
Výročí v lednu 
 

Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 dní. Český 
název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve vý-
chodní Evropě označován jako měsíc vlka. 
 
1831 – Byla založena Matice česká, původně peněžní fond a nakladatelství,     
 později společnost pro vydávání české literatury. 
 
1901 – V Paříži byl otevřen první Automobilový a motocyklistický salon. 
 
1931 – Odehrál se první zápas v ledním hokeji na provizorně otevřeném zimním 
 stadiónu na Štvanici v Praze, který nabízel první umělou ledovou plochu     
 v tehdejším Československu. 
 
1941 – Protektorátní vláda vydala nařízení o pracovní povinnosti. 
 
1961 – Došlo k přerušení diplomatických vztahů mezi Kubou a USA. Diplomatic-
 ká roztržka vyústila nakonec v Karibskou krizi. 
 
1961 – John Fitzgerald Kennedy byl inaugurován jako 35. prezident Spojených 
 států amerických. 
 
1981 – Mluvčími Charty 77 se stali Václav Malý a Bedřich Placák. 
 
1991 – Začala válka v Zálivu. 
 
1996 – Na observatoři na Kleti byla objevena planetka 1996 BG, která později 
 dostala jméno Járacimrman. 
 
2001 – Z funkce ředitele České televize odstoupil po několikadenní stávce jejích 
 zaměstnanců a veřejných protestech Jiří Hodač. 
 
2001 – Byla spuštěna anglická Wikipedie, první z jazykových mutací Wikipedie. 
 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 
 Dne 28.12.2010  se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním 
období. Přítomno bylo 11 z 15 řádně zvolených zastupitelů. Na programu byl v podstatě jeden 
bod, který se týkal výše vodného a stočného na rok 2011. Tato záležitost byla na programu již 
předchozího zastupitelstva. Protože však většina zastupitelů neobdržela chybou při 
elektronickém odesílání podklady předem, byl tento bod přesunut na další jednání. 
 Po zahájení a volbě pracovních komisí se starosta přesvědčil, že  všichni zastupitelé již 
související podklady k této problematice obdrželi. Poté na základě vzneseného požadavku  ing. 
Novák opětovně provedl rekapitulaci položek, které se zásadně  promítly do výše vodného a 
stočného na rok 2011. Jedná se zejména o navýšení nájemného obci od provozovatele, a to v 
souladu s „Plánem obnovy vodovodů a kanalizací“ schváleným zastupitelstvem obce. Nájemné v 
roce 2011 se u vodovodů navyšuje z 258.000 Kč na 335.000 Kč a kanalizace ze 71.000 Kč na 
92.000 Kč. Dále došlo k mírnému navýšení mzdových prostředků a další faktor ovlivňující 
negativně cenu je klesající spotřeba vody. Ostatní položky promítající se do ceny vodného a 
stočného zůstaly v podstatě na úrovni roku 2010. 

 V následující diskusi zazněl též dotaz, zda nebylo možno ještě více tlačit na provozovatele, 
aby snížil náklady a tím i cenu vodného a stočného. Ing. Novák zmínil, že při návrhu ceny se 
vycházelo z konkrétních podkladů a skutečností. Problému věnoval hodně času a nenašel v 
těchto materiálech položky, které by příznivější cenu umožnily. Předložil též diagram vývoje cen 
vodného a stočného. Z něho vyplynulo, že k zásadnímu navýšení ceny došlo v letech 1995-1998, 
proto se v podstatě touto problematikou začal zabývat. Poté se podařilo, a to  v letech 1999 až 
2003, vlastní náklady provozovatele snižovat. Zisk provozovatele ve výši 10% je též garantován 
smlouvou z  období, kdy 1. JVS přebírala na základě rozhodnutí zastupitelstva provozování 
vodohospodářského zařízení od tehdejšího JiVaKu. Cenu 39 Kč/m3 v součtu za vodné a stočné 
označil (s ohledem na porovnání cen v okolních obcích, které se pohybují cca 40 - 65 Kč m3) za 
relativně přijatelnou.  Byl by též rád, kdyby se touto problematikou zabýval i někdo jiný. Dále v 
diskusi zazněl dotaz, zda existuje plán připojení obyvatel, kteří toto doposud neučinili a jsou v 
dosahu vybudovaného kanalizačního řadu. Starosta odpověděl, že kanalizační přípojka je stavba 
občana, nikoli obce. Dále zdůraznil, že se v souladu s platnými předpisy hledají cesty, jak 
postupovat v této záležitosti, která je mimo jiné trnem v oku některých občanů. Řešení, zejména 
pro občany, kteří nemají možnost napojení na veřejnou kanalizaci, je již zkolaudovaná 
akumulační jímka u ČOV Rohanov. Tato jímka je určena na soustřeďování odpadů z žump a 
jejich následné čistění. Starosta ještě k současné výši nájmu obci uvedl, že bohužel ani zpravidla 
nestačí na povinnou spoluúčast obce (ve výši 10 - 30%) v případě získání finančních prostředků 
do vodohospodářské infrastruktury (ať už při rekonstrukci vodovodního řadu, výstavbě zmíněné 
akumulační jímky apod.). Připomenuty též byly ne zrovna příznivé dotační možnosti do této 
sféry pro obce naší velikosti (do 2.000 obyvatel). 
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Tabulka cen vodného a stočného  

