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Obrovský úspěch pro Vacov - Zlatý Ámos
V pátek dne 12. 4. 2019 proběhl v obřadní síni OÚ Vacov slavnostní
akt v souvislos, s obrovským úspěchem paní Mgr. Pavlíny Kopáčikové. Ta
zvítězila v anketě o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos
2019. Přítomen byl ředitel ZŠ a MŠ, žáci 4. třídy, členové ZO a další pozvaní.
Starosta v oﬁciálním projevu paní učitelce k tomuto mimořádnému úspěchu
poblahopřál. Do této ankety bylo to,ž přihlášeno 68 škol z celé ČR.
Poděkoval také za reprezentaci naší obce, o které se díky velké medializaci a
publicitě ankety dozvěděla řada občanů napříč Českem. Zdůraznil také, že
?mto úspěchem získala velké renomé naše škola. Dále připomenul řadu
mimoškolních inicia,v paní učitelky Kopáčikové při mnoha společenských a
kulturních akcích v obci. Zmínil též i velmi dobrý stav budovy naší školy, do
které se investovalo nemálo ﬁnančních prostředků. Veškeré tyto okolnos,,
včetně úzké spolupráce mezi vedením obce a školy, jsou op,málním
předpokladem pro vzdělávání našich dě?.
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Z obecního úřadu
Dne 26. 3. 2019 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. Přítomno bylo
všech 15 zvolených zastupitelů. Po formálním úvodu starosta přednesl návrh programu jednání, který byl
zastupiteli schválen.
•
První konkrétní bod se týkal sídlištní kotelny ve Vlkonicích. Starosta v krátkos, připomenul její
historii. Do provozu byla uvedena v roce 1983 současně s panelovým domem. V roce 2001 ji obec
předala do pronájmu společnos, AXIA Lanškroun, zastoupenou Ing. Svatoněm. Nájemce poté
zainvestoval 2 automa,cké kotle na uhlí, které se do současnos, promítají formou odpisů do ceny
tepla. Nájemné obec stanovila ve výši 20.000,- Kč/rok, což nestačí ani na nejnutnější opravy budovy
a technolog. zařízení. Nízké nájemné bylo stanoveno z důvodu, aby se co nejméně promítlo do ceny
tepla pro uživatele. Stávající kotle jsou však již za hranicí své životnos, a mimo jiné musí jejich
provoz z důvodu již nevyhovujících emisí skončit nejpozději v roce 2022. Proto starosta svolal
schůzku zástupců jednotlivých odběratelů tepla, která se uskutečnila 28. 2. 2019. Skutečnos? je, že
cena tepla je značně ovlivněna poměrně malým počtem odběratelů (6 bytových domů a OTAVA
electronics, která ukončila činnost). Potřeba je též zmínit, že z kotelny je vytápěn pouze jeden bytový
dům v majetku obce Vacov. Že by v budoucnu došlo k napojení dalších domů je víc než
nepravděpodobné. Proto byla na schůzce nastolena diskuze co dál s touto kotelnou. Nabízí se dvě
varianty, a to zřízení individuálních zdrojů tepla pro jednotlivé objekty, nebo komplexní rekonstrukce
kotelny a čás, teplovodu. Na výstupy této schůzky následně reagovali pouze Ing. M. Mauric a také
pan A. Mauric. V této souvislos, přišli na obec prodiskutovat určitou vizi individuálního vytápění
jejich bytových domů. Obec nechala zpracovat orientační studii na rekonstrukci kotelny za
předpokladu topení zkapalněnými plyny. Inves,ční náklady se pohybují okolo 3,5 mil. Kč,
předpokládaná cena tepla pak činí okolo 800,- Kč/GJ (v této ceně není započtena inves,ce – odpisy).
Předpokládá se, že v případě rekonstrukce sídlištní kotelny by se jednalo o sdruženou inves,ci (podle
stanoveného klíče by se na ní podíleli všichni odběratelé tepla). Byla by to i určitá pojistka pro,
případnému ukončení odběru tepla před zaplacením inves,ce do technologické čás, kotelny. V co
nejbližší době musí proto na základě předložených informací zastupitelé rozhodnout, jak dál bude
s kotelnou naloženo.
Paní MUDr. Ivana Uhlířová předeslala, že se k ní v této věci nedostaly žádné informace. Inves,ci
do topného zdroje vidí, alespoň v případě jejich bytového domu, jako určitý problém. Nicméně
požaduje nezbytný čas na potřebné kroky v této věci.
Starosta na to zareagoval, že není vinou obce, že se obecné informace k nájemníkům nedostaly. Na
schůzce v únoru byl přítomen i zástupce jejich domu. Určitý čas na řešení této problema,ky je
možno ponechat. Avšak je nutno v co nejkratší době najít schůdné řešení.
Po obsáhlé diskuzi starosta navrhl usnesení, které bylo zastupiteli schváleno. Na jeho základě
starosta písemně vyrozumí zástupce jednotlivých subjektů vytápěných z kotelny, aby do 15. 5. 2019
připravili studie na vytápění bytových domů. Obec připraví studii na rekonstrukci kotelny a čás,
teplovodu pro případ, že by pokračovalo centrální vytápění z této kotelny.
•

Další bod se týkal schváleného záměru revitalizace centra Vacova - II. etapy. Ze schváleného
projektu již byla provedena demolice budov v předmětném prostoru a získána dotace na parkovou
zeleň, která je také součás? tohoto projektu. Platnost vydaného stavebního povolení na tuto akci
však končí v červenci tohoto roku. V zájmu realizace je třeba učinit další krok, což je zhotovení
prováděcí dokumentace a položkového rozpočtu. I tato činnost bude určitou dobu trvat. V
následném usnesení zastupitelé schválili vypracování prováděcí dokumentace a položkového
rozpočtu na akci „Revitalizace centra Vacova – II. etapa“.
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•

