
Vánoční svátky  
 

          Štědrý den byl dnem přísného postu a malým dětem za to slibovali, 
že uvidí zlaté prasátko. Práce bylo hodně s přípravou krmiva a zvlášť    
hospodyně s vařením. Také bývalo zvykem stavěti si doma betlém. Na ko-

lovratu  muselo se upřísti něco nití, o nichž  věřili, že nikomu 
neuškodí ani hrom, ani blesk, ani hadí jed, kdo má ve svém 
obleku několik stehů z těchto nití. Z těsta na vánočky nosili 
stromům a včelám. Byl-li na Štědrý den vítr, hádali, že stromy 
se ramlují a že bude hodně ovoce. Mnoho hvězd na nebi    

znamenalo, že slepice hodně ponesou. Holky házely pantofel za hlavu.    
Padl-li  špičkou ke dveřím, dostane se z domu. Klepaly na kurník, ozvala-li 
se slepice, znamenalo to vdavky, ozval-li se kohout, ztrátu panenství. Nosi-
ly v náručí louč. Bylo-li jí sudý počet, dostanou mládence, pak-li lichý    
počet, vdovce. 
         Při štědrovečerní večeři dbali, aby jich byl u stolu sudý počet. Večeře   
začínala polévkou. Dříve, dokud byly obecní rybníky, rybí, později hracho-
vou nebo bramborovou. Pak býval černý kuba, který se pekl na omastku, 
z krupek, hub, mléka, vejce a býval velice chutný. Potom býval hrách, 
švestková omáčka, krupičná kaše sypaná perníkem. Ovšem dříve bývaly 
ryby smažené nebo v černé omáčce. Každý pak dostal vánočku, jablka a 
ořechy. Chystání vánočních stromků vznikalo na vsích až v pozdější době. 
         Na půlnoční hodně chodili. Za stara bývalo zvykem, že přede mší   
sv. běhali kluci kolem kostela a mečeli jako ovce. Po stranách stávali pastý-
ři a bekali jako berani. V kostele bývali dva pastýři. Jeden na kruchtě,    
druhý za oltářem a přede mší sv., po evangeliu a pozdvihování střídavě 
troubili. Zpívaly se koledy a varhaník napodoboval hru dudáků. To pamatu-
jeme také ve Vacově. Boží hod byl co nejvíce svěcen, ani na návštěvy se 
nechodilo. 
Na sv. Štěpána se začalo koledovati a přicházely děti i ze vzdálenějších 
vesnic. Dříve si dávali hospodáři o tom svátku posvětit v kostele obilí, které 
pak zamíchávali do obilí k setí. 
         Když místo sv. Martina se střídala čeleď o novém roce, odcházela 
obyčejně na Mláďátka a nová přicházela na Silvestra. Dostávala bochník 
chleba na  odchodnou i na přivítanou. Na Nový rok si přávali všechno   
dobré. 

(z kroniky Žáru sepsané farářem Fr. Špalkem, kráceno) 
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Bílá noc  

Jindřich Balík 
 
Sníh se sype  

potichoučku 
na dům,  
na dvůr, 
na kočku… 
Sníh se sype jako cukr 
na mandlovou vánočku. 
Začla tichá bílá noc -  
už je pár dní do Vánoc. 



Z činnosti obecního úřadu 
Z činnosti OÚ: 
Dne 17.12.2009 se konalo na OÚ 23. zasedání Zastupitelstva obce Vacov. Přítomno bylo 9 z 15 
řádně zvolených členů zastupitelstva. 6 nepřítomných bylo řádně omluveno. 
Starosta po krátkém uvítání předložil návrh programu jednání, který zastupitelé jednomyslně 
schválili.  
• K bodu  č. 5, 6 a 7 přednesla krátký komentář p. Alena Máchová. Zastupitelé poté schválili 

rozpočtové provizórium na rok 2010 (do doby, než bude schválený řádný rozpočet     
obce), dále rozpočtové změny provedené radou obce k 30.11.2009.  

