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Výročí v únoru
10. 2. 1842 - předvedl strojník Samuel Colt první funkční exemplář
bubínkového revolveru (nechal si jej patentovat již v roce 1834).
Zprvu bylo možné vystřelit jen dvě rány za sebou, klasický šes*ranný
kolt učinil z Colta jednoho z nejbohatších mužů USA.
11. 2. 1893 - podepsal císař Fran*šek Josef I. zákon o pražské asanaci.
Z důvodu zlepšení hygienických podmínek obyvatel a celkového
ozdravění rozrůstajícího se města měla být na státní útraty zbořena
celá čtvrť Josefov a velká část Starého Města. Tento záměr byl jistě
rozumný, velikost původně plánované asanace se zdá být dnes však
neuvěřitelná. Podle schváleného projektu mělo být Václavské náměs:
prodlouženo až k řece Vltavě a jako velkolepý bulvár vést dál přes
most Svatopluka Čecha až k Vítěznému náměs: v Dejvicích. Zbořeno
mělo být např. Stavovské divadlo či všechny domy v okolí Týnského
chrámu. Samotný kostel měl stát uprostřed zeleně, v novém
staroměstském parku. Pro* asanaci takového rozsahu okamžitě
protestovali mnozí obyvatelé Prahy i významné osobnos*. Všechny
původní plány nakonec realizovány nebyly, přesto byla pražská
asanace velkolepou stavební akcí - probíhala až do počátku první
světové války. Zbořeno bylo nakonec 600 domů.
13. 2. 1958 – ÚV KSČ vydalo tajnou směrnici, jež stanovovala třídní
původ studentů jako rozhodné kritérium pro přijímací řízení na střední
a vysoké školy.
21. 2. 1989 - byl disident Václav Havel za to, že položil na památku
upáleného Jana Palacha ky*ci k pomníku sv. Václava, odsouzen k
nepodmíněnému trestu odně: svobody v délce trvání deví* měsíců.
26. 2. 1993 - došlo k prvnímu závažnému atentátu na budovy
Světového centra v New Yorku. V dodávce v podzemní garáži pod
jedním z dvojice mrakodrapů explodovala trhavina, šest lidí bylo
zabito a více než tři sta zraněno. K atentátu se přihlásili islámš:
extrémisté.
h ps://cs.wikipedia.org
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Z obecního úřadu
Dne 15. 12. 2016 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období.
Přítomno bylo všech 15 zvolených zastupitelů. Starosta po formálním úvodu informoval zastupitele
o plnění úkolů z minulého zastupitelstva a poté přednesl návrh programu jednání. Zastupitelé
přednesený návrh schválili.
Informace ze zasedání:
•

Bod 3 se týkal rozpočtu obce na rok 2017. Zastupitelé obdrželi materiál předem k
prostudování a byl v souladu se zákonem též zveřejněn na úřední desce. Starosta ve stručnos*
zdůvodnil předložený návrh rozpočtu a dále pak vysvětlil, proč byl rozpočet tentokráte
sestaven jako schodkový. Důvodem je skutečnost, že čerpání schválených dotačních
prostředků na „Rekonstrukci ČOV Vlkonice“ ve výši 12.500.000,- Kč (63 % realizačních
nákladů) nebylo dosud otevřeno. Jediná věc, která tomu brání, je stanovená výše platby za
stočné poskytovatelem dotace, tj. Státním fondem životního prostředí (dále jen SFŽP). Výše
platby vychází z metodiky tohoto dotačního programu a obec jakožto příjemce je povinna toto
akceptovat. Výpočet stočného se odvíjí od ﬁnanční hodnoty kanalizační infrastruktury obce
(dle metodiky Min. zemědělství již činí bez ČOV Vlkonice 120 mil. Kč), dále stanovené
životnos* tohoto majetku (jak čás* stavební, tak i technologické) a množství odpadních vod
vypouštěných do veřejné kanalizace (to je rela*vně malé). Vybrané stočné by pak mělo v
plném rozsahu zajis*t potřebné ﬁnanční prostředky na veškerou údržbu a obnovu této
infrastruktury. Naše stávající stočné bylo vyhodnoceno jako nedostačující (podhodnocené) a
požadováno je navýšení dle metodiky tohoto dotačního programu. V současné době se jedná s
příslušnými pracovníky SFŽP o umožnění doﬁnancování požadovaného stočného z rozpočtu
obce. Znamená to, že by část stočného za občany zapla*la obec ze svého rozpočtu. Zda
tomuto požadavku bude vyhověno, za:m nelze předjímat (nejedná se o standartní záležitost).
Pozn.: Pokud by obec získala dotaci na vodovod ze Státního fondu životního prostředí či
Ministerstva zemědělství, nastala by znovu obdobná situace u stanovení výše vodného.
Ing. Hana Slancová poté informovala zastupitele, že aktuální stav na účtech obce k
30. 11. 2016 byl 16.216.179,81 Kč. S částkou o málo nižší by obec měla přejít do roku 2017.
Zastupitelstvo poté schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový v této výši:
Příjmy……………….28.571.000,- Kč
Výdaje……………… 37.178.000,- Kč
Financování…………..8.607.000,- Kč
Schodek rozpočtu bude ﬁnancován z přebytku hospodaření minulých let a schválenou dotací
(po jejím uvolnění) ve výši cca 12.500.000,- Kč.
ZO dále schválilo inves5ční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vacov na rok 2017 ve výši 2.600.000,- Kč.

