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5. 7. 1415 – Byl upálen Mistr Jan Hus. Narodil se kolem roku 1370 v
Husinci u Pracha c v chudé poddanské rodině. O jeho rodičích není nic
známo. Hus měl zřejmě jen jednoho sourozence, staršího bratra. Učit se
číst, psát, počítat a osvojit si základy la ny bylo tehdy možné jen na
farních školách. Taková byla i v nedalekých Pracha cích, není však jisté,
jestli Hus získal vzdělání právě zde. Hus se musel učit nazpaměť morální
pravidla, náboženská pravidla, evangelia o Ježíšově dětství atd. Když mu
bylo asi 16 let, odešel studovat do Prahy na Karlovu univerzitu, kam jej
pozval jeho přítel Křišťan z Pracha c. Byl římskokatolický kněz, český
středověký náboženský myslitel, pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl,
po Johnu Wycliﬀovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován,
jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno stole8 předběhl
své následníky – reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho.
Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410
byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kri zoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za
kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Římský král
Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil,
kde byl odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán světské moci k upálení
na hranici, když odmítl odvolat své učení.
V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smr Jana
Husa i následných obě8 a rozdělení v českém národě, vyzval k usmíření a
historickému hodnocení jeho osobnos bez předsudků. Přes obecně
rozšířené mínění však Jana Husa explicitně za reformátora církve
neprohlásil, pouze konstatoval, že tzv. „Husovská komise“ byla založena s
cílem přesněji stanovit místo, které Jan Hus zaujímá mezi těmi, kteří
usilovali o reformu církve. Některé údajné Husovy názory jsou katolickou
církví hodnoceny jako teologicky vadné nebo přinejmenším kontroverzní.
K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnos
vzešlé z české i protestantské reformace. Husité zahrnovali většinu české
populace v Českém království, vytvořili tak velkou vojenskou sílu a během
tzv. Husitských válek porazili několik křížových výprav. O stole8 později
bylo více jak 90 % obyvatel českých zemí nekatolických a někteří stále
následovali učení Jana Husa a jeho nástupců.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem.

Uvnitř tohoto vydání:

h ps://cs.wikipedia.org
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Všem občanům přeji
krásné léto, hezké
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načerpání nových sil,
chu0 a elánu do další
práce po prázdninách.
Miroslav Roučka,
starosta obce
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Vítání občánků
Od podzimního vítání občánků se v naší obci narodilo 11 dě8 - Sebas an Carvan, Milan Škopek,
Matěj Krtouš, Viktor Zelenka, Fran šek Šturma, Ella Švarcová, Václav Mašláň, Tomáš Kuneš, Antonín
Lád, Eliška Machalová a Marta Moravcová, které v květnu slavnostně uvítal pan Miroslav Roučka,
starosta obce. Dě z mateřské školy tradičně obě akce (najednou se nám do obřadní místnos
všichni nevešli) zkrášlily svým půvabným vystoupením pod vedením paní učitelky Bc. Terezy
Kovářové.
Po krátkém projevu a podpisech rodičů do pamětní knihy následovalo předání ﬁnančního
příspěvku od obce, kvě ny a tradiční dřevěné hračky od místního dlouholetého sponzora, ﬁrmy
MIVA. Slavnost ukončila fotografováním miminek, rodičů i ostatních příbuzných paní Veronika
Šťastná.
Přejeme novým občánkům i jejich rodinám pohodový život a samý úsměv.
Jana Blatná, matrikářka
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30. 6. 2018 Soutěž mladých
hasičů
21. 7. 2018
V. Vacovské fotbalohraní
28. 7. 2018 XII. ročník Memoriálu
Václava Maurice
11.-12. 8. 2018 Vavřinecká pouť

Na adrese h ps://vero10.rajce.idnes.cz/Vitani_13052018/ můžete zhlédnout fotky z této akce.
Foto Ing. Veronika Šťastná
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Pasování na čtenáře
Čtvrtek 24. května byl pro prvňáčky velmi
slavnostním dnem, konal se jejich velký vstup
mezi čtenáře. Celý rok všichni pilně pracovali,
naučili se číst písmenka, slova, věty a mohli se

svými znalostmi pochlubit před rodiči a
kamarády. Paní knihovnice přivítala Krále všech
skřítků a strašidel, známého spisovatele, pana

Hynka Klimka, který přijel prvňáčky pasovat na
čtenáře. Nejdříve všichni prvňáčci přečetli svůj
příběh o strašidelné třídě, pak se podepsali do
obecní kroniky a konečně došlo na očekávané
pasování. Za vše byli odměněni sladkou
čokoládou, čtenářským odznakem, průkazkou do
knihovny
a
krásnou
knihou
Strašidlář
s věnováním pana Hynka Klimka. Slavnost malých
čtenářů pokračovala zpěvem několika písniček a
poděkováním všem za přípravy. Nakonec už
zbylo jen kouzelným klíčem otevřít dveře
knihovny a společně si prohlédnout místo plné
příběhů a pohádek schované v knížkách.

