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Výročí v květnu
1. 5. 1887 - Švýcarský podnikatel Julius Maggi začal s průmyslovou
výrobou polévkového koření. Jeho zázračný ochucovač polévek a
omáček se stal populární v celé Evropě.
5. 5. 1922 - Namontoval osmnác letý Američan George Fost do dveří
auta Ford model T první autorádio na světě. O pět let později začala
ﬁrma Storage Ba,ery ve Philadelphii s průmyslovou výrobou autorádií.
25. 5. 1935 - Americký atlet Jesse Owens vytvořil při sportovních hrách v
Michiganu během 45 minut čtyři světové rekordy - při běhu na 100
yardů, na 220 yardů, na 220 yardů překážek a jako první překonal při
skoku do dálky hranici 8 metrů. Tento poslední rekord nebyl překonán 33
let.
8. 5. 1945 - Němcům se během dopoledne podařilo obsadit okrajové
čás Prahy a Pražské povstání bylo velmi ohroženo. V rozhodující chvíli
Čechům pomohli významně vlasovci - příslušníci tzv. Rudé
osvobozenecké armády, která se pod vedením A. A. Vlasova pokoušela
bojovat pro stalinskému režimu. Zástupci České národní rady podepsali
s německým vedením protokol o provedení kapitulace německých
branných sil právě 8. května.
Protože Československo neosvobodila pouze Rudá ,armáda, ale západní
část Čech obsadila už vojska 3. americké armády generála Pa,ona (a na
osvobozování naší vlas se alespoň zčás podíleli vojáci téměř všech
zemí pro fašis cké koalice), byl název československého státního svátku
9. května „Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou“
změněn v roce 1990 na „Den osvobození od fašismu“. V roce 1991 se
datum svátku posunulo v kalendáři o jeden den zpět, na 8. května.
2. 5. 1990 - Federální shromáždění zrušilo trest smr+.
Rok do kapsy
Oznámení:
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství
oznamuje, že ve dnech 27. 4. 2017 - 14. 5. 2017 bude částečná uzavírka
na silnici II. třídy mezi obcemi Vacov a Vrbice. Provoz bude převeden do
jednoho jízdního pruhu.

