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Výročí v říjnu
20. 10. 1740 – Na základě pragma cké sankce (dokument, v němž byla
ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření
mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské) se vlády v habsburské
monarchii ujala Marie Terezie. Jelikož okolní státy tento akt neuznaly,
začaly krátce poté války o rakouské dědictví.
15. 10. 1917 – Nizozemská tanečnice Mata Hari
Francouzi za špionáž pro Německo.

byla popravena

28. 10. 1918 – V Praze byl vyhlášen samostatný československý stát.
Československá vlajka vznikla hned v den po vzniku první
československé republiky. Pro větší poli cké problémy se jí stala
tehdejší tradiční česká bílo-červená dvojbarevná (vrchní pás bílý, spodní
pás červený).
V ústavě z 1. března 1920 byla schválena nová státní vlajka ČSR.
Vzhledem k tomu, že tradiční slovenská trikolóra (bílá, modrá, červená)
se od české dvojbarevné lišila přítomnos7 modré barvy, bylo
rozhodnuto, že v nové vlajce bude Slovensko symbolizováno právě touto
barvou. Do bíločervené vlajky byl z levé strany přidán modrý trojúhelník,
symbolizující Slovensko.
Tato vlajka byla oﬁciálním státním symbolem v letech 1920–1939 a 1945
–1992. Po rozdělení Československa přijala vlajku shodného vzhledu
Česká republika.
Vlajka Československa v letech 1918–1920

Vlajka Československa v letech
1920–1939 a 1945–1992

h@ps://cs.wikipedia.org
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25.- 26. 10. 2017
7.30 - 15.30 hod.,
čás obce Benešova
Hora.
Bližší upřesnění
lokalit naleznete na
stránkách
www.vacov.cz nebo
www. eon.cz

Vacovský zpravodaj

Stránka 2

Parlamentní volby 2017
Ve dnech 20. - 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Hlasování se uskuteční v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. 10.
2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnos stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou
voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i
ve volební místnos .
Informace o počtu a sídle volebních okrsků:
okrsek č.
1 - Vacov
OÚ - zasedací místnost
2 - Přečín
Buňka u čp. 6 /p. Šťastný Pavel/
3 - Žár
Budova SDH
4 - Benešova Hora
Budova SDH
5 - Rohanov
Pohos nství, čp. 1
6 - Javorník
Penzion Javorina, čp. 28
7 - Čábuze
Budova SDH
Voličské průkazy
Pro volby do PS Parlamentu České republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volební
místnos na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí. Každý volič, který
nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat
obecní úřad o vydání voličského průkazu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
•
v lis nné podobě s ověřeným podpisem voliče do 13.10.2017
•
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 13.10.2017
•
osobně s vyplněnou žádos7 o vydání voličského průkazu do 18.10.2017.
Obecní úřad Vacov nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 5. 10. 2017, zašle voličský průkaz na
adresu uvedenou v žádos nebo předá voličský průkaz osobně voliči.

*****

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49
odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a
borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosE tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich
ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) pla7 do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1
písm. b) pla7 do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne naby7 jeho účinnos .
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Kotlíkové dotace 2. výzva - základní informace
ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
29. 9. 2017 na webu h#p://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
30. 10. 2017.
Na výměnu kotlů v rámci 2. výzvy je k dispozici 294 mil. Kč.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní
třídy).
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že
slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém
Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitosG zapsány jako
objekty k rekreaci, není možná.
Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automaHcký kotel
na biomasu, nejvýše však 120 Hs. Kč;
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním,
nejvýše však 100 Hs. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95
Hs. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automaHcký kotel na uhlí a biomasu,
nejvýše však 75 Hs. Kč.
V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu
s ručním přikládáním.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách
h#p://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_6 v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice,
Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad
Lužnicí, Sezimovo ÚsG, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč.
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Uznatelnost výdajů:
Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádosB:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výHsku s povinnými přílohami.
Povinné přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení
emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotograﬁe šGtku starého kotle (pokud existuje).
Fotograﬁe starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu.
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
OproH 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergeHcké opatření. Starý kotel je nutné
ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