•

V bodě 4 přednesl starosta krátký komentář k předloženému návrhu rozpočtového výhledu na
období 2018-2019. Jsou v něm uvedeny ﬁnančně náročnější záměry obce (např. revitalizace
centra Vacova - II. etapa, modernizace místních komunikací, obnova vodohospodářské
infrastruktury, revitalizace vlkonického rybníka, turis*cká infrastruktura, využi: půdního
prostoru v budově ZŠ, nákup techniky pro SDH apod.). Většina těchto záměrů závisí na získání
určitých dotačních prostředků. Zastupitelé vzali předložený výhled na vědomí.

•

Na zasedání ZO č. 12 dne 16. 11. 2016 byl zastupiteli schválen projekt „Parkových úprav centra
Vacova“ po případné demolici stávajících objektů nad tarasem. Zastupitelé nyní schválili
podání žádos5 o dotaci na demolici budov čp. 57 a čp. 70 do programu „Podpora revitalizace
území“.
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4. 2. 2017 Schůze ČRS
11. 2. 2017 Sportovní hry
Javorník
18. 2. 2017 Obecní ples
26. 2. 2017 Masopustní průvod
Přečín
28. 2. 2017 Masopustní
veselice

Jako vždy na prosincovém zasedání ZO bylo na programu vodné a stočné na následující rok.
V předs hu se touto problema kou zabývala již rada obce. Cena vodného a stočného se odvíjí
jednak od skutečně vynaložených nákladů v souvislos s provozem této infrastruktury a dále se
musí brát na zřetel tzv. „Plán obnovy vodovodů a kanalizací“. Ten stanovuje obci (majiteli
vodohospodářské infrastruktury) vytvářet v rámci vodného a stočného potřebné ﬁnanční
prostředky na její údržbu a obnovu. Hodnota naší vodohospodářské infrastruktury (VI) dle
metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství činí více než 230 mil. Kč. Z toho zhruba jednu
polovinu tvoří část vodovodní a druhou pak kanalizační. MZe ani SFŽP to ž na prostou údržbu či
obnovu VI dotace neposkytují. O dotaci lze žádat v případě, že předmětný projekt řeší kanalizaci
tam, kde doposud nebyla, příp. napojení dalších nemovitos=. I v tomto případě je však nutno
splnit stanovená kritéria konkrétního programu. Mezi rozhodující posuzované faktory patří
mimo jiné i ﬁnanční náklady projektu přepočtené na jednoho odkanalizovaného obyvatele. Pro
příklad uvádím: Odkanalizování určité čás obce bude stát 10 mil. Kč (ČOV + přivaděč). Tento
projekt vyřeší odkanalizování 40 obyvatel. Náklad na odkanalizování jednoho obyvatele tak činí
250.000,- Kč. Takovýto projekt také nemá v podstatě šanci na podporu (velmi malá efek vita).
Toto uvádím i proto, že sdělovací prostředky často hrnou informace o prak cky
„nevyčerpatelných dotačních penězích“, o které si stačí prostě říci. Většinou jsou to však
informace nejen velmi povrchní, ale přímo zavádějící. To určitě potvrdí řada žadatelů o takové
peníze. Proto se obec snaží údržbu a obnovu VI řešit i svépomocí, příp. ve spolupráci s
provozovatelem, společnos= ČEVAK a.s. Takto se postupně např. opravují vodojemy. Po
rozpravě k tomuto bodu zastupitelé schválili vodné a stočné na rok 2017. Pevné složky platby za
tuto službu zůstaly na úrovni roku 2016. U 1 m³ pitné vody došlo k nárůstu ceny o 1,32 Kč a u
1 m³ odpadní vody o 2,88 Kč (ceny jsou včetně DPH).