 Pevná složka (Kč/měs)  

 Vodné  Stočné Celkem Vodné  Stočné Celkem 

Cena r. 2010 35,90 28,40 64,30 21,45 14,80 36,25 

Schválená cena na r. 2011 35,90 28,40 64,30 22,91 16,00 38,91 

Rozdíl 0 0 0 +1,46 +1,20 +2,66 

Pohyblivá složka (Kč/m3)  



• Každý čtvrtek od 3.2. 
II.kurz cvičení na OÚ 

 
• 5.2.2011 od 20 hodin 

Školní ples 
 
• 11.2.2011 od 13 hod. 

Zápis dětí do ZŠ 
 
• 12.2.2011 od 20 hod. 

Farní ples 
 
• 14. - 17.2. od 16 hod. 

Kurz ZUMBY Hotel 
Krásná Vyhlídka 

 
• 26.2.2011 od 20 hod. 

Ples obce Vacov 
 
 

Oznámení 
  

Obvodem obce Vacov, 
Rohanov, Lhota nad 

Rohanovem, Javorník 
budou projíždět historická 

vozidla 11. ročníku 
WINTER TRIAL   

za normálního silničního 
provozu  

ve čtvrtek 27.1.2011  
mezi 20 - 21,30 hodinou. 

 
 
 

Nové povinnosti 
ubytovatele cizinců platné 

od 1.1.2011 jsou  
k nahlédnutí na OÚ  

u paní Daňhové. 

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       

ÚNOR 2011 

 Bod různé se týkal zdravotního střediska a dokončení ZTV Pod 
Dubem. Usnesení z tohoto ZO  přednesené Mgr. Říhou bylo 
jednomyslně schváleno. 
 

Z další činnosti 
 
• V září 2010 byl zpracován projekt a podána žádost o dotaci (již 

podruhé) na instalaci bezdrátového rozhlasu - varovného 
systému v celé naší obci. Tato žádost splnila veškeré předepsané 
podmínky a byla zařazena mezi podpořené projekty. V průběhu 
měsíce února by mělo dojít k podpisu smlouvy mezi SZIF a Obcí 
Vacov o poskytnutí finančních prostředků. Akci řádově za 1 mil. 
Kč musí obec v plné výši předfinancovat. Dotační prostředky 
budou v případě úspěšného vyhodnocení akce činit 90% 
realizačních nákladů, 6% představují další vedlejší náklady. 
Dotace pak činí  84%. 

 

• V současné době se zpracoval projekt se žádostí o dotaci na 
výměnu nevyhovujících oken v budově OÚ (za účelem snížení 
značných nákladů na vytápění) a dále projekt se žádostí o dotaci 
na revitalizaci velmi neutěšeného stavu školní zahrady. Projekty 
byly podány prostřednictvím MAS Občanského sdružení Chance 
in nature se sídlem v Malenicích. 

 

• Podklady se též připravují do 13. výzvy ROP, a to na 
rekonstrukce místních komunikací. Na projekt s celkovými 
náklady cca 1 mil. Kč bude opětovně z tohoto programu žádáno o 
dotaci. Dle informací je však již v této výzvě velmi málo 
finančních prostředků. 

 

• Další aktivity probíhají v souladu se žádostí o dotaci na odbahnění 
rybníků a koupaliště po přívalových deštích v červnu 2009. Tato 
žádost byla předložena na MŽP v minulém roce. 

 

• Dotační prostředky přesahující milion Kč byly přiznány z MŽP  
na obnovu poškozených technologických zařízení po těchto 
přívalových deštích na ČOV Rohanov a Přečín. Obec nyní 
dokládá další požadované podklady. 