*****

Velký den pro malé školáky
V pondělí 4. září začal nový školní rok a našim dětem opět nastaly povinnosH. Velký den prožilo
14 nedočkavých a natěšených prvňáčků ve vacovské škole. Prvňáčky a jejich pyšné rodiče přivítala
celá škola a přišel je pozdravit i pan starosta. Slavnostně byli pasováni mušketýrem na řádné žáky
první třídy. Nejvíce jim padla do oka jejich třída, kde se seznámili se svou paní učitelkou. S úsměvem
a plni dojmů odcházeli po krátkém prvním dnu s rodiči zase domů.
Mgr. Eva Štěpánková
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NapěB, skvělé výsledky a skvělá atmosféra.
Opět po roce hasiči v Benešově Hoře
uspořádali Memoriál Václava Maurice. Už to bylo
po jedenácté. „Jsme rádi, že k nám jezdí stále ta
samá družstva, ale stejně tak nás těší, že letos
přijela spousta nových," okomentoval starosta
pořádajícího sboru Vladimír Jírovec.
Jako tradičně se na startovní čáře jako první
ukázali H nejmenší - toHž družstva v kategorii
přípravka. Byla jen dvě a šlo o klání domácích se
svými blízkými sousedy - Vacovem. Ten dokončil v
čase 33,83. To stačilo na první místo, domácí
nejmenší dokončili v čase 47,17 a brali druhé
místo. „Jsem ráda, že má tento sport takovou
mladou silnou základnu," zhodnoHla poslankyně
Radka Maxová, která letošní ročník ﬁnančně
podpořila a jala se předávání cen.
Kategorie děG mladších už přinesla časy pod
dvacet vteřin. Střelské HošHce sestřelily v 18
vteřinách a mladší děH z Horního Poříčí v čase
19,69. TřeG místo pak připadlo Benešovu nad
Černou, tam už čas 20 sekund přesáhl - 20,49.
Královská kategorie starších děG ukázala 17
krásných výkonů, bohužel ve 4 případech museli
rozhodčí uznat pokus jako neplatný (Přídolí,
Žihobce B, Besednice B, Benešov nad Černou). Na
druhé straně výsledkové lisHny se ale blýskli starší
z Třísova, kteří za výkon 13,70 právem odnesli
putovní pohár. Těsně jim na paty šlapali
SenetářovšG, kteří už tradičně do Benešovy Hory
váží cestu až z Blanenska na jižní Moravě. Svým
výkonem časomíru zastavili na čísle 14,68. Jako
třeG se umísHli hasiči z Jámy s časem 16,58. Pod
20 vteřin se povedlo dokončit už jen Vacovu
(18,82). Domácí se umísHli na 12. místě v čase
29,55.
Kromě skvělých výkonů je třeba vyzdvihnout
i všechny sponzory - kromě již zmíněné
poslankyně Maxové letošní ročník MVM podpořil
i místopředseda poslanecké sněmovny Jiří
Bartošek, tradičně pak další sponzoři, kterým
organizátoři děkují, protože bez jejich podpory by
se Memoriál Václava Maurice uskutečnit nemohl.
Jakub Vácha
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Z knihovny

Nové knihy
Hana M. Körnerová
Almužna jen pro
bohaté
Jodi Picoultová
Čas odejít
Je to i můj život
Dominik Dán
Cela číslo 17
Něžná fata morgána
Moucha
Smrt na druhém
břehu
Sarah Larková
Naděje na konci světa
Kate Mortonová
Dům u jezera
Tajemství letního
odpoledne
Ladislav Beran
Námluvy se zločinem
Inna RoPová
Případ dívčího
orchestru
Nora Robertsová
PošeHlý sen
David Lagercrantz
Milénium 05
Muž, který hledal svůj
sGn
Angela Marsonsová
Ďábelské hry
Němý křik
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Pozvánky na akce:
Obec Vacov srdečně zve na
IV. výlov rybníka Židák v Přečíně
v sobotu 14. 10. 2017 od 11.00 hod.
Připraveno je malé občerstvení z ryb.
V případě nepříznivého počasí bude výlov zrušen.
*****
Obec Vacov uvádí
divadelní spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla
v komedii Zdeňka Podskalského ŽENA V TRYSKU STOLETÍ
v sobotu 21. 10. 2017 od 20.00 hod v obecním sále ve Vacově.
Vstupné 50,- Kč, předprodej od 1.10.2017
v Obecní knihovně ve Vacově,
Pavla Valtová, tel.: 388 431 270.
*****

Myslivecké sdružení Podhájí Vacov
srdečně zve na tradiční
HUBERTSKOU ZÁBAVU
v sobotu 4. 11. 2017 od 20.00 hod. v obecním sále.
Vstupné 100,- Kč, hraje Pěčňovanka.
Bohatá zvěřinová tombola.
Předprodej vstupenek v obuvi u Paterů.
*****
Obec Vacov zve všechny seniory na
11. SETKÁNÍ SENIORŮ
s malým pohoštěním
v neděli 12. 11. 2017 od 14.00 hod. v obecním sále.
Hudební a kulturní doprovod.
Dopravu možno objednat telefonicky
na OÚ Vacov - Pavla Valtová tel.: 388 431 270.
*****
Obec Vacov a ZO Českého svazu včelařů
zve na předvánoční
KURZ PEČENÍ A ZDOBENÍ MEDOVÝCH PERNÍČKŮ.
V sobotu 18. 11. 2017 od 14.00 hod.
v zasedací místnosH OÚ.
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Společenská kronika
V měsíci červenci a srpnu 2017 jsme poblahopřáli k životnímu
jubileu těmto občanům:
Chumová Božena