• Bod č. 7 se týkal dlouhodobých pohledávek (starších i deseti let), které obec dosud marně 
vymáhá a z řady důvodů by pravděpodobně ani v budoucnu neuspěla. Zastupitelé po se-
známení s jednotlivými případy tyto pohledávky prominuli. 

• Bod č. 8 se týkal návrhu vodného a stočného na rok 2010. Tato záležitost, kterou se již 
řadu let vždy podrobně zabývá radní ing. Zd. Novák, byla konzultována jak se zástupci    
1.JVS, tak v radě obce. Materiály k této problematice dostali zastupitelé domů před zase-
dáním. Ing. Novák zastupitelstvo informoval o hlavních faktorech promítajících se do ceny 
vodného a stočného na rok 2010. Jedná se o nájemné obci, kde dochází k nárůstu v souvis-
losti se schváleným plánem financování obnovy vodohospodářského majetku o 42%.       
U mzdových nákladů se předpokládá nárůst o cca 2%. Navýšení v souvislosti s poklesem 
spotřeby vody je předpokládáno o cca 4% a na vodě odpadní o cca 6%. Veškeré ostatní  
náklady zůstaly na úrovni roku 2009. 

          Dále Ing. Novák přítomné zastupitele informativně seznámil  s cenami za vodné a stočné   
          v několika okolních obcích a městech, kde 1. JVS též tuto službu zajišťuje. Řada z nich 
          byla podstatně vyšší (řádově v desítkách procent). Cílem nadále zůstává zajistit do obnovy 
          rekonstrukce a rozšíření vodohospodářského majetku co nejvíce dotačních prostředků.  
          Zastupitelé navržené ceny vodného a stočného na rok 2010 schválili. 

• V dalším bodě zastupitelé schválili úvěrovou smlouvu na předfinancování rozsáhlé rekon-
strukce  naší základní školy, na kterou byla získána dotace z regionálních operačních    
programů (prostředky z EU). Poptávka byla provedena u třech bankovních ústavů. Komi-
se, které předsedala Ing. Marie Roučková, provedla vyhodnocení nabídek. Nejvýhodnější 
návrh úvěrové smlouvy dodala ČSOB.  

• V rámci programu stavební komise zastupitelstvo obce nevydalo souhlasné stanovisko      
k výstavbě fotovoltaické elektrárny v k.ú. Nespice, o kterou požádala společnost REN 
Power CZ Solar XI. s.r.o. se sídlem v Mostě.   

• V bodě různé informoval starosta zastupitele o současných i plánovaných aktivitách obce. 
• Závěrečné usnesení přednesené Ing. V. Fričem bylo jednomyslně schváleno. 
• Závěrem starosta poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci ve prospěch naší obce 

a popřál k nadcházejícím vánočním svátkům a novému roku.  
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Tabulka cen vodného a stočného (srovnávací)  

 Pevná složka (Kč/měs.)  

 Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

Současná cena 2009 31,9 21,9 53,8 19,93 14,03 33,96 

Schválená cena na r. 2010 35,9 28,4 64,3 21,45 14,80 36,25 

Rozdíl 4,0 6,5 10,5 1,52 0,77 2,29 

Pohyblivá složka (Kč/m3)  



• 28.-31.12. knihovna 
uzavřena - dovolená 

 
• 28.12. od 17 hodin     

beseda s p. Hřebíkem 
 
• 1.1. od 18 hodin        

novoroční ohňostroj 
 
• 16.1. divadlo  
 
• 23.1.sportovní ples 
 
• 30.1. školní ples 
 

*** 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Vánoční svoz odpadu 
 

čtvrtek 24.12. - nejede se 
náhradní den -  

sobota 26.12.2009 
 
čtvrtek 31.12. - nejede se 
náhradní den -  

sobota 2.1.2010 
 

Firma Rumpold se omlou-
vá za výpadek dne 17.12. 

způsobený závažnou poru-
chou svozového vozu. 

