
Výročí v únoru 

 
3.2.1342  –  Juditin most v Praze se během povodně pod silnými 
nápory větru a nahromaděných ledových ker zřítil. První kamenný 
most v Čechách stál v místech dnešního Karlova mostu a jeho zbytky 
je dodnes možné vidět ve sklepeních některých  domů i v Malostranské 
mostecké věži. 
 
22.2.1819 – Španělsko prodalo za pět milionů dolarů svoji kolonii 
Floridu Spojeným státům amer ickým. 
 
23.2.1903 – Zátoka Guantánamo na Kubě byla pronajata Spojeným 
státům „na věčné časy“. 
 
28.2.1911 – Narodil se Otakar Vávra, český filmový scenárista, režisér 
a pedagog, zakladatel moderní české kinematografie († 15. září 2011). 
 
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví            
v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a 
náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají 
dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného 
srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v 
kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. 
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve 
starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ 
vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal 
lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v 
následujícím roce. 
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého 
Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, 
zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, 
že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn 
vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později 
popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví 
Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února 
slaven. 

 https://cs.wikipedia.org 
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Z obecního úřadu 
Dne 17.12.2015 proběhlo 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto volebním 
období a zároveň poslední v roce 2015. Přítomno bylo 11 z 15 řádně zvolených zastupitelů, 4 byli 
omluveni. Starosta úvodem přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání. Ten byl poté 
zastupiteli schválen bez připomínek . Zastupitelé následně projednávali 13 navržených bodů. 
Informace ze zasedání: 
• V bodě 3 Ing. arch. Radek Boček seznámil zastupitele s úpravou týkající se změny ÚP č. 2, 

jehož je pořizovatelem. Z dosavadních jednání vyplynula potřeba změnit umístění jízdárny na 
pozemky par. č. 360/4 a 688/1 v k.ú. Benešova Hora (areál bývalého rekreačního zařízení 
Fezka Strakonice). Zájmy obce nejsou touto úpravou dotčeny. Zastupitelé poté vyjádřili s výše 
uvedenou změnou souhlas. 

• V bodě 4 starosta stručně seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2016. Zastupitelé 
obdrželi návrh rozpočtu předem k prostudování a dále byl zveřejněn obvyklým způsobem. 
Starosta dále předeslal, že v době sestavování rozpočtu nebyly ještě bohužel známy dotační 
výzvy pro následující rok. Pro obec je strategická dotace na vodohospodářskou infrastrukturu. 
Výjimka na provozování v podstatě nefunkční ČOV Vlkonice (řeší odkanalizování téměř  500 
obyvatel) končí v roce 2016. Realizace projektů, na které obec bude žádat v roce 2016 o 
dotaci, se v případě úspěšnosti uskuteční z podstatné části spíše  v roce 2017 až 2018. Přestože 
se v letošním roce určité akce realizovaly (kupř. obnova místních komunikací, rekonstrukce 
mostu v Nespických Chalupách, výstavba dětského hřiště, nákup mobilní a jiné techniky - 
multikára, ocelové kontejnery na bioodpad atd.), přechází obec do roku 2016 s relativně 
slušnou finanční rezervou. Zastupitelé závěrem schválili rozpočet na rok 2016 jako 
přebytkový v této výši: příjmy 26 071 000 Kč, výdaje  20 695 000 Kč, přebytek hospodaření  
5 376 000 Kč. 

• Další bod se týkal rozpočtového výhledu obce na období 2017 – 2018. J sou zde uvedeny 
předpokládané finančně náročnější akce (revitalizace centra obce, modernizace místních 
komunikací, modernizace vodohospodářské infrastruktury atd.). Jejich realizace je ve většině 
případů podmíněna získáním dotačních prostředků. Jak se vše bude vyvíjet, v současné době 
nelze předjímat. Jedná se v podstatě o určitou vizi, kterou je obec povinna zpracovat                
a předložit při kontrole hospodaření obce. Zastupitelé vzali předložený rozpočtový výhled na 
vědomí. 

• V bodě 7 byli zastupitelé seznámeni se stavem požární techniky SDH Vacov. Po krátkém 
úvodu předal starosta slovo veliteli okrsku SDH Vacov, panu M. Molitorovi. Ten poreferoval 
o dotačních programech pro sbory dobrovolných hasičů. Následně pan J. Uhlíř informoval o 
současném stavu mobilní techniky SDH Vacov. Přestože cisternové vozidlo Liaz doznalo 
komplexní generální opravu, jeho stáří je 40 let. Tomu odpovídá konstrukčně (vzduchové 
řízení) a opravená cisterna také nevydrží věčně. 

