenty.
Po zakončení jízdy malé občerstvení u rybníčku ve Vlkonicích.

Nové knihy
Tomáš Řepka
Neuhýbám
Inna Rottová
Případ zeleného hadru
Dana Rusková
Mlžná tvrz
Jana Moravcová
Letí, letí andělíček
W a Ch. Awdry
O mašince Tomášovi
Disney
Medvídek Pú jde k
lékaři
Disney
Jak se Púovi zdálo o
slonisku

*****
Obec Vacov srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
ve čtvrtek 1.5.2014.
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je ve 14.40 hod.,
předpokládaný odjezd v 15.20 hod.
*****
SDH Vacov srdečně zve
všechny příznivce požárního sportu na
HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ,
která se uskuteční dne 10.5.2014 od 11,30 hod.
u koupaliště v Rohanově.
Miroslav Molitor, velitel okrsku

Josef Maránek, starosta okrsku
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Tel.: 388 431 270

V měsíci březnu 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Slámová Anděla

Miřetice

83 let

Mužík Miloš

Javorník

81 let

Mikešová Josefa

Benešova Hora

70 let

Vácha Jan

Rohanov

70 let

Velkoborský Kateřina Lhota nad Rohanovem 70 let
Tutter Jiří

Vlkonice

70 let

E-mail:
knihovn@vacov.cz
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.
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. Věra Česánková.

*****
Farní společenství ve Vacově
srdečně zve na koncert ke Dni matek
v neděli 11.5.2014
v kostele sv. Mikuláše od 15.00 h.
Účinkující: Eva Kordíková - příčná flétna
Ani Manukjan Vardanjanová - zpěv
Jan Tláskal - varhany

Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
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

•

Prodám pozemek v k.ú. Vlkonice u Vacova. Par celní číslo 333/17 a 404/7. Větší
pozemek, cena dohodou. Tel.: 606 767 228.

•

Prodám pozemek na výstavbu RD v obci Kr ušlov, kr ásný výhled, 1250 m², elektřina
zavedena k hranici pozemku, cena dohodou. Tel. 602 412 445.

•

Geodetická kancelář GEODEST-PLUS-Ing. Jaroslav Grabmüller ve Vacově, Vimper ku a
Strakonicích provádí veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčování hranic,
výškopisné plány atd., vše na www.geodestplus.cz, tel.: 602 454 572 nebo 380 120 103.

•

Pronajmu novou gar sonku ve Vacově. Volná ihned, tel.: 606 552 961.

•

Pronajmu pr ostor cca 55 m², vhodné k bydlení i podnikání, tel.: 606 552 961.

•

Máme Štěstí na náměstí ve Vacově. Sr dečně vás všechny zvu do nově otevř eného
second handu.
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Chovatelův dvorek
„... duben, ještě tam budem!“, toto pokračování březnové pranostiky je letos,
díky teplému jaru, zcela neplatné. I když chovatelé ve vacovské Chovatelně by
se určitě měli báječně, protože je nově opravený komín a kamna by jistě dobře
táhla. Ve vylepšování Chovatelny budeme dále pokračovat. Tolik malá vsuvka
o činnosti a teď k tématu slíbenému v minulém příspěvku.
Téma smutné, ale nutné. Černá můra všech králíkářů - králičí mor. Jde o
velmi rychlé onemocnění - inkubace je do tří dnů od nakažení. Projeví se krvácením z nosu,
křečemi, králík naříká a velmi rychle hyne během pár hodin. Na rozdíl od řady ostatních
onemocnění králíků, která se dají více-méně léčit, je králičí mor téměř na 100% smrtelný a funguje
pouze důsledná prevence. Původcem tohoto hemoragického onemocnění je virus (kalicivirus),
který je přenosný přímým dotykem, ale i pící, vodou, hmyzem a pod.. Cokoli se dostane do
kontaktu s nákazou, může ji šířit. Dobrá zpráva je, že virus není
příliš odolný a zabírají na něj dezinfekční prostředky, takže i
čistota chovatelského zařízení je účinnou součástí prevence.
Nejdůležitější je ale vakcinace prováděná veterinářem po
6. týdnu stáří králíčat. Vakcinují se pouze zdr avá zvíř ata,
pro oslabená může být vakcinace zatěžující. Po deseti dnech
získá králík imunitu, která vydrží po dobu jednoho roku.
Zodpovědný chovatel nechává preventivně očkovat každých šest
měsíců. Ať tedy naši králíci jen spokojeně dupou.
kalifornští králíci
Jaroslav Kubát

Zahájení jarní části soutěže týmu A
Tým A má za sebou první 4 utkání z jarní části soutěže a na jeho kontě
přibylo 5 bodů.
Úvodní zápas sehráli hráči na domácí půdě s týmem SK Čtyři Dvory.
Natěšení byli jak hráči, tak i diváci, kterých se sešlo na vacovské poměry
nebývalé množství. Výsledek 2 : 2 znamenal první jarní bod. Za domácí skóroval
Jarda Ketzer a Viktor Valta.
Následovalo 16. kolo, které se hrálo v Netolicích. Výsledek 4 : 0 pro domácí byl
pro naše hráče zdrcující.
12.dubna se ukázali hráči opět domácímu publiku a opět zápas skončil remízou. Tentokráte
naším soupeřem byl tým TJ Nová ves - Brloh. Po ukončení zápasu ukazovala světelná tabule stav
1 : 1. Náš tým si tedy připsal další bod zásluhou Petra Vojtíška, který dal jediný gól domácích.
Poslední zápas se hrál v sobotu před Velikonocemi. Do Hrdějovic jeli naši oslabení o dva
středové hráče a s obavou o výsledek. O to radostnější byl návrat. SK Vacov porazil na domácím
hřišti Slavoj Hrdějovice 1 : 0 brankou Františka Čtvrtníka z trestného kopu. Náš tým je po 18. kole
v tabulce na 6. místě s 28 body.
V neděli 27.4.2014 čeká hráče týmu A soupeř z čela tabulky, a to FK Spartak Kaplice.
Zveme všechny fotbalové fanoušky, zápas začíná v 17.00 hod.
Pavla Valtová

