
Výročí v červenci 
 
23.7.1871 – V celé monarchii byl zaveden metrický systém měr a vah. 
18.7.1891 – Byl zahájen provoz první elektrické tramvaje na území Česka – 

Křižíkovy Elektrické dráhy na Letné v Praze. 
21.7.1931 – Stanice CBS zahájila první pravidelné celotýdenní televizní vysílání. 
7.7.1961 – Při důlním neštěstí na havířovském dole Dukla (Prostřední Suchá) 

zahynulo 108 horníků. 
12.7.1971 – Byl zahájen provoz na prvním, 21 km dlouhém úseku dálnice D1      

z Prahy do Mirošovic. 
30.7.1971 – František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche 

za 15 h 26 min. 
1.7.1991 – V Praze bylo podepsáno ukončení platnosti Varšavské smlouvy 
9.7.1991 – Jihoafrická republika přijata po 30 letech vyloučení zpět do olympij-

ského hnutí. 

v srpnu 
12.8.1881 – V Praze došlo k požáru Národního divadla. Kupole, hlediště a je-

viště divadla byly úplně zničeny. 
21.8.1911 – Mona Lisa, slavná olejomalba od Leonarda da Vinciho, byla ukrade-

na z musea Louvre v Paříži. 
13.8.1961 – Komunistická vláda v NDR zahájila stavbu Berlínské zdi. 
1.8.1981 – Zahájila vysílání americká televizní stanice MTV. 
12.8.1981 – Společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač IBM PC. 
6.8.1991 – Tim Berners-Lee zveřejnil svou myšlenku World Wide Webu. 

(WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu „celosvětová pavu-
čina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myš-
lena soustava propojených hypertextových dokumentů.  

(http://cs.wikipedia.org) 
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NEZAPOMEŇTE 

 

• Ten, kdo ještě letos 

nezaplatil roční 

poplatek za svého 

psa, má nejvyšší 

čas to napravit. 

 
Čas ubíhá různě, pod-
le toho s kým. 

Shakespeare 
 
Časem litujeme všech 
hříchů, jichž jsme se 
dopustili, i těch něko-
lika, jež jsme propásli. 

Taylorová 

Starosta obce srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce 
Vacov  ve čtvrtek 30.6.2011 od 19 hodin  na OÚ. 

Návrh programu: 
− přezkum  hospodaření za rok 2010 
− závěrečný účet obce za rok 2010 
− rozpočtová opatření  
− stavební komise 
− různé 



Z obecního úřadu 
 
Rada obce Vacov na svém zasedání 
• Schválila rozpočtové změny č. 2 provedené k  31.5.2011. 
• Řešila vzniklé problémy související s nájemníky v bytovém domě čp. 137 ve Vlkonicích. 
• Zaujala stanovisko k rozsáhlým výstupům z jednání stavební komise obce. Prodeje a koupě 

pozemků budou  na programu zasedání zastupitelstva obce. 
• Projednala návrh programu následujícího zasedání Zastupitelstva obce Vacov. 
• Vyslechla informaci starosty o současných aktuálních záležitostech v obci. 
 
 
Z další činnosti 
 
• Stavební firma Ivan Kůs z Vimperka dokončila činnosti související s přemístěním sochy  

K. Klostermanna na Javorníku. Práce byly předány ve velmi dobré kvalitě a příznivě je 
tato akce hodnocena i dle četných vyjádření občanů. Přesto, že se podařilo získat dotaci ve 
výši 90% realizačních nákladů, obec ji musí v plné výši předfinancovat. V rámci žádosti    
o proplacení pak musí předložit řadu požadovaných  souvisejících dokumentů. 

• Na pozemcích Pod Dubem provádí firma Elektrostav Strakonice instalaci elektrických 
přípojek k jednotlivým parcelám. 

• Firma Swietelsky dokončila práce na přírodním koupališti         
v Rohanově. Jednalo se o rozsáhlou opravu hráze včetně 
odbahnění nádrže a úpravy dna.  Hodnota díla překročila  3 mil. 
Kč. Určité úpravy, které nesouvisely s vlastním projektem (na 
který se podařilo získat  dotaci), provedl na základě dohody s obcí  
i provozovatel p. Fr. Reindl. 