Tabulka cen vodného a stočného
Pevná složka (Kč/měsíc)

Pohyblivá složka (Kč/m³)

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Cena v roce 2016 s DPH 15%

34,02

30,19

64,21

34,43

22,59

57,02

Schválená cena v roce 2017 s
DPH 15%

34,02

30,19

64,21

35,75

25,47

61,22
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•

Zastupitelé neschválili ﬁnancování telefonní budky na náměs= ve Vacově požadované
společnos= Telefonica a.s. Tato budka již v podstatě ztra la svou původní potřebnost a
nezřídka slouží k odložení různého odpadu.

•

Starosta závěrem informoval zastupitele o zachování stejné výše ceny za svoz a likvidaci
komunálního odpadu společnos= Rumpold s.r.o. jako v roce 2016. Zástupci společnos
zároveň upozornili na velmi špatné třídění separovaného odpadu v naší obci. Této
problema ce bude více věnováno v některém dalším čísle Vacovského zpravodaje.
Miroslav Roučka, starosta obce

Ze školy
Florbalový úspěch
V listopadu se družstvo chlapců z 8. a 9. třídy účastnilo okrskového kola ﬂorbalového
turnaje ve Vimperku. Zde jsme vyřadili silné vimperské školy, Volary i Zdíkov, a postoupili do kola
okresního. Tam jsme po pě zápasech (Gymnázium Vimperk 1:2 a 3:0, ZŠ Zlatá stezka Pracha ce
4:1 a 3:0 a ZŠ Národní Pracha ce 1:1) hráli se ZŠ Národní poslední zápas celého turnaje o celkové
vítězství a postup do kraje. Zápas jsme zvládli, zvítězili 2:1 a postoupili jsme tak do krajského kola.
Krajské kolo se konalo 11. 1. 2017 v Kaplici. Úroveň ﬂorbalových zápasů v krajském kole byla
o poznání vyšší. Naši soupeři (vítězové svých krajů) byli: ZŠ Máj České Budějovice, Milevsko,
Soběslav, Kardašova Řečice, Povážská Strakonice a domácí Kaplice. Ve skupině jsme prohráli s
Českými Budějovicemi i Kardašovou Řečicí. Musíme sportovně uznat, že soupeři byli lepší a
zvítězili zaslouženě. V posledním zápase jsme remizovali se Strakonicemi a skončili jsme na 5. až
8. místě. Už postup do krajského kola byl velkým úspěchem. Trochu mrzí, že se alespoň ty
Strakonice nepodařilo porazit.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy náleží těmto žákům: Lukáš Vintr, Jiří Bubík, Fedor
Tachajev, David Makas, Zdeněk Kotrbatý, Karel Procházka a Lukáš Chrstoš. Poděkování patří také
panu Novákovi za zapůjčení vozidla.
Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele
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Nocování ve škole
Týden před Štědrým dnem si užili prvňáci, druháci a třeťáci „Vánoční spaní“ ve škole.
V pátek večer si místo aktovek a penálů přinesli spacáky, karimatky, baterky, prskavky a jiné
důležité věci na nocování s kamarády ve třídě. Po ubytování se všichni vydali na mrazivou večerní
procházku po Vacově. U vánočního stromu na náměs= si zazpívali koledy, přáli si přání a před
školou prskali prskavky. Po návratu všechny zahřál „Vánoční dětský punč“, cukroví od maminek
chutnalo báječně, ale nejvíce se všichni těšili na stezku odvahy. Někdo vyrazil sám, jiný
strašidelnou cestu po škole prošel s kamarádem. Na začátku výpravy se bál úplně každý, u
někoho se objevily i slzičky. Po návratu se všichni chlubili, že to nic nebylo, že se vůbec nebáli.
Čert, u kterého dě podepisovaly slib, však tvrdil něco jiného.

