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aby tak učinili
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Z obecního úřadu
Dne 15. 6. 2017 proběhlo 15. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Přítomno bylo 14 zvolených
zastupitelů, 1 člen ZO byl omluven. Po krátkém úvodu starosta přednesl návrh programu tohoto
zasedání, který byl poté přítomnými zastupiteli schválen.
Informace ze zasedání:
•
Bod 3 se týkal účetní závěrky obce za rok 2016. Materiály k tomuto bodu obdrželi zastupitelé
předem a neměli k nim výhrady. Zastupitelé účetní závěrku poté všemi hlasy schválili.
•

Bod 4 v podstatě navazoval na bod předchozí a týkal se „Závěrečného účtu obce za rok 2016“.
Schvalovacímu procesu výše uvedených bodů (3 a 4) vždy předchází „Přezkum hospodaření
obce“ za předchozí rok pověřenými pracovníky KÚJčK. Ten proběhl na OÚ ve Vacově dne
27. 4. 2017. Při tomto komplexním přezkumu nebyly zjištěny v hospodaření obce za rok 2016
žádné závady a nedostatky. Starosta se při této příležitosB pochvalně vyjádřil k práci
zaměstnanců obecního úřadu a poděkoval Ing. Haně Slancové, která byla přítomna na tomto
zasedání. Ta poté seznámila zastupitele se stavem na účtech k 31. 12. 2016, který byl
17.655.616,- Kč. Starosta vyjádřil radost z výše této částky, která přechází do roku 2017,
přestože se realizovala řada různých akcí.
Zastupitelé vzali přednesené informace na vědomí, následným hlasováním schválili závěrečný
účet obce k 31. 12. 2016 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

•

Další z bodů se týkal ČOV Vlkonice a zejména pak výše stočného, která vyplývá z dotačních
podmínek a bez jejího schválení zastupitelstvem nebude Ministerstvem životního prostředí
vydáno „RozhodnuG o poskytnuG dotace“, přestože projekt se žádosG o tuto dotaci byl Státním
fondem životního prostředí (SFŽP) kladně vyhodnocen. Starosta v krátkosB seznámil zastupitele
s vývojem této kauzy, která se táhne více než půl roku. Obec je povinna v případě přidělení
dotace vytvořit formou stočného vybíraného od uživatelů kanalizační sítě (občanů) ﬁnanční
prostředky na její potřebnou obnovu s ohledem na stanovenou životnost předmětného zařízení
(kanalizační sítě, čisGren odpadních vod atd.). Jak již bylo ve zpravodaji uvedeno, hodnota naší
kanalizační infrastruktury činí 126 mil. Kč. Jenom kanalizačních stok je cca 20 km. Původní
stanovená výše stočného dle byla v podstatě neakceptovatelná. V této věci bylo vyhotoveno
velké množství písemné korespondence a uskutečnila se tři osobní jednání na SFŽP. Při tomto
posledním jednání bylo stanoveno, že obec musí do roku 2028 alokovat do obnovy této
infrastruktury ﬁnanční prostředky z vybraného stočného ve výši 6,8 mil. Kč. Jedná se již o
relaBvně přijatelnější částku. Dle předběžné informace od stávajícího provozovatele
vodohospodářské infrastruktury by neměla výše stočného (při alokaci 6,8 mil. Kč do roku 2028)
překročit částku 30,- Kč/m³. Pan Jan Šťastný poté poznamenal, že pokud chceme přijmout dotaci
ve výši téměř 13 mil. Kč, není zřejmě jiné východisko, než stanovený Plán ﬁnancování obnovy
schválit. Ing. Zdeněk Novák ještě doplnil, že předložený PFO, který se podařilo na SFŽP při
uvedených schůzkách vyjednat, je již jeho konečná verze. Starosta ještě zmínil skutečnost, že
podmínky dotačního programu týkající se výše stočného jednoznačně diskriminují obce s velkou
rozlohou (nákladnou vodohospodářskou infrastrukturou) a relaBvně malým počtem obyvatel
(uživatelů této infrastruktury). Toto bylo při jednání na SFŽP vždy razantně zdůrazňováno.
Striktně stanovené podmínky předmětného dotačního programu však SFŽP nemůže měnit
individuálně dle speciﬁk jednotlivých žádosG.
Po diskuzi k tomuto bodu následovalo hlasování, ve kterém zastupitelé předložený Plán
ﬁnancování obnovy kanalizační infrastruktury schválili.
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•

a)
b)

11. - 13. 8. 2017 Vavřinecká
pouť ve Vacově
19. 8. 2017 Javornický pazdřivec
9. 9. 2017 Vlkonická pohádková
cesta
15. - 17. 9. 2017 Houbařský
víkend na Javorníku

