Výročí v červnu
8. června - svátek má Medard - jméno je patr ně ger mánského
původu, jeho význam lze vyložit jako „schopný“.
Sv. Medard - žil v letech 473 - 560, noyonský arcibiskup. Podle
legendy jej jako malého chlapce zachránil orel před bouřkou a lijákem.
Je patronem sedláků a vinařů, ochráncem před deštěm i suchem při
senoseči. Pranostika: Medardovo kápě čtyřicet dní kape.
30. 6. 1908 – Do oblasti sibiř ské Chatangy dopadl tzv. tunguzský
meteorit. Tlaková vlna tehdy sr ovnala se zemí dva tisíce
čtverečních kilometrů.
3. 6. 1953 – V Československu pr opukly během pr vních dnů
po vyhlášení měnové reformy velké nepokoje. V Plzni
demonstrovalo okolo 20.000 lidí - šlo o první masové projevy
občanské neposlušnosti od komunistického převratu v únoru 1948.
Zasáhnout musela armáda a Lidové milice, stovky lidí byly zatčeny.
16. 6. 1963 – Do vesmír u vzlétla pr vní žena - Valentina
Vladimirovna Těreškovová. Letěla s kosmickou lodí Vostok 6 a ve
vesmíru strávila bezmála čtyři dny. Dlouho bylo zamlčováno, že let
neprobíhal tak hladce, jak se předpokládalo. Těreškovová snášela
pobyt v kosmu velmi těžce a měla značné psychické potíže. Po takové
zkušenosti se vedení SSSR rozhodlo, že k propagačním účelům stačí
jediná sovětská kosmonautka, a dalo pokyn upustit od přípravy letu
další ženy.
20. 6. 1976 – Na ME v kopané zvítězil tým ČSSR pověstnou
penaltou Antonína Panenky.
7. 6. 1982 – První větrná elektrárna na světě začala pr acovat
ve španělském Manzanaresu.
8. 6. 1990 – V Československu se konaly první svobodné volby
po čtyřiačtyřiceti letech. Zvítězilo v nich Občanské fórum a slovenská
Veřejnost proti násilí.
Rok do kapsy a https://cs.wikipedia.org
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Informace pro občany
Cestování do zahraničí
Ministerstvo vnitra České republiky před nadcházející turistickou sezónou upozorňuje občany, že:
⇒
také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států
Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu,
Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
⇒
pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání
cestovního pasu 100 Kč,
⇒
doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
⇒
dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
⇒
lhůta pr o vydání občanského pr ůkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2.000 Kč pro děti do 15 let,
⇒
i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz
nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016:
podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
⇒
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do
6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let. V tomto případě bude
možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek činí 4.000 Kč.
⇒

obor správních činností Ministerstva vnitra

Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel sítě a hasiči v případě požáru
S neoprávněnou manipulací s nadzemními i podzemními hydranty se v poslední době stále
častěji potýkají vodohospodáři. Hydrant, jako součást vodovodní sítě, slouží vodohospodářům pro její
plnění a odkalování. Nezanedbatelnou funkcí pro provozovatele vodohospodářského majetku, tedy
společnosti ČEVAK a.s., je také plnění cisteren pro dovoz pitné vody v případě poruch a havárií na
vodovodní síti. Hydranty také využívají hasiči, jako zdroj vody, při hašení požárů.
Použití hydrantů v případě záchranných a likvidačních prací přesně stanovuje Zákon
o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v souladu se Zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném
záchranném systému. Pouze v tomto případě se také na hasiče nevztahuje povinnost platit vodné
a stočné. Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele tedy není možný.
Pokud by totiž k neoprávněné manipulaci se zařízením vodovodu nebo kanalizace došlo, hrozí dle
výše uvedeného zákona pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Kromě toho jim ještě může
vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný odběr a to až do stejné výše, tedy 50 tisíc korun.
Provozovatel je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat a může uložit smluvní
pokutu až do výše 10 tisíc korun.
Jakákoli manipulace s hydranty, vyjma záchranných a likvidačních prací, je tedy
zakázána. Tento pr oblém se objevuje př edevším v jarním a letním období, kdy se začínají
napouštět zahradní bazény. Zde je třeba dodržet základní pravidlo. Lidé by měli odběr předem
oznámit na bezplatnou linku společnosti ČEVAK a.s. 800 120 112, kde jim poradí s možnými
alternativami, jak bazén napustit, případně předají kontakt na příslušného provozního pracovníka.
Mgr. Lenka Zimmelová, útvar marketingu a komunikace Čevak a.s.
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Školní akademie