Děkujeme paní knihovnici za přípravu této
úžasné slavnosB malých čtenářů.
Mgr. Eva Štěpánková

Senioři v Českém Krumlově
Již čtvrtý výlet pro seniory, organizovaný
Obecní knihovnou ve Vacově, směřoval
tentokráte na jih naší republiky. Po třech
výletech na západ nastal čas na změnu. Naším
cílem se stal Český Krumlov. Cílů, které zde stojí
za návštěvu, je opravdu nepřeberné množství. A
tak jsme vsadili na jistotu i na něco méně
známého. První naše kroky vedly na zámek,
hodinová prohlídka neobsáhla jistě vše, co zde je
k vidění, ale dozvěděli jsme se mnoho z historie
Krumlova i zámku. Při východu už na nás čekala
průvodkyně, která nás provedla historickým
centrem. Povyprávěla nám nejen o historii
města, ale i o dnešních problémech Krumlova
jako velmi exponovaného cíle turistů. Poté
následoval zasloužený odpočinek formou
posezení při obědě a následné kávičce. Těm, kteří
jsou zvídaví, se pak velmi líbila návštěva Muzea
vltavínů s úžasnou přednáškou o vzniku těchto
patnáct miliónů let starých polodrahokamů.
Expozice muzea je vytvořená jako interakBvní
hra, která nám ukázala celý příběh – od srážek
planet a asteroidů přes velká vymírání živočichů
až po vznik vltavínů a jejich vlastnosB i užiK ve
špercích.
Domů jsme se vráBli trochu unavení, ale
s pocitem krásně prožitého dne.

Pavla Valtová, knihovnice
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Nové vitráže oken pro vacovský kostel
Myslím, že žádný z Vacováků si nedovede naše
městečko představit bez farního kostela, který je
dominantou obce, ať se jedná o věřícího, či
nevěřícího. Zkrátka, farní kostel svatého Mikuláše
k Vacovu patří.
V podobě, jak jej známe, byl postaven v 80.
letech 19. stoleK. A nutno dodat, že okna, jejich
vitráže, jsou z této doby, staré téměř 130 let. Čas
zapracoval, tak jako na všem i na kostelních
oknech, kterých je celkem 14. Je pravdou, že
některá jsou v lepším stavu, jiná v horším,
nicméně je nutné přistoupit k jejich celkové
opravě.
Vzhledem k tomu, že kostel je národní kulturní
památkou, je zapotřebí mít od „Památkářů“ tzv.
závazné stanovisko, bez kterého pod přísnými
ﬁnančními sankcemi není oprava přípustná.
Památkáři z Českých Budějovic a Vimperka se
osobně na místě přesvědčili o současném stavu,
pořídili fotodokumentaci a vydali své rozhodnuK,
které nám dovoluje opravu zahájit. Pro
restaurování byla vybrána ﬁrma manželů Hedviky
a Antonína Zahálkových, spolu se Stanislavem
Tomečkou z Tábora, kteří mají povolení
ministerstva kultury ČR.
V letošním roce bychom chtěli zrestaurovat
pět oken. V úterý 5.6. t.r. bylo vyjmuto první
okno a odvezeno do odborné dílny. Oprava
potrvá přibližně 3 týdny. Pak bude kontrolní den
za účasB památkářů. Celkovou letošní částku
musíme hradit z našich ﬁnančních prostředků. Na
celých pět oken nemáme žádnou dotaci a rovněž
z biskupství nelze počítat s nějakým příspěvkem.
Cena jednoho okna bude 50 – 55 Bsíc korun.
Obracím se proto na Vás, vážení čtenáři,
našich vacovských novin s prosbou, zda
„nechcete“ přispět na tuto záslužnou akci.
Budeme vděčni za jakýkoliv i sebemenší dar.
Jedná se o dobrovolnou akci. Peníze je možné
buď zaslat přímo na účet farnosB Řkf Vacov, číslo
účtu 4757481369/0800 nebo předat v hotovosB
paní Olze Šochmanové, případně P. Janu
Janouškovi. Na příjem vystavíme potvrzení.
Přeji každému z Vás vše dobré. Přesto, pokud
nedojde k nějaké nepředvídané událosB, okna

nás přežijí a budou zde opět 100 let.
Ještě jednou upřímné díky za jakýkoliv ﬁnanční
dar a také ochotu, že jste si vůbec článek přečetli
a vzali na vědomí.
S úctou Váš
P. Jan Janoušek,
vacovský administrátor

