
Pozvánka na setkání  

s Osadním výborem Vrcov  

 
Vážení spoluobčané,  

 blíží se nám komunální volby, což ovšem znamená i konec funkčního období Osadního výboru 
Vrcov. Tímto bychom Vám chtěli velmi poděkovat za vaši spolupráci a trpělivost. Byly jste to především 
Vy a vaše přání, názory, podněty, ale i stížnosti, které nám byly inspirací pro naši práci s cílem vytvářet 
ve Vrcově stále hezčí místo pro život.  

Osadní výbor má jen velmi malé kompetence a uskutečnění většiny projektů bylo výhradně 
v rukou města Borovany. Přesto věříme, že jsme ve většině případů vaši důvěru nezklamali a městu 
Borovany a především všem jeho zaměstnancům velice děkujeme za všestrannou pomoc a spolupráci 
při naplňování našich cílů.  

 Činnost v osadním výboru nás baví a jsme rádi, že za čtyři roky zůstávají v obci nesmazatelné 
stopy rozvoje. Rádi bychom znali i Váš názor, a to jak na projekty dokončené, tak ty budoucí, s nimiž se 
můžete seznámit na dalších stránkách a na kterých, budete-li chtít, můžeme dále společně pracovat.  

 Proto bychom Vás velmi rádi uvítali na veřejné schůzi občanů za účasti starosty města Borovany 
Petra Jenknera, která se uskuteční 29. 9. 2018 v místním pohostinství od 19:00 hod.  

 

„Přijďte nám vystavit vysvědčení“ 

 Na viděnou se těší Osadní výbor Vrcov   
    

 
Zleva: Tomáš Veber, Radek Bartík, Jindřiška Frantesová, Josef Sova, Petr Kolínský 

 

 
 



2015 

- Zajištění zámků na uzamykání mříží 
instalovaných na místním pohostinství. 

- Spuštění webových stránek 
www.vrcov.cz. 

- Instalace sušáku na hadice na hasičské 
zbrojnici SDH Vrcov. 

- Očištění plakátovacích ploch.  
- Poděkování paní Liškové za údržbu a 

zálivku květinové výzdoby pomníku 
padlých. 

- Oprava altánu. 
- Oprava herních prvků na hřišti. 
- Pravidelný úklid čekárny.  
- Čištění stok.  
- Čištění rigolů a kanálů – provedeno SDH 

Vrcov. 
- Oprava chodníku před autobusovou 

zastávkou. 
- Utěsnění belu na horním rybníku. 
- Omytí nádob na třídění odpad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

- Rekonstrukce pohostinství.   
- Instalace osvětlení na hasičské zbrojnici 

světlem s pohybovým snímačem.  
- Odborné ošetření dendrologem jírovce 

maďala (kaštan před hospodou). 
- Věnování jedle douglasky od pomníku 

padlých jako vánoční strom do 
Borovanech. 

- Oprava odvodňovacího systému rigolů 
na návsi pro efektivnější zajištění odtoku 
vody. 

- Oprava plakátovací plochy u autobusové 
zastávky a zřízení nové stříšky.   

- Nová nádoba na odpadkový koš                  
u pohostinství.  

- Výměna shnilých prken na lavičkách.  
- Instalace značek s omezením hmotnosti. 
- Instalace světelného zařízení ve směru 

od Borovan. 
- Omytí nádob na tříděný odpad. 
- Údržba herních prvků. 
- Čištění stok (stoka do Baby). 
- Oprava lampy v Cikánově.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrcov.cz/


2017 

- Převzetí objektu bývalé prodejny pro 
zřízení místnosti osadního výboru              
a volební místnosti. 

- Úprava dřevin před budovou bývalého 
obchodu a zřízení nového záhonu. 

- Instalace dvou větších květináčů ze stran 
schodiště do pohostinství.  

- Zbudování dvou nových retarderů jako 
náhrada za původní již technicky 
nevyhovující. 

- Oprava lampy veřejného osvětlení na 
hrázi dolního rybníka.  

- Poděkování paní Liškové za údržbu           
a zálivku květinové výzdoby pomníku 
padlých. 

- Oprava herních prvků na hřišti. 
- Pravidelný úklid čekárny.  
- Čištění stok.  
- Omytí nádob na třídění odpad. 
- Vybudování street workoutové sestavy. 
- Zbudování terasy u pohostinství.  
- Oprava parket na sále místního 

pohostinství. 
- Výměna prken na lavičce u informační 

cedule v Cikánově.  

2018 

- Dokončena oprava rybníčku směrem na 
Babu. 

- Vykytována a natřena okna na úřední 
místnosti a klubovně.  

- Zahájeny práce na vzniku návrhů znaku 
obce. Zadáno zpracování 3 verzí. 

- Dokončena kopie sochy sv. Anny 
samotřetí (do fáze před nátěrem). 

- Na kapličku osazena nová mříž. 
- Zřízeno osvětlení kapličky.  
- Zajištěn materiál na opravu silnice od 

dolního rybníka kolem objektu s číslem 
popisným 42 až objektu s číslem 71– 
práce zajištěny svépomocí.  

- Oprava lamp veřejného osvětlení Vrcov-
Chrastí a hřiště.  

- Rekonstrukce silnice Vrcov-Borovany. 
- Oprava silnice na křižovatce k bývalému 

kravínu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh do plánu investic na rok 2019 
 

 
- doplnění veřejného osvětlení v části obce Cikánov - Stráž 

- optimalizace veřejného osvětlení v rámci obce a návsi podle platných norem 

- rekonstrukce technického objektu za prodejnou potravin, zřídit v rámci objektu druhý 

uzamykatelný prostor, při současném ponechání části objektu pro užívání SDH Vrcov  

(tak jak je nyní) 

- výměna střešní krytiny na hasičárně – náhrada eternitové střechy 

- finanční podpora při vzniku erbu Vrcova 

- stezka pro pěší a cyklisty v úseku Vrcov–Borovany mimo silnici 

- oprava těsnosti a funkčnosti kalové jímky dolního rybníka a v případě realizace celkové 
odbahnění 

- rekonstrukce břehů a odbagrování horního rybníka (požární nádrž) 

- instalace uvítací cedule při vjezdu na náves (dřevo) 

- opravy komunikací zatížené zvýšeným provozem způsobeným uzavírkou silnice z Vrcova do 
Borovan, a to ze strany od Třeboně, přes Cikánov, Stráž, Chrastí, Růžov. 

- nové překrytí septiku za místním pohostinstvím 

 

 

 

 

 

Osadní výbor Vrcov  

www.vrcov.cz (obsahuje všechny  

zápisy z jednání osadního výboru) 

 
 

http://www.vrcov.cz/