Číslo 4
24. dubna 2017

Uvnitř tohoto vydání:
Z obecního úřadu

2-3

Ze školy

4-5

Z knihovny
Pozvánky na akce

6

Společenská kronika
Inzerce

7

Chovatelův dvorek
Inzerce

8

SVOZ ŽELEZNÉHO
ŠROTU
Upozorňujeme
občany, že ve dnech
6. 5. až 8. 5. 2017
je možno shromáždit
pouze železný šrot
na obvyklých místech
v obci. Odvoz šrotu
bude proveden ve
dnech
9. 5. a 10. 5. 2017.
Po tomto termínu již
svoz nebude
proveden.
Odvoz těžších
předmětů je možno
dojednat na tel. čísle
388 323 755.
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Z obecního úřadu
Dne 30. 3. 2017 proběhlo 14. zasedání ZO Vacov v tomto volebním období. Přítomno bylo 13
zastupitelů, 2 byli omluveni. Po formálním úvodu starosta přednesl návrh programu jednání, který
zastupitelé schválili.
Informace ze zasedání:
•
Bod 3 se týkal záměru koupě nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Vacov. Starosta
připomněl, že již na zasedání v prosinci 2016 bylo schváleno podání žádos o dotaci na nákup
nové CAS, včetně povinného doﬁnancování z rozpočtu obce. Tato žádost však nebyla
podpořena. V rámci Jihočeského kraje získal dotaci na novou cisternu pouze jeden SDH. V tomto
případě rozhodly preferenční body udělené krajskou hodnoPcí komisí. Ty může udělit pouze
jednomu žadateli. Starosta proto navrhuje předložit žádost opětovně v roce 2017. Tím, že je
žádost podána podruhé, získává při hodnocení o jeden bod více.
Po tomto komentáři zastupitelé schválili podání žádos o dotaci na nákup nového hasičského
vozidla - cisterny v roce 2017. Zároveň též schválili (v případě kladného vyhodnocení žádos )
doﬁnancování automobilu z rozpočtu obce v limitní částce 2,5 mil. Kč.
•
V bodě 4 starosta informoval zastupitele o možnos podání žádos o dotaci též na nákup
nového dopravního automobilu pro SDH Benešova Hora. SDH Vacov tuto možnost nemá,
dopravní automobil již vlastní. Finanční spoluúčast obce, v případě úspěšnos žádos , činí cca
200.000 - 250.000 Kč v případě, že nový automobil bude stát 1 až 1,4 mil. Kč (dle výbavy). I v
tomto případě zastupitelé schválili podání žádos o dotaci na dopravní automobil pro SDH
Benešova Hora a doﬁnancování povinné spoluúčas žadatele z rozpočtu obce.
•
V bodě 5 starosta informoval zastupitele o dosavadním jednání o výši stočného v souvislos+ s
přiznanou dotací na „Rekonstrukci ČOV Vlkonice“. Určitá informace k této záležitos již byla
zveřejněna v lednovém Vacovském zpravodaji po zasedání ZO č. 13, dne 15. 12. 2016. Dle platné
legisla vy (Plán ﬁnancování obnovy vodohospodářské infrastruktury) je požadováno, aby
potřebné ﬁnanční prostředky na údržbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury (VI) byly
zajištěny z vodného a stočného vybraného od uživatelů této infrastruktury, což jsou z převážné
čás občané. Hodnota naší rozsáhlé VI činí dle metodiky MZe více než 230 mil. Kč. Z toho cca
130 mil. Kč je část kanalizační (včetně ČOV Vlkonice). Obec by pak dle zmíněné legisla vy měla
alokovat na obnovu kanalizační sítě od roku 2029 každoročně 1.750.000 Kč. Aby tyto prostředky
byly vybrány pouze formou stočného, muselo by činit cca 90 Kč/m³. Protože se jedná o poměrně
vysokou částku, požádala obec SFŽP o umožnění doﬁnancování uvedeného stočného ze svého
rozpočtu. Této žádos však nebylo vyhověno. Argumentováno bylo mimo jiné i tzv. „stanovenou
výší sociální únosnos “ ceny pro vodné a stočné dle podmínek OPŽP 2014 - 2020.
Ta momentálně činí pro Jihočeský kraj 104,85 Kč/m³ vč. DPH.
V této záležitos již proběhla četná korespondence i osobní jednání na SFŽP. Poslední se
uskutečnilo v Praze dne 3. 4. 2017 za účas ředitele sekce řízení OPŽP Mgr. Mar na Kubiceho,
ředitele odboru provozování vodohospodářské infrastruktury Mgr. Jakuba Němce, a zástupce
výkonného ředitele Svazu měst a obcí Ing. Dana Jiránka. Ten byl o této kauze podrobně
informován a požádán o případnou pomoc. Z jeho inicia vy se uskutečnila výše zmíněná
schůzka. Na více než hodinovém jednání byly dohodnuty další kroky, které by při dodržení
platné legisla vy umožnily nastavit pro obec „přijatelné řešení“. Zastupitelé v usnesení k
tomuto bodu neschválili harmonogram navyšování stočného s cílovou částkou 90,37 Kč v roce
2029 a pověřili starostu dalším jednáním v této záležitos .
•
V bodě 6 zastupitelé schválili Obecně závazné vyhlášky, které stanoví společný školský obvod a
společný obvod mateřské školy. O vytvoření společného školského obvodu požádaly obce
Drážov a Vrbice.
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26. 4. 2017 Beseda s E. Kintzlem
29. 4. 2017 Slet čarodějnic
1. 5. 2017 Traktoriáda
3. 5. 2017 Zápis do MŠ
4. 5. 2017 Konvoj histor. vozidel
11. 5. 2017 Akademie ke Dni matek
16. 5. 2017 Zápis do ZUŠ
1. 6. 2017 Zájezd pro seniory

V bodě 7 podal pan Fran šek Hůle informaci o současném stavu změny č. 3 ÚP Vacov a jejího
projednávání na OÚ Vacov dne 23. 2. 2017.
Na základě žádos ředitele ZŠ a MŠ Vacov zastupitelé schválili „Rozšíření doplňkové činnos ZŠ a
MŠ Vacov„. Ta se týká možnos zřízení příměstského tábora v době prázdnin a pronájmu
nebytových prostor (tělocvičny). ZO uložilo starostovi řešit toto usnesení formou „Dodatku č. 1
ke Zřizovací lis ně ZŠ a MŠ Vacov“.

