
Výročí v únoru 

5.2.1796 – Skupina aristokratů v čele s hrabětem Františkem Josefem 
Šternberkem založila v Praze Společnost vlasteneckých přátel umění, 
předchůdce dnešní Národní galerie. 
 
12.2.1825 –  V Praze byla založena důležitá instituce „Bömische 
Sparkasse“ - Česká spořitelna. Pražský městský hejtman tehdy vyzval 
českou šlechtu, aby tento peněžní ústav, jenž měl zajistit rozvoj českého 
podnikání, finančně podpořila. 
 
19.2.1920 – České univerzitě v Praze dosud nazývané Karlo-Ferdinandova 
bylo navráceno její starobylé jméno Univerzita Karlova. 
 
1.2.2003 – Při sestupu do atmosféry došlo nad Texasem k havárii 
raketoplánu Columbia, př i níž zahynulo všech sedm členů posádky. 
 
Masopust (Vostatke, Fašank, morav. Voračky, Voráčí, Končiny, či 
karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a 
Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů     
(6. ledna) má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a 
končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopust 
vychází především z římského náboženství. 
Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními 
dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. 
Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, 
spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní 
neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo 
masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy 
a končí taneční zábavou. 
Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, 
vlastně "maso pryč"). 
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na 
roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) 
naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, 
dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, 
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené 
brambory. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 

Dne 16.12.2014 proběhlo 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vacov. 
Informace ze zasedání: 
• Jako každoročně se i na tomto zasedání zastupitelé zabývali výší vodného a stočného na 

následující kalendářní rok. Komentář k tomuto bodu, který byl před zasedáním zastupitelstva 
na programu rady obce, přednesl Ing. Zdeněk Novák. Jak už bylo uvedeno v minulém 
zpravodaji, navrženou cenu na rok 2015 ovlivnilo zejména navýšené nájemné za  
vodohospodářskou infrastrukturu (dle schváleného „plánu obnovy“). V souladu s příslušným 
předpisem došlo ke snížení pevné složky platby. To se také určitou měrou promítlo do 
pohyblivé složky vodného a stočného. Zastupitelé po krátké diskuzi navrženou cenu 
schválili.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Mezi další  body patřil rozpočet obce Vacov na rok 2015. Předložený návrh krátce okomentoval 
starosta obce. Materiály k tomuto bodu obdrželi zastupitelé domů před zasedáním. Priority 
zařazené do rozpočtu obce byly uvedeny v minulém zpravodaji. V době přípravy rozpočtu však 
nebylo známo, jaké budou v roce 2015 vypsány dotační programy. Na ty bude v průběhu roku 
dle potřeb obce pružně reagováno. Po diskuzi bylo schváleno následující usnesení. ZO Vacov 
schvaluje rozpočet na rok 2015 jako přebytkový v této výši:  příjmy   25.701.200 Kč 

            výdaje   25.246.200 Kč 
            přebytek      455.000 Kč. 
 
• Dále byl na programu vodovodní řad ve Vrbici, který je v majetku obce Vacov (při osamotnění 

Vrbice nedošlo k rozdělení tohoto majetku). Starosta předložil zastupitelům návrh, který vzešel 
z jednání rady obce. Zastupitelé poté schválili: 

 a) ponechání vodovodního řadu na území obce Vrbice i nadále v majetku obce Vacov; 
 b) zpracování žádosti o dotaci (v rámci grantu vyhlášeného KÚJčK) na rekonstrukci části 
 vodovodního řadu v obci Vrbice, který je v majetku obce Vacov. Rekonstrukce bude realizována 
 za předpokladu, že obec Vacov získá na tuto akci dotaci a obec Vrbice poukáže v rámci 
 příspěvku na tuto akci obci Vacov finanční prostředky ve výši povinné spoluúčasti. 
 
• ZO odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z programu ROP NUTS II Jihozápad na projekt 

„Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Vacov“.  Předpokládané výdaje projektu dle 
zpracovaného rozpočtu činní 6.449.746 Kč.  

 V současné době jsou již všechny materiály ve vyhodnocovacím procesu. K dispozici je však 
 v tomto programu (pro kraj Jihočeský a Plzeňský) velmi málo finančních prostředků. 
 