 
 

Vzhledem k technickým 
podmínkám prosíme  

občany, aby platbu pravi-
delných ročních poplatků 

za odvoz odpadu a psy 
odložili 

až na měsíc únor.  
Děkujeme za pochopení. 

          
         Starosta tímto děkuje a přeje mnoho úspěchů v novém roce všem 
složkám, klubům a zájmovým organizacím působícím v obci, které svou 
činností přispívají k obohacení veřejného života, propagují a reprezentu-
jí naši obec. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 
V souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky  

přeji všem občanům  
jejich klidné a spokojené prožití, 

do nového roku 2010 pak zejména pevné zdraví,  
štěstí a úspěch jak v osobním, tak i profesním životě.  

 

Zároveň zvu všechny spoluobčany na tradiční novoroční ohňostroj   
v 18 hodin na autobusové nádraží. 

 

M. Roučka, starosta obce. 
 
 

 
 

Poděkování 
SDH Vacov děkuje za sponzorský dar - p. Ing. arch. Parrové, Vacov 20, 
firmám NoVy-pekárna Vacov, STTEN Nespice, Dřevoprofil Vrbice, 
Dřevovýroba Jiří Vlček Nespice a Instalatérství Pavel Čejka Vlkonice. 
Dále děkujeme všem našim spolupracovníkům - p. J. Laznovi, p. F. Če-
sánkovi, p. F.Pilnému a p. J.Krajánkovi. 
         Všem naším sponzorům a spolupracovníkům přejeme krásné pro-
žití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspě-
chů v roce 2010. 

Za SDH Vacov 
Miroslav Molitor, velitel                                       Josef Maránek, starosta 

 
*** 

 

         Finanční úřad Vimperk žádá plátce daně z nemovitosti, aby 
z důvodu nevyjasněné situace v zákonu o daních neplatili zatím tuto 
daň na rok 2010. Daň má splatnost do konce května 2010 a pravděpo-
dobně dojde k její zákonné úpravě. Finanční úřad bude občany včas   
informovat o výši a splatnosti tak, aby mohli svoji daňovou povinnost 
splnit. Děkujeme za pochopení.                                            

po út st čt pá so ne 

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

leden 2010 
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Z Mikulášské pouti  

 

 
… netradiční ukázka 
ruční práce mladého 
kováře z Vitějovic … 

 

… na náměstí malé i 
větší děti obdaroval  
za básničku Mikuláš 

 s andělem … 
 
 

… po půvabném vy-
stoupení dudácké kape-
ly ze Strakonic si mno-

zí přišli prohlédnout 
dudy zblízka... 

Z farnosti 
 
Vážení přátelé, milí čtenáři Vacovského zpravodaje! 
         Zanedlouho budeme všichni prožívat a slavit „Vánoce 2009“. V mém 
případě, zdejšího vacovského faráře, se jedná o první Vánoce s Vámi. 
         Vánoce pro nás věřící jsou slavností Narození našeho Spasitele, Pána Ježíše 
Krista. Proto Vám všem, milí čtenáři výborných vacovských novin, jménem 
zdejší duchovní správy a jménem svým vyprošuji milostiplné, pokojné a radostné 
prožití vánočních a novoročních svátků! Všechny Vás na dálku pozdravuji, 
zvláště děti a nemocné, opuštěné a zarmoucené. Budu se na Vás těšit při shledání 
v našem nádherném farním kostele svatého Mikuláše, kde jsem se, přestože 
spravuji další čtyři farnosti, rozhodl celebrovat „půlnoční“ byť ve 22.00 hod. 
24.12.2009. 
         Z celého srdce žehnám celé vacovské farnosti. 
 

