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Výročí v červenci 
 

30. 7. 1419 – První pražská defenestrace: Pražský lid vedený knězem 
Janem Želivským podnikl útok na novoměstskou radnici. Přítomné konšely 
shodili z oken a ubili. Touto událos3 začíná husitská revoluce. 
16. 7. 1661 – Švédská Stockholmská banka začala kvůli nedostatku 
stříbra vydávat první -štěné peníze. Následovalo ji Norsko, Skotsko, 
Anglie, Francie atd.   
1. 7. 1908 – Signál SOS byl zaveden jako celosvětový standard volání o 
pomoc. 
2. 7. 1947 – Československo po nátlaku Sovětského svazu odmítlo 
Marshallův plán. 
25. 7. 1978 – Narodila se Louise Brownová, první člověk, který vzešel 
z oplodnění ve zkumavce. 

Upozornění 
SVOZ ŽELEZNÉHO 

ŠROTU 
Upozorňujeme 

občany, že ve dnech   
5. 7. až 7. 7. 2019         

 je možno shromáždit 
pouze železný šrot    

na obvyklých místech  
v obci. Odvoz šrotu 
bude proveden ve 

dnech   
8. 7. a 9. 7. 2019.         

Odvoz těžších 
předmětů je možno 
dojednat na tel. čísle 

388 323 755. 
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Vítání 26.5.2019 
 

 Vítání nových občánků obce probíhá 
tradičně dvakrát do roka, na jaře a na podzim.  
Letos jsme přivítali celkem již devět dě3. 
Tentokrát jsme se sešli v povolební květnovou 
neděli, abychom na dvou slavnostech přivítali 
nová miminka. Nejprve 4 kluky - Matěje Smilu, 

Václava Poláka, Jana Boudu a Tobiáše Hájka a 
jednu holčičku – Lucii Machovou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a ve druhé skupině pro změnu 3 holčičky – Sofii 
Maříkovou, Marii Apolenu Jelínkovou a Kateřinu 

Zemanovou a jednoho kluka – Matyáše Vaverku.  

 

 Slavnost doprovodily svým půvabným 
vystoupením děD z mateřské školy pod vedením 
Terezy Kovářové.  

 Po krátkém projevu zastupitelky Pavlíny 
Kopáčikové a podpisech rodičů do velké pamětní 
knihy následovalo předání kvěDny, pamětní 

knížečky, finančního příspěvku obce rodičům a 
tradiční dřevěné hračky dětem od leDtého 
sponzora, firmy MIVA MiřeDce. 
 Přejeme novým občánkům i jejich rodinám 
šťastný a pohodový život v naší obci. 
 Momentky z této slavnosD tradičně na svých 
fotkách zachyDla paní Veronika Šťastná a lze si je 
prohlédnout na  adrese : 
hJps://vero10.rajce.idnes.cz/Vitani_26_05_2019/ 

Jana Blatná, matrikářka 



 Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

 Stalo se již tradicí v naší knihovně, že 
v červnu přichází čas prověřit prvňáčky, jak si 
poradili se čtením. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 
Ministr pro strašidla (spisovatel Hynek Klimek) 
s rados) přijal úlohu čestného pasujícího. Je velmi 
důležité, aby dě. v době elektronické našly cestu 
ke knize. Snažíme se jim proto  návštěvu knihovny 
i následné čtení co nejvíce zpříjemnit. A tak se 

celé pasování neslo v příjemné atmosféře, za 
účas. rodičů, prarodičů i dalšího blízkého 
příbuzenstva. Úplně na začátek si dě. připravily 
malé vystoupení. Naučily se krásnou básničku, 
Nikolka Hájková zahrála na flétnu a Andrejka 
Špejzlová na housle. Pak přišlo na řadu již 
zmiňované čtení. Příběh o kohoutkovi zvládli 
prvňáčci opravdu skoro bezchybně. Bylo vidět, že 
nácviku čtení věnovali skutečně hodně času  a 
mohli být tedy všichni povýšeni do řádu 
čtenářského.  V tuto chvíli se dostal ke slovu  
„ministr pro strašidla“ a pasoval jednoho 
prvňáčka za druhým.  Paní knihovnice 

obdarovávala malé čtenáře spoustou dárečků, 
mimo jiné i knihou Hynka Klimka „Pohádky 
divotvorné hory Javorník“. Věrnost knihám pak 
potvrdily dě. svým podpisem v obecní kronice.  

