Výročí v dubnu
2. 4. 1792 – Ve Spojených státech amerických byl zaveden dolar jako
oficiální platidlo a začal se úspěšně pr osazovat na světových tr zích.
Více než 60 % obchodních transakcí se dnes uskutečňuje v dolarech.
7. 4. 1795 – V Paříži Konvent stanovil, že jeden metr je
desetimiliontinou kvadrantu poledníku, kter ý pr ochází pař ížskou
hvězdárnou. Ujednocení v otázce přesné délky metru podnítilo další
rozvoj vědy a techniky.
30. 4 .1803 – Napoleon I. prodal za 60 milionů franků Spojeným
státům oblast Luisiany. Peníze totiž nutně potř eboval pr o své
dobyvačné války v Evropě: Spojené státy tak získaly levně obrovské
množství půdy a téměř zdvojnásobily svou rozlohu.
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2. 4. 1981 – V Praze byl otevřen obří Palác kultury (dnešní
Kongresové centrum). Budova se stala svědkem festivalů socialistické
kultury, shromáždění Lidových milicí a sjezdů KSČ, ale i summitu
NATO a zasedání Mezinárodního měnového fondu a světové banky.
26. 4. 1986 – V ukrajinské atomové elektrárně u Černobylu došlo
k dosud největší katastrofě v dějinách mírového využívání
atomové energie. Př i havár ii r eaktor u bylo vyzář eno 40x více
radioaktivity než při svržení atomové bomby na Hirošimu. Sovětský
svaz oznámil katastrofu až tři dny poté, když byly v Evropě naměřeny
hodnoty zvýšeného záření. Teprve tři týdny po havárii se podařilo
reaktor izolovat a zabránit dalšímu vyzařování. Počet obětí po havárii
lze obtížně zjistit, tisíce lidí z okolí elektrárny však v dalších letech
zemřely na následky záření, katastrofa měla nepříznivý vliv na
obyvatele téměř celé Evropy.
9. 4. 1987 – Československo navštívil M. S. Gorbačov. Nejvyššího
sovětského představitele vítaly davy občanů - a to po mnoha letech
naprosto spontánně. Lidé si s jeho návštěvou spojovali naděje na
obrodu společnosti po vzoru ruské perestrojky.
Rok do kapsy
https://cs.wikipedia.org

Nezapomeňte
•

Zaplatit roční
poplatek za psy

•

Zaplatit roční
poplatek za
odvoz
komunálního
odpadu
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Z obecního úřadu
Vývoj počtu obyvatel v obci Vacov od 31.12.2014 do 31.12.2015

Karneval 2016
V sobotu 5. března 2016 se v obecním sále ve Vacově uskutečnil již tradiční dětský karneval.
Účast byla letos opravdu rekordní, 109 masek doprovázelo ještě více rodičů, prarodičů, sourozenců
a dalších příbuzných. Bylo jich dokonce tolik, že ne všichni si mohli sednout.
Průvodkyněmi sobotním odpolednem byly jako vždy paní učitelky Pavlína Kopáčiková coby
klaun a krásná kočička Katka Kaskounová. Celé odpoledne nedaly dětem odpočinout. Jedna soutěž
stíhala druhou, soutěžilo se a tancovalo. Rozdané žetonky děti prokoupily v místním obchůdku
vedeném paní Danou Makasovou s usměvavou pomocnicí Anetkou. O hudbu se tentokráte
postaraly dvě DJ Natálie Kopáčiková a Eliška Roučová. Závěrem karnevalu se losovala tombola.
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29. 4. 2016 Slet
čarodějnic
5. 5. 2016 Konvoj
historických vozidel

Velký dík patří sponzorům – obci Vacov, manželům Čejkovým z Vlkonic a paní Podařilové
z Javorníka.
Více fotek naleznete ve fotogalerii obecní knihovny na stránkách www.knihovnavacov.cz
Pavla Valtová

