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Oznámení
MUDr. M. Kučerová,
která zajišťuje v
našem zdravotním
středisku praxi dětské
lékařky, upozorňuje
rodiče, kteří
ještě nezaregistrovali
děti po ukončení
činnosti předchozí
lékařky, že tak mohou
učinit nyní
v její ordinaci.
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Z obecního úřadu
Dne 25.6.2015 proběhlo od 19.00 hod. zasedání Zastupitelstva obce Vacov, a to čtvrté
v tomto funkčním období. Př ítomno bylo 11 z 15 zvolených zastupitelů, 4 byli ř ádně
omluveni. Starosta po formálním úvodu přednesl návrh programu tohoto zasedání, který
zastupitelé v následném hlasování schválili.
Informace ze zasedání:
•
Bod 3 a 4 se týkal „Účetní závěrky za rok 2014“ a „Závěrečného účtu za rok 2014“.
K oběma bodům obdrželi zastupitelé související materiály v předstihu před zasedáním a dále
byly vyvěšeny na úřední desce obce Vacov. Tyto body jsou každoročně na programu
zastupitelstva vždy po předchozím přezkumu hospodaření obce. Audit za kalendářní rok
2014 provedli v květnu 2015 pověření pracovníci KÚJčK. Při tomto komplexním přezkumu
hospodaření nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Starosta při této příležitosti
poděkoval všem zainteresovaným pracovníkům, zejména pak Ing. Haně Slancové, protože
podstatná část prováděného přezkumu se vždy týká ekonomiky obce.
Zastupitelé poté oba dokumenty schválili bez připomínek.
•
Další bod se týkal záměru revitalizace druhé části náměstí (nad tarasem). Starosta v krátkosti
připomněl dosavadní kroky provedené v této záležitosti. Na zasedání v červnu 2014 (minulé
volební období) schválili zastupitelé studii revitalizace zpracovanou ateliérem PM-a (Ing.
arch. Karel Poucha). Předpokládaný dotační program však nebyl vyhlášen, proto ani nebylo
pokračováno v dalším stupni projektové dokumentace.
Rámcový rozpočet vycházející z této studie přesáhl částku 17 mil. Kč a nejsou v něm ještě
veškeré demoliční (bourací) činnosti v upravovaném prostoru. Protože se jedná o velmi
citlivou záležitost v centru obce, která bude na očích nejen našim občanům, ale i
návštěvníkům řadu dalších let, starosta tuto věc opětovně předložil i nově zvolenému
zastupitelstvu (k dispozici byla stávající zpracovaná studie). Dále poznamenal, že relativně
větší šanci na podporu mají obvykle projekty s „přiměřeným“, spíše nižším rozpočtem - dle
podmínek konkrétního programu.
Následovala rozprava k tomuto tématu. Diskutováno bylo zejména o:
- smysluplném (racionálním) využití objektu, kter ý by měl být v r evitalizovaném
prostoru vybudován (důraz byl kladen zejména na minimální režie v souvislosti s provozem
této budovy);
- potřebnosti či nepotřebnosti určité budovy v r evitalizovaném pr ostor u. Star osta
k této otázce poznamenal, že bez zamýšleného objektu by zřejmě byla podstatně menší šance
na získání dotace. Je vždy nutno dostát podmínkám konkrétního programu. Pouze
z vlastního rozpočtu by obec revitalizaci předmětného prostoru (i bez budovy) mohla těžko
realizovat;
- stávající hasičské nádrži. Star osta podal infor maci zastupitelům, že již není evidována
ve zdrojích požární vody, a ta v ní řadu let již v podstatě není (nebo jen minimální
množství).
Starosta závěrem vyzval zastupitele, aby do tří týdnů předložili případné náměty a návrhy na
využití zamýšleného objektu i revitalizovaného prostranství.
V usnesení k tomuto bodu bylo uloženo starostovi zajistit další dva až tři architektonické
návrhy řešení podoby druhé části náměstí na základě podmínek (námětů) zadaných obcí. Ty
pak budou následně předloženy zastupitelům.
V bodě 8 byl zastupitelům předložen návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na výměnu části vodovodního řadu v majetku obce Vacov na území obce
Vrbice. Realizační náklady této akce činily 848.092,- Kč. Obec Vacov získala na základě
předloženého projektu a žádosti o dotaci 500.000,- Kč. Protože se jedná o záležitost, která
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Žádáme opozdilce,
kteří ještě nezaplatili
poplatek za odvoz
komunálního odpadu
a roční poplatky za psy,
aby tak učinili
neprodleně.