• Firma Strabag Prachatice provedla v Žáru zemní práce v souvislosti s výměnou letitých 
vodovodních přípojek v  komunikacích, na  kterých budou obnoveny poškozené povrchy. 
Vlastní instalaci provedl provozovatel vodovodů a kanalizací firma Čevak a.s. 

• V nejbližší době bude započato s instalací bezdrátového rozhlasu v naší obci. Akci bude 
provádět firma SOVT-RADIO spol. s r. o. Vodňany, která dodala nejvýhodnější nabídku. 

 
Z činnosti kontrolní 
 
• Pověření pracovníci z Ministerstva pro místní rozvoj provedli komplexní kontrolu využití 

dotací získaných na eliminaci škod po orkánu Kyrill. Jednalo se o akce z roku 2007. 
Kontrola zahrnovala veškerou dokumentaci  (projekt, žádost , výběrové řízení, účetnictví, 
dodržení závazných podmínek, závěrečné vyhodnocení akce a povinnou archivaci 
dokumentů). V závěrečném protokolu bylo konstatováno, že obec dodržela veškeré zásady, 
závazky i podmínky vyplývající z předmětného dotačního programu. 

• Pracovníci KÚ JČ provedli přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Při této kontrole 
veškerých úkonů obce provedených v kontrolovaném roce (zejména finančních) byl zjištěn 
pouze jeden, v podstatě formální nedostatek: obec zaúčtovala pořízený dlouhodobý majetek 
(týká se jímky u ČOV Rohanov) po jeho dokončení, což se mělo provést až po uvedení do 
stavu způsobilého užívání (kolaudaci). 

 
Závěrem přeji hezké prožití dovolených a šťastný návrat z cest. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

Stránka  2 



• 30.6. Zasedání 
zastupitelstva obce 

 
• Každý čtvrtek od 20 

hodin v tělocvičně 
ZUMBA basic 

 
• Každé pondělí od 11.7. 

od 19,30 v tělocvičně 
aerobic s Verčou 

 
• Každý čtvrtek  od 7.7.  

v obecním sále 
ZUMBA s Míšou 

 
• 5.7.  -  Státní svátek          

Den slovanských 
věrozvěstů 

 
• 6.7.  - Státní svátek                          

Den upálení mistra Jana 
Husa 

 
• 14.8. Tradiční 

Vavřinecká pouť ve 
Vacově 

 
 

Bezproudí 
 
Pátek 1.7. 8-13 hodin 
Přečín - centrální část  
 
12.7., 14.7., 18.7. a 20.7. 
od 7,30 do 16,30 
Nespice - část obce 
Nespice mimo areálu ZD a 
části areálu firmy STTEN 
 
Pondělí 18.7.  9 -13 hodin 
Benešova Hora 
 

Bližší informace na 
vývěskách 

Ze setkání rodáků a přátel na Javorníku. 
 
 Ve dnech 18. a 19.6.2011 u příležitosti tradiční javornické pouti 
uspořádal Nadační fond Karla Klostermanna z Javorníku ve 

spolupráci s obcí Vacov setkání rodáků a 
přátel tohoto regionu.  Akce byla 
podpořena z grantu KÚ JČ a Dispozičního 
fondu Česko-Bavorsko. Dále byla 
sponzorována od řady soukromých dárců, 
za což jim nadační fond ještě jednou 
děkuje. 