Chovatelův dvorek
Tak, jak jsme dosud v příspěvcích o českých plemenech králíků psali o plemenech
spíše raritních s malou četností v chovech a se značnou obtížností jejich získání a
založení chovu těchto plemen, tak o dalším českém plemeni lze napsat, že se jedná o
plemeno z opačného konce. Jde o plemeno značně rozšířené a mezi chovateli dosti
oblíbené, ano jedná se o „českého strakáče“. Pro toto plemeno si vyhradíme, právě
díky jeho popularitě, místo ve dvou článcích. V tomto příspěvku si povíme něco o
historii tohoto plemene a v příštím pak o vzhledu a chovu.
Původ toho plemene se odhaduje až do 18. století. K došlechtění tohoto plemene došlo na
konci 19. stol. zkřížením tzv. stájového králíka a anglického strakáče. Zásluhu o jeho šlechtění má
především chovatel a šlechtitel J. V. Kálal. První klub chovatelů českých strakáčů byl založen již v
roce 1913. Jeho činnost pak přerušila první světová válka a znovu obnoven byl až roku 1932. V
současné době je u nás mezi chovateli cca 1.000 - 1.500 chovných kusů těchto králíků. Český
strakáč je právem označován za klenot českého chovatelství a je také jako jediný malý strakáč
zařazen v evropském vzorníku plemen.
Jaroslav Kubát
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Pozvánky na akce:
Z knihovny

Nové knihy
E. L. James
Grey
Marie Doležalová
Kafe @ cigárko
Nora Robertsová
Kdo chce víc
Posvěcené zlo
Oldřiška Ciprová
Doubravka
Přemyslovna
Patrik Rozkovec
Na vlastní pěst
Vysoká hra
Petr Jirounek
Pro hrst diamantů
Jindřiška Ptáčková
Dva kroky od stínu
Jaroslav Kuťák
Sklepy architekta
Hellera
Pro děti
Thomas Brezina
Utajená laboratoř
Disney
Zootropolis
Amelie Benn
O malém kůzlátku
Renée Russellová
Deník Mimoňky
Příběhy nerozumný
poradkyně

BABY CLUB VACOV a OBEC VACOV
pořádají tradiční
SLET ČARODĚJNIC.
Zveme všechny čarodějky a čaroděje
dne 29. 4. 2016 v 16.30 hod. na náměstí.
S sebou nezbytné pomůcky - košťata, poklice, chřestidla ...
Za velkého hlaholu čarodějnic vyženeme z naší vesnice zimu a
přivítáme jaro - průvod celým Vacovem.
V 18.00 hod. divadlo v obecním sále - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA.
Poté za svitu lampionů přejdeme ke hřišti SK Vacov, kde si opečeme
vuřty (vuřty s sebou) - posezení u ohně.
LETU ZDAR! Info. na tel.: Veronika Šturmová.
*****
Obec Vacov
srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
ve čtvrtek 5. 5. 2016.
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je v 15.40 hod.,
předpokládaný odjezd v 16.20 hod.
*****
Obec Vacov připravuje
zájezd pro seniory po západní Šumavě.
Navštívíme Annín (exkurze ve sklárně), Železnou Rudu (exkurze v
malém pivovaru) a Bayrisch Eisenstein.
Odjezd 19. 5. 2016 v 8.00 hod.
Přihlášky v obecní knihovně, Pavla Valtová, tel. 388 431 270
do 11. 5. 2016.
Cena 100,- Kč za osobu (v ceně není vstupné a občerstvení).
*****

Stránka 5

Číslo 3, 29. března 2016

Společenská kronika
V měsíci únoru 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Vlčková Zdeňka

Bošice

87 let

Roučková Anna

Vlkonice

86 let

Voldřichová Jaroslava

Bošice

80 let

Procházková Alena

Javorník

75 let

Čejková Marie

Miřetice

70 let

Česánková Květoslava Javorník

70 let

Had František

Vlkonice

70 let

Chromá Věra

Vacov

70 let

Jírovcová Jana

Vlkonice

70 let

Tel.: 388 431 270
E-mail:
knihovna@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.
Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Lenka Špejzlová.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Pension Plus př ijme do pr acovního poměr u pr acovníky na pozici ser vír ka-číšník a
pomocná síla do kuchyně. Zájemci hlaste se přímo v pensionu.

•

Hledám paní na výpomoc do domácnosti a penzionu v Rohanově. Tel.: 602 203 862.

•

Prodám dr užstevní byt 3+1 na Bor ové Ladě. Tel: 720 441 416.

Obec Vacov
nabízí k odprodeji použitá plastová okna demontovaná z budovy ZŠ a obecního
úřadu. Cena dle dohody a stavu okna.
Bližší informace u stavebního technika na tel. 388 323 755.
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