 Následovala první návštěva knihovny 
s vlastní opravdovou průkazkou. Dě. si nadšeně 
vypůjčily knížky, a tak doufám, že stejně nadšeně 
budou přistupovat i ke čtení. Pro to musíme 
udělat všichni co nejvíce. 

 

Pavla Valtová, knihovnice 

29. 6. 2019 Soutěž v požárním               
  útoku 
20. 7. 2019 Fotbalohraní 
 
27. 7. 2019 Memoriál Václava 
  Maurice 
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Výlet do Legolandu 
 

    Po získání .tulu Zlatý Ámos, po velkých 
oslavách a po častých návštěvách v naší třídě jsme 
se těšili na červnový výlet do Legolandu 
v Německu. Výhra od cestovní kanceláře CK2 
slibovala nezapomenutelný zážitek a spoustu 
skvělých atrakcí.  
    Ve čtvrtek 13. června v půl čtvrté ráno jsme 

vyrazili klima.zovaným autobusem a s milou 
průvodkyní Terkou směrem na německý Mnichov. 
Většina z nás spala, a tak cesta utekla velmi rychle. 
Po příjezdu na parkoviště na nás čekalo veliké 
překvapení. Osobně si s námi přijel užít celý den 

majitel CK2 p. Adam Gebauer s fotografem Jardou 
a s redaktorem Davidem z České televize. Na 
všech atrakcích nás zachy.li jejich fotoaparáty a 
kamery. Reportáž z našeho dne v Legolandu 
můžete vidět na internetu ve Zprávičkách ze 17. 
června na Déčku.   
    Počasí nám přálo, mohli jsme vyzkoušet i 
vodní atrakce, mokří jsme vyšli z pirátské bitvy 
kapitána Nicka, sjeli jsme si dvanác.metrový 
vodopád…Některé z atrakcí byly klidnější, jiné 
chtěly více odvahy. Viděli jsme zmenšené modely 
známých evropských měst, ochutnali zmrzlinu. 
V továrničce nám také ukázali, jak se Lego vyrábí. 

   Každý z nás si užil celý den podle svého, domů 
jsme se vraceli s krásnými zážitky, s dárečky a bez 
peněz. Půlnoční návrat za rodiči znamenal konec 
naší půlroční cesty v anketě Zlatý Ámos.  
                           Přejeme všem krásné léto, my jsme 
si užili celý školní rok. 
 

                      Vaši čtvrťáci,  
paní asistentka Lucie Švihelová  

a paní učitelka Pavlína Kopáčiková 
 

 

Žáci naší školy na zdravotní a dopravní 
soutěži v Pracha*cích  

 

 V květnu se zúčastnili žáci naší školy 
okresního kola soutěže hlídek mladých 
zdravotníků a mladých cyklistů. 
 V soutěži pořádané ČČK Pracha.ce obsadilo 
družstvo ve složení Lukáš Appelt, Vojtěch Ptáček, 
Veronika Hozmanová, Lenka Šochmanová a Lucie 
Hermanová krásné 3. místo. Děvčata Terezie 
Šťastná, Julie Ševčíková, Anna Pšeničková, 
Jaroslava Nová a Natálie Marášková byla ve stejné 
kategorii na místě čtvrtém. Milan Rejšek, Adam 
Mészáros, Adam Ševčík, Aneta Lešáková a Nikola 
Šturmová obsadili ve starší kategorii také pěkné 
3. místo.  