K oficiálnímu zahájení došlo v sobotu 18.6. ve 13 hodin. Všechny 
přítomné přivítal předseda správní rady NFKK, pan Miroslav 
Blahout, a krátce zmínil smysl a cíl tohoto setkání. Poté předal slovo 
starostovi obce, panu Miroslavu Roučkovi. Ten po krátkém úvodu 
připomenul okolnosti, které vedly obec k přemístění sochy               
K.Klostermanna z pozemku, na kterém 
pobýval od roku 1968. Poděkoval též 
všem, kteří se zasloužili o to, že se tuto 
akci  podařilo v poměrně velmi krátkém 
čase zrealizovat. Za Klub českých turistů 
pak promluvil pan Emil Kintzl. Formální 
část byla ukončena přestřižením pásky      
u sochy K.Klostermanna starostou obce a předsedou správní rady 
Nadačního fondu Karla Klostermanna. K tomuto aktu zazněla píseň 
oslavující Šumavu. Dále již následoval připravený bohatý a pestrý 
program tohoto setkání, který byl bohužel narušen nepříznivým 

počasím. Krátce po  úvodu začalo hustě 
pršet a značně se i ochladilo.  Řada 
účastníků však zůstala pod stany, další se 
přemístili do sálu, kde průběžně pokračoval  
zábavný program. Počasí nebylo o moc 
lepší ani v neděli, přesto se nemálo lidí 
sešlo na mši u kapličky sv. Antonína a na 

hřišti TJ Sokol Javorník, kde se uskutečnil fotbalový zápas. 
 Přes nepřízeň počasí, dle odhadu pořadatelů, bylo při  zahájení 
této akce přítomno minimálně 800  účastníků. Poděkování za 
perfektní organizaci si bezesporu zaslouží manželé Miroslav a 
Vladislava Blahoutovi, a stejně tak předseda dozorčí rady NFKK ing. 
Zdeněk Daňha. Poděkování za spolupráci patří též hasičům                
z Benešovy Hory. 

po út st čt pá so ne 
27 28 29 30 1 2 3 
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Školní výlet - Poznej Šumavu 
 
 Kvilda, Prameny Vltavy, Bučina, Stožec, Nové Údolí, Stožecká kaple, 
Dobrá, Medvědí stezka, Jelení jezírko, Jelení Vrchy, České Žleby. Kdo z nás 
může říci, že tato místa v poslední době navštívil a 
poznal? Letošní čtvrťáci a páťáci naší školy tato místa 
navštívili za poslední tři roky při svých školních 
výletech. Cílem letošního vícedenního výletu s 
názvem "Poznej Šumavu" byla vesnička Dobrá. 
Osada, která je chráněna pro nejrozsáhlejší soubor 
tzv. tyrolského roubeného domu. 
 Vlakem z Vimperka jsme se dostali až do této malebné části Šumavy. 
Po ubytování jsme se vypravili na trasu 11 km dlouhou, která vedla ke 
Stožecké kapli a Stožecké skále. Už víme, že historie této krásné kaple sahá 
až do 18. stol. a je opředena mnoha pověstmi. Nejznámější je ta o zázračném 
uzdravování. Vyvěrá zde pramének, který vyléčil ze slepoty volarského 
kováře. Škoda, že neléčí zlobení a zapomínání domácích úkolů. To bychom se 
napili i my. Až nebudete vědět kam o prázdninách na výlet, určitě se vydejte 
na Medvědí stezku. Je to nejstarší naučná stezka Šumavy a jižních Čech. My 

jsme dojeli vlakem do Ovesné a vyrazili po žluté 
kolem skalních útvarů až na vrchol Perník. Názvy 
skalních útvarů popisují podobu skal, takže jsme 
postupně potkávali Dračí tlamu, Gotický portál, Hřib, 
Viklan, Obří kostky a mnoho dalších. Po cestě jsme 
hráli hry, poznávali přírodu a naříkali, že už nás bolí 
nohy. A tak jsme dorazili až k Jelenímu jezírku, které 

bylo vybudováno jako zásobárna vody pro nedaleký plavební kanál. Po 
sestupu do osady Jelení Vrchy jsme měli možnost nakouknout i do tunelu, 
kterým kanál prochází. 
 Počasí nám přálo, ale bohužel ne tolik, abychom se mohli vykoupat v 
Lipně (alespoň nohy jsme si namočili).  
 Až na Vacově potkáte nějakého čtvrťáka nebo páťáka, zastavte ho, jistě 
Vám dá rád tip na pěkný výlet po Šumavě.                                                                                     

Pavlína Kopáčiková 
 

 
 

Přednáška v 5. třídě – Druhá světová válka v regionu. 
 
