Výročí v květnu
30.5.1434 – Umírnění kališníci v čele s Divišem Bořkem z Miletína
porazili v bitvě u Lipan radikální tábority vedené Prokopem Holým, což
znamenalo faktický konec husitských válek.
16.5.1868 – V Praze byl položen základní kámen Národního divadla. Na
kámen jako první poklepali František Palacký a Jan Evangelista Purkyně.
Položení kamene provázela obrovská slavnost. Pod heslem „Národ sobě“
se jí zúčastnily všechny české spolky a sdružení, do Prahy přijeli a přišli
i prostí venkované. Ještě téhož večera se v Prozatímním divadle konala
premiéra Smetanovy opery Dalibor.
29.5.1919 – Měření polohy hvězd při zatmění Slunce prokázala správnost
Einsteinovy obecné teorie relativity.
20.5.1927 – Americký pilot Charles Lindbergh odstartoval z Long Islandu
v New Yorku. Po 33 hodinách a 29 minutách přistál v Paříži a jako první
člověk na světě tak přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán.
3.5.1931 – Narodila se Jiřina Bohdalová, česká herečka.
27.5.1937 – Byl otevřen most Golden Gate Bridge, překonávající ústí
Sanfranciské zátoky.
12.5.1945 – Druhá světová válka: U Milína se střetla poslední bojující
vojska Německa s Rudou armádou.
14.5.1948 – David Ben Gurion vyhlásil v Tel Avivu založení státu Izrael,
vzápětí vypukla izraelská válka za nezávislost.
15.5.1988 – Sovětská armáda se po více než 8 letech válčení začala
stahovat z Afghánistánu.
1.1.2004 – Rozšíření Evropské unie na východ: novými členy se stalo
Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko,
Slovensko a Slovinsko.
(http://cs.wikipedia.org.)
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Z obecního úřadu
Informace z jednání Rady obce Vacov, kter á zasedala dne 2.4.2014 a 28.4.2014. RO na
těchto zasedáních schválila:
•
Přípravu žádosti o dotaci na úklidový (zametací) stroj v rámci dotačního programu
vypsaného Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Vytipované zařízení stojí cca 1,6
mil. Kč, dotace může v případě úspěšnosti dosáhnout až 90 % pořizovacích nákladů.
Vzhledem k tomu, že obec spravuje více než 40 km místních komunikací, by bylo takovéto
zařízení velmi potřebné. Veškeré požadované podklady musí být na SFŽP předloženy do
31.5.2014.
•
Zadávací dokumentaci na III. etapu kanalizační stoky ve Vlkonicích. Napojení bude
provedeno na stávající ČOV. I tato musí být v nejbližší době kompletně rekonstruována.
Výjimka na její provoz byla vydána do roku 2016. Obec má již připraven projekt včetně
stavebního povolení. Nyní se čeká na vhodný dotační program.
•
Zadávací dokumentaci na opravu opěrné zdi u kaple sv. Trojice v Benešově Hoře.
Kamenná opěrná zeď již vykazuje značnou destrukci. K té přispívá i provoz motorových
vozidel a autobusů, které se v blízkosti této zdi otáčejí. V rámci opravy dojde ke kompletní
demontáži této zdi a její opětovné výstavbě.
Na realizaci kanalizačního řadu i opravu opěrné zdi kaple v Benešově Hoře se podařilo v
rámci vypsaných grantů získat dotační prostředky.
•
Proplacení divadelního představení ve výši 3.000,- Kč u příležitosti pálení čarodějnic.
Tuto akci pořádal pro děti Baby club Vacov.
RO dále projednala:
•
Písemné oznámení České pošty o úpravě pracovní doby na pobočce ve Vacově. Nová
pracovní doba je zveřejněna v tomto zpravodaji.
•
Informaci starosty o vyhlášené dražbě pozemku p.č. 317/3 v k.ú. Vlkonice (pod
panelákem), která se uskuteční (v době přípravy tohoto zpravodaje již uskutečnila) dne
29.4.2014 od 15.00 hod. v Praze. RO po předchozím projednání v zastupitelstvu obce
uložila starostovi zúčastnit se za obec této dražby. Výměra předmětného pozemku je téměř
4.300 m² a cena dle znaleckého pozemku byla stanovena ve výši 470.000,- Kč. RO
nestanovila konkrétní částku, kterou je obec za tento poměrně strategický pozemek
ochotna zaplatit. Toto nechala na uvážení starosty s ohledem na konkrétní okolnosti vlastní
dražby. Konkrétní informace k tomuto kroku obce budou zveřejněny v následujícím
zpravodaji.
•
Návrh úpravy sociálního zázemí pro účinkující v obecním sále ve Vacově předložený
starostou obce. Tato záležitost již byla zmíněna i na zasedání zastupitelstva obce. Stávající
zázemí pro účinkující je v řadě případů nedostačující. V době, kdy došlo ke komplexní
rekonstrukci původního sálu, musely být dodrženy podmínky dotačního programu, ze
kterého byla přestavba z velké části financována. RO souhlasila s předloženým návrhem a
pověřila starostu dalšími kroky v této záležitosti.
•
Informaci starosty o kabelizaci rozvodů NN ve Lhotě nad Rohanovem, která právě
probíhá. V návaznosti na tuto akci je též nutno pr ovést kabelizaci a r ekonstr ukci VO
v této části obce. Stávající vzdušné vedení VO bylo demontováno. RO pověřila starostu
jednáním se zástupcem firmy Elektrostav Strakonice o provedení těchto prací.
Informace o dalších aktivitách obce budou zveřejněny v příštím zpravodaji.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Oznámení:
- o změnách v autobusové dopravě
Dle informace JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy) s platností od
15.6.2014 budou v souvislosti se změnami na lince 370004 Stachy,
Zadov, Churáňov - Strakonice - Dubenec - Praha pr ovedeny změny
na lince 380040 Strakonice - Vacov - Zdíkov - Stachy, Zadov. Bližší
informace najdete v nových jízdních řádech.
- o přerušení dodávky elektrické energie
Dne: 9.6.2014 od 8.00 do 16.30 hodin
10.6.2014 od 8.00 do 12.00 hodin
Vypnutá oblast: Oblast Rohanov mimo areál ZD a lokality RD nad tímto
areálem.
Dne: 11.6.2014 od 8.00 do 16.30 hodin
12.6.2014 od 8.00 do 12.00 hodin
Vypnutá oblast: Lokalita Tejmlov - horní část vč. přilehlých samot.

