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Zlatý Ámos vstupuje do poslední čás
V zrcadlových sálech ministerstva školství proběhlo ve středu 6.
března semiﬁnále ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý
Ámos. Do ﬁnále se probojoval Jiří Palán ze ZŠ Větrník Jeníkov, Eliška
Vokáčová z Gymnázia Hlinsko, Pavlína Strýčková ze ZŠ Kunovice, Radmila
Lucová ze ZŠ Šumperk, Jana Bočková z SPŠD Plzeň a Pavlína Kopáčiková ze
ZŠ ve Vacově.
Všichni semiﬁnalisté ankety Zlatý Ámos se odpoledne zúčastnili
slavnostního přije= u prezidenta republiky Miloše Zemana, jehož součás=
byla
prohlídka
reprezentačních
prostor
Pražského
hradu.
Symbolicky ve čtvrtek 28. března, kdy si budeme připomínat narození J. A.
Komenského, se dozvíme, kdo se stane Zlatým Ámosem 2019.
Na webu ČT :D můžete až do čtvrtka 28. března svým hlasem ovlivnit, kdo
získá korunu Ámose Sympaťáka 2019.
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Zimní sportovní hry – Javorník 2019
Letošní zimní sportovní hry pořádané
Tělovýchovným spolkem Javorník, z.s. proběhly za
mrazivého slunečného počasí v příjemné
atmosféře vytvořené pořadateli, diváky a hlavně
samotnými soutěžícími.

Vacovský zpravodaj

Věříme, že si všichni závodníci, jejich
doprovod, diváci i ostatní zúčastnění užili pěkný
soutěžní den a spolu s Tělovýchovným spolkem
Javorník se těší na další ročníky Zimních
sportovních her!
Naďa Podařilová,
TS Javorník
Výsledky soutěže:
Přípravka do 6 let

Dívky
1. JoseJna Zusková
2. Klára Hartlová
3. Agáta Plocková

Chlapci
1. Kryštof Brtna
2. Adam Vaněček
3. MarHn Šebor

Mladší žáci

Tento rok slalom na výborně upravené
sjezdovce projelo 86 závodníků, což je nejvíce
v historii javornických Zimních her. Soutěžilo se ve
4 věkových kategoriích s největší účas= ve II.
kategorii Mladší žáci – dívky, nejlepší čas celého
závodu zajel Jiří Vintr.

Dívky
1. Laura Horáková
2. Veronika Prantlová
3. Elsa Procházková

Chlapci
1. Viktor Jirouš
2. Vítek Mikeš
3. Rudolf Zuska

Starší žáci

Dívky
1. Tereza Hermanová
2. Eliška Drobná
3. Denisa Procházková

Chlapci
1. Jan Mikeš
2. Václav Zloch
3. Lukáš Tabery

Junioři a dospělí

Ženy
1. Michaela Brtnová
2. Karolína Hanzlíková
3. Lucie Pacáková

Velké poděkování patří Vintr Ski klubu
Javorník, který umožnil závod pořádat a poskytl
zázemí soutěže, neméně děkujeme obci Vacov a
pekárně NoVy Vacov za příspěvek na ceny a
občerstvení pro závodníky. Díky také Michalu
Appeltovi za profesionální ozvučení, dále
poskytovatelům časomíry za výborně odvedenou
práci a především všem dobrovolníkům, kteří se
přípravě a průběhu závodu pocHvě věnovali.