 

Stránka 2 

Tabulka cen vodného a stočného 

 Pevná složka (Kč/měsíc) Pohyblivá složka (Kč/m³) 

 Vodné Stočné Celkem Vodné  Stočné Celkem 

Cena v roce 2014 s DPH 15% 42,45 35,94 78,39 31,13 20,21 51,34 

Schválená cena v roce 2015  
s DPH 15% 

34,02 30,19 64,21 33,03 22,11 55,14 
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Z další činnosti: 
• V současné době probíhá příprava projektů se žádostmi o dotace 

v rámci grantů vyhlášených KÚJčK a HZS JčK a to: 
 - na nákup 4 ks dýchacích přístrojů pro SDH Vacov. 
 Přepokládaná cena 1 ks dýchacího přístroje činní cca 42 tis. Kč. 
 Dotace může dosáhnout max. 70 % nákupní ceny; 
 - na výměnu vodovodního řadu ve Vrbici v celkové délce cca 
 600 m. Rozpočtové náklady jsou téměř 1 mil. Kč bez DPH;  
 - odbahnění a opravu požárních nádrží v části obce Benešova 
 Hora; 
 - na nákup benzinové elektrocentrály a motorového proudového 
 čerpadla pro SDH Benešova Hora; 
 - výměnu střešní krytiny na budově tělocvičny u ZŠ včetně 
 statického zpevnění konstrukce střechy; 
 - rekonstrukci veřejného osvětlení Vacov - severní část. 
 
• Momentálně probíhá aktualizace projektu se žádostí o dotaci na 

výstavbu dětského hřiště. V minulém roce nebyla žádost o 
dotaci úspěšná. Veškeré požadované materiály musí být předány 
na Ministerstvo pro místní rozvoj v první polovině února 2015. 

 
• Průběžně jsou odstraňovány následky „ledové“ kalamity z 

prosince 2014. Řada stromů kolem místních komunikací byla 
polámána a větve napadaly na cesty. Poděkování patří hasičům z 
Javorníka, kteří pomohli s odstraňováním polomů. 

 
• Úspěšně proběhla kolaudace na budově ZŠ. V rámci kladně 

vyhodnoceného dotačního projektu došlo k zateplení 
obvodového pláště budovy, výměně oken a řadě dalších činností. 
Budova základní školy je poměrně rozsáhlá, čemuž odpovídal i 
objem provedených prací v celkové výši 6.658.502 Kč. Estetický 
vzhled budovy po provedené rekonstrukci narušuje stávající 
střešní krytiny. Ta by také, zejména z funkčních důvodů, 
zasloužila vyměnit. Jedná se však o téměř 1.200 m², což 
představuje nemalé finanční náklady. Budou hledány možnosti, 
jak na výměnu střešní krytiny zajistit určitou „finanční injekci“.  

 

Miroslav Roučka, starosta obce 

5. a 6.2.2015 Zápis žáků 
do 1. třídy 
 
7.2.2015 Zimní sportovní 
hry Javorník 
 
15.2.2015 Masopustní 
průvod Přečín 
 
17.2.2015 Masopustní 
veselice 
 
21.2.2015 Ples obce Vacov 
 
28.2.2015 Školní ples 
 
14.3.2015 Hasičský ples 

 

Oznámení                  
o přerušení dodávky 

elektrické energie 
 

16.2.2015 
od 8.00 do 16.00 hod. 

 
Vypnutá oblast: část 
obce Javorník směr 

rozhledna. Bližší 
upřesnění bude 

provedeno pomocí 
plakátů. 



Pozvánky: 

  
ZŠ a MŠ Vacov  

zve všechny předškoláčky  a jejich rodiče k  
ZÁPISU DO 1. TŘÍDY,  

který se uskuteční v budově základní školy  
ve čtvrtek 5. 2. a v pátek 6. 2. 2015           

od 13.00 do 17.00 hodin.  
 
 
Je nutné, aby rodiče k zápisu přinesli svůj průkaz totožnosti a 

rodný list dítěte. Přijít k zápisu a přihlásit dítě k nám mohou i rodiče, 
kteří nepatří pod naši spádovou oblast. Případné informace k zápisu 
získáte na telefonním čísle 388 431 144, nebo na www.zsvacov.cz. 

Pokud bude Vaše dítě v den zápisu nemocné, můžete si 
domluvit (telefonicky či osobně) náhradní termín. Zájemcům 
umožňujeme prohlídku školy, případně návštěvu přímo ve vyučovací 
hodině. Prosíme jen o jediné: ohlaste svoji návštěvu předem a 
přicházejte vždy před vyučovací hodinou, aby nebyl narušen její 
průběh. 

 
***** 

 
 

Tělovýchovná jednota Sokol Javorník                                         
 pořádá dne 7. 2. 2015 v době od 11.00 do 16.00 hod.  

v lyžařském areálu Javorník   
ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 

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 15. 2. 2015 od 14.00 hod. 

a na  
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELICI  

v úterý 17. 2. 2015 od 19.00 hod. 
v obecním sále ve Vacově,  

masky jsou vítány!!! 
 