Dětský den s myslivos1
V sobotu 2. června se na střelnici v Žáru
konalo tradiční odpoledne pro děB, které pořádal
myslivecký spolek Podhájí Vacov ve spolupráci
s mysliveckým
spolkem
Benešova
Hora.
Pořadatelé dětem připravili okruh s několika
stanoviš2 zaměřenými na téma myslivost a naše
příroda. Malí účastníci na stanovišKch prokazovali
nejen důvBp při poznávání zvěře pomocí
dřevěných skládaček, ale také zručnost při
skládání oříšků na maketu houpající se veverky
nebo při „lovení ryb“. Odvahu vyžadoval úkol
projít se zavázanýma očima provazovou stezku a
poznávat hmatem přírodniny. Velký zájem
vzbudil turnaj ve střelbě vzduchovkou na kruhový
terč a na špejle s lízátky. Po absolvování okruhu
následovalo slavnostní vyhlášení, kde každý
soutěžící obdržel dárkový balíček. K dobré
atmosféře přispělo i posezení s občerstvením.
Věříme, že si odpoledne užili malí i velcí a že se
na dětském dni obou mysliveckých spolků
sejdeme zase za rok.

Za myslivecký spolek Podhájí Vacov
Stanislav Čtvrtník
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Pozvánky na akce:

Nové knihy
Camilla Läckberg
Andělíčkářka
Čarodějnice
Strážce majáku
Jaroslav Kmenta
Padrino Krejčíř
- Afričan
- Gangster
- Žralok
Elena Ferrante
Geniální přítelkyně
J. D. Robb
Schůzka s ďáblem
Tanya Valková
Arabská krev
Daniel Cole
Loutkář
Aleš Palán
Raději zešílet v divočině:
Setkání se šumavskými
samotáři
Michal Vaněček
Co má vědět správný
Čech: 111 velkých
vyprávění o malé zemi
Pavla Jazairiová
Příběhy z Mexika
V knihovně je též nový
soubor knih vypůjčený
z Městské knihovny
v PrachaBcích, který
obsahuje 83 knih pro
děB i dospělé. Půjčování
pro naše čtenáře je ve
stejném režimu jako
půjčování knih z Obk
Vacov.

****
V. VACOVSKÉ FOTBALOHRANÍ
Populární zpěvák a herec, a v současnosB kmenový hráč SK Vacov,
Vojta Dyk opět přiváží do Vacova tým Realu Top Praha,
který vyzve v charitaBvním zápase místní SK Vacov.
V sobotu 21. července 2018 od 14.00 hod.
se můžete těšit na celou řadu hvězd, atrakce pro děB,
skupinu Labyrint a další doprovodný program.
Vstupné je 100,- Kč dospělí a 20,- Kč dě2.
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
XII. ročník dětské noční soutěže
„Memoriál Václava Maurice“
konaný v sobotu 28. 7. 2018 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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Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/

Společenská kronika
V měsíci květnu 2018 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Chumová Ludmila

DD Kůsov

97 let

Klímová Božena

Rohanov

91 let

Koubová Růžena

MiřeAce

87 let

Hadrava Stanislav

Rohanov

86 let

Kůsová Růžena

DD Kůsov

81 let

Růžička Ladislav

Vacov

80 let

Pilný FranAšek

MiřeAce

75 let

Králová Antonie

Vacov

70 let

Šoul VlasAmil

Přečín

70 let

Vlčková Alena

Benešova Hora

70 let

Distribuce: Prostřednictvím list.
zásilky Českou poštou do všech domácnos' 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
Děkujeme všem sponzorům, kteří mysleli na naši mateřskou školu. Paní Veronice Šťastné za
fotograﬁe na tablo pro předškoláky, manželům Paterovým za zveřejnění tabla v jejich obchodě,
manželům Blahoutovým (ﬁrmě MI-JA Ask) za Ask pozvánek na Slavnostní rozloučení s předškoláky.
A dále všem rodičům, kteří přispívají materiálním vybavením.
Bc. Tereza Kovářová, vedoucí učitelka MŠ

Inzerce
•

Obec Vacov prodá palivové dřevo 632,50 Kč/prostorový metr. Info na tel.: 777 599 004

•

Sháním staré proﬁlované hoblíky a nebozezy pro mou truhlářsko-tesařskou dílnu. Za vaši
nabídku předem děkuji. Info na tel.: 777 982 638

•

Hledáme brigádníka na výpomoc při realizacích zahrad a parků. Náplní práce bude výsadba
trvalek, keřů, stromů, tvorba trávníků a jiné práce v zahradnickém řemesle. Práce v okolí
Vacova. Info na tel.: 775 229 940