                                               Váš duchovní otec 
                                               P. Jan Janoušek, administrátor vacovské farnosti 
 

 
 

Na Štědrý den dopoledne od 10 - 12 hodin si budou moci  
zájemci vyzvednout a odnést si do svých domovů  

betlémské světýlko. 
 
 

Vážení přátelé. 
         Dostalo se mi veliké cti představit Vám umělce, který se významně 
zasloužil o výzdobu vacovského kostela. Akad. malíř a uznávaný restaurátor 
uměleckých děl, mistr Alois Martan, se narodil 15.7.1926 v nedalekém 
Drážově. V mládí se vyučil malířem pokojů a nějaký čas také toto řemeslo 
provozoval. Záhy se ale u něho projevily umělecké  vlohy. Byl přijat na Vysokou 
školu umělecko průmyslovou v Jablonci nad Nisou, kde mimo jiné studoval 
malířství u prof. Josefa Nováka. Studia ukončil v roce 1954. Brzy poté 
spolupracoval se svým otcem, panem Matějem Martanem (1891-1991; kterého si 
mnozí z Vás ještě pamatují coby dlouholetého místního varhaníka) na návrhu a 
realizaci nástěnných maleb přední části interiéru kostela Sv. Mikuláše (1955-
1958). Malby, jak známo, byly inspirovány p. Jaroslavem Hošnou (1920-1970),  

Štědrý den  Sv. rodiny    

Čtvrtek 24.12. 22.00 hod. Neděle 27.12. 11.30 hod. 

Narození Páně  Sv. Silvestra bohoslužba slova 

Pátek 25.12. 11.30 hod. Čtvrtek 31.12. 16.30 hod. 

Sv. Štěpána bohoslužba slova Matka Boží P.Maria  

Sobota 26.12. 11.30 hod. Pátek 1.1.2010 16.00 hod. 

  2. neděle po Nar.Páně  

  Neděle 3.1.2010 11.30 hod. 

Bohoslužby – Vánoce 2009 
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Z Mikulášské pouti  
 

… výstava fotografií 
Petra Škopka „Americká 

tvář Mexika“… 
 

… tradiční prodej 
vánočních drobnůstek  

 

 
…Setkání harmonikářů -  

nejmladší účinkující 
vnučka pana Václava 

Rubáše sklidila bouřlivý 
potlesk za sympatický 

přednes, když zazpívala 
s dědou písničku – „To 

byla kočka“…. 

 
který byl dvacet let knězem zdejší farnosti. Jeho záměrem bylo nechat 
vymalovat celý prostor chrámové lodi, ale byl stižen těžkou nemocí a zemřel, 
a tak jeho dílo zůstalo dodnes nedokončeno.     
Léta plynula. Mistr A. Martan byl velmi činorodý. Věnoval se práci restaurá-
torské a volné umělecké tvorbě. Byl léta činný v oblasti Státní památkové   
péče, v Asociaci restaurátorů, ve Výtvarné radě Národního výboru hl. m. Pra-
hy a Památkové komisi OkÚ Strakonice (1962-1993). Publikoval odborná    
pojednání ve Zprávách památkové péče a časopisu Umění. Průběžně též pořá-
dal výstavy vlastní umělecké tvorby, zejména obrazů. Výčtem jeho bohaté 
umělecké činnosti by se dalo popsat několik stránek, ale on mi jistě odpustí a 
Vy také, neboť ve Vacovském zpravodaji tak učinit nelze. Vás všechny,     
čtenáře tohoto listu, ale bude jistě zajímat, že mistr A. Martan se mj. aktivně 
účastnil obnovy nástěnných maleb a nedávno i mozaiky Posledního soudu ve 
Svatováclavské kapli katedrály Sv. Víta v Praze (1967-2009), obnovy maleb 
v ambitech strakonického hradu (1993) a v neposlední řadě odkrytí a restauro-

vání gotických nástěnných  maleb I. a III. klenebního pole 
v presbytáři starobylého kostela na Dobrši (1969-1975). 
Mistr A. Martan, přes všechny povinnosti a vytíženost své 
umělecké tvorby, nezapomněl na svůj rodný kraj. Je tomu 
necelé dva měsíce, co vyhledal a oslovil zdejšího kněze, pá-
tera J. Janouška, a daroval nám nádhernou mozaiku „Krista 

