Výročí v červenci
5. 7. 863 – Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu.
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše
jako Soluňští bratři, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také
Slovanští věrozvěstové. V r ámci své misie na Velké Mor avě
prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk (pro který
Konstantin vytvořil písmo hlaholici). Papež Lev XIII. je v roce 1880
svatořečil, a roku 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy.
Navíc jsou i hlavními patrony Moravy.
Svatý Konstantin (řecky Κωνσταντίνος, Konstantinos), zvaný Filosof
(827 v Soluni – 14. února 869 v Římě), mladší z obou bratrů, byl
jedním z nejvýznamnějších učenců své doby, vynikajícím teologem,
řečníkem a polyglotem. Působil jako profesor filosofie v
Konstantinopoli,
úspěšně
vedl
několik
zahraničních
náboženskopolitických misí a mnoho teologických disputací. Krátce
před svou smrtí žil v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril (řecky
Κύριλλος, Kyrillos; latinsky Cyrillus), pod nímž je známější.
Svatý Metoděj (řecky Μεθόδιος, Methodios; latinsky Methodius) (813
v Soluni – 6. dubna 885 na Moravě), křestním jménem Michal, starší
bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem,
později mnichem v klášteře, kde přijal jméno Metoděj. Během
společného pobytu v klášteře se stal patrně nejbližším
spolupracovníkem svého bratra, se kterým se pak účastní zahraničních
cest ve službách Byzance. Po Konstantinově smrti se ujal vedení
velkomoravské misie a završil jejich společné dílo, které hájil až do
své smrti. Jedním z jeho největších úspěchů bylo zřízení moravskopanonské arcidiecéze, jejímž prvním arcibiskupem se stal.
Celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy, nyní nad jejich
biskupskou hodností nepanuje shoda. Až do poloviny 19. století byli
svatí Cyril a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a
Strachota. Crha vzniklo z Cyril; Strachota špatným překladem: řecké
Methodios bylo mylně přikloněno k latinskému metus („ strach“ ) a
přeloženo.
https://cs.wikipedia.org
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Z obecního úřadu
Dne 16. 6. 2016 proběhlo 10. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Přítomno bylo
12 zastupitelů, 3 se předem omluvili. Starosta přednesl návrh programu jednání, který byl
přítomnými zastupiteli schválen.
Informace z jednání Zastupitelstva obce Vacov
•

Na červnovém zasedání patří každoročně mezi hlavní body účetní uzávěrka a závěrečný účet
obce za př edchozí kalendář ní r ok. K oběma bodům byly př edem zaslány zastupitelům
poměrně rozsáhlé materiály. Dokumenty byly též zveřejněny na vývěsní tabuli a webových
stránkách obce Vacov. Oba body jsou předloženy zastupitelům vždy po přezkumu
hospodaření obce pověřenými pracovníky KÚJčK. Závěrečný audit byl na OÚ Vacov
proveden ve dnech 25. a 26. 4. 2016. Starosta poznamenal, že stejně jako v roce minulém,
ani tentokráte nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky v hospodaření obce za rok 2015.
Při této příležitosti poděkoval pracovníkům obce, zejména pak Ing. Haně Slancové, za
odvedenou práci. Velká část přezkumu se vždy týká ekonomické oblasti.
K 31. 12. 2015 měla obec na svých účtech více než 12 mil. Kč a neměla žádný úvěr.
V roce 2015 bylo vypsáno velmi málo dotačních programů, zejména těch s podporou EU.
Proto bylo cílem vytvořit určitou finanční rezervu na další období, kdy jsou v plánu finančně
poměrně náročné akce (ČOV Vlkonice, revitalizace II. části centra Vacova, revitalizace
rybníka pod ČOV Vlkonice atd.). Po projednání těchto bodů zastupitelé schválili závěrečný
účet za rok 2015 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015, a to
bez výhrad.

•

V dalším bodě zastupitelé schválili dofinancování projektu „Opatření ke snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení“ z r ozpočtu obce, a to v limitní částce 300.000,- Kč.
Zhruba v této výši získala obec na tuto akci dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu.

•

Na programu ZO byl též nákup nového osobního automobilu pro potřeby obce. Nákup vozu
byl zařazen do rozpočtu obce na rok 2016. Po jeho dodání dojde v nejbližší době ke zrušení
vozu Felicia, který je již ve velmi špatném stavu. Obec v souvislosti s tímto záměrem
oslovila 3 dodavatele. Nejnižší prodejní cenu dodala firma AUTO Ševčík c. z. spol. s. r. o.,
a to ve výši 434.486,- Kč včetně DPH. Dodán bude vůz OCTAVIA Style 1.4 TSI - 110 kW.
Skutečností je, že další dvě nabídky byly vyšší o velmi malou částku. Zastupitelé nákup
osobního vozu schválili.