•

•

•

•

1.6.2014 Dětský den
12.6.2014 Vernisáž
dětských prací
12.6.2014
Zastupitelstvo obce
Vacov
16.6.2014 Slavnostní
rozloučení
předškoláků na OÚ
27.6.2014 Slavnostní
ukončení školního
roku žáků 9. třídy ZŠ
na OÚ
26.7.2014 Fotbalové
odpoledne ve
Vacově
SVOZ
ŽELEZNÉHO
ŠROTU

- o úplné uzavírce silnice II. třídy č. 170

Upozorňujeme
občany, že ve dnech
6.6. až 8.6.2014
je možno shromáždit
pouze železný šrot
na obvyklých
místech v obci.
Odvoz šrotu bude
proveden ve dnech
9.6. a 10.6.2014.
Po tomto termínu již
svoz nebude
proveden.

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 170-013 v Čábuzích bude od
12.5.2014 do 18.8.2014 úplně uzavřena silnice II. tř ídy č. 170
z Vacova do Čábuz. Objízdné trasy dle aktuálního značení.

Odvoz těžších
předmětů je možno
dojednat na tel. čísle
388 323 755.

- o změně hodin pro veřejnost na poště ve Vacově
Otevírací doba je platná od 1.6.2014
Pondělí
8.00—11.30
14.00—17.00
Úterý
8.00—11.30
13.00—16.00
Středa
8.00—11.30
13.00—16.00
Čtvrtek
8.00—11.30
ZAVŘENO
Pátek
8.00—11.30
13.00—16.00

Vladimír Chum,
stavební technik
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Z návštěvy v ZOD