Vítězného“, kterou tvořil s určením pro vacovský chrám Sv. Mikuláše.     
Mozaika byla za odborné asistence stavitele p. Jar. Leška slavnostně zabudo-

vána do vítězného oblouku presbytáře kostela před třemi  
týdny. Při té příležitosti nám mistr Martan nabídl další vzác-
né dary. Na místě (s pomocí lešení) opravil poškozenou   
malbu Sv. Ducha, která se nachází  ve zlomu vítězného     
oblouku kostela v sedmimetrové výšce. Bezplatně též restau-
roval obraz Panny Marie, který je zasazen v levém postran-
ním oltáři presbytáře a nabídl zrestaurovat a vacovskému  
kostelu darovat barokní sochu Sv. Jana Nepomuckého, která, 
dle jeho vlastních slov, pravděpodobně stávala v původním 
dřevěném kostele Sv. Vavřince ve Vacově. Jak známo,     

dřevěný kostel byl druhý v pořadí ve Vacově vystavěný, a to na kamenných 
bočních základech původního, menšího románského kostela. Byl vystavěn 
v 17. stol., ale po letech shořel. 
Drazí přátelé, teď mi zbývá vysvětlit, proč se s Vámi dělím o naši radost 
z věnovaných vzácných darů, které jsme nedávno vděčně přijali. Je to proto, 
abych Vám přiblížila nejnovější činnost naší farnosti a našich šumavských  
rodáků, kteří se vlastním uměním, vlastní pílí a z vlastního rozhodnutí stále se 
svým rodným krajem ztotožňují, vrací se k němu nejen vzpomínkou, ale také 
nejrůznějšími způsoby, skutky a dary. Obrazy, mozaikou, restaurátorskou  
prací, interpretací hudby, zpěvem, pracemi kovodělnými, tesařskými, malíř-
skými apod. Je tedy čas veřejně poděkovat a říci, že si jejich patronace hlubo-
ce vážíme. 
         Dnes naše vřelé díky patří především mistru Aloisi Martanovi. Děkuje-
me a přejeme mu hodně zdraví a síly do dalších let jeho umělecké tvorby,  
hojného požehnání, lásky a radosti v osobním životě. 

Za farní společenství ve Vacově, Drahomíra Parrová, B. Arch. 
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28. - 31.12.2009 
knihovna uzavřena  

- dovolená 
 

 

Zd. Janík 

Pozvánky na akce: 
 

V zasedací místnosti OÚ Vacov stále probíhá výstava fotografií Petra 
Škopka AMERICKÁ TVÁŘ MEXIKA. 

 
Sportovní příznivce srdečně zveme  

v pondělí 28.12.2009 od 17 hodin na BESEDU s ligovým trenérem  
panem Jaroslavem HŘEBÍKEM  

do obecního sálu. 
 

Obec Vacov srdečně zve na tradiční  
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ  

v pátek 1.1.2010 v 18 hodin na autobusovém nádraží ve Vacově. 
 

„Kolár“, spolek divadelních ochotníků ze Strašína, Vás srdečně zve  
na komedii Carla Coldoniho  

SLUHA DVOU PÁNŮ v sobotu 16.1.2010 v 19,30 hodin  
v obecním sále ve Vacově. 