 V okresním kole dopravní soutěže Besipu 
obsadilo družstvo mladších i starších žáků 5. 
místo. V mladší kategorii školu reprezentoval 
Lukáš Appelt, Fran.šek Čtvrtník, Jaroslava Nová a 
Veronika Hozmanová. V kategorii starších cyklistů 
to byli Milan Rejšek, Adam Mészáros, Nikola 
Šturmová a Aneta Lešáková. 
 Všem děkuji za úspěšnou reprezentaci naší 
školy. 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
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 Výlet Malíčků 

 Na konec školního roku vždy plánujeme 
školní výlety. Pro nejmenší dě. vymýšlíme něco 
méně náročného v blízkém okolí Vacova, ale tak, 
aby i ony měly pocit, že byly na „velkém výletě“. 
Letošní volba padla na pěší túru do Vrbice.  
 Ráno se sešly dě. ve školce, po vydatné 
svačině jsme dali batůžky na záda a vyrazili 
směrem Peckov. Odbočka vpravo nás nasměrovala 
na Sušinu, odkud je to do Vrbice malý kousek. 
Cestou jsme si jako správní výletníci zpívali do 
kroku. Když začaly bolet nohy, posilnili jsme se 
bonbónem a nezapomněli se vyfo.t. Dě. 
pozorovaly krásnou šumavskou krajinu, okolní 
vesnice i Javorník s rozhlednou.  

V chatové osadě už se některým dětem 
zdála cesta dlouhá, statečně to však překonaly. Za 
chvíli přišla první výletní zastávka – kaplička na 
návsi ve Vrbici. Díky panu starostovi, který nám od 
ní půjčil klíč, jsme mohli nahlédnout dovnitř, 
zejména na krásný obraz Panny Marie s Ježíškem.   

Na návsi dě. ještě vyzkoušely houpačku ze 
silného provazu. Čas už nám pomalu ukazoval, že 
se blíží doba oběda. Utáboření doma na zahradě u 
jedné z paní učitelek jsme si na něm moc 
pochutnali zásluhou našich paní kuchařek, které 
nám usmažily vynikající řízky. Po malém 
odpočinku dě. prozkoumaly zahradu, chytaly 
bubliny z bublifuku, pokoušely se s pomocí 
dospělých vylézt na borovici, ovšem jenom na 
první větev! Nakonec přišla sladká tečka v podobě 
nanuku. 

Na závěr výletu jsme sbalili batůžky a 
vyrazili na zastávku autobusu, abychom se svezli 

zpět do Vacova. Dobrodružství však ještě neměl 
být konec.  V křižovatce nás autobus minul a chvíli 
to vypadalo, že nám ujede. Mávali jsme a volali, 
pan řidič naštěs) zahlédl ve zpětném zrcátku, co 
se děje a zastavil. Unavené výletníky naložil, 
dovezl je až před školku, kde se mu dostalo 
velkého poděkování od všech dě) i paní učitelek. 

                                                                                                                             
Za třídu Malíčků  

Dagmar Čtvrtníková  
 
 

Výlet předškoláků  

 Dne 3.6.2019 navš)vila skupina 
předškolních dě) Galerii hrou v Písku. V krásně 
upravených prostorách sladovny měly dě. 
možnost nahlédnout do života mravenců. Na 
počátku si s průvodkyní popovídaly o tom, co vše 
znají o mravencích – stavba těla, život ve 
společenství, rozdělení rolí, rozmnožování, stavba 
mraveniště apod. V další čás. se mohly samy 
přesvědčit, jak důmyslné jsou chodbičky, tunely a 
ces.čky v mraveniš.. V rozsáhlé dřevěné stavbě, 
kterou vytvořil výtvarník Vladimír Větrovský 
s firmou Hřiště pod kvě.nou, se mohly pohybovat 
v labyrintech chodeb, vylézt na mosty, na strom, 
který sahal až ke stropu, přenášet mravenčí kukly, 
prostě stát se na chvíli malým mravencem. 
Celý prostor interak.vní expozice byl vymalován 
přírodními mo.vy ve velkém měřítku, takže si dě. 
skutečně mohly připadat jako maličký mravenec 
ve vysoké trávě. Na zdech i sloupech byly 
zobrazeny lesní rostliny a stromy. Chlapci ocenili 
kovové jezdící konstrukce ve tvaru mravenců, 
skluzavky, průlezky, děvčata zaujal i krásný 
barevný koutek na kreslení. Celá expozice je 
vyrobena z recyklovaných starých palet, krásně 
barevně řešená a celý prostor působí velmi 
příjemným dojmem. Přímo vybízí 
k prozkoumávání. Dě. byly nadšené, a přestože 
měly dostatek času celou expozici prozkoumat, 
nechtěly odejít. Byl to skutečně silný zážitek a díky 
patří všem tvůrcům. 
Největším přínosem byly individuální prožitky dě), 
ale také se dě. dozvěděly celou řadu zajímavos) 
z přírodovědné oblas. a znovu si připomněly, jak 
důležité je chránit naši přírodu. 