Následoval bod týkající se záměru revitalizace druhé čás náměs . Starosta úvodem
poznamenal, že se asi těžko podaří získat dotaci na tento záměr jako celek dle zpracovaného
projektu. Proto bude potřeba usilovat o získání případných dotačních prostředků i na dílčí etapy
schváleného projektu. Dotaci se již podařilo získat na demolici stávajících budov v tomto
prostoru. Nyní se jeví možnost předložit projekt se žádos' o dotaci na výstavbu předmětné
budovy, která by musela po dobu udržitelnos( plnit podmínky vyhlášeného dotačního
programu. Jednalo by se o tzv. polyfunkční komunitní centrum. Starosta proto navrhuje (po
projednání v radě) prověřit, zda by náš projekt (zejména budova) měl v rámci vyhlášeného
programu šanci na získání dotace, případně jaké úpravy by bylo nutno provést. Stejně tak
prověřit náklady na zajištění povinné udržitelnos( projektu v souladu se stanovenými
podmínkami. V případě úspěšnos( může dotace činit až 90 % realizačních nákladů, což je v
současnos( zcela mimořádná výše.
Po diskuzi k tomuto bodu následovalo hlasování. Zastupitelé v něm uložili starostovi :
prověřit, zda je možno požádat o dotaci na výstavbu polyfunkčního komunitního centra při
využi' stávajícího projektu víceúčelového domu, případně rozsah nezbytných úprav.
prověřit (v případě, že bude možno požádat) nezbytnou náplň (využi') této budovy dle
podmínek dotačního programu po dobu udržitelnos(, tj. 5 let od kolaudace a ﬁnanční náklady s
'm spojené.

•

Pod bodem 8 byl řešen odkup čás pozemku 128/10 v k.ú. Javorník. Jedná se o pás soukromého
pozemku nad stávající autobusovou čekárnou. Obec již nechala vypracovat na tento druh
pozemku znalecký posudek, který bude sloužit jako orientační pro jednání s majiteli. Zastupitelé
v usnesení k tomuto bodu uložili starostovi jednat s vlastníky pozemku 128/10 v k.ú. Javorník u
Stach ve věci jeho případného odkupu v rozsahu cca 1.600 m².

•

V bodě 10 starosta navázal na výstup z minulého zastupitelstva, který zmiňoval problema ku
bezpečnos silničního provozu na státních i místních komunikacích. Jedná se zejména o
nedodržování povolené rychlos(. Tento problém se v podstatě týká všech čás' naší obce
(a nejen naší). Toto obvykle není způsobeno špatným dopravním značením, nýbrž
nezodpovědnými a bezohlednými řidiči. Proto vznikají požadavky na další určitá opatření,
především pak instalaci měřičů rychlos(. Protože se jedná o doplňkové (nadstandartní) řešení,
musí jej provést a zapla(t obec, a to s předchozím souhlasem vlastníka komunikace a stejně tak
pozemku, na kterém bude zařízení instalováno. Protože se nejedná o levnou záležitost, je nutno
k ní přistupovat koncepčně a systema(cky. Zvýšení bezpečnos( silničního provozu je potřeba
řešit především v místech, kde dochází k větší koncentraci především dě' (škola, školka, hřiště
apod.).
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Po předložených výstupech stavební komise následoval bod různé. Starosta informoval
zastupitele o:
Pokračujícím jednání ve věci pozemků „Pod Dubem“ v majetku církve. Záležitost, která měla
být vyřešena začátkem roku 2016, se bohužel téměř o rok a půl protahuje nad rámec platné
„Smlouvy o smlouvě kupní“.
Situaci ohledně řešení způsobu vytápění ZŠ Vacov. Jeví se určitá možnost získání dotace na
tuto ﬁnančně náročnou akci, a to ve výši 40 % realizačních nákladů. Podmínkou však je, aby
tepelná čerpadla vzduch-voda byla doplněna kotlem na pelety místo elektrokotle. Technicky
je toto proveditelné a připravuje se příslušná projektová dokumentace.
Provedených závěrečných kontrolách několika realizovaných dotačních projektů. Závady
nebyly zjištěny, kontrolní orgán však má nadále právo udělit sankce za případná zjištění
pochybení.
V následné diskuzi pan Jan Šťastný vyslovil pochvalu současným provozovatelům kempu
Rohanov.
Paní MUDr. Langmajerová (majitelka rekreační nemovitos( v Přečíně) poděkovala za
odpadkový koš u autobusové čekárny v Přečíně. Není však spokojena s veřejnou dopravní
obslužnos' na lince z Prahy. Bývalo to lepší. Starosta k tomu poznamenal, že dopravce
průběžně ze svého pohledu „op(malizuje“ provoz s ohledem na skutečnou vy'ženost
jednotlivých linek. Obec již na veřejnou dopravní obslužnost žádnou ﬁnanční částkou
nepřispívá. Starosta bude vznášet tuto připomínku na Jihočeského koordinátora dopravy
České Budějovice.
Miroslav Roučka, starosta obce