•

V rámci bodu „Výstupy stavební komise“ zastupitelé schválili Ing. Martině Němečkové
prodej pozemku o výměře 35 m², který je funkčně spojený se zahradou u č. p. 114 Vlkonice.
Zastupitelé dále schválili nabytí nemovitostí - pozemkových parcel o celkové ploše 8.645 m²
v k. ú. Vacov, lokalita „Pod dubem“. Tyto pozemky odkoupí obec Vacov na základě
smlouvy o budoucí smlouvě kupní od Římskokatolické farnosti Vacov, která je vlastníkem
těchto pozemků. Obec zde vybudovala infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů.
V současné době připravuje Biskupství českobudějovické kupní smlouvu. Cílem je, aby byly
tyto pozemky v co nejkratší době k dispozici dalším zájemcům o výstavbu.

Po předneseném souhrnu usnesení z tohoto zasedání starosta poděkoval zastupitelům za účast a
popřál hezkou dovolenou a bezpečný návrat z cest.
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23.7.2016 III.
Vacovské fotbalohraní
30.7.2016 Dětská
noční hasičská soutěž

Další informace:
•

Obec Vacov využila první možnosti v novém programovacím období a předložila projekt
se žádostí o dotaci na rekonstrukci ČOV ve Vlkonicích, na kter ou je napojena téměř
jedna třetina obyvatel naší obce. Udělená výjimka na stávající provoz končí v tomto roce.
V minulém programovacím období naše obec neměla možnost na Státním fondu životního
prostředí o dotaci na tuto akci žádat. Toto bylo umožněno pouze obcím s dvěma tisíci a
více trvale hlášených obyvatel.
Žádost předložená již v závěru minulého roku byla úspěšně vyhodnocena a obec získala
dotaci ve výši 63,75 % realizačních nákladů.
V této souvislosti již proběhlo výběrové řízení na dodavatele této stavby. V případě
splnění stanovených kritérií byla rozhodující nabídková cena. Dodáno bylo sedm
nabídek, jedna byla z hodnocení vyřazena. Ani po výzvě nevyjasnila zjištěné rozpory v
nabídce. Nejvýhodnější nabídku, a to ve výši 18.677.149,77 bez DPH, dodalo „Sdružení
ČOV Vlkonice“ zastoupené firmou Auböck s. r. o. Další, téměř 1 mil. Kč, činí výdaje
za projektové činnosti, technický dozor na zhotovení díla, autorský dozor, administraci
projektu atd. Zastupitelé na zasedání dne 19. 5. 2016 schválili smlouvu o dílo s touto
firmou a pověřili starostu jejím podpisem. Zahájení prací je stanoveno na červenec
2016, dokončení pak v říjnu 2017.

•

V období letních prázdnin proběhne výměna střešní krytiny na budově tělocvičny u ZŠ,
včetně statického zesílení stropní konstrukce této budovy. Náklady na tuto akci činí cca
830.000,- Kč včetně DPH. Obec získala z grantu vyhlášeného KÚJčK 200.000,- Kč.

•

Komise pro výběr provozovatele kempu Rohanov upřednostnila nabídku předloženou paní
M. Střechovou a panem J. Houdou z Kašperských Hor.
Rada obce toto doporučení na svém zasedání dne 30. 5. 2016 akceptovala a pověřila
starostu vypracováním pachtovní smlouvy. V současné době je již nádrž napuštěna a
bude zahájen provoz.

•

V návaznosti na rekonstrukci ČOV Vlkonice byl vypracován projekt na revitalizaci
Vlkonického rybníka. Kdysi kr ásný r ybník s pěkným okolím již ř adu let slouží jako
dočišťovací nádrž pod stávající ČOV. Cílem je, po rekonstrukci čističky, tento rybník
odbahnit a provést úpravu stávající hráze, včetně jeho okolí. Projekt se žádostí o dotaci a
všemi požadovanými přílohami je v současné době ve vyhodnocovacím procesu na
Ministerstvu zemědělství.
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•

Projektové i další činnosti probíhají v souladu se záměrem revitalizace centra Vacova - II.
etapa. Vyhlášení pr ogr amu, ve kter ém by obec mohla žádat o ur čitou dotaci na tuto
akci, se předpokládá v září tohoto roku.