Muži
1. Jiří Vintr
2. Lukáš Vintr
3. Karel Zuska
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Masopust v Přečíně 2019
První březnovou neděli se v Přečíně konal
každoroční průvod maškar. Za větrného odpoledne
se sešly již tradiční masky židů, šašků, kominíků,
koňského handlíře s koněm, dráteníků (opravdu
děkujeme), sto let starých vojáků s kanónem i
jejich současníků s tankem, vodníků, duchů a
čarodějnic. K vidění bylo také mnoho dalších zjevů
a ﬁgur: liška, kočička, zebra, Smrtka s vědmou, kat,
dera.zátoři, lékař, loupežník, krteček, pirátka,
školačky a také řada civilistů v různém stupni
zmalovanos.. Především šašci a kominíci odváděli
v tomto směru dobrou práci. Celý průvod skvěle
hudebně zajišťovali harmonikář s bubeníkem, kteří
byli spolu s šaškovskými píšťalkami slyšet po vsi až
do pozdních večerních hodin.
V úterý večer se pak ve vacovském sále sešli

všichni, kdo nezapomněli, že období masopustu je
nutno před Popeleční středou také uzavřít.
Maškarní rej se velmi vydařil také proto, že se ho
zúčastnilo více masek než nemaskovaných, a
kromě hudby a tance nechyběly ani humorné
scénky. Například plavčíkovi, jenž nápadně
připomínal Antonína Důru, se tento způsob zábavy
vůbec nezdál být nešťastným a na břehu svých
říčních lázní předvedl publiku záchranu tonoucího.
Ry8ř Brtník z Brtníku s dcerkou Leontýnkou

30. 3. 2019 Ples SDH
11. a 12. 4. 2019 Zápis do ZŠ
16. 4. 2019 Akademie ZŠ
21. 4. 2019 Turnaj v Kačabě a
taneční zábava Renesance
23. 4. 2019 Koncert ZUŠ
2. 5. 2019 Konvoj vojenských
historických vozidel

dokázali zmobilizovat své skřítky tak, že svou
ak.vitou strhli i skřítky zcela jiné, a to Křemílka
s Vochomůrkou. Před půlnocí nastala chvíle napě8
při vyhlašování nejlepších masek. Porota na nikoho
nezapomněla, oceněni byli všichni: Ať žijí
duchové!, indiáni, vodník s hejkalem, lázeňský
z Rozmarného léta, Šmoulinka s taťkou Šmoulou,
dámy z časů našich babiček, velmi velká, lesklá
dívka s duhovými vlasy, dámy z různých časů,
v čele
s čarodějnicí,
hippie,
Křemílek
a
Vochomůrka, Sněhurka a morový lékař. Po
částečném až úplném odmaskování pokračovala
zábava až do brzkých ranních hodin. Díky patří
opět organizátorům celé akce, hudebním
animátorům a také těm, kdo ochotně zajišťovali
přísun občerstvení. Každým rokem se účast na této
zábavě mění. Někdy je větší, někdy menší, ale vždy
se všichni dobře baví a nejen proto stojí za to
tradici stále udržovat.
Období půstu neznamená jen detoxikační
kúry a odpírání si různých požitků. Je to především
období zamyšlení a obracení mysli k našemu
lepšímu já a k tomu, čím můžeme prospět

ostatním. A také období čekání na svátky jara. Ať
jsou krásné a opravdu jarní.
Markéta Kalinová Přečín
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Nový traktor pro školku
Naše školka se nachází poblíž hlavní
silnice, proto máme dost dobrý přehled
o projíždějících dopravních prostředcích. Kluci
nejvíc sledují traktory, které podle značek dokáží
spolehlivě rozeznat. Na podzim a na jaře dě.
vídají a se zájmem pozorují zemědělskou techniku
při práci na poli nebo na louce. Chodíme na

exkurze do místního ZOD, kde dě. vidí traktory a
zemědělské stroje zblízka a mohou si je také
trochu osahat.
Zájem dě8 zřejmě těší i zemědělce,
protože nám připravili nečekané překvapení.
V pátek 8. března zavítali do školky předseda ZOD
Vacov pan inženýr Petr Holub a majitel
společnos. DAŇHEL AGRO a.s. pan inženýr
Vlas.mil Daňhel. Dětem předali dar v podobě
šlapacího traktůrku, značky John Deere. Radost
dě8 byla převeliká. Nejmenší dě. traktor hned
vyzkoušely. Za8m jenom v herně na koberci, ale
na jaře ho určitě budou prohánět na školní
zahradě.
Děkujeme panu inženýru Petru Holubovi a
panu inženýru Vlas.milu Daňhelovi za milý a
hodnotný dar.
Za MŠ Vacov Dagmar Čtvrtníková