 Dále pokračoval starosta. Je si tohoto stavu vědom. Obec využila řadu vypsaných grantů 
 v oblasti požární ochrany a došlo k nákupu nemalého množství různé požární techniky i 
 výstroje s finanční spoluúčastí obce.  Nové vozidlo s cisternou stojí cca 6 mil. Kč, což si obec 
 v současné situaci nemůže dovolit zakoupit. Čeká nás řada neodkladných projektů v oblasti 
 vodohospodářské infrastruktury, zejména rekonstrukce ČOV Vlkonice (nutno počítat 
 s částkou 15-20 mil. Kč). Požádat o dotaci na cisternu je správný krok. Výše limitní částky, 
 kterou by obec byla schopna v krajním případě zafinancovat,  je 2 – 2,5 mil. Kč. Přestože je 
 požární ochrana v současné době poměrně podporována, není vše zcela růžové. V roce 2016 
 budou ze  státního rozpočtu podpořeny pouze tři hasičské sbory v rámci Jihočeského kraje 
 (2x nákup  nového vozidla, 1x generální oprava), dodal starosta. Finanční prostředky, které se 
 zdají relativně vysoké (250 mil. Kč), jsou v rámci celé republiky na celkový počet požárních 
 sborů v podstatě kapka v moři.   Po krátké diskusi se  zastupitelé shodli na podání žádosti o 
 dotaci s tím, že obec se zavazuje dofinancovat limitní  částku 2,5 mil. Kč ze  svého rozpočtu.  

Stránka 2 



 
• K vodnému a stočnému na rok 2016 přednesl krátký komentář Ing. Zdeněk Novák. Materiály 

k tomuto bodu dostali zastupitelé k prostudování předem. Cena vodného se zvyšuje o 1,22 Kč 
bez DPH a stočného o 0,42 Kč bez DPH, pevná složka se nemění. Do ceny se v podstatě 
promítnul pouze navýšený nájem obci za vodohospodářský majetek. V roce  2016 to bude 
913.000 Kč.  

• Dále byla na programu  „Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů“. Návrh dostali zastupitelé v předstihu domů k prostudování. Nová 
vyhláška byla zpracována z důvodu změny vyšší právní normy, která nově osvobozuje od 
poplatku určité kategorie občanů. Zastupitelé předloženou vyhlášku schválili.  

 Podrobnější výklad je uveden na další stránce. 
• V bodě 11 starosta seznámil zastupitele se situací okolo podání žádostí na rekonstrukci 

čistírny odpadních vod ve Vlkonicích. Žádost již byla podána do dotačního programu na 
Ministerstvo zemědělství. V případě úspěšnosti je výše dotace 50% realizačních nákladů, o 
dalších 10 % je možno zažádat KÚJčK.  Vzhledem k tomu, že se jedná o neodkladnou 
záležitost, je potřeba ještě pro jistotu předložit projekt se žádostí o dotaci  do operačního 
programu životní prostředí. Zde je max. výše dotace okolo 63%. Vůči minulému 
programovacímu období, kdy byla výše dotace i kupř. 85% (kdy však naše obec dle 
podmínek SFŽP o dotaci žádat nemohla), došlo k její značné korekci. U akce s realizační 
cenou kolem 20 mil. Kč je podíl obce cca o 4 mil. vyšší. Lepší to však zřejmě ani do 
budoucna nebude. Zastupitelé poté schválili podání žádosti o dotaci do OP ŽP na rekonstrukci 
ČOV Vlkonice.  

Další informace z tohoto zasedání budou zveřejněny v následujícím Vacovském zpravodaji. 
 