 Při  hodině vlastivědy k nám přišel pan Josef Uhlíř z Milíkova, aby nám 
vyprávěl o druhé světové válce na Vacovsku. Moc jsme se poučili a zjistili 
jsme, jak se máme v dnešní době dobře. Víme, že to v minulosti nebylo vůbec 
lehké. S napětím jsme poslouchali vyprávění o náletech. A co jsme si vzali     
z této přednášky? Pochopili jsme, že dříve děti musely každý den vypomáhat 
na polích a v domácnosti, kdežto pro některé z nás je každodenní povinností 
jen udělat domácí úkoly. Vyprávění pana Uhlíře bylo velmi poutavé a bylo 
pro nás velkým přínosem.  
 Touto cestou bychom rádi vyjádřili veliké poděkování. Děkujeme panu 
Josefu Uhlířovi z Milíkova za krásnou přednášku o druhé světové válce v 
regionu. 

Za pátou třídu Michaela Paterová a Iveta Hořejšová 
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Momentky ze setkání 

rodáků a přátel  
na Javorníku. 

 

 
 

 
 
 
Více fotek ve fotogalerii 

na www.javornik.cz 
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Školní rok 2010/2011 je u konce 
 
 Ano, poslední den školního roku se nezadržitelně blíží. Zmíním alespoň nejdůležitější akce, které se 
na naší škole konaly. V rámci projektu Šance pro venkovské školy  jsme s našimi žáky měli možnost 
navštívit zajímavé a pěkné kouty naší vlasti. V září a říjnu jsme poznávali České Švýcarsko, v závěru roku 
jsme byli na Třeboňsku. Celý projekt se zabývá tématem VODA V KRAJINĚ. Byl zahájen v roce 2009 a 
ukončen bude v roce 2012. Voda, její význam a nepostradatelnost pro život, to bylo také hlavní téma 
přednášek a zábavných her s odbornými lektory, kteří pracovali s našimi žáky. Začátkem nového školního 
roku v rámci  tohoto projektu navštívíme Moravský kras.  
 Myslím, že jsme se vydatně zapojovali i do kulturního dění. S pěveckým sborem jsme vystupovali 
na akcích, které pořádala obec, organizovali jsme i samostatná vystoupení. 
 Měli jsme velikou radost z pěkných výsledků v kolektivních soutěžích. V dopravní výchově se naši 
žáci umístili na předních místech, za což si zaslouží poděkování paní vychovatelka Kopáčiková, která 
pracovala s žáky v průběhu celého roku v cyklistickém kroužku. Z velkého turnaje ve vybíjené, který se 
pořádá každý rok v Husinci, přivezl pan učitel Vilánek s žáky 5. a 4. postupného ročníku krásné třetí 
místo. S žáky 2. stupně jsme byli na lyžařském výcviku na Kvildě, žáci 1.a 2. postupného ročníku jezdili 
na plavecký výcvik do Prachatic. V průběhu roku jsme byli na různých sportovních, vzdělávacích akcích a 
výletech. Velice si považuji, že na naší škole provádíme logopedickou prevenci. Paní učitelky Jopková a 
Kůsová pracovaly s dětmi z MŠ a žáky 1. stupně v průběhu celého školního roku na odborné úrovni. 
 Nechci, a ani nemohu vyjmenovat všechny akce, uskutečněné na naší škole v průběhu roku, a jistě 
jsem něco důležitého zapomněl. Chci ale zdůraznit to, že velkým problémem v minulých letech byla 
doprava. Dostat se z Vacova s žáky na různé akce bylo často nemožné. V letošním školním roce nám tento 
problém vyřešil malý autobus pekáren NOVY. Bez jejich pomoci bychom o řadě akcí vůbec nemohli 
uvažovat. Děkujeme vedení pekáren NOVY a vždy přesnému a ochotnému řidiči panu Potužníkovi. 
Těšíme se na další spolupráci. 
 30. června se rozloučíme ve škole i na OÚ se 14 žáky 9. postupného ročníku. Doufáme, že volba 
jejich budoucího povolání byla šťastná, a popřejeme jim vše nejlepší na jejich další životní pouti. 
Přeji žákům, zaměstnancům naší školy i Vám, vážení čtenáři VACOVSKÉHO ZPRAVODAJE, pěkné 
prázdniny, hodně slunka a pohody.  
I v příštím školním roce Vás budeme informovat o dění v naší škole na našich webových stránkách i ve 
VACOVSKÉM ZPRAVODAJI. 