Zájezd seniorů po Šumavě

10. 6. 2016
Noc kostelů
11. 6. 2016
Odhalení pamětní
desky v Dolním
Újezdu
18. 6. 2016
Setkání rodáků na
Javorníku

Na Železné Rudě

V kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy

Upozornění

Státní hranice v Alžbětíně

Ve sklárně v Anníně

Předposlední květnový čtvrtek obec Vacov již podruhé uspořádala
výlet seniorů po Šumavě. Tentokráte jsme navštívili Sklárnu v Anníně,
kde se snaží zachránit sklářskou tradici v této oblasti. Další naše cesta
vedla na Železnou Rudu. V kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy
nám paní průvodkyně podala velmi zasvěcený výklad o jeho vzniku a
historii, který musel být, pro velkou zimu uvnitř kostela, trochu zkrácen.
Na nádraží v Alžbětíně jsme překročili státní hranici a nakoukli do
Bavorska. Po velmi vydatném obědě v Čechách jsme se vrátili opět do
Německa a vyjeli pod Velký Javor. Déšť nám ale změnil naše plány,
plánovanou procházku nám nedopřál. Závěrem jsme navštívili rodinný
pivovar v hotelu Belveder, ochutnali některá jejich piva, poslechli
přednášku o výrobě a nakoupili si i nějaké domů.
Pavla Valtová

Žádáme všechny
občany včetně
chalupářů, aby
alespoň v neděli
neprováděli
nadměrně hlučné
činnosti.
Jednodenní klid po
celotýdenním
pracovním procesu
si jistě všichni
zasloužíme.
Dále upozorňujeme,
že v prostoru
kontejnerů pro
separovaný odpad
(plasty, sklo) není
skladiště
pro odkládání
jiného odpadu.
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Ze školy
Akademie umění a kultury, vzdělávání III. věku Vimperk
Projekt Jihočeského kraje a ZUŠ Vimperk

Chceme nabídnout nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům možnost věnovat se hudbě,
výtvarnému umění, tanci a divadlu. Umělecká činnost tak může přispět k posílení jejich duševní i
fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života. Moderní
společnosti dnes nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu
zvyšování jeho kvality. Škola se tak může otevřít pro všechny generace a vytvoří se tím skutečný
prostor (mikrosvět) mezigenerační solidarity a komunikace. Prospěšné to bude i pro naše žáky,
kteří tak získají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění, je
přirozená součást života.
Ke vzdělávání se mohou přihlásit občané ve věku 55+, kteř í mají chuť a čas věnovat se
aktivně umění na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky
a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů.
Výuka je poskytována zdarma. Pr ostor ové podmínky, mater iální vybavení a lektor y
poskytuje ZUŠ Vimperk, další výdaje spojené s provozem Akademie hradí Jihočeský kraj.
Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk,
přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních – říjen až
leden a letních semestrů – únor až květen). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a
semestry nejsou zakončeny žádnou zkouškou (posluchači Akademie nejsou pokládáni za studenty
ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za čtrnáct dní a trvá 1 - 2 vyučovací hodiny (účast ve
výuce se zaznamenává do indexu). Studium je dvouleté a na jeho konci je absolventovi vydán
certifikát na slavnostní promoci.
Nabízíme vzdělávání
V hudebním oboru:
•
dechové nástroje - zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, borlice,
tenor, tuba
•
klávesové nástroje - akordeon, klavír, el. klávesy
•
strunné nástroje - housle, kytara, pětistrunné banjo, el. kytara, el. basová kytara
•
bicí souprava, melodické bicí nástroje, tympány, zpěv – klasický, populární
•
základy ozvučení s PA – práce s mix pultem, IT v hudbě - výuka notačních programů,
stříhání zvuku.
Ve výtvarném oboru:
•
výtvarné techniky, keramika, dekorace (k aktuálnímu období)
•
základy fotografování.
V tanečním oboru: základy klasické taneční techniky.
V literárně-dramatickém oboru: dr amatická tvor ba.
Závazné přihlášky ke studiu pro akademický rok se podávají od dubna do června v kanceláři
školy nebo elektronicky na www.zusvimperk.cz.
Veškeré další informace získáte na webových stránkách školy a dále pak v kanceláři nebo
ředitelně, na telefonu: 388 411 193 nebo e-mailu: reditel@zusvimperk.cz.
Na vzdělávání v příjemném a inspirativním prostředí umělecké školy se na vás těší kolektiv plně
kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů!
Mgr. Pavel Vališ, DiS., ředitel ZUŠ Vimperk
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Okrsková hasičská soutěž
V sobotu 7. května se sjeli všichni hasiči na tradiční soutěž v požárním sportu okrsku Vacov.
Soutěž pořádal SDH Javorník na domácím fotbalovém hřišti. Zde se na startovní čáru postavilo
celkem 19 družstev v kategorii děti, ženy I., ženy II., muži I., muži II. a veteráni.
Požární útoky zahájil nový tým přípravky SDH Vacov, ve kterém soutěží děti ve věku 3 - 6 let.
Tento nadějný tým pod vedením Dany Makasové ve složení Lucka Vinterová, Rozárka Škopková,
Václav Sláma, Sebík Pála, Jindra Srb, Dominik Zelenka, Jan Pešl a Tonda Machovec ukázal velmi
vydařený požární útok. Dále následovaly útoky mladších a starších dětí a útoky žen a mužů.
Výsledky a dosažený čas požárního útoku :
Přípravka :
1. Vacov
30,90 s