 
• Pracovníci obce v době, kdy se nevěnují úklidu sněhu, prořezávají 

porosty kolem místních komunikací. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 



 
 

ČESKÉ HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD XIII. ROČNÍK REPUBLIKOVÉHO 
TURNAJE VE STOLNÍM  TENISE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 
Ve dnech 12. - 14. 11. 2010 se zúčastnili dva uživatelé Sociální pohody, o. p. s, DOZP 
Javorník turnaje ve stolním tenise. Naše cesta začala časně ráno budíčkem ve 4. 30 hodin. 
Po snídani nás řidič odvezl do Vimperka na autobusový spoj do Prahy. V Praze jsme 
nastoupili do metra ve stanici Anděl a vystoupili ve stanici Černý Most. Adrenalinovým 
zpestřením pro nás byly jezdící schody v metru. Naše nesmělé přešlapování s trochou 

obav nás srdečně rozesmálo. Ale jsme sportovci, zvládli jsme to 
skvěle. V 9 hodin jsme odjeli autobusem do Dvora Králové nad 
Labem. Po příjezdu jsme se ubytovali, převlékli do sportovního 
oblečení a přesunuli jsme se do sportovní haly ZŠ Strž. Po zahájení 
ve 13 hodin začaly soutěže čtyřher a Unified. Tato soutěž se nás 
netýkala. Přihlásili jsme se do soutěže dvouhry. Získali jsme tím 
volné odpoledne, které jsme vyplnili prohlídkou města.  

Druhý den proběhla soutěž dvouhry. V kategorii A nad 30 let získal jeden náš sportovec 
3. místo. V kategorii B nad 30 let získal náš druhý sportovec 4. místo.  Odměnou pro 
všechny sportovce byla společná večerní diskotéka.  
Třetí den proběhlo slavnostní ukončení turnaje. Potleskem jsme poděkovali 
organizátorům za skvělou akci. Vyzvedli jsme si balíčky s jídlem na cestu, rozloučili jsme 
se s kamarády a vyrazili na naši dlouhou zpáteční cestu.  

                                                                   Vávrová Martina 
 
 
 
 

               Plavecké závody ve Strakonicích 
 

Ve středu 1.12.2010 čtyři uživatelé Sociální pohody, o.p.s, DOZP Javorník přijali pozvání 
na XIII. ročník plaveckých závodů, který pořádal Denní stacionář Strakonice. Závodů se 

zúčastnilo 9 sportovních družstev z Jihočeského kraje.  
V disciplíně 25 m v. zp. získal náš sportovec 4. místo. V disciplíně 
50 m v. zp. se ostatní naši sportovci umístnili na 1. místě, 3. místě a 
4. místě. Další disciplínou byla jízda na tobogánu, kde náš sportovec 
získal 3. místo. 
Příjemným překvapením pro nás všechny bylo předávání diplomů     

a medailí z rukou Mikuláše, anděla a čerta. Domů jsme odjížděli příjemně unaveni a 
spokojeni s našimi výkony. 
                                                                                                                     Martina Vávrová  
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Ivan Kraus 
*1939 

herec, kabaretiér, 
dramatik, spisovatel 

 
Některé stránky dějin 
působí, jako by byly 
psány za trest. 
 
Názory na to, jak se 
shodnout, se rozcházejí. 
 
Jediná ztráta, kterou 
nikdo nehlásí, je ztráta 
charakteru. 
 
Nejlépe se prodávají ti, 
kteří nestojí za nic. 
 
Někoho si lze nejen 
koupit, ale i abonovat. 
 
Nejhorší anonymy jsou 
ty nepodepsané. 
 
Dáte mi za pravdu? Ale 
kolik? 
 
Hrob neznámého vojína 
bývá pokryt věnci 
známých generálů. 
 
Ve vlastních názorech 
se shodnu s každým. 
 
Psal tak dobře, že to po 
něm čtenáři ani 
nemuseli číst. 
 
Výhodou aforismu je,  
že se autor může mýlit 
jen krátce. 

Z mateřské školy 
 

Ve školním roce 2010/2011 jsme v září začali počtem dětí 46. 
Děti jsou rozděleny do dvou tříd. V první třídě jsou děti od tří do pěti 
let, ve druhé třídě děti od pěti do sedmi let, tedy převážně předškoláci. 
Výchovně vzdělávací program zajišťují tři učitelky, dvě na plný úvazek, 
třetí učitelka na úvazek poloviční. Během školního roku přicházejí do 
MŠ ještě další děti, podle toho, jak maminkám končí rodičovská dovo-
lená. Dle podaných žádostí by měl být konečný počet dětí v letošním 
školním roce 53.  