Návštěva předškoláků v Zemědělském obchodním družstvu
Vacov
V naší třídě předškoláků máme hodně kluků, kteří si rádi hrají na
zemědělce. Přinášejí si z domova hračky traktorů a různých
zemědělských strojů. Znají perfektně jejich názvy a jakou tyto stroje
vykonávají práci na poli. Kluci i holčičky pozorují traktory, auta a
stroje, co jezdí okolo školky nebo pracují na okolních polích a
loukách a také znají jména všech řidičů. Práce zemědělců všechny
zajímá, jako vesnické děti k ní mají blízko. Proto si už delší dobu
všichni přáli navštívit místní zemědělské družstvo.
S panem předsedou Ing. Holubem jsme si domluvili exkurzi na
úterý 29. dubna. Vyrazili jsme hned po dopolední svačině. Pan
předseda a několik zaměstnanců družstva už na nás čekali. Na dvoře
stály v řadě traktory, obracečka na seno, nová řezačka, kombajn, auta
a další stroje. Děti si vše se zájmem prohlížely a vyptávaly se na věci,
které je zajímaly. Pan Had všechny kluky i holčičky svezl
v kombajnu, dokonce jim dovolil točit volantem. Nakonec nechal řídit
i paní učitelky! Děti se mohly podívat také na staré kombajny a
porovnat, jaké pohodlí je v tom současném s moderním vybavením.
Družstvo ale nemá jenom stroje. Na závěr naší prohlídky jsme se
šli podívat do kravína na krávy a malá telátka. Rohaté krávy se asi
divily, co to mají za návštěvu, ovšem hladit se nenechaly. Děti si
uvědomily, jaké je kráva velké a užitečné zvíře a jakou práci dá se o
ni i o telátka dobře postarat.
Blížil se čas oběda a nám nezbylo nic jiného než poděkovat a
rozloučit se.
Ještě jednou touto cestou děkujeme panu předsedovi Ing.
Holubovi, že nám tuto exkurzi umožnil, a zaměstnancům družstva za
to, že se dětem věnovali a připravili jim hezký a nevšední zážitek.
Dagmar Čtvrtníková

Dopravní soutěž
Z dopravní soutěže

V úterý 6. května se zúčastnila dvě družstva naší školy
"Dopravní soutěže mladých cyklistů" v Prachaticích. Mladí cyklisté z
jedenácti škol zdolávali na kole překážky při jízdě zručnosti, po
určitou dobu jezdili na dopravním hřišti, kde trasa je dána postupným
zastavením u stanovišť. V tělocvičně ošetřili zraněné figuranty a na
počítačích vyplnili testy, kde prokázali znalosti o pravidlech
silničního provozu. Mladší družstvo ve složení Milan Sliacký, Lukáš
Chrstoš, Veronika Štérová a Lucie Rychtářová bylo na 4. místě.
Starší Ivana Jopková, Natálie Kopáčiková, Martin Kaskoun, David
Makas byli na 7. místě. Z jednotlivců byla na pěkném 3. místě
Lucie Rychtářová, 4. místo obsadil Milan Sliacký a na 6. místě ve
starších dívkách byla Natálie Kopáčiková.

Mgr. Pavlína Kopáčiková
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Okresní kolo ve zpěvu
Z naší školy se do okresního kola 16.4.2014 v
Prachaticích probojovali Adam Mézsáros, Martin Lukáš a
Iveta Hořejšová. Chlapci soutěžili v I. kategor ii, Iveta
ve IV. kategorii.
V okresním kole v Prachaticích se sešlo kolem
stovky účastníků, ale vacovská škola ukázala, že její děti
se ve zpěvu neztratí. Všichni tři naši reprezentanti získali
ve svých kategoriích shodně 3. místo. Gratulujeme!!!
Mgr. Jana Voldřichová

Chovatelův dvorek
Tak, na našich dvorcích už všechno vesele kdáká, kejhá, pípá, mečí i
bečí. Vesměs všechna naše chovaná zvířata mají mladé a spoustu starostí s
jejich výživou. Popřáváme jim tedy dostatek píce a péče, aby všichni dobře
prospívali. Odchov kvalitních jedinců chovaných plemen je hlavním cílem
každého chovatele. Pak je vytvořen předpoklad udržení vysokých standardů
plemenných znaků, úspěšných účastí na hodnotitelských výstavách a
předávání kvalitních genů do dalších generací. O různorodosti plemen, která
jsou v našem okolí obvykle chována, ať se jedná o králíky, drůbež hrabavou či vodní, holuby,
ovce, kozy a jakákoli další, se dočtete v dalších pokračováních „Chovatelova dvorka“.
Zřejmě zcela nejrozšířeněji jsou chovány slepice – kur domácí - hrabavý pták
domestikovaný již 3.000 let př.n.l. původem nejspíše z jihovýchodní Asie a následně rozšířený
prakticky do celého světa. Postupně, dle potřeb chovatelů, vyšlechtěný do mnoha plemen
v bezpočtu typových variant velikostních i barevných. Nejobvyklejší plemena u nás chovaných
slepic si následně představíme. Příště tedy o tzv. „českých slepicích“, České zlaté kropence a
Šumavance.
Jaroslav Kubát
BABY CLUB VACOV
V pátek 2.5.2014 se na naší Kouzelné louce konalo pálení čarodějnic. Chtěla bych strašně
moc poděkovat všem, kteří mi s touto akcí pomáhali a
hlavně všem rodičům a jejich úžasným dětem, kteří naše
akce pravidelně navštěvují. I přes to, že nám počasí moc
nepřálo, se sešlo více než 70 dětí.
Velké díky patří Obci Vacov za financování celé
akce. Mé osobní poděkování patří panu starostovi
Miroslavu Roučkovi, který vždy rád jakoukoliv akci pro
děti podpoří, protože dobře ví, že děti jsou naše
budoucnost…
Veronika Šturmová
BABY CLUB VACOV
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Z knihovny