     Za třídu Předškoláků 
Mgr. Alena Marie Jopková 



Pozvánky na akce:  
 

 

 

***** 
SK Vacov zve na 

VI. VACOVSKÉ FOTBALOHRANÍ 
  

Populární zpěvák a herec, a v současnos. kmenový hráč SK Vacov, 
Vojta Dyk opět přiváží do Vacova tým Realu Top Praha,  

který vyzve v charita.vním zápase místní SK Vacov.   
V sobotu 20. července 2019 od 14.00 hod. 

se můžete těšit na celou řadu hvězd.  
Vstupné je 100,- Kč dospělí a 50,- Kč dě*. 

 
Výtěžek celé akce bude věnován na dobročinné účely.  

Případní sponzoři, kteří by chtěli podpořit celou akci, jsou 
samozřejmě vítáni a mohou se přihlásit na tel. čísle  728 332 510. 

 
***** 

SDH Benešova Hora 
 zve  

všechny občany na  
 XIII. ROČNÍK DĚTSKÉ NOČNÍ SOUTĚŽE 

„Memoriál Václava Maurice“  
konaný v sobotu  27. 7. 2019 od 20.00 hod. 

na hasičské dráze v Benešově Hoře  
nad Autoservisem Reindl.  

 
Přijďte podpořit skvělé sportovní výkony  

od našich nejmenších až po ty starší.  
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Z knihovny 

 
 
 
 
 
 

Nové knihy 
Geislerová Anna 
P. S. 
Frühaufová Mar*na 
Smrt ve zlaté kleci 
Elsberg Marc 
Zero  
Blackout: Zítra bude pozdě   
Cruz Melissa 
Něco mezi )m   
Grof Lauren 
Osudy a běsy 
Qinn Kate  
Alicina síť 
Fitzgerald Francis ScoN 
Něžná je noc 
Boučková Tereza 
Šíleně smutné povídky   
Wroblewski David 
Příběh Edgara Sawtella   
Sullivan Rosemary 
Stalinova dcera: Výjimečný a 
bouřlivý život Světlany 
Allilujevové 
Balcar Bohuslav 
Prolog místo epilogu 
TřešQková Helena 
Sběrná kniha   
Procházková Zdenka 
Zdenka Procházková: Na 
jeviš. mezi Prahou a Vídní 
Barker J. D 
Pátá oběť  
Swist Paulina 
Prokurátor 
 

Pro dě* 
Kinney Jeff 
Deník báječného kamaráda 
Brezina Thomas 
Klub Tygrů. Volání zlaté sovy 
Košková Dagmar 
Zvířátka na cestách 

Vacovský zpravodaj 
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Společenská kronika 

 měsíci květnu oslavili životní jubilea �to občané:  

Tel.: 388 431 270                                    
E-mailknihovna@vacov.cz 

Elektronickou verzi naleznete na: 
h�p://www.vacov.cz/ 

 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech do-
mácnos' 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                 
krá(t příspěvky přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Poděkování sponzorům MŠ Vacov 
 

 Děkujeme všem sponzorům, kteří mysleli na naši mateřskou školu. 
Panu Ing. Petru Holubovi a zástupci firmy U+M servis s.r.o. panu Ing. 
Matěji Houdkovi za rozšíření „vozového parku“ traktorů na zahradu MŠ. 
Paní Ing. Veronice Šťastné a ateliéru „Šťastná fotografie“ za fotografie pro 
„Předškoláky“. Manželům Paterovým za poskytnu' prostoru na vyvěšení 
tabla „Předškoláků“. Pekárně NoVy Vacov za poskytnu' pohoštění na Jarní 
besídku mateřské školy a finanční příspěvek na vánoční nadílku pro dě�. 
Firmě STTEN s.r.o., Nespice za poskytnu' finančního daru na vánoční 
nadílku. A nakonec všem rodičům a přátelům školy, kteří nám přispěli 
materiálními dary pro potřeby naší školy. 
 Velice si toho vážíme. 