Vstupné 70 Kč 
Předprodej vstupenek - Obuv Patera 

 
 

Plesová sezóna začíná: 23.1.2010 - Sportovní ples a 30.1. Školní ples 
 
 

*** 
 

DĚTSKÉ   PŘEDSTAVENÍ 
 
         První adventní neděli se v obecním sále 
sešlo na 130 malých i velkých diváků, aby 
zhlédli pohádku  „O nepovedeném čertovi“. 
Tento čert vůbec nestrašil děti, raději si četl 
Rychlé šípy. Náhodou potkal andílka Serafín-
ka, který toužil být statečný, a proto ho vzal     
s sebou do pekla, aby ho naučil nebojácnosti. 
Vtom zasahuje Mikuláš a vydává se s ostatními anděly do pekla pro Sera-
fínka. Čert, který dělá dobré skutky, je peklu jen pro zlost, proto ho Luci-
fer nechává odejít s anděly. Co říci závěrem? Nezáleží na tom, jak kdo  
vypadá, ale jaké má srdce. 
         Pohádku sehráli členové Divadelního souboru Bouček, Skupiny   
historického šermu Artego a dramatického souboru Damián při ZUŠ Vim-
perk. Jejich výkon, kostýmy i nalíčení byly přímo profesionální, včetně 
nejmladšího, ani ne tříletého herce. 
         Obecní úřad věnoval pro toto představení pronájem sálu zdarma, 
proto po zaplacení honoráře hercům ještě zbyla finanční částka, která bude 
v příštím roce použita opět na nějakou akci právě pro děti.                                                     

(dm) 



Číslo 12, 21. prosince 2009 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci listopadu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Václav Hadrava                   DD Kůsov                   68 let 
Alois Hejpetr                      Přečín                         70 let 
Anežka Trojanová              Lhota nad Roh.          70 let 
Marie Bastlová                   Žár                              75 let 
Alena Trojanová                 DD Kůsov                   77 let 
Marie Futerová                   Vlkonice                     80 let 
Anastázie Voldřichová       Vlkonice                     81 let 
Anna Bělohubá                   Vlkonice                     82 let 
Stanislav Pšenička              Vlkonice                     83 let 
Anežka Marešová               Nespice                      85 let 
Květuše Otcovská               Miřetice                      87 let 
Anastázie Vlčková              Benešova Hora           89 let 

 
*** 

 
Vážení, 
         v souvislosti s realizací projektu LAG Chance in Nature - CESTY 
EVROPY - marketing CR nabízíme podnikatelům v oblasti cestovního 
ruchu bezplatnou registraci do KATALOGU POSKYTOVATELŮ 
SLUŽEB, jenž bude využíván pro naplňování nových www.
krajempodsumavou.cz a tištěných propagačních materiálů o regionu. 
         Podnikatelé v cestovním ruchu mají prostřednictvím registrace v 
našem katalogu možnost více se propagovat a zviditelnit. 
                                     Mgr. Iveta Frková koordinátor projektu 
                                     Chance In Nature - Local Action Group 
                                     sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 
                                     tel.: 383 390 134           mobil: 724 004 484 
                                     e-mail: cestyevropy@chanceinnature.cz 

Stránka 7 
 

Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

 
 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.       Neprodejné. 
 

 
Redakční rada: J .Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

 

Inzerce 
 

• Vážení občané - zákazníci, dovolila bych si Vám oznámit, že obchod tabák. zbožím, 
časopisy a keramikou byl přestěhován na okraj domu ke křižovatce. Jste srdečně zváni.         
S přáním klidného prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. H. Kárová. 

 
• Pronajmu zařízený byt, cca 50 m2, 1+KK s balkonem. V bytě ústř. topení. Tel. 777 285 841. 