                                                                         Jan Hartl – ředitel ZŠ a MŠ  
 
 
 

Fotbalový turnaj McDONALD´S CUP, určený pro kluky a holky z prvních až pátých tříd, je        
u konce. Naše škola se zúčastnila v kategorii 1.-3. tříd. V této kategorii se sešlo 
devět mužstev ze základních škol našeho okresu. Po velkých a někdy 
vyrovnaných zápasech vybojovali naši žáci 2. místo v tabulce. A tím si zajistili 
zápas o třetí místo se žáky z Vlachova Březí.  
Bohužel jsme minutu před koncem dostali gól na 2:1 a zbyla na nás jen medaile 
bramborová. A jaké bylo celkové pořadí ?  
 

 
 
 

Pavlína Kopáčiková 

1. ZŠ Smetanova Vimperk   
2. ZŠ TGM Vimperk  
3. ZŠ Vlachovo Březí 

4. ZŠ Vacov 
5. ZŠ Národní Prachatice 
6. ZŠ Volary  

7. ZŠ Vodňanská Prachatice 
8. ZŠ Zdíkov  
9. ZŠ Stachy                              



Pozvánky na akce: 
 

Letní ZUMBA  
Alena Zdeňková Vás zve každý čtvrtek od 30.6.2011  

do ZŠ Vacov na hodinu ZUMBA Basic. Začátek od 20.00 hod.  
Cena za hodinu je 40,- Kč. Kontakt tel.724 110 764. 

 
Prázdninová ZUMBA s Míšou. Od 7.7. každý čtvrtek v obecním sále  

19,00 – 20,15 hod. Cena 60 Kč. 
 

Prázdninový AEROBIC 
Aerobic pokračuje i o prázdninách. Přijďte si  

zacvičit každé pondělí do tělocvičny ve Vacově. 
Začínáme 11.7.2011 v 19,30 hodin.  

Těším se na Vás. Verča Šťastná. 
 

Tradiční VAVŘINECKÁ POUŤ ve Vacově o víkendu  
13. a 14. 8. 2011. Bližší informace včas  na plakátech. 

 
Zájezd na muzikál ROMEO a JULIE na Hlubokou nad Vltavou  
v pátek 19.8.2011. Vstupenky (420 Kč) k vyzvednutí v knihovně. 

Odjezd v 18,30 hodin  z autobusového nádraží ve Vacově. 

Ze sportu 
 

 V minulých dnech skončila fotbalová sezóna 2010/2011, tudíž známe konečné výsledky. Starší 
přípravka soutěžila v rámci okresního přeboru a skončila na 5. místě z 10 týmů. V sobotu se ještě 
zúčastnila celodenního turnaje přípravek ve Strakonicích, odkud si přivezla také 5. místo. 
 Starší přípravku reprezentovali: brankáři : Feďa Tachajev, Fanda Strnad 
Hráči: Jirka Bubík, Honzík Hůle, Zdenda Kotrbatý, David Makas, Kája Procházka, Lukáš Vintr, Vojta 
Beňo, Jirka Lipovský, Martin Mls, David Oliva, Petr Vastl. 
Mladší žáci mají za sebou první sezónu v 1. A třídě. Nebylo to pro ně jednoduché -  nové prostředí, těžcí a 
ostřílení soupeři a málo hráčů, tak je doplňovali kluci z přípravky. 
 Za mladší žáky bojovali: brankáři : Honza Volf, Jarda Kolka 
Hráči: Adam Jírovec, Vojta Beňo, Jirka Lipovský, Martin Mls, Ruda Michálek, Ondřej Novák, David 
Oliva, Petr Vastl, Ondra Vlček a z přípravky Jirka Bubík, David Makas, Lukáš Vintr, Kája Procházka.  
O oba týmy se po celou sezónu starali trenéři Jan Přibyl a Fedor Tachajev. 
Všem klukům patří poděkování za snahu a bojovnost. Přejeme jim hezké prázdniny, spoustu sluníčka a 
zážitků a v září se těšíme na hřišti na viděnou.                                             (dm)   
 
