Výročí v květnu
14. 5. 1316 – Narodil se Karel IV. († 29. listopadu 1378), český král
a římský císař, největší a nejslavnější panovník naší historie. Politik s
univerzálním evropským myšlením a dalekosáhlými plány.
25. 5. 1895 – Oscar Wilde byl odsouzen za nemravné činy s jinou
osobou mužského pohlaví ke dvěma letům těžkých nucených prací.
19. 5. 1947 – Americká firma Polaroid poprvé představila fotoaparát,
který dokázal během několika okamžiků po zmáčknutí spouště vytvořit
fotografii.
1. 5. 1953 – Při příležitosti oslavy svátku práce bylo spuštěno vysílání
Československé televize.
1. 5. 1954 – Na Letenské pláni v Praze byl odhalen nový pomník
J.V. Stalina, nejvyšší mimo území SSSR. Navr hl jej sochař Otakar
Švec, na jeho stavbě pracovalo po dobu 495 dní 600 lidí ve třech
směnách. Sousoší znázorňující „pevné, žulové přátelství
československého a sovětského lidu“ se nad Prahou tyčilo pouhých
sedm let.
10. 5. 1970 – Bylo zahájeno vysílání 2. programu Československé
televize.
26. 5. 1986 – Evropské společenství přijalo evropskou vlajku .
Rok do kapsy a https://cs.wikipedia.org

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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SVOZ ŽELEZNÉHO
ŠROTU
Upozorňujeme občany,
že ve dnech
13. 5. až 15. 5.2016
je možno shromáždit
pouze železný šrot
na obvyklých místech
v obci. Odvoz šrotu
bude proveden ve
dnech
16. 5. a 17. 5. 2016.
Po tomto termínu již
svoz nebude proveden.
Odvoz těžších
předmětů je možno
dojednat na tel. čísle
388 323 755.
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Věc: veřejný dopis
Dobrý den,
dovolte nám seznámit námi poskytovanou sociální službu, která je určená všem dospělým lidem,
mužům i ženám s mentálním postižením a s případnými dalšími přidruženými vadami s vyšší
mírou potřeby podpory. Stává se nám, že nás osloví společnost s tím, že naši uživatelé jsou velmi
přátelští, mají snahu navázat kontakt za cílem získávat věcné i finanční dary.
S ohledem na jejich zdravotní stav, doporučujeme naše uživatele nemotivovat drobnými
dary. Každý takovýto dar se stává u našich klientů návykový, pr oto požadují další a další.
To může v důsledku přinést obtěžování obyvatel a návštěvníků obce ze strany našich klientů.
Pokud se Vám bude stávat, že si budou stále trvat na svém a Vám to bude nepříjemné, máte
možnost tuto skutečnost ohlásit na Policii ČR.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
V Javorníku dne 13. 4. 2016
S pozdravem

Martin Karas, ředitel
Sociální pohoda, o.p.s.

*************

Ze školy
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29. 4. 2016 Slet
čarodějnic
1. 5. 2016 Traktoriáda
5. 5. 2016 Konvoj
historických vozidel

Velikonoční turnaj v kačabě

7. 5. 2016 Hasičská
okrsková soutěž

O velikonoční neděli se ve Vacově v sále U Milušky sešli všichni
vyznavači karetní hry “kačaba“, aby se zúčastnili 7. ročníku tohoto
turnaje. U devíti stolů se o putovní pohár utkalo 36 hráčů. Celý turnaj se
skládal ze 4 kol základních a jednoho kola finálového. Herní kombinace
byla vytvořena tak, aby se hráči mezi sebou nepotkávali. K finálovému
stolu postoupili čtyři hráči s nejnižším počtem získaných trestných
bodů. Vítězem celého turnaje a putovní pohár letos zaslouženě získal
Josef Uhlíř ml. Na druhém místě skončil loňský vítěz František Solus,
třetí místo obsadila Iveta Narovcová a čtvrtým nejlepším byl vyhlášen
Michal Blatný.
Celý den panovala velmi přátelská atmosféra, která pokračovala i
na večerní taneční zábavě s kapelou Renesance do pozdních ranních
hodin.
Za pořadatele děkuji všem sponzorům této akce a v neposlední
řadě i obsluze restaurace U Milušky.
Michal Roučka

7. - 8. 5. 2016
Rybářské závody
8. 5. 2016 Den matek
14. 5. 2016 Taneční
zábava
17. 5. 2016 Žákovský
koncert
19. 5. 2016 Zájezd pro
seniory
24. 5. 2016 Zápis do
ZUŠ
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Pozvánky na akce:
Z knihovny

Nové knihy
Jennifer Worthová
Zavolejte sestřičky
Jan Bauer
Ženy z rodu Přemyslovců
Ženy z rodu Lucemburků
Mary Higgins Clarková
Syndrom Anastasia

SDH Vacov srdečně zve na
V. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU
všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů,
sraz dne 1. 5. 2016 v 10.00 hod.
na autobusovém nádraží ve Vacově.
Vítáni jsou občané s mávátky a transparenty.
Po zakončení jízdy malé občerstvení u rybníčku ve Vlkonicích.
*****
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.

Tilar Mazzeová
Hotel Ritz

*****
SDH Vacov srdečně zve
všechny příznivce požárního sportu na
HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ,
která se uskuteční dne 7. 5. 2016 od 11.30 hod. na Javorníku - hřiště.