Zprávy ze 4. třídy – pokračování…
V minulém čísle Vacovského zpravodaje
jsme Vás informovali o nominaci naší paní učitelky
Pavlíny Kopáčikové do krajského kola soutěže
Zlatý Ámos. 7. února vyjeli tři zástupci 4. třídy
(Terezie Šťastná, Jaroslava Nová a Daniel Klas)
spolu s paní učitelkou do Prahy do Poslanecké
sněmovny, aby obhájili naši nominaci. My jako
„čtvrťáci“ jsme si museli připravit pě.minutové
vystoupení před odbornou porotou. Vymysleli
jsme si tedy, že jako Honza šel do světa s
uzlíčkem, my jsme vybavili Pavlínku velikým
kufrem plným předmětů, které mají význam pro
nás jako třídu – naše vzpomínky a zážitky za celé 4
roky. Věcí a věciček bylo dohromady 30 – tj. 29
dě8 + asistentka Lucka. Ke každému předmětu
máme v.pnou průpovídku, např. vezli jsme
plyšovou myš, protože paní učitelka se jich moc
bojí a my jí tu malou myšku občas někam
schováme, vezli jsme trojcípý šátek, protože paní
učitelka vede zdravotní kroužek na naší škole.
Veliký úspěch měl sníh ze Šumavy, který vydržel
díky ledničce v autě. Díky naší ostřílené „trojce“,
kteří v.pně obhájili naši paní učitelku, jsme
postoupili v tomto regionálním kole a Pavlínka
získala .tul Jihočeský Ámos. Naši radost slyšeli
všichni okolo!

Soutěž však dále pokračuje. Semiﬁnále,
kterého se musela paní učitelka zúčastnit už
sama, proběhlo 6. března. Z patnác. semiﬁnalistů
postoupilo šest ﬁnalistů. Opět před odbornou
porotou tentokrát už na MŠMT musela paní
učitelka pomocí 3 věcí představit sebe a svou
třídu. Dohromady jsme tedy vymysleli něco, co
nás vys.huje a je velmi originální, tj. lékárničku,
puzzle, každý dílek je jeden z nás, a ceduli Vacova.
Obhajoba paní učitelky byla velmi úspěšná a my
jsme postoupili do ﬁnále, které se bude konat
28. 3. v hotelu Olšanka a bude ho vysílat ČT.
Držte nám palce na naší fantas.cké cestě.
Bližší info na www.zlatyamos.cz