Děti mladší :

1. Vacov
2. B. Hora

20,75 s
26,09 s

Děti starší :

1. Vacov

23,45 s

Ženy I. :

1. Vacov B
2. Přečín
3. Vacov dorost.
4. Vacov A

24,41 s
27,73 s
30,55 s
31,95 s

Ženy II. :

1. Javorník

52,57 s

Veteráni :

1. Přečín
2. Javorník

50,36 s
59,80 s

Muži II. :

1.
2.
3.
4.
5.

29,49 s
40,68 s
42,52 s
59,65 s
65,65 s

Muži I.:

1. B. Hor a
2. Vacov A
3. Vacov B

22,67 s
28,81 s
38,03 s

B. Hora
Vacov
Přečín
Javorník
Rohanov

Jménem okrsku děkuji p. Janu Šťastnému, který do soutěže věnoval poháry a medaile pro
vítězná družstva, dále obci Vacov a javornickým hasičům za skvěle připravenou soutěž a výborné
občerstvení.
za SDH Vacov Michal Roučka
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Z knihovny

Nové knihy
Nově v knihovně
nabízíme k zapůjčení
knihy pro tzv. zrcadlové
čtení. Kniha je psaná na
jedné stránce anglicky a
na druhé je identický
text v češtině. Zatím
máme v knihovně takto
psaný Ostrov pokladů a
Robinson Crusoe.
V případě zájmu budou
další tituly dokoupeny.
Robert Galbraith
Ve službách zla
Sandra Brown
Reportér
Daniele Steel
Střípky vzpomínek
John Steinbeck
Na východ od ráje
J.D.Robb
Na mě si nepřijdeš
Jojo Moyesová
Jeden plus jedna
Rosalie Hamová
Švadlena
Anthony Doerr
Zeď vzpomínek
Vlastimil Vondruška
Husitská epopej IV
Pro děti
Jindřich Balík
100nožka Klotylda
Ann Mari Falková
Katrin a Lotka
Kateřina Závadová
Povodeň, plecháč
a pan Q

Pozvánky na akce:
ZŠ a MŠ Vacov pořádá
AKADEMII
školní družiny, pěveckých a tanečních kroužků.
Dne 9. 6. 2016 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
Srdečně všechny zveme!!!
*****
Farnost Vacov srdečně zve na
NOC KOSTELŮ.
Kostel sv. Mikuláše ve Vacově bude otevřen
dne 10. 6. 2016 od 18.00 do 23.00 hod.
*****
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.
*****
Obec Vacov připravuje koncert
JAKUBA SMOLÍKA
dne 28. 10. 2016 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově.
Vstupné 300,- Kč.
Vstupenky je možné rezervovat v obecní
knihovně,
Pavla Valtová, tel.: 388 431 270.