Nové knihy
Barbara Wood
Had a hůl
Dan Brown
Inferno
Jo Nösbo
Červenka
Lovci hlav
Jonas Jonasson
Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
Analfabetka
Evžen Boček
Aristokratka ve varu
Rachel Renee Russell
Deník mimoňky. Příběh
z neslavnýho života
Danielle Steel
Do skonání času
Felix Francis
Odmítnutí poslušnosti
Jeff Kinney
Deník malého poseroutky 8 - Fakt smůla
Pro děti
Moje první knížka
Statek
Doprava
Herbert Wong
Myš a Krtek
(první čtení)

Pozvánky na akce:
Obec Vacov spolu s MŠ a ZŠ Vacov
srdečně zvou na
DĚTSKÝ DEN
v neděli 1.6.2014 od 14.00 hodin
na louce vedle fotbalového hřiště.
Připraveny jsou atrakce, soutěže, hudba a malé
občerstvení.
Vítáni jsou nejen děti, ale všichni, kteří chtějí s
dětmi oslavit jejich svátek.

*****
ZŠ a MŠ Vacov Vás všechny srdečně zve na
VERNISÁŽ DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ ,
která se bude konat 12. června 2014
v obecním sále ve Vacově.
Jednotlivé třídy základní i mateřské školy spolu s výtvarným
kroužkem zde v odpoledních hodinách vystaví nejlepší práce dětí,
které byly vytvořeny za uplynulý školní rok. V rámci vernisáže
proběhne také vystoupení pěveckých a tanečních kroužků, představí se
nejlepší zpěváci a zpěvačky, kteří reprezentovali naši školu, a do
programu se zapojí i žáci ZŠ, kteří navštěvují ZUŠ Vimperk.
Začátek vernisáže i začátek vystoupení bude upřesněn na webových
stránkách školy a na plakátech.

*****
SK Vacov srdečně zve na
FOTBALOVÉ ODPOLEDNE VE VACOVĚ
v sobotu 26. července 2014.
Tento den se ve Vacově odehraje zajímavé utkání vacovské staré
gardy (doplněné o hráče B týmu) s týmem REAL TOP PRAHA,
jehož dres obléká například Vojta Dyk (účast potvrzena),
Martin Dejdar, Ivan Trojan, David Novotný, Robert Záruba,
Richard Krajčo či Míra Bosák.
Bližší informace i potvrzená jména hráčů Vám včas přineseme na
stránkách SK Vacov a na plakátech.
Výtěžek z celé akce bude věnován na dobročinné účely.
Bližší info u organizátorů V.Valty a V.Hanzlíka

Připravujeme:
Obec Vacov uvede
Divadelní společnost Háta v anglické komedii Edwara Taylora
VZTAHY NA ÚROVNI.
V hlavní roli Lukáš Vaculík.
V pátek 10.10.2014, obecní sál Vacov. Vstupné 300,- Kč.
Rezervace vstupenek v obecní knihovně,
Pavla Valtová - tel. 388 431 270.
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Tel.: 388 431 270

V měsíci dubnu 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Maránek Josef

Mladíkov

94 let

Zemánková Marie

Vlkonice

89 let

Krajánek Jaroslav

DD Kůsov

82 let

Bedlivý Jan

Miřetice

80 let

Kordíková Stanislava

Rohanov

70 let

Chumová Milada

DD Kůsov

66 let

E-mail:
knihovn@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.

*****
Dlouholetý vacovský fotbalista, trenér, rozhodčí i fanoušek
pan Jaroslav Blahout
oslavil koncem měsíce dubna významné životní jubileum.
Jeho jméno je s vacovským fotbalem neodmyslitelně spjato.
K 60. narozeninám mu touto cestou přejí všechno nejlepší všichni
hráči, funkcionáři i příznivci vacovského fotbalu.

Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Věra Česánková.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail:
projekty.kinkorova@gmail.com

•

Prodám pozemek v k.ú. Vlkonice u Vacova. Par celní číslo 333/17 a 404/7. Větší
pozemek, cena dohodou. Tel.: 606 767 228.

•

Prodám pozemek na výstavbu RD v obci Kr ušlov, kr ásný výhled, 1250 m², elektřina
zavedena k hranici pozemku, cena dohodou. Tel. 602 412 445.