Všichni příznivci fotbalu dobře ví, že je konec sezóny. Pořádají se dokopné, hodnotí se, co se povedlo a co 
ne. V neděli 19.6. sehráli svůj poslední zápas starší žáci. Mužstvo pod vedením p. Jaroslava Blahouta 

hraje "A" třídu již druhým rokem. Výsledky týmu jsou důležité i pro žáky 
mladší. Pokud v soutěži sestoupí ti starší, automaticky sestupují i žáci mladší, 
bez ohledu na jejich umístění v tabulce. Po skončení zápasu dali kluci trenérovi 
dort ve tvaru fotbalového hřiště. Poděkovali mu, že to s nimi vydržel (někdy to 
nebylo vůbec jednoduché). Trenér jim na oplátku zhodnotil sezónu, kluci se 
dozvěděli, kdo kolikrát trénoval, dal góla.  S osmým místem mohou být 
spokojeni, neboť jsou před nimi mužstva z Písku, Prachatic, 
Strakonic........Touto cestou chci jménem rodičů a hráčů poděkovat p. 

Blahoutovi za profesionální přístup k tréninkům a zápasům. Do další sezóny mu přejeme hodně zdraví a 
pevné nervy na lavičce. 
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Rozloučení  
s předškoláky 

 
Ve čtvrtek 23.6. odpo-
ledne proběhlo na OÚ 
Vacov slavnostní rozlou-
čení 13ti  předškoláků    
s MŠ. Tradiční akci    
doprovodily děti základ-
ní školy svým hudebním 
vystoupením. Budoucím 
prvňáčkům přejeme  
hodně úspěchů ve velké 
škole. 



Číslo 6 7 , 27. června 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

V měsíci  červnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
 Děkujeme všem přátelům a známým. kteří se naposledy přišli 
rozloučit s panem Stanislavem Hadravou z Čábuz. Děkujeme za 
květinové dary a projevenou soustrast. 

Rodina Hadravova a Tomáškova. 
 
Redakce se tímto rodině omlouvá za opožděné zveřejnění poděkování. 
 
 
 Děkujme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou 
maminkou, paní Miladou Královou z Vacova. Díky za projevenou 
soustrast a květinové dary. 

dcera Jana a syn Milan s rodinami 
 

*** 

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 
 
• Marek Kovářík, Mladíkov nabízí topenářské a instalatérské práce. Tel.725 931 261. 
 
• Potřebujete ohlídat dítě a nemáte komu zavolat. Volejte 777 322 424. Profesionální chůva. 
 
• Autodoprava R.V.TRANS Vacov 125 nabízí kontejnerovou dopravu do 5t - štěrky, písky, 

další stavební materiál - dovoz mulčovací kůry a okrasného kameniva. Tel. 737 052 111. 

Václav Kouba Javorník 70 let 
Marie Staňková Nespice 75 let 
Jan Martan Žár 80 let 
Marie Balvínová Vlkonice 81 let 
František Vozka Vacov 82 let 
Milada Laznová Rohanov 83 let 
Erika Matějcová Vlkonice 90 let 

Toto vydání je dvojčíslo, v měsíci červenci bude mít  také redakce zaslouženou 
dovolenou. Všem čtenářům přejeme hezké letní chvíle plné pohody a slunečného počasí. 