•

Firma Swietelski s. r. o. provádí na všech místních komunikacích v obci opravy výtluků a
jiných poškození. V tomto r oce se nebudou z finančních důvodů pr ovádět žádné nové
celistvé asfaltové povrchy. Vyhlášení dotačního programu na opravy MK se předpokládá až v
druhé polovině tohoto roku.
Miroslav Roučka, starosta obce

Ze školy
3. místo v Dopravní soutěži mladých cyklistů
Klára Matoušová, Lucie Rychtářová, Milan Sliacký a Adam Mészáros vybojovali krásné 3.
místo v okresním kole soutěže v Prachaticích. Mladí cyklisté museli zvládnout jízdu zručnosti,
testy z pravidel silničního provozu, jízdu na dopravním hřišti a poskytnout první pomoc.
Soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy a všem cyklistům přeji hodně kilometrů bez
nehod.

2. místo v soutěži mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 12. května se naši žáci zúčastnili soutěže hlídek „Mladých zdravotníků“ v
Prachaticích. Mladí zdravotníci z 12 škol postupně prošli pět stanovišť, kde si poradili s běžnými i
složitějšími poraněními a úrazy, s nimiž se mohou setkat v reálném životě – zlomenina nohy,
tepenné krvácení, amputace prstu, bodnutí nožem, bezvědomí, opařenina… Za ošetření úrazů
dostávala hlídka body trestné, za transport raněných a obvazovou techniku body plusové.
Mladší hlídka ve složení Aneta Lešáková, Nikola Šturmová, Klára Appeltová, Lukáš Mauric a
Adam Ševčík si z Prachatic přivezli báječné 2. místo. Starší hlídka obdržela trestných bodů více a
obsadila desáté místo.
Mladým zdravotníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy a paní Nové za spolupráci při
přípravě na tuto soutěž.

Mgr. Pavlína Kopáčiková
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Vítání občánků
Obřadní síň ve Vacově byla v květnovém nedělním dopoledni ve slavnostním. Paní Mgr.
Pavlína Kopáčiková zastoupila dlouhodobě nepřítomného starostu a přivítala pět nových občánků
naší obce (2 chlapce a 3 děvčátka), kteří se narodili od posledního vítání. Děti z mateřské a
základní školy tradičně slavnost zkrášlily svým půvabným vystoupením pod vedením svých
učitelek Bc. Terezy Kovářové a Bc. Jany Škopkové.
Po krátkém projevu a podpisech rodičů do pamětní knihy následovalo nezbytné fotografování
a předání finančního příspěvku obce, květiny a tradiční dřevěné hračky od místního dlouholetého
sponzora, firmy MIVA.
Přejeme novým občánkům i jejich rodinám pohodový život samý úsměv a již se těšíme na
vítání podzimní, kam již máme také tři nová miminka.
Na webových stránkách obce a na www.youtube.com můžete zhlédnout krátkou prezentaci, kterou
z akce připravila paní Veronika Šťastná.
Jana Blatná, matrikářka

Olga Moravcová, Vlkonice

Elen Mourková, Rohanov

Tomáš Novotný, Benešova Hora

dětský sbor

Jan Jonáš Rod, Vacov

Viktorie Roušarová,
Benešova Hora
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Pozvánky na akce:

Z knihovny

Nové knihy
Felix Francis
Vyděrač
Katie Fforde
Flořin úděl
Erle Stanley Gardner
Případ pozlaceného
zlata

III. Vacovské fotbalohraní
Po úspěchu předchozích dvou ročníků je tady pokračování.
Populární zpěvák a herec, a teď již kmenový hráč SK Vacov,
Vojta Dyk opět přiváží tým Realu Top Praha,
který vyzve v charitativním zápase SK Vacov.
V sobotu 23. července od 14.00 hod.
se můžete těšit na celou řadu hvězd, atrakce pro děti i bohatý
doprovodný program.
Vstupné je 50,- Kč.
Výtěžek celé akce bude věnován na dobročinné účely.
Případní sponzoři, kteří by chtěli podpořit celou akci, jsou samozřejmě
vítáni a mohou se přihlásit u organizátorů V. Hanzlíka a V. Valty
nebo na tel. čísle 602 168 063.