Myslivecké odpoledne pro dě
V sobotu 10. 6. 2017 MS Podhájí Vacov a MS Benešova Hora připravily pro dě( odpoledne
plné her na téma myslivost, příroda a její ochrana. Sešli jsme se na myslivecké střelnici v Žáru a
nebylo nás vůbec málo. Čekala tam na nás perfektně připravená zábavně naučná hra. Dě(
procházely po stanoviš'ch s úkoly (střelba ze vzduchovky, poznávání stromů a stop zvířat, chytání
rybiček atd.). V cíli pak bylo vyhodnocení a všichni účastníci dostali sladkou odměnu. Počasí nám
přálo, takže jsme se mohli zdržet až do samého večera. Připraveny byly nejen hry, ale i výtečné
občerstvení.
Za organizaci celého odpoledne patří dík Mgr. Stanislavu Čtvrtníkovi a Petře Kolafové. Dík
patří i všem ostatním členům našich spolků, kteří také přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. A
protože se nám všem myslivecké odpoledne líbilo, určitě se sejdeme i napřesrok.

Fran šek Ševčík za výbor MS

Číslo 7-8, 31. července 2017
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IV. Vacovské fotbalohraní
Každoroční vyvrcholení fotbalové sezony ve
Vacově za účas( známých i neznámých tváří na
hřiš( SK Vacov – tak znělo moto na letošním
plakátu pro Vacovské fotbalohraní. A vyvrcholení
to bylo opravdu podařené. Hodně gólů, pěkné
počasí, spokojení diváci a ﬁnanční dar na dobrou
věc.
V dresu Realu Top Praha jsme mohli vidět
nejen nám dobře známého hráče SK Vacov Vojtu
Dyka, ale i Jana Kollera, Matěje Rupperta,
Miroslava Bosáka, Roberta Zárubu, Vladimíra
Šmicra, Jakuba Štá>a, Davida Suchařípu, Zdeňka
Svobodu, Radka Bejbla, Jiřího Panznera a také
manažera týmu Alexandra Smitu. Dres nezbyl na
zpěváka Ondřeje Rumla, který své spoluhráče
podporoval jen z lavičky náhradníků. „Fanoušci
jsou ve Vacově skvělí, proto sem kluci rádi jezdí, a
dnes jsme měli problém, abychom měli pro
všechny dres,“ podotkl Vojta Dyk.
Na DJ se dobrovolně pasovala zpěvačka
Tereza Černochová ve snaze trochu rozhýbat
publikum a nejhlasitější fanynkou Realu byla
určitě Ta(ana Vilhelmová. V závěru zápasu si i na
chvilku přivlastnila mikrofon, aby upozornila
diváky na „převlékání kabátu pana Dyka“, to když
hráč vyměnil dres Realu Top Praha za dres svého
domovského klubu SK Vacov.
Na hřiš( tentokráte dominovali hráči Realu
Top Praha a srovnali tak skóre ze vzájemných
zápasů na 2:2. Nejvíce byl vidět bývalý útočník
Borussie Dortmund či české reprezentace Jan
Koller, jenž vstřelil tři branky a podílel se na
vítězství svého týmu 8:5. „Honza byl rozdílový,
pořád mu to parádně kope,“ ohodno(l výkon
největší hvězdy Míra Bosák, populární fotbalový
komentátor. „Celkově mělo utkání slušný náboj,
šlo se naplno a k vidění byly opravdu pěkné akce,“
pochvaloval si.
Překvapením pro pořadatele byl i dárek od
Realu Top Praha pro naše malé fotbalisty - sada
fotbalových dresů.
„Všem příchozím děkujeme. A již teď
začínáme plánovat jubilejní pátý ročník,“ vzkazují
pořadatelé.
Pavla Valtová

foto Zdeněk Formánek
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Z knihovny

Nové knihy
Hana Marie
Körnerová
Almužna jen pro
bohaté
Jodi Picoultová
Čas odejít
Je to i můj život
Dominik Dán
Cela číslo 17
Něžná fata morgána
Sarah Larková
Naděje na konci světa
Kate Mortonová
Dům u jezera
Tajemství letního
odpoledne