•

Prodám elektrický tříkolový skútr pro seniory Trophy Booster 6 s novou baterií. Cena
k jednání 18.000,- Kč. Info na tel. 602 214 998
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Šumavská exkurze
K narozeninám jsem dostal pěkný dárek zaplacený výlet po šumavských pivovárcích.
V katalogu agentury ze Zdíkova uveden pod č. 30.
Výlet zahrnoval návštěvu horní Šumavy, včetně
ochutnávky výrobků pěA malých pivovarů, pro 8
osob, ad libidum. Se sehnáním spoluúčastníků
nebyl problém, podmínkou bylo pouze to, aby
tam každý byl něco platný. Jelikož se jednalo o
výjimečný výlet, pro absAnenty to nebylo.
Oslovil jsem mladé zemědělce z Benešovy
Hory a blízkého okolí a také nejlepšího
současného myslivce spolku Benešova Hora, který
za poslední období ulovil více lišek, než celý
spolek za poslední pěAletku. Dále pak nejlepšího
opraváře pekárny Vacov. Všichni s díky pozvání
přijali.
V sobotu 12. května jsme za krásného
počasí vyjeli přistaveným vozem směr Kvilda. Pan
Potužák - majitel tamního pivovaru nás uvítal a
dost podrobně nás seznámil s tradicí a technologií
vaření piva již od pradávna. Zdůraznil významné
dieteAcké účinky piva na organismus a také jeho
blahodárné účinky na psychiku. To už jsme
koštovali
jeho
výbornou
neﬁltrovanou
dvanáctku, pak čtrnáctku. Některým zlatý mok tak
zachutnal, že nepospíchali pokračovat dál... Tento
podnik je skutečně na velmi dobré úrovni.
Další zastávkou byla Modrava. Ke Zdeňku
Bakalovi jsme nezajížděli, víme, že se tu
dlouhodobě nezdržuje. Pracovnice OÚ uvedla, že
nesmí prozradit, zda-li sem jezdí. Na dotaz, zda-li
dává stále peníze do obecního rozpočtu uvedla,
že neví, že to dával do státního a tam to
rozdělovali. V místním pivovaru byla již obě patra,
včetně velké terasy, skoro plná krmících se
luPáků. Na pivu bylo znát, že tady jde spíš o
kvanAtu než o kvalitu. Proudy turistů - pěšáků,
cyklistů i motorkářů již v měsíci květnu, svědčí o
ztrátě původního charakteru těchto malebných
šumavských vísek, kde dříve bývali hlavními
návštěvníky lišky a vlci. Jo Karel Klostermann, ten
by se asi divil!
Dále jsme zastavili u rechlového mostu na
Vydře a na Rokytě, kde je malé šumavské
muzeum a rozsáhlá venkovní sbírka nerostů.
Pokračovali jsme přes Srní do Mechova. Po
odbočení z hlavní cesty jsme nalezli v černém lese

ojedinělý penzion s minipivovárkem. To už
některým účastníkům hlasitě kručelo kdesi
v duAně břišní. Zde nás také přivítal začínající
slejvák a bouře... Po svačině a několika vzorcích
bouře skončila. Telefonicky jsme se ujisAli, že u
nás opět ani nekáplo a také, jak rozdílné jsou
přírodní podmínky na Šumavě.

Další směr - Kašperské Hory. Zde jsme požili
jejich kvalitní 11° a 14° výrobky. U někoho již byly
patrné známky únavy. Po upozornění "vydrž,
bude hůř!", to pomohlo.
Na závěr jsme byli očekáváni v pidipivovárku
v Laznech, kde nás posadili do venkovní pergoly.
Nabídka piva byla bohatá - asi dvanáct druhů, od
borůvkového, malinového, citronového atd. až po
zázvorové 12° a 14°. To bylo skutečně nejlepší...
Přítomný náčelník myslivců zatoužil po muzice,
sháněl mysliveckou kapelu Atlas. Ta však nebyla
dostupná. Naštěs' se z ničeho nic objevila naše
domácí harmonikářka a náčelník byl zjevně
potěšen. Hučel sice jako kroupy od Krankot, ale
zapojil se do zpěvu. Ke zvolna tmavnoucí obloze
zněly šumavské písně jako - Jen jedno přání v
srdci mám, Na krásné Šumavě, atd., které s námi
zpívali i místní návštěvníci. Dokonce se našel i
hrdina, který si na samý závěr objednal 26° pivní
speciál....
Po dlouhém a velice náročném výletě jsme
se vraceli domů s mnoha dojmy z návštěvy
novodobé Šumavy i s novými gurmánskými
zážitky. Všichni účastníci dodrželi zásady slušného
vystupování. Výlet se nám líbil a paní majitelka v
Laznech se těší na naši příš' návštěvu.
Ladislav Václavík, Benešova Hora