Vaši čtvrťáci
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Vacov
Jednotka je zařazena do Integrovaného
záchranného systému Jihočeského kraje, kterým
je řízena. Obec Vacov se nachází na rozhraní tří
okresů – Pracha.ce, Strakonice a Klatovy. Z toho
vyplývá, že jsme povoláváni k mimořádným
událostem i mimo náš okres. V roce 2018
vyjížděla naše zásahová jednotka na základě
oznámení Operačním a informačním střediskem
HZS Jihočeského kraje Č. B. k 23 událostem požáry, technické pomoci /okres PT 14, ST 6, KT
3/.
Zásahová jednotka má 27 členů.
Z celkového počtu je 14 nositelů dýchací
techniky. Všichni členové se pravidelně zúčastňují
školení podle svého zařazení v jednotce – velitelé
družstev, řidiči – strojníci, technici a nositelé
dýchací techniky. Nositelé dýchací techniky
absolvují i prak.cký výcvik pod vedením
vedoucího CHaTS por. M. Nagy z HZS PS
Pracha.ce. Celá jednotka je vybavena kvalitními
zásahovými obleky a dalšími ochrannými
prostředky, které jsou podle potřeby průběžně
dokupovány. Využíváno je ﬁnančních prostředků
od sponzorů, obce a dotací Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
K výjezdům nám doposud sloužilo zásahové
vozidlo CAS 25 a VW Transporter T5. AVIA 31 byla
vyřazena z provozu z důvodu velmi špatného
technického stavu. Jak již víte, nové zásahové
vozidlo CAS 20 TATRA 4x4 TERNO nám bylo
předáno 4. 12. 2018 zástupcem ﬁrmy THT Polička
Ing. Marečkem za přítomnos. starosty obce
Vacov p. M. Roučky. Vozidlo je dokonale
vybaveno novými technickými prostředky
potřebnými při zásahu. Nové zásahové vozidlo
CAS 20 chceme slavnostně představit hostům a
širší veřejnos. 13. 4. 2019.
Velkých změn se v roce 2018 dočkala i naše
hasičská zbrojnice. Byly provedeny nové rozvody
vody a tepla/zajištěno některými členy jednotky/.
Odbornými
ﬁrmami
provedena
nová
elektroinstalace, stropní podhledy, vymalování,
nátěry podlahy, dlažba v dílně a přilehlých
prostorách. Postupně by mělo dojít ještě k dalším
stavebním úpravám. Tím nám vznikne naprosto
dokonalé zázemí pro hasiče.
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Děkuji starostovi obce panu Miroslavu
Roučkovi, RO a zastupitelům za všestrannou
podporu naší činnos. a za velký ﬁnanční
doplatek /2,5 mil. Kč/ na nákup nového
zásahového vozidla. Poděkování patří též našim
sponzorům.

Miroslav Molitor,
velitel JSDHO
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Z knihovny

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:

Nové knihy
Bernard Minier
Sestry
Beran Ladislav
Případy pro kriminálku
Kriminálka v ofsajdu
Cook Robin
Šarlatán
Fischer Kerry
Mlčenlivé ženy
Fieldingová Joy
Zmizení Samanthy
Shipleyové
Špatná dcera
Erben Václav
Na dosah ruky : Kapitán
Exner opět na scéně!
Podhola Roman
583 portrétů zmařené
Šumavy
Hrach Vilém
Šumava... hranici
přecházejte po půlnoci
McKinley Tamara
Příslib naděje
Slibuji ., Annabelle
Grisham John
Píšťalka
Vaněček Michal
Mlýn : Fascinující příběh
podle skutečné událos.
Keleová-Vasilková,Táňa
Srdce v temnotách
Modrý dům
Pro děL
Lebeda Jan
Medovníček a Barvínek :
Pohádkové čarování
Medovníček, Medulka a
panenka Rózinka
Hynek Klimek
Čumidlo a fujtajblíci

SDH Vacov zve na 10. ročník turnaje v karetní hře KAČABA
21. 4. 2019 v obecním sále.
9.00 - 9.30 hod. prezence, 10.00 hod. zahájení turnaje.
Startovné 200,- Kč.
V ceně startovného zahrnut oběd a vstupenka na večerní taneční
zábavu.
Přihlášky na místě nebo na tel. 607 827 660 (Michal Roučka).
SDH Vacov zve na velikonoční TANEČNÍ ZÁBAVU
21. 4. 2019 od 20 hod. v obecním sále,
hraje Renesance, vstupné 100,- Kč.
*****
ZUŠ Vimperk pobočka Vacov zve na
JARNÍ KONCERT
v úterý 23. 4. 2019 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
Vstupné dobrovolné.
*****
Obec Vacov a Klub 3. armády Plzeň
srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
ve čtvrtek 2. 5. 2019.
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je v 15.10 hod.,
předpokládaný odjezd v 16.00 hod.
*****

Připravujeme:
Obec Vacov připravuje každoroční výlet pro seniory.
16. 5. 2019 - Domažlice.
Bližší informace v knihovně - Pavla Valtová, tel. 388 431 270.
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Společenská kronika
V měsíci lednu a únoru 2019 oslavili životní jubilea to občané:
Vlčková Zdeňka