 Miroslav Roučka, starosta obce 

30.1.2016 Farní ples 
7.2.2016 Masopust 
9.2.2016 Masopustní 
zábava 
20.2.2016 Ples obce 
Vacov 
27.2.2016 Školní ples 
5.3.2016 Dětský 
karneval 

Tabulka cen vodného a stočného 

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

 Vodné Stočné Celkem Vodné  Stočné Celkem 

Cena v roce 2015  s DPH 15% 34,02 30,19 64,21 33,03 22,11 55,14 

Schválená cena v roce 2016  s 
DPH 15% 

34,04 30,19 64,21 34,43 22,59 57,02 

po út st čt pá so ne 

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 1 2 3 4 5 6 

ÚNOR 2016 
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Obec Vacov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem kempu 
Rohanov 

  
 
 

V rámci výběru budoucího provozovatele obec požaduje od zájemců o tuto činnost 
písemně dodat: 
• oprávnění k provozování služeb souvisejících s touto činností v kempu; 
• dosavadní zkušenosti s touto či podobnou činností (příp. recenze); 
• způsob personálního zajištění (rodinnými příslušníky, smluvními pracovníky apod); 
• způsob zajištění údržby (sekání a likvidace trávy) v areálu kempu s vodní nádrží 

(vlastní technikou, smluvním zajištěním apod.); 
• představa (orientační) o délce sezóny kempu v případě příznivého počasí (např. 

červen až srpen); 
• Upozornění pro zájemce: 
 Obec pronajímá budovy a kemp. Další zařízení potřebné k zajištění provozu není 
předmětem nájmu. 
 
Nabídky zasílejte písemně na OÚ Vacov, a to do 28.2.2016. 
 
Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno též na stránkách obce Vacov: www.vacov.cz 
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Informace pro občany týkající se komunálního odpadu 
 

Na základě změny zákona schválilo Zastupitelstvo obce Vacov na svém zasedání dne                         
17.12.2015 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška 
je zveřejněna na webových stránkách obce Vacov a dále je v písemné podobě k dispozici v kanceláři 
obecního úřadu. Níže uvádíme některá fakta: 
 
Sazba poplatku činí 500 Kč, tuto zaplatí: 
- občan, který má v obci trvalý pobyt, 
- cizinec, kterému byl na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90   dnů, 
- cizinec, který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší  než 3 měsíce, 
- občan, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu nebo dočasná ochrana 
podle zákona o dočasné ochraně cizinců, 
- občan, který vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci,  
- občan, který vlastní byt nebo rodinný dům, ve kterém není nikdo trvale hlášen (a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu). 
 
Úlevu z poplatku obec poskytuje: 
- dětem do dvou let věku, 
- občanům bydlícím ve vzdálenosti nad 200 m od svozové linky. 
Tato skupina osob zaplatí 350,- Kč. 
 
Ze zákona je osvobozena osoba, která je: 
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy, 
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo, 
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
V těchto případech je nutné doložit potvrzení o umístění v některém ve výše uvedeném 
zařízení. 
 
Osvobozeni jsou také občané: 
- kteří jsou hlášeni na adrese ohlašovny, tj. na adrese Obecního úřadu ve Vacově a jejichž skutečný 
pobyt je neznámý, 
- žijící v cizině, kteří se fyzicky nezdržují na adrese trvalého pobytu déle než jeden rok, 
- kteří se fyzicky nezdržují na adrese trvalého pobytu a jejichž skutečný pobyt je neznámý. 
 
Poplatek je splatný do 31. 5. příslušného kalendářního roku. V odůvodněných případech je možno 
jej též uhradit ve dvou stejných splátkách a to v termínech do 31. 5. a 31. 8.  
 
Poplatek je možno uhradit hotově do pokladny nebo převodem na účet OÚ  č. 2322281/0100. 
Další údaje pro platbu převodem  a případné dotazy Vám budou poskytnuty na tel. čísle: 
388 323 868 nebo na e-mailu: pokladna@vacov.cz 
Poplatek je formou daně a je tudíž jako daň vymahatelný. 

Hana Ptáčková 



Pozvánky na akce: 

 
Sbor dobrovolných hasičů Přečín 
srdečně zve všechny občany na  

MASOPUSTNÍ PRŮVOD PŘEČÍNEM 
v neděli 7. 2. 2016 od 14.00 hod. 

a na  
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELICI  

v úterý 9. 2. 2016 od 19.00 hod. 
v obecním sále ve Vacově,  

masky jsou vítány!!! 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
Tělovýchovná jednota Sokol Javorník                                          

 pořádá dne 20. 2. 2016 v době od 10.30 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  
 

***** 
 

Obec Vacov a ZŠ a MŠ Vacov  
srdečně zvou na                                                                                            

DĚTSKÝ KARNEVAL                                                                               
v sobotu 5.3.2016 od 14.00 hod.                                                                      

v obecním sále ve Vacově.                                                                       
Odpoledne plné reje masek, soutěží a her.  