Jak už bylo dříve řečeno, v naší mateřské škole pracujeme podle 
školního vzdělávacího programu vycházejícího ze života na venkově a 
z vesnických tradic. Na podzim jsme si užívali  krásné barevné přírody, 
která nám poskytla mnoho námětů k výtvarným a pracovním činnostem. 
Děti využívaly k pobytu venku naši školní zahradu, dobře vybavenou 
prolézačkami. Zprovoznili jsme další pískoviště. 

K nemalé radosti dětí se objevily na našem dlouho pěstovaném 
kaštanu první kaštánky, a tak jsme si hráli a vymýšleli, co se z nich dá 
vyrobit. Když nás omrzela zahrada, vyráželi jsme na krátké i delší vy-
cházky do okolí, pozorovali práce na polích, poznávali, jak se jmenují 
okolní vesnice a kopce. Nesmíme nikdy vynechat slavnost posvícení, 
protože naše děti velice rády pomáhají při pečení hnětýnek. 

Podzim se přehoupl a najednou začala zima, která letos přišla 
opravdu brzy, a to se vším všudy – se sněhem i mrazem. Vytáhli jsme 
boby a sáně a vlastně až doteď jsme si užívali klouzačky, stavění sněhu-
láků a bunkrů. 

Na začátku prosince nás  navštívil Mikuláš s čerty a anděly. O 
hezký průběh mikulášské nadílky se postarali žáci  9. ročníku ZŠ Va-
cov.  

Od podzimu jsme nacvičovali vystoupení na vánoční besídku. 
Uskutečnila se 20. prosince. Mladší děti vystoupily s pásmem tanečků, 
básniček a písniček. Starší děti nejprve připomněly „Čertí rojení“, bás-
ničky a písničky na téma Mikuláš a čerti a pak předvedly pásmo na té-
ma jaro, léto podzim, zima. 
Na besídce se sešlo mnoho maminek, tatínků, dědečků, babiček a dal-
ších příbuzných. Na závěr jsme poseděli a při malém občerstvení se ale-
spoň trochu zastavili a popovídali si. 

I v letošním roce jsme dostali nemalé finanční dary od Pekárny 
NoVy Vacov, od p. Radima Albrechta, od p. Libora Mareše a Obce Va-
cov. Dary ve formě stavebnic, hraček a dalších pomůcek jsme dostali od 
rodičů -  pí Zuzany Appeltové, Ivany Mészárosové, Romany Soukupo-
vé, Veroniky Šturmové, p. Roberta Hermana. MIVA Miřetice nás záso-
buje po celý rok lepidlem. Pekárna NoVy Vacov zajistila občerstvení na 
besídku. Všem, kteří nám takto pomáhají, velice děkujeme. 
 Závěrem bych chtěla popřát všem občanům Vacova a okolí hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2011. 
 

Za MŠ Vacov  D. Čtvrtníková 
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O knihách, čtení  
a psaní 

Zd. Janík 
 
Knihy můžeme číst všu-
de, i na pustém ostrově. 
Nepotřebují elektřinu. 
 
Nepleťme si četbu  
s překážkovým během a 
nepřeskakujme stránky. 
 
Ne každý, kdo umí dobře 
psát, se stane spisovate-
lem a ne každý spisova-
tel umí dobře psát. 
 
I nekritický jazyk se  
někdy strefí. 
 
Jediný jazyk, který u nás 
najdeme neporušený,  
bývá často už jen jazyk  
u bot. 
 
Autor a kritik jsou na  
sebe občas jako pes a 
kočka. Mají totiž  
stejného živitele. 
 
Nezapřel v sobě básníka. 
I její těhotenství nazýval 
kouzlem nechtěného. 
 
Chybějící myšlenku  
nenahradí sebevíc  
vykřičníků a otazníků. 
 
I literatura má svoje  
všežravce, labužníky a 
vegetariány. 
 
Rozbor nejedné básně 
udělá z básníka trpaslíka. 

Pozvánky na akce: 
 
 

Divadlo plánované na 29.1.2010 se z technických důvodů odkládá  
 až na podzimní termín. Zakoupené vstupenky prosím vraťte u Paterů. 

 
 
 

Srdečně zveme na 
5. ŠKOLNÍ PLES   

v sobotu 5. února od  20 hodin v obecním sále 
Hraje DeFacto 

Předtančení   Bohatá tombola   
Vstupné 80 Kč  Předprodej u Paterů od 28. ledna 

 

 

 
Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy zvou srdečně na  

FARNÍ PLES 
v sobotu 12. února 2011 od 20 hodin v obecním sále 

Hraje Fernet 
Bohatá tombola 

Vstupné 75 Kč  Předprodej Obuv Patera od 1. února 
 
 
 

Obec Vacov  
pořádá  

PLES OBCE VACOV 2011  
v sobotu 26.února 2011 od  20 hodin 

Hraje  Renesance 
Bohatá tombola  Doprovodný program    

Vstupné 100 Kč 
    

    

    

Zápis do 1. tř. ZŠ 
 
Zápis dětí do 1. tř. ZŠ se koná v pátek 11. února 2011 od 13 hod. v 1. tř. ZŠ 
ve Vacově. 
 