Další informace :
•
Přes řadu urgencí ze strany obce nedošlo dosud k naplnění „Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“
mezí Římskokatolickou farnos< Vacov a obcí Vacov, týkající se pozemků „Pod dubem“, které
byly římskokatolické farnos navráceny v rámci res tucí v roce 2016. Dle výše uvedené smlouvy
mělo dojít k prodeji těchto pozemků obci Vacov do třice dnů od jejich naby< římskokatolickou
farnos<. Tato záležitost však není dořešena ani po více než roce. Biskupství českobudějovické
nechalo vyhotovit již tři znalecké posudky na předmětné pozemky. Jejich ﬁnanční rozptyl však
činil téměř 2 mil. Kč. Na OÚ Vacov se uskutečnilo (po zaslaném dopise na Biskupství
českobudějovické) osobní jednání. Ze strany zástupců biskupství došlo k příslibu urychleného
dořešení této kauzy. Neúměrné protahování odrazuje potencionální zájemce o koupi pozemků
na výstavbu RD v této lokalitě.
•
Kladně byl vyhodnocen projekt se žádos< o dotaci na demolici nefunkčních objektů v centru
Vacova čp. 57 a čp. 70. Položkový rozpočet činí necelé 2 mil. Kč, přiznaná dotace je ve výši
70 % realizačních nákladů, 30 % je povinná spoluúčast obce. Nyní se vyhotovují další
požadované dokumenty.
•
Podpořen byl též projekt se žádos< o dotaci na rekonstrukci místní komunikace ve Vlkonicích (od
domu paní Machové pře kopec ke hřbitovu). Předpokládané náklady (dle projektu) činí
1.750.000,- Kč. Schválená dotace je ve výši jedné poloviny této částky. Dalších 50 % musí dopla t
obec ze svého rozpočtu.
•
Ve vyhodnocovacím procesu je také projekt se žádos3 o dotaci na rekonstrukci půdních prostor v
budově ZŠ Vacov, včetně zřízení bezbariérového přístupu. Součás< projektu je i potřebné
vybavení nově zřizovaných učeben. Jedná se o záměr ﬁnančně velmi nákladný.
•
V rámci dotačních programů OPŽP byl též předložen projekt se žádos< o dotaci na revitalizaci a
obnovu zeleně v obci. Technické záležitos byly před jeho zpracováním konzultovány s
pracovníky Agentury ochrany přírody z Českých Budějovic.
•
V technické přípravě je projekt na rekonstrukci místní komunikace v Rohanově. Řešen je úsek od
státní silnice před Rohanovem, kolem hospody a dále k Ekosportu s vyústěním na hlavní silnici
nad Rohanovem. Cílem je jeho předložení do vhodného dotačního programu.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Dětský karneval
Ukončení letošní zimní taneční sezóny patřilo dětem. Obec Vacov
spolu s MŠ a ZŠ Vacov uspořádala tradiční dětský karneval. Počet malých
masek se i letos blížil ke stovce. Spolu s doprovodem maminek, ta<nků,
babiček a dědečků pak hravě naplnily krásně vyzdobený sál. DJ Natálka
pouštěla neúnavně hudbu, Klaun a Mim nenechali dě chvilinku bez
pohybu, soutěže a milé prodavačky v obchůdku směňovaly zboží za
žetony jak na běžícím páse.
Po tříhodinovém úsilí v soutěžení, hraní a tancování odcházeli
všichni spokojeně domů, zvláště když se k tomu vyhrála i nějaká cena
v tombole nebo nakoupila za získané žetónky v místním karnevalovém
obchůdku.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří do tomboly přispěli a organizátorům za obětování
volného času.
Pavla Valtová