Lhota nad Rohanovem

90 let

Váchová Věra

Čábuze

86 let

Uhlířová Jana

Milíkov

83 let

Voldřichová Jaroslava

Lhota nad Rohanovem

83 let

Kozáková Anna

Čábuze

82 let

Frček Antonín

Vlkonice

75 let

Nováková Marie

Čábuze

75 let

Panocha Fran šek

Vacov

75 let

Frčková Jana

Vlkonice

70 let

Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/
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 hasičům z Rohanova
Začal nový rok a je to už neuvěřitelných 17 let, kdy tady není „Čenda“, „Dlouhej“ atd., který pro
Rohanov a kamarády žil. Moc by ho potěšilo, že se na něj pořád vzpomíná. Děkujeme hasičům, kteří
na něj nikdy nezapomněli při různých akcích, ať už je to stolní tenis, nohejbal či masopust. A i když už
vyrostla nová generace „mladý Čenda“, „mladý Mazák“ nebo „mladý Kačka“, nikdy nezapomenou
připomenout, že Čenda pro Rohanov hodně znamenal. Věřte, že by měl velkou radost.
A ještě musíme vzpomenout na jeho víkendové dvojče pana Permana, který s ním tvořil tu
správnou dvojku a nezkazil žádnou legraci.
Děkujeme za to, že Čenda pořád žije ve vašich vzpomínkách a srdcích. Byl by šťastný, že tu měl
takové bezva kamarády.
rodina Rožkova a Kotrbatých

Třídění odpadu ve Vacově
papír

plast

sklo

kovy

biologicky
rozložitel.
odpad

biologicky
nerozložitel.
odpad

jedlé
oleje

objem.
odpad

směsný
komunál.
odpad

nebezpečný odpad

celkem

2017

19,68 t

30,62 t

26,80 t

14,36 t

55,98 t

10,16 t

0,23 t

30,52 t

481,48 t

1,50 t

671,33 t

2018

20,92 t

39,67 t

32,01 t

12,99 t

37,78 t

14,26 t

0,30 t

21,08 t

503,94 t

1,87 t

681,82 t
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Chovatelův dvorek
V novém roce se opět vrá(me k
nejoblíbenějším
plemenům,
nejčastěji chovaným v našich
chovech. Tentokrát se seznámíme
s plemenem drůbeže - slepic,
která dávají bílá vajíčka.
Ano, jsou to všeobecně známé Leghornky.
Méně již je známo, že tyto slepice si cestu do
našich chovů prodloužily přes Ameriku, přestože
pocházejí z Evropy, přesněji řečeno z Itálie, z
okolí Livorna. Zkomolením jména tohoto města
získaly jméno svého plemene. Počátkem 19.
stole( byly dováženy do Ameriky, kde byly
prošlechťovány na užitkovost a následně byly
rozšířeny i zpátky do Evropy. Jedná se o lehké
plemeno nosného typu. Vyvážené proporce, bílá
barva a pěkně červený, nepadavý hřebínek
dokreslují velmi pohledné plemeno. Prodloužená
snůška cca 200 čistě bílých vajec ročně vedla k
využi( tohoto plemene i v klecových
velkochovech. Tam se ale spíše používali hybridní

•

kříženci vyšlechtění právě na základu plemene
Leghornek. Bílý základ
tohoto plemene je
nezřídka použit právě ke šlechtění plemen
obdobných vlastnos(. Obecně je toto plemeno
oblíbené i v malochovech, právě pro barvu svých
vajec. Jako tzv. lehká slepice je trochu létavá, ale
při dostatečném chovném prostoru je velmi
shánčlivá a umí se o sebe dobře postarat. Jedinou
nevýhodou pro malochovy je její barva, může být
snadným terčem predátorů, především dravých
ptáků.

Jaroslav Kubát
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