***** 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Mary Stewart  
Kouzelník Merlin 
Meč krále Artuše  
Okouzlený kouzelník 
Smrt krále Artuše   
 
Jane Green 
Druhá šance 
 
Mary Lawson 
Návrat do Crow Lake    
 
Kate Longová 
Výměna manželek 
 
Bartle Bull 
Hotel U bílého nosorožce  
 
Ildefonso Falcones 
Ruka Fátimy  
 
Ludmila Klukanová 
Pozdní čas nastal nám  
 
Luděk Fiala 
Egypt  
 
Wiliam Sears 
Kontaktní rodičovství 
 
Pro děti 
 
Aneta Holasová 
Lumír včelaří aneb 
Medový slabikář 
 
Jiří Havel 
Překlepy a nedoklepy 
 
Kateřina Sechovcová 
Kouzelný polštář   
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Číslo 1,  26. ledna 2015 

Společenská kronika 

V měsíci prosinci 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu   
těmto občanům:  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

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,  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. Věra Česánková.  

Redakce si vyhrazuje             

právo krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Ševčík Josef Vlkonice 94 let 

Novotný František Benešova Hora 89 let 

Caisová Zdeňka Benešova Hora 81 let 

Uhlíř Josef Milíkov 80 let 

Rodová Věra Nespice 70 let 

Inzerce 

• Prodám dětské chodítko cena 400,- Kč, dále koupací vaničku - 200,- Kč, přepravku na 
kočky - 300,- Kč, dále veškeré akvarijní potřeby, 4 ks akvárií, filtry, motůrky, topná tělíska, 
teploměry - levně. Tel.: 728 445 385. 

• Kadeřnice Markéta Benešová v kadeřnictví  - Salon Matrix Vacov od 2.2.2015.                   
Tel.: 776 225 651.                 

 

 

 
Lidé pochybují o tom co 
říkáte, 
ale uvěří tomu co 
uděláte. 

Karel Čapek 
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Chovatelův dvorek 
 
Rok 2014 utekl jako voda a na výroční schůzi naší místní organizace, která se 
tradičně konala na samém konci roku, jsme měli co hodnotit. Obě uspořádané 
pouťové výstavy byly vyhodnoceny jako povedené a úspěšné, především díky 
Vám, našim milým návštěvníkům. Přesto padlo několik návrhů k jejich dalšímu 
vylepšování. Hospodaření organizace v uplynulém roce bylo i s přispěním OÚ ve 
Vacově vyrovnané. Investovalo se do vylepšení "chovatelny" a i tady jsou další 

plány pro letošní rok. Proto je potom pochopitelné kladné hodnocení současného výboru naší 
organizace, které zaznělo spontánně v průběhu konání výroční schůze z řad členů. Je to zřejmá 
známka celkové aktivity celé organizace. Z předchozích řádků by někdo snadno mohl nabýt 
dojmu, že se až příliš chválíme, ale pravda je, že společná práce všechny naše členy baví a vidí její 
smysl. V této souvislosti může opět zaznít pozvánka pro nové zájemce o členství v naší organizaci. 
Rádi uvítáme v našich řadách další, stejně zaujaté zájemce o chovatelství.      
           Novoroční přání zaznělo již v minulém příspěvku, a tak si jen popřejme, ať se nad řádky 
"Chovatelova dvorka" i v letošním roce scházíme se všemi našimi věrnými čtenáři ve zdraví a       
v dalším příspěvku se společně vzneseme na holubích křídlech. Po loňských příspěvcích o chovu 
králíků a představení některých druhů drůbeže je čas dát prostor i dalším oblastem chovatelství,     
a tak se vydáme mezi holuby a holubáře. 
 

Jaroslav Kubát 
***** 

 

Novoroční ohňostroj 

 

 I letos pořádala obec Vacov novoroční ohňostroj. 1. ledna 2015 se v 18.00 hodin shromáždilo 
v prostoru autobusového nádraží velké množství lidí z Vacova    
i z okolních obcí, kteří si toto každoročně se opakující 
představení nenechali ujít.  
 Úvodem krátce promluvil starosta obce. Popřál všem do 
nového roku a poděkoval paní Mirce Tošovské a panu Milanu 
Farbiakovi, kteří od počátku novoroční ohňostroj včetně 
přípitku sponzorují. Po ukončení projevu hasiči ohňostroj 
zapálili. 
 Atraktivní podívaná, která trvala téměř 14 minut, byla po 
skončení odměněna velkým potleskem. Malým šrámem na této 
akci byla  ozvučovací technika, která bohužel v potřebné kvalitě 
neobsáhla celý prostor autobusového nádraží s velkým počtem 
zúčastněných. 
 V současné době je již zakoupena kvalitní ozvučovací 
technika, která bude sloužit na veškeré akce obce.  

 

Pavla Valtová 

 

V minulém čísle zpravodaje došlo z technických důvodů k záměně funkcí u článku SDH Vacov, 
uvádíme tedy správně - pan Miroslav Molitor je velitel sboru, pan Pavel Čtvrtník starosta sboru. 