bude sloužit výhradně občanům obce Vrbice, obec Vrbice poskytne na základě předchozího
ujednání obci Vacov dotaci ve výši 348.092,- Kč.
Zastupitelé předložený návrh smlouvy schválili.
•
V rámci výstupů stavební komise byly řešeny prodeje pozemků, změny územního plánu,
věcné břemeno apod. - viz. zveřejněné usnesení z tohoto zastupitelstva.
•
V bodě různé starosta informoval o současných aktivitách obecního úřadu (viz. níže - z další
činnosti).
Poté proběhla krátká diskuze na téma:
- kanalizace Bošice,
- herní prvky v zahradě MŠ.
Závěrem popřál starosta zastupitelům pěknou dovolenou a načerpání dalších sil do pracovního
procesu.
Z další činnosti:
•
Firma Swietelsky stavební s.r.o. provedla opravu místní komunikace z Miřetic do Ptákovy
Lhoty. Dokončeny budou ještě lokální opr avy na úseku, kde nedošlo ke kompletní
obnově povrchu. V rámci akce byl řešen i odvod dešťových vod v Miřeticích a Ptákově
Lhotě. Uvedené práce byly vysoutěženy za 2.622.218,- Kč. Dotace, kterou se podařilo na tuto
akci získat, pokryje cca 85 % této částky.
•
Firma Swietelsky stavební s.r.o. dále opravila komunikaci na Javorníku, a to k rotundě
sv. Antonína. Povrch byl opatřen kompaktním materiálem (tzv. jednomletkou) a uválcován.
Za tyto práce obec zaplatila 78.803,- Kč.
•
Firma Swietelsky stavební s.r.o. demontovala na Javorníku (naproti penzionu Podlesí)
stávající rozbité rigolníky a na jejich místo instalovala nové. Osazeny byly v tomto
prostoru též velké „stylové“ kameny a nové dřevěné koryto. Dřevěné koryto zhotovili
pan Miroslav Bejček s panem Milanem Vintrem a stejně tak vyhledali zmíněné dekorativní
kameny. Upravený prostor v této frekventované části Javorníka vypadá velmi hezky. Za tyto
práce, včetně potřebné techniky (jeřábu) zaplatila obec cca 105.000,- Kč
•
V měsíci srpnu budou zahájeny práce v souvislosti s vybudováním dětského hřiště na sídlišti
Vlkonice. Ani v tomto r oce se bohužel nepodař ilo získat na tuto akci dotaci. Hř iště bude
proto financováno pouze z rozpočtu obce. Výběrové řízení na dodavatele hracích prvků
i stavebních prací již proběhlo.
•
Společnost Čevak České Budějovice provedla výměnu části vodovodního řadu v majetku
obce Vacov, a to na území obce Vr bice - viz. bod ze zastupitelstva obce.
•
Kladně byla vyhodnocena žádost o dotaci z grantu vyhlášeného SFŽP. Obec získala dotaci
ve výši 2.963.682,- Kč.
Pořízena bude mobilní technika (motorové vozidlo, ocelové kontejnery a plastové
kompostéry). Realizační náklady činí 3.206.098,- Kč, cca 90 % této částky bude hrazeno
ze získané dotace. Výběrové řízení na dodavatele již proběhlo.
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Za účasti technického ředitele společnosti Čevak a.s. Ing. Lipolda proběhla pracovní schůzka
ve věci chystané rekonstrukce ČOV ve Vlkonicích. Stávající stav je již velmi špatný, zejména při
suchém počasí, kdy nedochází k naředění odpadních vod. Jedná se o finančně náročnou akci.
Dotační program by měl být SFŽP vyhlášen v měsíci říjnu. Probíhá příprava veškeré požadované
dokumentace.
Kulový blesk způsobil značnou destrukci přečerpávací stanice (vodojemu) vody pod
Javorníkem. Zničeno bylo technologické zařízení a stejně tak poškozena budova. Škody dosahují
dle dosavadních zjištění téměř 750.000,- Kč.
Společnost Čevak postupně pracuje na zprovoznění tohoto zařízení v předchozím režimu.
Obec na této budově též financuje nezbytnou výměnu střešní konstrukce (krovu), kterou provádí
firma Mipo pana Miloslava Potužníka.
Pracovníci obce mimo jiné uklízeli místní komunikace po nedávné krátké, ale dosti devastující
vichřici.
Miroslav Roučka, starosta obce