Kate Atkinson
Bůh v troskách

Za okrsek SDH Vacov
Miroslav Molitor, velitel okrsku
Josef Maránek, starosta okrsku

Mary Carterová
Tři měsíce Florencie

Meda Mládková
Můj úžasný život
Dominik Dán
Rudý kapitán

Pro děti
Astrid Lingrenová
Madynka
Vojtěch Otčenášek
Dům pro myšku Elišku
Zdeněk Svěrák
Pan Buřtík a pan
Špejlička
Podrobnější informace o
knížkách najdete na
www.knihovnavacov.cz

*****
SDH Vacov Vás zve na
MÁJOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
dne 14. 5. 2016 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově,
hraje skupina LABYRINT.
Předprodej vstupenek obchod u Paterů od 2.5.2016.
*****
Obec Vacov připravuje
ZÁJEZD PRO SENIORY PO 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.
Cena 100,- Kč za osobu (v ceně není vstupné a občerstvení).

*****
Obec Vacov připravuje koncert
JAKUBA SMOLÍKA
dne 28.10.2016 od 20.00 hod. v Obecním sále ve Vacově.
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Společenská kronika
V měsíci březnu 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Slámová Anděla

Miřetice

85 let

Chum Miroslav

Benešova Hora

75 let

Vodehnalová Jitka

Přečín

75 let

Král Josef

Vacov

70 let

Poděkování
Děkujeme místní organizaci Českého svazu chovatelů za věnec, který
věnovala jejímu bývalému předsedovi,
panu Josefu Zlochovi, př i př íležitosti posledního r ozloučení s ním.
za rodinu Bc. Ludmila Novotná

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou
maminkou, babičkou a prababičkou
paní Vlastou Houdkovou z Př ečína.
syn Jaroslav s manželkou Majkou

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.

*************
Javornický rozvojový spolek ve spolupráci s NF K. Klostermanna
Vás srdečně zve
na kulturní a společenskou akci
“Setkání rodáků a přátel na Javorníku”,
konanou u příležitosti tradiční poutě sv. Antonína
dne 18. 6. 2016.
Historicky již druhé setkání po pěti letech se týká osad Bošic, Javorníku a Tejmlova. Informace
o doprovodném programu budou upřesněny během měsíce května. Prosíme, rozšiřte naše pozvání
mezi další Vaše známé a příbuzné, kteří mají vztah k těmto osadám.
Děkujeme a těšíme se na příjemné shledání a Vaši hojnou účast.

Inzerce
•

Dáša Prokopová srdečně zve na SETKÁNÍ S TECHNIKAMI NLP dne 10. 5. 2016
od 18 h v kavárně penzionu U Prášků.
Lidé, kteří už mají vlastní zkušenost, souhlasí, že NLP funguje. Ukáže cestu k vítězství,
zbaví strachů i pomůže při jednání s lidmi. A teď je snadné ho vyzkoušet na vlastní kůži,
když skvělý Master praktikant Mirek Šůs přijede až k vám.
Více info www.nlp-czech.cz, rezervace 606 552 961 - pozor, počet míst je omezen!
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Chovatelův dvorek
V dnešním příspěvku si řekneme něco o vzhledu
a chovu českého strakáče, plemene králíka mezi
našimi chovateli mimořádně oblíbeného. Jak již
bylo v minulém příspěvku zmíněno, jedná se o
tzv. malého strakáče. Znamená to, že králík je
vzrůstu souměrného, vyváženého, o správné hmotnosti cca 3,5
- 4 kg. V těle válcovitý, zavalitější s krátkým krkem a širokou
hlavou. Má jemnější kostru, střední nohy, uši vzpřímené a
postoj středně vysoký. Dá se říci, že je to „na oko“ velmi líbivý
králík.
Co je na českém strakáči ale nejzajímavější a nejzásadnější,
je jeho kresba. Jde o bílého králíka, který má barevné skvrny v
devíti barevných rázech, a to skvrny přesně definované. Plně
zbarvené uši, okolo očí barevný kroužek, na nose tzv. motýlek,
trn nad nosem, skráňové skvrny, na hřbetě tzv. „úhoř“, na
bocích cca 5 skvrn a zbarvené pírko. Vše ideálně oboustranně
souměrné. Jak bylo výše uvedeno, toto všechno v devíti
barevných rázech. Pro zajímavost je na místě tyto rázy uvést. V
základu je barevná kombinace černo-bílá a dále pak modrá,
havanovitá, žlutá, madagaskarovitá, divoká, železitá,
želvovinová, činčilovitá, černo-žlutá a modro-žlutá. Pozorný
počtář zjistí, že je rázů celkem jedenáct, ale jen devět jich je dosud oficiálně uznaných. Tolik ke
vzhledu a o chovu tedy až zase příště.
Jaroslav Kubát

„Podívej, kolik ryb jsem chytil!” chlubí se ženě
pan Hovorka.
„Nekecej,” zpražila ho vševědoucí manželka,
„sousedka tě viděla vycházet z rybárny!”
„To je pravda,” pohotově odvětí muž. „Prodal
jsem jim přebytky, protože jsem je nemohl
unést!”

Chytil rybář zlatou rybku a nahlas dumá: „Budeš
na másle se šalvějí, trochou tymiánu*“Rybka
ho přeruší: „Když mě pustíš, splním ti tři přání!“
„No tak dobře, chtěl bych abychom měli v
parlamentu jen samé slušné, poctivé a
inteligentní poslance. “Rybka se smutně podívá
a zeptá se: „Říkal jsi na másle se šalvějí a
tymiánem?“