Rodiče předloží  rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
Pokud se dítě z vážných důvodů nemůže zápisu  zúčastnit, dojednají si rodiče 
náhradní termín s ředitelem školy. 
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Společenská kronika 
 

 
V měsíci  prosinci jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 
 

Marie Válková  Javorník  70 let 
Anna  Paulová  Vlkonice  70 let 
Hynek Kouba  Miřetice  87 let 
Josef  Ševčík  Vlkonice  90 let 
 

 
*** 

 
 Děkujeme všem  přátelům a známým, kteří se naposledy přišli 
rozloučit s paní Růženou Podlahovou. 
Děkujeme též zaměstnancům Dopravní zdravotní služby p. Appelta a 
všem, kteří pomáhali  v době její nemoci.  
                                                                              rodina Bělohubých 
 
 
 8. ledna zemřel nečekaně pan Stanislav Chum ze Žáru. 
Narodil se 4.8.1961 a celý svůj život prožil v rodné vesničce, jež mu 
byla nejmilejší. Jako malý nevynechal jedinou příležitost, aby se svezl v 
traktoru. Když se rozhodoval o budoucím povolání, tak jeho volba byla 
snadná. Po vyučení se stal traktoristou v místním ZD Vacov. Jak plynul 
čas, přišly i zdravotní problémy, ale i přesto velmi rád pracoval ať už na 
zahradě či na zvelebování rodného domku. Pro svou přátelskou povahu 
a dobrotivé srdce byl Stanislav mezi lidmi oblíben. Proto také   v pátek 
14.1. přišlo mnoho lidi ho doprovodit na jeho poslední cestě. Ať už byli 
z kruhu známých, přátel nebo zarmoucené rodiny. 
Všem, kteří jste se přišli se zesnulým bratrem rozloučit,  velice děkuji. 

Jaroslav Chum 
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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. 

 
 

Ztratil se bílý kocour se 
zrzavými zády a ocasem  

(9 měsíců),  
slyší na jméno Gandalf.  

Prosíme o jakoukoli infor-
maci.  777041983 

Obec Vacov prodlužuje termín podání  
přihlášek do výběrového řízení  
na pozici referenta - ekonoma  

do 15.února 2011. 
 

Bližší info na www.vacov.cz 



 
   

 
II. kurz: Aby tělo nebolelo… 

 
Zdravotním cvičením, tancem  a relaxací navodíme příjemné pocity  

k uvolnění těla i ducha(klasické zdravotní cvičení, základy čínského cvičení,  
pilates, joga, tanec a africké uvolňující pohyby napomohou  

k odstranění vzniklých svalových dysbalancí) 
                 

Cena za celý kurz 270,- Kč (sedm setkání) 
 

První setkání čtvrtek 3.2.2011 od 19.00 hod na Obecním úřadu Vacov. 
 

Na setkání s Vámi se těší 
Daniela Fričová 

 
 
 
 
 

Kurz ZUMBY 
 

S taneční školou Fáber Dance School 
Hotel Krásná Vyhlídka Javorník 

14. - 17. února 2011 každé odpoledne od 16.00 do 18.00 hod. 
  

Cena za lekci 120 Kč, děti, žáci, studenti 60 Kč 
 

Na setkání s Vámi se těší profesionální tanečník 
 

Juraj Fáber Mob.: 777 583 189 
 

Stránka 8 

Kominictví Martin Straka Vám zajistí pravidelné kontroly, čištění a revize komínů  
pro vaši obec. 

Vyčištění spalinové cesty na  tuhá paliva 200,- Kč + vypsání zprávy o kontrole. 
Kontrola spalinové cesty na plynná paliva 400,- Kč + vypsání zprávy o kontrole. 
Kontrola spalinové cesty na tuhá paliva při pravidelném čištění od kominíka 400,- Kč + vypsání 
zprávy o kontrole.  
Celoroční zpráva o kontrole při čištění svépomocí 850,- Kč dle obtížnosti zprávy až 1500,- Kč. 
Při samostatném objednání se platí doprava 7,- Kč/km. 
 Martin Straka V. Volfa 23 České Budějovice 370 05 
 K.M.Straka@seznam.cz    
 IČO: 67171028 
Objednávky na tel. č.: 734 333 673 kominík Martin Straka 