Fotbalohraní bavilo i pomáhalo

Pořádná porce gólů, přes tisícovku spokojených diváků a hvězdný Real Top Praha v čele
s kapitánem Vojtou Dykem. Tak vypadalo II. Fotbalohraní, které se odehrálo na konci července
ve Vacově. Charitativní fotbalová exhibice nabídla zábavu pro celou rodinu. Důležité však je, že se
podařilo vybrat 50.000 Kč, které zástupci obou týmů předali Základní škole ve Vacově, aby za tuto
částku pořídila speciální pomůcky pro nevidomého chlapce. „Jsme rádi, že se diváci bavili a navíc
jsme společně podpořili dobrou věc. To je nejdůležitější výsledek celého Fotbalohr aní. Děkujeme
všem, co přišli,“ shodli se organizátoři akce Václav Hanzlík a Viktor Valta.
Hned na začátku zápasu obdržel kapitán Realu Top Praha Vojtěch Dyk od domácích dárek ke
30. narozeninám – dres SK Vacov s číslem 30 a vlastní jmenovkou, přítomní diváci mu navíc společně
zazpívali. „Třeba ho jednou obleču,“ smál se oslavenec.
Na hřišti si oba týmy vůbec nic nedarovaly a hrálo se v poměrně ostrém tempu. Konečný
výsledek 8:8 opravdu nebyl dopředu domluvený, což potvrzovala bouřlivá oslava vyrovnávacího gólu,
který vstřelil sportovní moderátor TV Nova Michal Hrdlička minutu před koncem zápasu.
V následujícím penaltovém rozstřelu ukázali pevnější nervy fotbalisté Vacova a získali do svého
držení zbrusu nový Prezidentský pohár. Šmicer, Jankulovski, Mádl, Bárta či Ulich slíbili, že příští rok
zkusí nablýskanou trofej získat pro sebe.
„Velké poděkování patří všem dobrovolníkům z řad vacovských fotbalistů, hasičů i hasiček.
Stejně tak bychom rádi vyzdvihli pomoc všech sponzorů, kterým rovněž děkujeme,“ uzavřeli
pořadatelé.
Mgr. Václav Hanzlík
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Ze školy
Projekt I. stupně ZŠ a MŠ Vacov „Cesta není hřiště II“
Na začátku školního roku 2014/2015 obdržela naše škola grant Jihočeského kraje. Jihočeský
kraj tímto grantem podporuje co největší účast dětí na výuce na dětských dopravních hřištích.
Děti patří mezi skupinu nejvíce ohrožených účastníků provozu na pozemních komunikacích.

V rámci našeho projektu „Cesta není hřiště II“, který navazoval na loňský projekt, navštívily děti
z I. stupně dopravní hřiště v Prachaticích. Policejní tisková mluvčí por. Bc. Martina Joklová nejdříve
s dětmi zopakovala nejen dopravní značky, ale i vybavení cyklisty a pravidla bezpečné jízdy.
Po teoretické části si všichni vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti.
Na dopravním hřišti děti poznávaly, kdo nerespektuje pravidla silničního provozu, a tím
ohrožuje sebe i ostatní. Děti si hravou formou rozvíjely teoretické vědomosti, praktické znalosti
a hlavně správné chování při pohybu na našich komunikacích.
Poděkování patří Jihočeskému kraji za poskytnutý grant, který jsme při realizaci využili.
Mgr. Pavlína Kopáčiková

55. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – 29.5. – 4.6.2015
V rámci festivalu a jeho bohatého doprovodného programu byl vyhlášen již 18. ročník
mezinárodní výtvarné soutěže pro děti a mládež se zrakovým postižením s názvem „Radost tvořit.“
Daniel Klas získal 1. místo ve své kategorii do 7 let s dílem „Vlakem do pohádky“. Děkuji za
podporu a za uskutečnění snu všem svým kolegyním v MŠ Vacov a rodině Klasových.

Švihelová Lucie, asistent pedagoga
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Pozvánky na akce:

Z knihovny

Nové knihy
Od autorky
Anny Vlčkové
Obk Vacov dostala
darem knihu
Krása na prodej.
Její děj se odehrává v
devatenáctém století
na Šumavě.
Robert H. Lustig
Cukr náš zabiják
Marek Kerles
Člověk a klíště
Emil Knitzl
Zmizelá Šumava
Helena Soukupová
Svatá Anežka Česká
Pro děti
Disney
Pampeliška
Goofy a kouzelná ryba
Báječný svět zvířat
Egmont
Velká kniha o mašince
Tomášovi
Vojtěch Steklač
Dobrodružství
Mořských vlků
Pavel Žiška
O botě, která si šlapala
na jazyk

SK Vacov
zve
na III. ročník Memoriálu Ivana Ketzera
ve čtvrtek 27. 8. 2015 v 16.30 hod.
Turnaj odehrají 4 mužstva mladších žáků.
Přijďte podpořit domácí tým a vzpomenout
na vacovskou fotbalovou legendu.
*****
Cesta pohádkový lesem dětský orientační cyklistický závod a jízda zručnosti.
V sobotu 22.8.2015
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Javorník.
Startovné 20,- Kč.
Závod je vhodný pro všechny děti.
Kategorie:
do 6 let - jízda zručnosti na hřišti spojená s plněním zábavných úkolů
od 6 let - orientační cyklozávod pohádkovým lesem na 3 km trati
Program:
registrace nutná předem na www.javornickypazdrivec.cz
Start:
kategorie MTB happeningu pro dospělé - Javornický pazdřivec:10:00 hod.
kategorie děti - 10:45 hod., registrace na místě 8:30 - 9:30 hod.
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Společenská kronika
V měsíci červnu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Tel.: 388 431 270
E-mail:
knihovna@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. Lenka Špejzlová.