                                                  Dokopná 
 

         Ve středu 2. 12. se sešla přípravka v sále, aby společně s trenéry  
Standou Macholdou, Gustou Bujokem, Vojtou Uhlířem a rodiči zhodnotili 
podzimní část soutěže.  
         Povídání přerušil příchod Mikuláše a anděla s čertovskou družinou. Následovaly básničky, 
písničky  a sliby polepšení, neboť Mikuláš měl opravdu přehled o všem, ať už o fotbalových 
nedostatcích, školních prohřešcích či nesnědeném obědu ve školní jídelně.  
         Každého fotbalistu i trenéra si důkladně proklepl  a obdaroval sladkým balíčkem. Po jejich 
odchodu děti smlsly zmrzlinový pohár, přiťukly si rychlými špunty, rodiče dopovídali a poté jsme se 
vypravili do svých domovů. 
         My všichni od přípravky SK Vacov přejeme všem čtenářům Vacovského zpravodaje hezké a 
klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a štěstí v novém roce 2010.                                                                            

                                                                                                                      Dana Makasová 
 

 
České hnutí speciálních olympiád XVII. ročník republikového turnaje  

ve stolním tenise – Dvůr Králové nad Labem  
 
Ve dnech 13. 11. – 15. 11. 2009 se zúčastnili tři klienti Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Domeček Javorník turnaje ve stolním tenise. Ve Dvoře Králové nad Labem se 
sešlo celkem 38 sportovních klubů z celé české republiky. Slavnostního zahájení turnaje 
se zúčastnil i čestný předseda ČHSO pan Vlastimil Harapes. 

         První den se hrály zápasy – čtyřhra , mix a UNIFIED. Ve čtyřhře dva naši sportovci získali krásné 
5. místo. Druhý den proběhly zápasy – dvouhra. V kategorii do 30 ti let získal jeden náš sportovec 
nádherné medailové druhé místo. V kategorii nad 30 let jsme vybojovali jedno čtvrté a jedno páté místo. 
Odměnou pro všechny sportovce za jejich snahu a výkony byla společná večerní diskotéka. Třetí den 
proběhlo slavnostní ukončení turnaje. Potleskem jsme poděkovali organizátorům za skvělou slavnostní 
akci.  
         Naše umístění v turnaji nás potěšilo a povzbudilo k další sportovní činnosti. Sportu zdar!                     

                                                            Martina Vávrová - vychovatelka 
 

**** 
 

Voda z veřejného vodovodu podléhá pravidelné kontrole 
 
         V posledních měsících se řada občanů setkává ve svých schránkách s nabídkou placených rozborů 
kvality vody soukromou poradenskou firmou přímo v domácnosti. Nabídku většinou doprovází varování 
o zhoršené kvalitě pitné vody v důsledku povodní, dešťů a jiných vlivů.  Za rozbor provedený 
v domácnosti si firma účtuje stovky korun. Někdy na základě zjištění zhoršených výsledků doporučuje 
řešení, kterým může být nákup drahých filtrů nebo jiných zařízení sloužících k další úpravě vody.  
         Pitná voda dodávaná do veřejné sítě podléhá přísné kontrole. Mezi povinnosti provozovatele, tedy 
společnosti 1. JVS a.s., patří i stálá kontrola kvality pitné vody. „Voda se upravuje moderními 
technologickými postupy, zohledňujícími místní podmínky tak, aby splňovala všechny hygienické 
požadavky. Neakreditované laboratorní postupy a rozbory mohou mít pouze orientační charakter. 
Zásadní informace poskytnou zákazníkům akreditované laboratoře, např. Zdravotního ústavu nebo 
provozovatelů vodovodů a kanalizací, které běžně provádějí rozbory na speciální organické látky a další 
parametry,“ upozorňuje hlavní technolog 1. JVS a.s. Jiří Stara. 
         Domácí filtr může některé tyto látky zachytit, nicméně může docházet i ke kontaminaci filtru 
mikroorganismy. „Zákazník si navíc vyrábí vodu ochuzenou o důležité prospěšné minerální látky. 
Dlouhodobé užívání této filtrované vody může vést i k vážným zdravotním potížím, nehledě na vysokou 
finanční náročnost této úpravy,“ sdělil Zdeněk Kocmoud, vedoucí hygienických laboratoří Zdravotního 
ústavu v Českých Budějovicích.                                                                  za JVS a.s. Martina Sládková 
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