Stránka 8 

Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov 

Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad  
Prioritní osa 14.2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí  
Oblast podpory 14.2.6. Rozvoj zdravotnické péče  
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01834  

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu  

Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad  
Obec Vacov zajistila přípravu a v páté výzvě k podávání žádostí ve stanoveném termínu (do 30.06.2009) podala 
žádost o zařazení projektu do ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.6. Rozvoj zdravotnické péče.  
Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad vyhodnotila kvalitu projektu a schválila jeho podporu.  
Smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou ROP NUTS II Jihozápad byla oboustranně potvrzena dne 
02.02.2011.  
Celkový rozpočet projektu je 14 203 069,08 Kč. Obec Vacov zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala 
příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu ve výši 92,5 % celkových způsobilých 
výdajů projektu, tzn. v celkové finanční částce 13 137 838,89 Kč.  
Smluvně sjednanou finanční podporu obec Vacov obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu při splnění 
stanovených podmínek v termínu dokončení fyzické realizace projektu nejpozději do 30.11.2011.  

Dokončeno zadávací řízení, byl vybrán zhotovitel stavební zakázky  
Zadávací řízení na zhotovení stavebních prací zadavatel (obec Vacov) vypsal k zhotovení stavební zakázky v rozsahu 
projektu podpořeného ROP NUTS II Jihozápad.  
V zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách zadavatel, obec Vacov, dne 
08.03.2011 písemně vyzval k podání nabídky celkem 5 stavebních dodavatelů úspěšně působících v regionu. Pro 
případný zájem dalších stavebních dodavatelů zadavatel zveřejnil text výzvy k podání nabídky také na elektronicky 
veřejně přístupném profilu zadavatele.  
Ve lhůtě stanovené pro podání nabídky (24.03.2011) obdržel zadavatel 7 nabídek, ze kterých však musel 3 nabídky 
vyřadit pro nesplnění zadávacích podmínek. Ze 4 nabídek, které splnily zadávací podmínky, zadavatel vybral 
nejvhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  
Výběr nejvhodnější nabídky byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.04.2011 a následně, dne 29.04.2011, zadavatel 
odeslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny.  

Uzavřena smlouva na zhotovení stavební zakázky  
Dne 02.05.2011 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější 
nabídku:  
ALDAST, spol. s r. o. (IČ: 45023140), 5. května 149, 386 01 Strakonice.  
Smluvně sjednaná celková cena stavební zakázky: 10 673 605,00 Kč bez DPH, tj. 12 808 326,00 Kč včetně DPH.  
Celková cena stavební zakázky byla smluvně sjednána nižší, než předpokládal rozpočet projektu.  
Smluvně sjednaný termín dokončení stavební zakázky: 30.11.2011 (shodně, jak byl stanovený limit dokončení).  

Staveniště odevzdáno vybranému zhotoviteli  
Dne 02.05.2011 objednatel, obec Vacov, po uzavření smlouvy na plnění stavební zakázky odevzdal staveniště 
k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli, společnosti ALDAST, spol. s r. o., k zahájení výstavby.  
Tato informační zpráva byla zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Vacov dne 17.05.2011. 

jiho

CYKLOPOBYT TŘEBOŇ 
 
 Ve dnech 16. - 19. června se nás šest klientů DOZP Sociální pohoda, o. p. s, Javorník 
vydalo na cyklistický pobyt do Třeboně. Ubytováni jsme byli v kempu u Opatovického rybníka ve 
dvoulůžkových chatkách. Každý den jsme si domluvili trasu na celodenní výlet. První den jsme si 
prohlédli Třeboň, včetně lázní. Během dalších dnů jsme viděli krásu jihočeských rybníků, 
samozřejmě jsme si naplánovali i cestu kolem největšího rybníku Rožmberk, který je někdy 
nazýván „Jihočeským mořem“.  Nezapomněli jsme   navštívit   kamarádky   v   nedalekém   zařízení v Pístině. 
Velkým zážitkem pro nás byl pohled na Schwanzenberskou hrobku. 
 Za tři dny jsme zvládli ušlapat na kolech asi sto kilometrů. Večery jsme trávili dle našeho přání. 
Navštívili jsme kino – nový český muzikál V peřině.  
 V neděli se nám ani vůbec nechtělo odjíždět zpátky domů.                                                    Jana Mrázková 