Balvínová Marie

Miřetice

85 let

Vacík Václav

Vacov

84 let

Krajánková Zdeňka

DD Kůsov

82 let

Pšeničková Eliška

Vlkonice

81 let

Havlová Marie

Vlkonice

80 let

Jelínek Antonín

Rohanov

80 let

Kordíková Dagmar

Miřetice

80 let

Mikešová Marta

Miřetice

80 let

Horová Marie

Vlkonice

75 let

Novák Bohumil

Miřetice

75 let

Názory přispěvatelů

Paulová Růžena

Javorník

75 let

nemusí vždy souhlasit

Potužníková Květoslava

Vlkonice

75 let

s názory redakce.

Chocholatá Libuše

Vlkonice

70 let

Jelínek Ladislav

Čábuze

70 let

Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

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
Provádím podlahářské práce, stěr ky, vinyly, lina, kober ce a plovoucí podlahy.
Možnost dodání materiálu. Tel.: 722 081 585.
Prodám levně tlakovou hadici 3/4" , délka 25 m, ponor né čer padlo s navíjecím
stojanem. Tel.: 775 147 432
Právní poradenství a pr ávní služby, zpr acování smluv, ser vis př i př evodech
nemovitostí, správa nemovitostí, realitní služby, administrativa. Tel.: 777 313 700.
Provádím zednické a obkladačské pr áce, popř . dr obné r ekonstr ukce.
Tel.: 607 869 863.
Vážení občané, informujeme vás o možnosti odkoupení lesního pozemku - holiny v kú
Čábuze, parcelní číslo 404, výměra 9.562 m². Cena k jednání 4,- Kč/m². V případě zájmu
volejte na tel. číslo 730 172 333 nebo pište prostřednictví emailu na envici@seznam.cz
Nově otevřená kavárna v Penzionu u Pr ášků, nekuř ácká s dětským koutkem.
Pstruhařství Mlýny hledá zaměstnance do HPP na volné pr acovní pozice: pr odej a
zpracování ryb; řidič. Info na tel.: 603 888 542, email info@pstruharstvi.cz
Prodám osobní automobil Audi A4 Quatr o, obsah 1,8 benzín, cena 30.000,- Kč, rok
výroby 1995. Tel.: 777 313 700.

Stránka 8

Chovatelův dvorek
Po našem jarním seriálku o holubech a holubaření je na čase změnit trochu téma. V minulém
příspěvku zazněl dotaz, zda mají chovatelé králíků ve správný čas vakcinované letošní jarní
přírůstky, a tak se můžeme věnovat zrovna králíkům. Seznámíme se s plemeny
u našich chovatelů nejvíce oblíbenými a opět se v první řadě zaměříme na
původní česká plemena. Těch není sice tolik, jako plemen holubích, ale několik
přece, a i dvě plemena moravská. Známe tedy Českého albína, Českého červeného
králíka, Českého černopesíkatého, Českého luštiče, Českého strakáče
a Moravského bílého hnědookého a Moravského modrého králíka. První podle
abecedy je Český albín, a tak několik slov právě o něm. Jedná se o středně
velkého králíka s váhou cca 4-5 kg. Bílé zbarvení
kvalitní husté kožky s lesklými pesíky a červené
oko je hlavním znakem tohoto plemene. Další
znaky, jako velké lžicovité ucho, stavba těla,
hlavy a další, jsou již pro znalce a není třeba je
více rozvádět. Poprvé bylo toto plemeno
představeno na výstavě v Kročehlavech v roce
1928 jejich šlechtitelem dr. Žofkou. Uznáno jako
plemeno bylo až v roce 1931. Jak dr. Žofka
k vytvoření standardu došel a která plemena
použil, bohužel není dochováno. Z výchozích
plemen zúročil pouze vlastnosti pro toto plemeno
charakteristické a to pěkná stavba s rychlým
přírůstkem, kvalitní zmasilost, dostatečná plodnost (cca 8 králíčat ve vrhu je nejobvyklejších) a
velmi dobrá mléčnost samic zajišťující bezproblémový odchov. Nepominutelná je také mírnost
tohoto plemene.
I na naší tradiční pouťové výstavě by měl být Český albín k vidění. Tento příspěvek je
vlastně poslední příležitostí pozvat všechny zájemce o chov domácích zvířat právě na tuto
naši tradiční výstavu, a tak jste všichni srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu v neděli
9. srpna 2015 v pr ostor ách naší Chovatelny.
Jaroslav Kubát