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Vacov
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 15 dě< se
svými rodiči a některé dě přišly i se svými sourozenci. Vždy za doprovodu paní učitelky z 1. stupně
plnili předškoláčci různé úkoly: přednášeli básničku nebo zpívali písničku, poznávali geometrické
tvary, malovali postavu, poznávali pohádky a zvířátka, pohráli si s matema ckou představivos< a na
interak vní tabuli určovali počet a barvy. Na konci celého zkoušení čekaly na dě drobné dárky, které
pro ně připravili žáci naší školy, dále pak pamětní list pro pěknou vzpomínku na tento den. Také
děvčata z 9. třídy měla pro dě překvapení a to chodbu plnou her a soutěží, nechybělo ani malé
občerstvení. Zápis proběhl v hezké a přátelské atmosféře a budoucí prvňáčci byli velice šikovní.
Těšíme se na další společné zážitky a přejeme všem novým školákům úspěšný start.
Mgr. Eva Štěpánková

Návštěva předškoláků ve ﬁrmě MIVA Vacov
V pondělí 13. března jsme se vypravili na exkurzi do MIVY Vacov. Dě znají dřevěné hračky,
které tato ﬁrma vyrábí, hrají si s nimi doma i ve školce. Zajímalo je, jak se takové hračky dělají.
Hned po příchodu do výrobny jsme potkali
Honzíkova dědečka, ten nám ukázal, jak se
připravuje dřevo a vyrábí komponenty. Potom se
nás ujal jednatel ﬁrmy pan Záhorský. Dětem krátce
vyprávěl o historii výroby hraček, o současné
výrobě a o jejich vývozu například do Japonska
nebo do Austrálie. Dále nás zaujala prohlídka dílen,
kde se hračky malují a montují. Dě viděly i balíky,
připravené na cestu do Holandska. Na rozloučenou
připravila jednatelka ﬁrmy paní Tomášková dětem
jako dárek plnou krabici hraček.
Děkujeme panu Záhorskému i paní Tomáškové za pěkný zážitek a hračky.
Za MŠ Vacov D. Čtvrtníková

Stránka 5

Číslo 4, 24. dubna 2017

Zápis dě3 k docházce do mateřské školy
na školní rok 2017 / 2018 proběhne
ve středu 3. 5. 2017
od 13. 00 do 17. 00 hodin v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124.
Do MŠ je nutné přihlásit všechny dě , které nastoupí k docházce začátkem školního roku 2017 /
2018 i mimořádně v jeho průběhu, z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.
Pro dě , které dosáhnou k 31. 8. 2017 věku 5 let, je zápis POVINNÝ.
Dítě je nutné přihlásit k docházce v určeném termínu zápisu. Vezměte s sebou občanský průkaz
a rodný list dítěte. Číslo telefonu MŠ Vacov: 388 431 143.
Kritéria pro přije3 dítěte do MŠ Vacov
Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel ZŠ a MŠ Vacov
kritéria pro přije< dě< k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel ZŠ a MŠ
Vacov v případech, kdy počet žádos< o přije< dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými
zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dě< pro mateřskou školu.
Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitos . Pořadí přijatých
dě< se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.
Kritéria

Body

Trvalý pobyt dítěte v obci Vacov a ve spádových obcích.

5

Dítě v posledním ročníku MŠ a dítě s odkladem povinné školní docházky.

5

Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole.

2

Opakované podání žádos .

1

Věk dítěte k 31. 8. 2017 - 4 roky.

2

Věk dítěte k 31. 8. 2017 - 3 roky.

1

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte.

2

Upozornění:
•
Jednotlivá kritéria, respek ve body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dě< je dáno
počtem bodů. Všechny hodnocené skutečnos se posuzují k okamžiku podání žádos .
•
V případě rovnos výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přije< dítěte k
předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před
mladším). O přije< dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných
žádos<.
•
Předškolní zařízení oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je pro nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání
povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
Mgr. Josef Mráz, ředitel školy
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Z knihovny

Nové knihy
Mar na Cole
Vyrovnat si účty
Robert Bryndza
Noční lov
Táňa KeleováVasilková
Lži a Okénko do snů
Lars Kepler
Lovec králíků
Alena Mornštajnová
Hana
Julia Heaberlin
Černooké Zuzany
Nora Roberts
Aféry privilegovaných
Petra Mar šková
Sázka na lásku
Pro dě
Tony Wolf
Obr a jeho přátelé
Klára Trnková
České zvyky a tradice
Frank Lampard
Frankův kouzelný
fotbal 10
Už vím proč?
Hasiči jedou