Vstupné dobrovolné. 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
Paula Hawkins 
Dívka ve vlaku 
 
Nora Roberts 
Ostrovy splněných snů.  
 
Simona Monyová 
Osud mě má rád 
 
Vlastimil Vondruška 
Husitská epopej III. 
 
Magda Váňová 
Herečka 
 
Milena Slavická 
Hagibor  
 
Petra Hůlová 
Macocha 
 
Pavel Brycz  
Muž bez ženy není 
člověk 
 
Pro děti 
Jana Havlíčková 
Logopedické hádanky 
 
Katarína Kernová 
Nevšední příběhy pro 
zvídavé kluky a holky 
1., 2. a 3. díl 
 
Miloš Kratochvíl 
Kouká roura na kocoura 
 
Antonín Šplíchal 
Traktor jede na pole 
 
Ester Stará  
Povíš mi to? 
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Číslo 1, 25. ledna 2016 

Společenská kronika 

V měsíci prosinci  2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto                
občanům:  

 

 

 
 
 
 

 
Poděkování 

 
Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit dne 2.1.2016 do pietní síně 

ve Stachách s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem a 
pradědečkem panem Františkem Bastlem ze Žára. 

manželka s rodinou 
 
 

Ve dnech 6. a 9. 1. 2016 proběhla ve Vacově a Vlkonicích 
Tříkrálová sbírka Oblastní charity Vimperk. 

Celkově se vybralo 215.511 Kč a z toho u nás 4.279 Kč. Vybraná 
částka bude použita na financování služeb, které Vimperská charita 

poskytuje, například v Domě klidného stáří v Pravětíně, terénní 
pečovatelskou službu v našem regionu a nově Krizovou pomoc 

Nexus. Podrobnější informace o využití vybraných peněz najdete na 
webových stránkách: http://vimperk.charita.cz/. 

Děkuji vám všem, kteří jste přispěli. 
Kateřina Svobodová 

 
Tel.: 388 431 270                        

E-mail:                                    
knihovna@vacov.cz 

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

Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou 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. Lenka Špejzlová.  

 
Redakce si vyhrazuje             

právo krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Inzerce 

 
• Projekční a inženýrská činnost 

zaměřená na dřevostavby.            
Tel.: 723 537 260. 

 
• Miva Vacov přijme ženy do 

výroby (výroba dřevěných 
hraček) i na dlouhodobější 
brigádu. Bližší informace při 
osobním jednání v sídle firmy. 

 

Caisová Zdeňka Benešova Hora 82 let 

Uhlíř Josef Milíkov 81 let 

Paulová Anna Vlkonice 75 let 

Jelínková Jana Žár 70 let 
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Chovatelův dvorek 
 
Vánoční svátky utekly jako voda, překulila se silvestrovská noc a nový rok je tady, 
ani jsme se nenadáli. Všechno běží nějak stále rychleji. Vacovští chovatelé se 
tradičně první neděli po Novém roce sešli na své výroční valné hromadě. Byla 
hodnocena činnost za celý rok, co se povedlo a co méně, jakými způsoby činnost 
vylepšit a co a v jakém pořadí řešit. Na konci roku proběhly některé změny 

související se změnou legislativy v organizaci spolků, bylo změněno sídlo naší základní organizace 
a odstraněny některé historické nedostatky v administrativě. Za to patří poděkování především 
našemu jednateli, příteli Štérovi, který se ve zmíněné problematice dobře orientuje. V praktických 
oblastech výhledu činnosti byly projednávány úpravy chovatelny, organizace výstav, evidence 
chovů a mnoho dalších otázek souvisejících s běžným chodem naší organizace. Stále je co 
vylepšovat a opravovat. 
 V každém případě všichni ve shodě, chceme pokračovat v propagaci chovatelství a získávat 
pro tuto krásnou zálibu další příznivce. Pro zájemce i pro případné dotazy je stále v provozu 
kontaktní telefonní linka vacovských chovatelů 737 770 099 a rovněž je stále dostupná 
elektronická adresa vacovskychovatel@email.cz. I v novém roce rádi přivítáme jakýkoli podnět od 
našich příznivců i kritiků a těšíme se na další příjemná setkání na našich tradičních výstavách. 
Ještě jednou přejí vacovští chovatelé Vám všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2016. 

 
 

 Jaroslav Kubát 