Římskokatolická farnost a obec Dolní Újezd
srdečně zvou na
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY KNĚZI MARTINU VÍCHOVI
v sobotu 11. 6. 2016 od 13.30 hod. v Dolním Újezdu.
Od 11. 6. 2016 do 30. 6. 2016 bude přístupná vzpomínková výstava
na P. Martina Františka Vícha v kapli na faře.
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Společenská kronika
V měsíci dubnu 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Krátká Zdeňka

Žár

91 let

Zemánková Marie

Vlkonice

91 let

Bedlivý Jan

Miřetice

82 let

Vlček Václav

Lhota nad Rohanovem 81 let

Doležal Jan

Rohanov

70 let

Kovaříková Marie

Mladíkov

70 let

Ondráčková Jarmila

Benešova Hora

70 let

Potužník Vladislav

Vlkonice

70 let

Zusková Jarmila

Nespice

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
•

Přijmeme brigádnici na výpomoc do kuchyně a úklid penzionu v měsících čer ven
až srpen. Nabízíme dobré finanční ohodnocení, pěkné a čisté prostředí, vstřícné jednání.
Požadujeme spolehlivost a pracovitost. Info na tel.: 777 583 189.

•

Pronajmu zařízenou garsonku (tj. 1 místnost s kuchyňským koutem a koupelnou).
Volná ihned. Cena 2.500,- Kč + zálohy na teplo a vodu. Tel. 606 552 961.

•

Pekárna Vacov hledá nové zaměstnance nebo br igádníky pr o výr obu pekař ských
výrobků v noční směně. Info na tel.: 388 431 235 - Ing. Vyleťal Petr nebo e-mail:
vyletal@pekarnavacov.cz

•

Přijmu brigádnici na pr odej točené zmr zliny. Info na tel.: 608 434 085.

•

Prodám palivové dřevo. Info na tel.: 602 125 431.
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Noc kostelů 10. 6. 2016

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 900
kostelů a modliteben.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před dvanácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005
proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů
hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce
2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok
později také v Estonsku.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů,
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zájmu
veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů
zaznamenaných během večera a noci.
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat
duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé
přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět
koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do
kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit
do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro
stavitele křesťanských chrámů.
Farnost Vacov se i v letošním roce připojí k akci Noc kostelů, na kterou Vás srdečně zveme.
Kostel sv. Mikuláše bude otevřen 10. 6. 2016 od 18.00 do 23.00 hod. a pr ogr am bude
upřesněn na www.nockostelu.cz
Šochmanová Olga

Chovatelův dvorek
Jak již bylo v předminulém příspěvku napsáno, chová se u nás český strakáč
velmi rozšířeně. Plemenných, evidovaných 1.000 - 1.500 kusů, je jen část
skutečného počtu chovaných králíků tohoto plemene. Charakteristická vlastnost
tohoto plemene je jeho dobrá "plodnost". Již jeden z průkopníků chovu tohoto
plemene vzpomíná 6 až 7 vrhů po 7 až 12 kusech jako na příslovečnou plodnost. I
pozdější evidence udávají více než 5 ks odchovaných králíčat na vrh. Oproti tomu se jedná o
plemeno nenáročné na píci s nízkou potřebou jadrných krmiv a se schopností zužitkovávat krmiva
objemová. Chov ovšem, jako každý, má i svá chovatelská úskalí, a tak chovatelé vychytávají
nedostatky ve stavbě i v kresbě, aby plemeno plně odpovídalo národnímu vzorníku i vzorníku
evropskému, kam bylo toto plemeno rovněž zařazeno. Český strakáč se chová velmi rozšířeně i v
Belgii, Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Není proto divu, že je toto plemeno zařazeno do
genových zdrojů a vybrané chovy podléhají genetické evidenci a kontrole. Toto vše pro zachování
tohoto zajímavého národního plemene.
Jaroslav Kubát