Přečín

86 let

Píchová Marie

Vlkonice

86 let

Hadová Marie

Přečín

85 let

Lopatka Václav

MiřeEce

85 let

Šťastná Ludmila

Přečín

84 let

Vozková Božena

Vacov

84 let

Ing. Mejstřík Václav

Žár

83 let

Mužík Václav

Čábuze

83 let

Vacíková Božena

MiřeEce

82 let

Allmerová Jana

MiřeEce

81 let

Volfová Zdeňka

Čábuze

81 let

Železná Hana

Vlkonice

81 let

Novotný Čeněk

Nespice

75 let

Grabmüller Václav

Rohanov

70 let

Chumová Jaroslava

Benešova Hora

70 let

Richtrová Hana

Žár

70 let

TuOerová Anna

Vlkonice

70 let

Honnerová Marie

DD Kůsov

66 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
•

Penzion Ekosport Rohanov přijme na částečný pracovní úvazek zaměstnance na běžné
domácí práce. Info na tel.: 777 583 189.

•

Úklidová ﬁrma přijme brigádníka. Bližší informace na tel.: 603 114 441.

•

Jóga - každé úterý v tělocvičně ZŠ Vacov 500,- Kč/10 hodin.
Dále nabízím doučování žáků I. stupně. Info na tel.: 721 300 355.

•

Prodám elektro kolo Condor - nové, motor 250W. Pro nemoc nemohu využít. Cena 8.000,- Kč.
Info na tel.: 737 902 886.

•

Mini manufaktura z Pošumaví děkuje všem příznivcům za jejich podporu, přízeň a návštěvu
na poslední akci a dovoluje si 'mto všechny pozvat na další ochutnávku u příležitosE nazvané
„Hruškobraní“ dne 7. 10. 2017 v obvyklém čase od 13.00 do 15.00 hod v Benešově Hoře č. 55.
Těšíme se na vás, Zemanovi.

•

Výkup jablek ve Vrbici - každou středu a neděli 15.00 - 16.00 hod.
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Chovatelův dvorek
Léto zřejmě již úplně skončilo, alespoň podle toho, co nám počasí v posledních dnech
předvádí. Na druhou stranu jsme se ale dočkali kýžené vláhy, takže buďme rádi za
každé počasí, kdy nám na hlavu nepadají "trakaře". Při naší tradiční pouťové výstavě
nám však počasí přálo jako loni a tomu i odpovídala Vaše hojná návštěva, za což jsme
velmi vděční.
Bylo v průběhu dopoledne pár momentů, kdy hrozil úplný kolaps "chovatelny" - nedalo se projít
dovnitř ani ven. Jako každý rok jsme se snažili ukázat to nejlepší z našich chovů. Kromě tradičních
plemen našich králíků, slepic, holubů a kachen byly letos k vidění ondatry pižmové. Těšily se velké
pozornosE hlavně našich malých návštěvníků. Ti byli opět nejpozornějšími pozorovateli a někteří k nám
přivedli své rodiče i opakovaně. Věříme, že si opět každý návštěvník našel to, co ho nejvíce zajímá a
výstava byla jedním z příjemných zážitků letošní pouE. Všem Vám vřele děkujeme za Váš zájem i za
Vaše přispění k úspěšnému průběhu výstavy.
Výstav nás v současné době potká hned několik, alespoň v našem okolí. První víkend v září se
konala pouťová výstava v Sušici, tam jim počasí bohužel příliš nepřálo. Na václavskou pouť koncem září
pořádají výstavu chovatelé ve Strakonicích. Termín konání chovatelské výstavy ve Vimperku nám není
dosud znám. Všechny avizované výstavy jsou vždy velkým zdrojem poučení a poznání i pro
nechovatele. Vřele jejich návštěvu doporučujeme. Takto na konci sezóny je nejlépe vidět výsledky
celoroční práce. Leckde se dá rovněž zakoupit zajímavý základ nového chovu či získat nové informace o
vývoji chovu již zavedených plemen. Návštěva takovéto akce může být snadno počátek práce nového
chovatele. Takže navšEvte některou z dostupných výstav a pak přijďte mezi nás.
PS.: Chovatelskou výstavu ve Vimperku můžete navš'vit ve dnech 6. - 8. 10. 2017 v prostorách zámku.
Jaroslav Kubát

Vlkonická pohádková cesta
V sobotu 9. září 2017 se ve Vlkonicích otevřela Pohádková cesta pro děE a jejich blízké. Program
začínal ve 14:00 u kuželníku. Trasa měla 12 zastavení, například čarodějnice, čerta, loupežníky,
princezny, myslivce. DěE mohly absolvovat jízdu na koni. Konec výpravy byl u rybníčku ve Vlkonicích,
kde se dětem věnovala víla s malováním na obličej. Návštěvníci dostali dárkový balíček a malé
občerstvení.
Tuto akci navš'vilo celkem 101 dě' s doprovodem. Tímto všem účastníkům děkujeme.
Velké poděkování patří samozřejmě také obci Vacov, pekárně NoVy Vacov a ostatním sponzorům
a účinkujícím.
Za rok se na vás těší Vlkoňáci