                    Bc. Tereza Kovářová,  

vedoucí učitelka MŠ Vacov 

Chumová Ludmila DD Kůsov 98 let 

Klímová Božena Rohanov 92 let 

Koubová Růžena Miře�ce 88 let 

Hadrava Stanislav Rohanov 87 let 

Kůsová Růžena DD Kůsov 82 let 

Růžička Ladislav Vacov 81 let 

Lácha Josef Vlkonice 75 let 

Polatová Jaroslava Vlkonice 75 let 

Albrecht Jan  Benešova Hora 70 let 

Koubová Jaroslava Vlkonice 70 let 

Voldřich Václav Javorník 80 let 

 
S nadcházejícím 
prázdninovým 

obdobím si dovoluji 
popřát všem 

občanům hezké léto, 
nerušený odpočinek 

na dovolených           
a  bezpečný návrat  

z cest. 
 

Miroslav Roučka, 

starosta obce  

Inzerce 
 

• Hledám k pronájmu garáž. Nabídněte na tel. číslo 606 478 087. 
 

• Obec Vacov prodá palivové dřevo - 345,- Kč vč. DPH/ prostorový metr. Dále hledá brigádníky na 
práci v lese. Info na tel.: 777 599 004. 
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 Informace pro občany 

Naše obec byla vybrána do mezinárodního 
sociologického šetření ISSP 2019 s tématem 
Sociální nerovnos�. 
• Výzkum ISSP 2019 je zaměřený na postoje a 

hodnoty. Zkušenos' s diskriminací, pomáhá 
mapovat příčiny vzniku sociálních 
nerovnos'. 

• Je to unikátní výzkum probíhající ve 45 
zemích. 

• Informace budou mít velký společenský 
význam. 

• Tazatel, který domácnost navš'ví, bude mít 
u sebe průkazku společnos� SC&C. 

• Účast ve výzkumu je symbolicky honorována. 
• Všechny odpovědi budou anonymizované. 

Získaná data jsou důsledně chráněna dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016. 

 
 

 
 

Chovatelův dvorek 
 

Po téměř místním Prácheňském 
káníkovi se v pokračování našeho 
miniseriálku o plemenech holubů něco 
dozvíme o Českém holubovi. Asi 

nejzajímavější na tomto plemeni je, že se chová 
především v Bavorsku. (Nakonec je tedy také 
skoro místní.) Tento holub byl dříve označován 
též jako bavorský pštros. Je pravděpodobně 
příbuzný výše zmíněnému prácheňskému 
káníkovi, kterému se velmi podobá. Původ tohoto 
plemene je tak trochu zahalen tajemstvím, ale 
do Německa se dostal pravděpodobně z území 
Čech. Proto také Český holub. Do současné 
podoby byl vyšlechtěn v Bavorsku a oblast 
Chiemgau je dnes hlavní oblas� chovu. Je to 
plemeno mladé, uznáno bylo v roce 1962 a klub 
chovatelů byl založen v roce 1966.  
Český holub je holub polního typu. Vodorovně 
nesený trup, hlava je středně velká, dobře 
klenutá, zobák je středně dlouhý. Oční duhovka je 
oranžová až červená, obočnice jsou jednořadé, 
u černého, červeného a žlutého rázu červená, 
u ostatních barev šedá. Krk je silný a široce 

nasedá na širokou a dobře klenutou hruď. Křídla 
jsou silná, dobře přiléhají k tělu, kryjí celá záda. 
Letky se nad ocasem nekříží. Ocas je nesený 
vodorovně. Nohy jsou středně dlouhé, 
běháky jsou neopeřené. Opeření je přilehlé. 
Český holub se chová v modifikované pštrosí 

kresbě: hlava s obojkem je barevná, barevná jsou 
též křídla, záda a ocas. Dolní čás� zad a 7-10 
ručních letek jsou však bílé, stejně tak opeření 
na ostatních částech těla. U všech barevných rázů 
jsou vyžadovány syté a jasné barvy. I tento holub 
je tedy exteriérově velmi zajímavý. 

Jaroslav Kubát  