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:
Obec Vacov a parta Vlkonických nadšenců
pořádá pro dě( a jejich rodiče
VLKONICKOU POHÁDKOVOU CESTU
v sobotu 9. 9. 2017 od 14.00 hod.
Informace k akci:
1) sraz u kuželníku ve Vlkonicích
2) doplňkové akce : - malování na obličej
- jízda na koni
- dě( mohou přijít v
pohádkových kostýmech
3) v cíli zajištěno malé občerstvení.
*****
Javornický rozvojový spolek
zve ve dnech
15. - 17. 9. 2017 na
HOUBAŘSKÝ VÍKEND NA JAVORNÍKU
s naší přední mykoložkou paní Libuší Ko(lovou,
autorkou knihy Můj život s houbami.
Celá akce proběhne v sále hotelu Krásná vyhlídka
na Javorníku na Šumavě.
Program:
Pátek večer
20:00 Zahájení výstavy hub, beseda s mykologem, autogramiáda
knihy Můj život s houbami.
Sobota dopoledne
9:30 -12:30 Houbařská výprava s mykologem v okolí Javorníka. Sraz u
sochy K. Klostermanna na návsi na Javorníku.
Sobota odpoledne (po vycházce)
14:00 - 15:30 Určování hub (pro veřejnost, možnost donést vlastní
houby), doplnění výstavy o nové exponáty.
Vyhlášení divácké soutěže MISS HŘIB (výška, váha, obvod klobouku) o
věcnou cenu.
Neděle
9:00 - 16:00 - výstava hub v sále hotelu Krásná vyhlídka.
Těšíme se na návštěvu všech nadšených houbařů!
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Společenská kronika
V měsíci červnu 2017 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:
Balvínová Marie

MiřeBce

87 let

Vacík Václav

MiřeBce

86 let

Pšeničková Eliška

Vlkonice

83 let

Havlová Marie

Vlkonice

82 let

Jelínek Antonín

Rohanov

82 let

Mikešová Marta

MiřeBce

82 let

Podzimek FranBšek

Benešova Hora

75 let

Čejková Jitka

Vlkonice

70 let

Kolář Petr

MiřeBce

70 let

Mašková Helena

Lhota nad Rohanovem 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
•

Vlastník domu v Benešově hoře koupí zemědělskou půdu (pole, louky) v okolí Rohanova,
Benešovy Hory, Úbislavi zejm. větší celky. Nejde o spekulaci, dobrá cena, zajis'm veškerý právní
servis. Info na tel. 606 404 953.

•

Prodám ŠKODA FABIA, rok výroby 2007, najeto 114.000 km, klimaBzace, přehrávač, el. okna.
Cena 59.000,- Kč. Info na tel. 734 702 622.

•

Prodám cca 5m³ jasanového dřeva na palivo. Cena 2.500,- Kč. Info na tel. 734 702 622.

•

Prodám motorovou sekačku MP70, příslušenství - lišta 140, kosa, radlice na sníh. Cena
5.000,- Kč. Info na tel .: 608 780 665.

•

Přijmeme: kuchař/ka, pomocný kuchař/ka, pokojská, číšník, servírka - Hotel Churáňov. Více
informací na: tel.: 607 464 444 nebo info@churanov.cz

•

Přijmu spolehlivou prodavačku na točenou zmrzlinu. Info na tel.: 608 434 085
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Chovatelův dvorek
Ani jsme se nenadáli a léto je v plném proudu. Za pár dnů se s Vámi opět setkáme
na naší tradiční pouťové výstavě, která se bude konat, tak jako vždycky, v
"chovatelně" naší základní organizace v neděli dne 13. srpna 2017. Jsme
přesvědčeni, že Vám opět budeme schopni nabídnout pohled do našich chovů a
předvést výsledky naší chovatelské práce. Určitě budou k vidění i některá česká
plemena, o kterých jste si četli v posledních měsících. Pokud nám bude počasí přát,
tak jako loňského léta, strávíme všichni příjemný den. Takže jste všichni srdečně
zváni a upřímně se těšíme na Vaši návštěvu.
V souvislosB s ukončením dlouhodobého cyklu o českých plemenech si jistě mnozí z Vás kladou
otázku, kam dále budou pokračovat příspěvky "Chovatelova dvorka"? Jen naznačím, že budou
představena další, "nečeská" plemena, nejčastěji zastoupená v našich chovech, zhodnocena efekBvita
jejich chovů, důvody oblíbenosB apod. Rovněž se příležitostně vydáme do historie chovatelství v
Čechách i v místním regionu. Některé situace v minulosB chovatelství jsou opravdu velmi zajímavé. S
'm souvisí i moje výzva: Máte-li nějaké zajímavosB, informace, fotograﬁe, písemné materiály z
oblasB chovatelství, kontaktujte mne, prosím, na tel. 737 770 099. Za Vaši vstřícnost předem děkuji a
přeji krásné léto.
Jaroslav Kubát