•

Geodetická kancelář GEODEST-PLUS-Ing. Jaroslav Grabmüller ve Vacově, Vimper ku a
Strakonicích provádí veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčování hranic,
výškopisné plány atd., vše na www.geodestplus.cz, tel.: 602 454 572 nebo 380 120 103.

•

Hotel Krásná Vyhlídka na Javorníku přijme paní na úklid a výpomoc do kuchyně. Nástup
možný ihned, tel.: 388 431 071.
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Velikonoční turnaj v kačabě
Již 5. ročník velikonočního turnaje v karetní hře “kačaba“ se uskutečnil na Bílou sobotu
v obecním sále ve Vacově. Turnaj zahájil starosta obce Miroslav Roučka a přivítal celkem 32
hráčů. Tunaj se skládal ze čtyř kol základních a jednoho kola finálového. K finálovému stolu
postoupili čtyři hráči s nejnižším počtem získaných trestných bodů. Letošní finále bylo nazváno
přečínsko – žernovických soubojem, neboť do něj postoupili dva hráči z Přečína a dva hráči ze
Žernovic. Karty lépe přály žernovickým klukům, kteří si z Vacova zaslouženě odvezli dva poháry.
Vítězem celého turnaje se stal Jan Holub ze Žernovic, druhé místo uhájil domácím Jaroslav
Novotný, na tř etím místě skončil Václav Zaunmüller ze Žer novic a čtvr tý Fr antišek Roučka
ml. Nejlepšími ženami turnaje se staly Iveta Narovcová a Katka Nováková.
Přátelská atmosféra z turnaje pokračovala i na večerní taneční zábavě s kapelou Fatima, která
měla ve vacovském obecním sále premiéru.
Fotky z turnaje a dalších akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii SDH Vacov:
www.picasaweb.google.cz/sdh.vacov

Okrsková hasičská soutěž
Druhou květnovou sobotu se sjeli všichni hasiči na tradiční soutěži v požárním sportu okrsku
Vacov. Soutěž pořádal SDH Rohanov společně s SDH Vacov na koupališti Rohanov. Zde se na
startovní čáru postavilo celkem 19 družstev v kategorii děti, ženy I., ženy II., muži I., muži II.
a veteráni. Požární útoky zahájilo družstvo přípravky SDH Benešova Hora, ve kterém soutěží děti do
6 let. Dále následovaly útoky mladších a starších dětí a útoky mužů a žen.
V tomto měsíci se začínají soutěžní týmy Vacova a Benešovy Hory připravovat na soutěže
Šumavské hasičské ligy, která odstartuje 7.6. soutěží dětí v Žihobcích, a o týden později soutěží žen
a mužů v Bohumilicích.
Výsledky a dosažený čas požárního útoku :
Přípravka :
1. B. Hora
30,03 s
Ženy I. :
1. Vacov A
26,69 s
Děti mladší : 1. B. Hora
24,93 s
2. Vacov B
27,08 s
2. Vacov A 28,73 s
3. B. Hora
35,43 s
3. Vacov B 38,13 s
Ženy II. :
1. Javorník
43,57 s
Děti starší :
1. Vacov B 17,51 s
Veteráni :
1. Javorník
59,23 s
2. Vacov A
18,26 s
Muži II. :
1. B. Hora
31,01 s
Muži I.:
1. Vacov A
31,22 s
2. Javorník
46,45 s
2. Vacov B 32,23 s
3. Vacov
48,47 s
3. B. Hora
32,86 s
4. Rohanov
55,96 s
5. Přečín
71,18 s
MVDr. Michal Roučka
Děkuji členům organizačního výboru okrsku Vacov ze sborů Vacov, Rohanov, Benešova Hora,
Javorník a Přečín, kteří se podíleli na přípravách a vlastním průběhu okrskové hasičské soutěže. Velmi
aktivně se do příprav zapojili i noví členové SDH Vacov - Václav Samec a Lukáš Chum, kteří jsou
posilou našeho sboru.
Velké poděkování patří Obci Vacov za finanční prostředky na občerstvení všech soutěžících a
též firmě STTEN s.r.o. Nespice za krásné poháry a medaile pro vítězná družstva. Děkuji Mgr. Čálkové
s kolektivem za přípravu zázemí pro soutěž a zajištění občerstvení.
Jsem velmi rád, že o tuto soutěž je stále velký zájem (letos startovalo 19 družstev), za což patří
poděkování vedoucím soutěžících družstev i soutěžícím.
Miroslav Molitor, velitel sboru a okrsku Vacov