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:
Obecní knihovna ve Vacově
zve na besedu s projekcí
EMIL KINTZL - ZMIZELÁ ŠUMAVA,
ve středu 26. 4. 2017 od 19.00 hod.
Z technických důvodů je beseda přesunuta do
klubovny SK Vacov na hřišti!!!!
Vstupné dobrovolné.
*****
Spolek vlkonických nadšenců srdečně zve na
VI. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU
všechny příznivce starých a doma vyrobených
strojů,
sraz dne 1. 5. 2017 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.
*****
Obec Vacov srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
ve čtvrtek 4. 5. 2017.
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je v 15.40 hod.,
předpokládaný odjezd v 16.20 hod.
*****
Školní družina a zájmové kroužky ZŠ a MŠ Vacov
srdečně všechny zvou na
AKADEMII KE DNI MATEK,
ve čtvrtek 11. května 2017 od 16.30 hodin v obecním sále ve Vacově.
Vstup dobrovolný.
*****
Obec Vacov připravuje
ZÁJEZD PRO SENIORY DO KLATOV.
Prohlédneme si krásně zrekonstruované katakomby, barokní lékárnu
U Bílého jednorožce, kostel Narození Panny Marie (se zázračným
obrazem Klatovské Madony) a v Pavilonu skla je k zhlédnu< jedna
z největších a nejcennějších evropských sbírek skla Lötz.
Odjezd 1. 6. 2017 v 8.00 hod.
Přihlášky v obecní knihovně, Pavla Valtová, tel. 388 431 270.
Cena 100,- Kč za osobu (v ceně není vstupné a občerstvení).
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Číslo 4, 24. dubna 2017

Společenská kronika
V měsíci březnu 2017 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:
Slámová Anděla

Miře@ce

86 let

Hadravová Věra

Rohanov

80 let

Matějková Anežka

Miře@ce

75 let

Beneš Jaroslav

Lhota nad Rohanovem 70 let

Domanská Jana

Rohanov

70 let

Rundová Marie

Rohanov

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.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Prodám palivové dřevo. Info na tel.: 602 125 431.

•

Přijmeme brigádnici na výpomoc do kuchyně a úklid penzionu v měsících květen až srpen.
Nabízíme dobré ﬁnanční ohodnocení, pěkné a čisté prostředí, vstřícné jednání. Požadujeme
spolehlivost a pracovitost. Info na tel.: 777 583 189.
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Vacovský zpravodaj

Chovatelův dvorek
Druhým plemenem českých ovcí je ovce valašská. Historicky je to velmi
staré plemeno a doslalo se k nám již ve 14. stol. při postupu Valachů Karpaty.
Následně proběhlo ještě několik vln této
kolonizace a přes řeku Moravu se ovce
dostaly ve stole' osmnáctém. Původ
tohoto plemene je ve skupině cápových
ovcí. Záměr zachovat genofond tohoto plemene má počátek
v osmdesátých letech minulého stole' a s většími či
menšími problémy se daří uchovat několik plemenných
jedinců, bahnic i plemenných beranů v několika chovech u
nás i v Německu, kam byla část chovu exportována s cílem
oddělit chovnou linii pro následnou obnovu krve v celé
populaci. Plemeno valašské ovce je menšího až středního
tělesného rámce. Vyznačuje se kons@tuční pevnos', skromnos' s výbornou chodivos' a pastevní
schopnos'. Zvířata mají pevné suché konče@ny s menšími sevřenými paznehty tvořenými velmi
tvrdou rohovinou. Hlava suchá, vysoko nesená s výrazným, živým okem a pravidelně utvářenými
úzkými čelistmi. U bahnic je hlava klínovitého tvaru, u beranů mírně klabonosá. Uši jsou krátké, do
stran směřující. Berani jsou roha'. Bahnice původně bývaly většinou bezrohé, dnes převažují roha'
jedinci. Rohy jsou šroubovitého tvaru. Na příště si necháme, vzhledem k zajímavos@ tohoto plemene,
informace o současném stavu populace a způsobu chovu.
Jaroslav Kubát