Wilbur Smith
Diamantová cesta
Lovci diamantů
Patrick Taylor
Doktore, to je ale
kotrmelec!
Pro děti
Jo Nesbo
Doktor Proktor a vana
času
Doktor Proktor a prdící
prášek
Jeff Kinney
Deník malého
poseroutky 10.
Ondřej Fibich
Ze Šumavy špalíček
pohádek a básniček
*****
Ve dnech
1. - 3. 8. 2016
bude knihovna
uzavřena

*****
SDH Benešova Hora zve
všechny občany na
X. ročník dětské noční soutěže
„Memoriál Václava Maurice“
konaný v sobotu 30. 7. 2016 od 20.00 hod.
na hasičské dráze v Benešově Hoře
nad Autoservisem Reindl. Přijďte podpořit skvělé sportovní výkony
od našich nejmenších až po ty starší.
*****
Obec Vacov připravuje koncert
JAKUBA SMOLÍKA
dne 28. 10. 2016 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově.
Vstupné 300,- Kč.
Vstupenky je možné rezervovat v obecní knihovně,
Pavla Valtová, tel.: 388 431 270.
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Společenská kronika
V měsíci květnu 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Chumová Ludmila

DD Kůsov

95 let

Klímová Božena

Rohanov

89 let

Koubová Růžena

Miřetice

85 let

Hadrava Stanislav

Rohanov

84 let

Vacík Václav

Čábuze

82 let

Kůsová Růžena

DD Kůsov

79 let

Matoušková Lydie

Vlkonice

70 let

V souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů uvádíme,
že ten, kdo nechce být uváděn ve společenské kronice Vacovského
zpravodaje, má možnost toto nahlásit na OÚ - Pavla Valtová,
tel. 388 431 270.

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.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

.

Inzerce
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Pasování prvňáčků na čtenáře
26 dětí z první třídy Základní školy a mateřské školy ve Vacově bylo v úterý 21. 6. 2016
odpoledne v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostně povýšeno pasováním do řádu
čtenářského. Poté, co děti krásnou ukázkou hodiny čtení prokázaly, že umějí číst, byly pasovány.
Rytíř Marek z Písmenkového království je historickým mečem a formulí „Milá Aničko, Pepíčku
atd. … , ve jménu všech krásných knih Tě pasuji na rytíře čtenářského řádu a prohlašuji Tě za
čtenáře. Buď dobrým čtenářem a ochráncem všech knih.“ povýšil do řádu čtenářského.
Při slavnostním slibu děti knihovnici přislíbily, že budou mít knihy rády a že se o ně budou
dobře starat. Po slibu pak získaly průkazku do knihovny, knihu Hynka Klimka Mezi námi draky,
placku s nápisem „Už jsem čtenář“ a něco sladkého pro sladší čtení. Po pasování se děti odebraly
do knihovny. Slavnostním klíčem, který si připravily ve škole, odemkly pro sebe knihovnu.
Vybraly si zde a půjčily svou první knihu z knihovny.
Věříme, že se dětem bude v naší knihovně líbit, že jim čtení knih přiroste k srdci a že se
budeme pravidelně setkávat při dalších návštěvách.

Pavla Valtová, knihovnice

Chovatelův dvorek
Po obsáhlejším seznámení s Českým strakáčem se vracíme k plemenům dosti
výjimečným. Totiž dalším v pořadí z národních plemen je králík Moravský bílý
hnědooký. Jedná se o jedno z nejmladších plemen, kdy jeho šlechtění bylo
zahájeno v roce 1972 na popud z bývalé NDR, kde byl zájem o vyšlechtění
králíka s bílou kožkou, ale odolnějšího než albínistické typy.
Ing. Jaroslav Fingerland tuto informaci přenesl pomocí článku v časopisu Chovatel do
tehdejšího Československa a několik chovatelů z Otaslavic u Prostějova se pustilo do šlechtění. Již
v roce 1973 bylo odprezentováno několik jedinců bílé barvy s hnědým okem po křížení Činčily
malé a Žlutého stříbřitého. V roce 1975 byl tento králík v Brně na výstavě uveden jako novinka
pod názvem Vídeňský bílý hnědooký a byl zařazen mezi malá plemena. Po výkyvech v zájmu
chovatelů o toto plemeno bylo nakonec prosazeno uznání tohoto plemena pod názvem Moravský
bílý hnědooký opět s nemalým přispěním již zmíněného Ing. Fingerlanda, který v roce 1984
zpracoval vzorník tohoto plemene již pod současným názvem. Dalším šlechtěním pak byla
následně zvýšena jeho hmotnost, a tak bylo toto plemeno v roce 1994 přeřazeno mezi střední
plemena. Tolik ze zajímavé historie a příště o vzhledu a chovu.
Jaroslav Kubát