Mgr. Pavlína Kopáčiková
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Pozvánky na akce:

Z knihovny

Nové knihy
Lisa Jackson
Připravena zemřít
Strach zemřít
Hrobař
Vyvolená k smr
Noc před=m
Hana WhiMon
Anežka Česká
Frederick Forsyth
Vypravěč
Eliška HaškováCoolidge
Pět amerických
prezidentů, česká
babička a já
Danielle Steel
Vzácné dary
Magda Váňová
Nebýt sám
Marie Poledňáková
Ten, kdo tě miloval
Marta Davouze
Loď v Bretani
Pro děP
Ladislav Špaček
Dědečku, už chodím do
školy
Hynek Klimek
Strašidlář - Mezi námi

Tělovýchovný spolek Javorník
za podpory Javornického rozvojového spolku
pořádá dne 11. 2. 2017
v době od 10.30 do 16.00 hod.
v lyžařském areálu Javorník
ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 2017
v disciplíně dvoukolového slalomu na lyžích nebo snowboardu.
Závody jsou určeny pro všechny věkové kategorie počínaje přípravkou až
po dospělé. Propozice závodu a způsob podání přihlášky zájemci najdou
na www.tj-javornik.cz

*****
Sbor dobrovolných hasičů Přečín srdečně zve všechny občany na
MASOPUSTNÍ PRŮVOD PŘEČÍNEM
v neděli 26. 2. 2017 od 14.00 hod.
a na
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELICI
v úterý 28. 2. 2017 od 19.00 hod.
v obecním sále ve Vacově, masky jsou vítány!!!
.
*****
Obec Vacov a ZŠ a MŠ Vacov srdečně zvou na
DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 18. 3. 2017 od 14.00 hod.
v obecním sále ve Vacově.
Odpoledne plné reje masek, soutěží a her.
Vstupné dobrovolné.
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Společenská kronika
V měsíci prosinci 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:
Caisová Zdeňka

Benešova Hora

83 let

Uhlíř Josef

Milíkov

82 let

Němcová Jarmila

Vlkonice

75 let

Houdek Josef

Přečín

70 let

Kunc Karel

Žár

70 let

Vodehnal Jaroslav

Přečín

70 let

Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/
Distribuce: Prostřednictvím list.
zásilky Českou poštou do všech domácnos' 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
krá(t příspěvky přispěvatelů.

Poděkování
Děkujeme všem hasičům, kteří zasahovali 18. prosince 2016
u požáru naší garáže v Peckově.
Díky jejich zásahu došlo k rychlému uhašení požáru. Tím se
zamezilo dalším škodám, které mohl požár způsobit.
manželé Spiritovi

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.
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Chovatelův dvorek
Tak se po vánočních svátcích opět setkáváme nad řádky chovatelova dvorka. Věřím,
že Silvestr byl bujarý a veselý, a že nový rok nám všem přinese pěkné a šťastné chvíle.
Vacovš' chovatelé již mají jednu takovouto chvíli za sebou. První neděli po Novém
roce se sešli na své výroční valné hromadě, hodnoHli uplynulý rok a plánovali další
činnost. O to s větší chu', když se náš počet po delší době zvýšil. Požádali o členství a
byli přijaH tři noví členové (dvě členky). Bohužel ale požádali o ukončení členství dva
členové, spíše z administraHvních důvodů, ale s příslibem další úzké spolupráce, a tak konečná
bilance je navýšení členské základny pouze o jednoho člena. I tak, díky za to! V uplynulém roce bylo
vzhledem k měnící se legislaHvě zřizování a fungování spolků jako je náš chovatelský, hodně
povinnos' vůči všem možným státním úřadům a insHtucím, a tak mimořádné ocenění patří našemu
jednateli, příteli Štérovi za bravurní zvládnu' všech těchto, mnohdy ne zcela jednoduchých, úkolů.
V přímé činnosH máme před sebou další vylepšování chovatelny, realizaci tradičních pouťových
prezentačních výstav a samozřejmě v neposlední řadě správnou péči o své chovy, jejich rozšiřování a
zkvalitňování, a hlavně pro myšlenky chovatelství získávání dalších a dalších příznivců. Všichni jste
vítáni!
Jaroslav Kubát
Ptačí chřipka - informace Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj
Obecné zásady ochrany člověka před nákazou
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba:
•
chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
•
poučit děH, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží,
•
nezpracovávat nemocnou drůbež,
•
dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
•
informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
•
ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. - zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo
nemocnými ptáky,
•
při zahraničních cestách do rizikových oblasH posHžených ptačí chřipkou se vyhýbat trhům s
drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro
kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů,
tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy. Ideální je:
•
drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
•
slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
•
v chovech, kde není možno zajisHt chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší
možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
•
krmivo a vodu umísHt uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
•
pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
•
pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup
volně žijící ptáci,
•
venkovní vodní nádrže dle možnosH chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
•
pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
•
zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
•
oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
•
nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.