Poměrně obsáhlé byly výstupy stavební komise, které přednesl stavební technik pan Vladimír Chum.
Zastupitelé v rámci tohoto bodu schválili revokace usnesení týkajících se prodeje obecních
pozemků. Žadatelé nedodrželi po schválení prodeje stanovené podmínky. Zastupitelé dále schválili
prodej stavebních pozemků obce v k. ú. Vacov v lokalitě „Pod Dubem“ a také koupě pozemků pod
místní komunikací v k. ú. Javorník. Zastupitelé také rozhodli o pořízení změny č. 4 ÚP Vacov.
Náklady na pořízení této změny budou v plné výši hrazeny konkrétními žadateli.

•

V bodě různé starosta informoval zastupitele o současných ak1vitách obce.
- Vypracován byl projekt, včetně žádos1 o dotaci na rekonstrukci půdních prostor v budově ZŠ a
výměnu střešní kry1ny. Jedná se o dílčí část projektu na zhotovení učeben v těchto prostorách ZŠ.
Projekt v původní podobě, jehož předpokládaná realizační cena se pohybovala kolem 17 mil. Kč,
nebylo možno do dotačního programu předložit, nevyhověl by stanoveným podmínkám.
Předpokládaná realizační cena této dílčí čás1 je cca 8 mil. Kč.
- Dále byly vypracovány projekty na dílčí rekonstrukce místních komunikací v Benešově Hoře a na
Javorníku. K oběma projektům byly zpracovány také žádos1 o dotace, jedna byla předložena do
dotačního programu MMR a druhá do vyhlášeného grantu KÚJčK. Do grantů JčK byly také
předloženy další projekty , a to na rekonstrukci vodovodu v Nespicích a pořízení neinves1čních
prostředků pro JSDH Vacov.
- Starosta dále v rámci bodu různé také informoval zastupitele o chystané podpoře nájemního
bydlení, která se údajně netýká pouze tzv. bytů sociálních. Podpořena by měla být výstavba, kde
bude alespoň 10% tzv. sociálních bytů, plošná výměra bytů by se mohla dle informace pohybovat od
24 m² do 120 m². Bližší podmínky zaCm nejsou starostovi známy. V příšCm roce se zřejmě
předpokládá uvolnění cca 3 mld. Kč z prostředků MMR. Pokud budou stanovené podmínky
mimořádně příznivé, nabízí se otázka, zda se nad touto výstavbou v obci nezamyslet.
- Starosta také zmínil přípravu projektu na vybudování nové místní komunikace v Žáru. Obsáhlé
přípravné práce, včetně všech nezbytných vyjádření, byly trochu zpožděny z důvodu, že přednost
dostaly projekty, které bylo nutno předložit ve stanovených termínech do dotačních programů. Na
tuto akci nelze žádnou dotaci získat.

Další informace:
Na základě četných dotazů občanů sděluji, že komunikace procházející Vacovem, která je doslova v
havarijním stavu, není v majetku obce, nýbrž v majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Obec
proto nemůže na této komunikaci dělat jakékoliv opravy. O tomto stavu, který je vedení SÚS dobře znám,
bylo s ředitelem již vícekrát jednáno. Záměr SÚS Pracha1ce je komplexně zrekonstruovat silnici z Nespic
do Vacova a dále průtah vlastní obcí. Doposud však potřebné ﬁnanční prostředky na tuto akci nebyly
uvolněny.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Zlatý Ámos učí na vacovské škole!!!
Od začátku letošního roku nás čtvrťáci ve Vacovském zpravodaji informovali o tom, jak pokračuje
jejich cesta v anketě Zlatý Ámos. Anketa, do které přihlásili jejich třídní učitelku Pavlínu Kopáčikovou,
skončila 28. března v Praze na Den učitelů. Po velkém ﬁnále je 1tul, zlatá koruna a žezlo ve čtvrté třídě
u nás ve Vacově.
Jak vidí cestu k Atulu Zlatý Ámos hlavní aktéři, žáci 4. třídy ve Vacově. Přečtěte si, jak krásně o
anketě napsali:
Veronika Hozmanová: Nejvíc se mi líbilo, jak
vyhlásili naši paní učitelku vítězem. Hrála jsem ve
scénce při ﬁnále trenérku biatlonu a užila jsem si
to.
Lenka Šochmanová: Nejvíc se mi líbilo ﬁnále.
Nejeli jsme to vyhrát, ale užít si to. Bylo velmi
napínavé, když vyhlašovali vítěze, byly tam to1ž
dvě Pavlíny. Když řekli Kopáčiková, začali jsme
ječet a brečet štěsCm.
Diana Lazinová: Po ﬁnále k nám do třídy přijeli
novináři z různých novin a bylo to super. Nejvíc
jsem byla šťastná z toho ﬁnále, nevěděla jsem, že
vyhrajeme zrovna my. Vyrobili jsme pro paní
učitelku Pavlínku zlatý trůn ze židle. Nejvíc se mi
líbila diskotéka ve škole, to bylo nejlepší.
Anna Pšeničková: Nejvíce se mi líbilo ﬁnále. Ve
ﬁnále jsme měli čtyři úkoly. Ve škole jsme natočili
video, proč jsme nominovali paní učitelku. A
nacvičili jsme scénku, kterou jsme pak představili
v Praze, já jsem hrála sekretářku pana ředitele
cestovní kanceláře Motovidlo. Atmosféra byla
veliká, moc se mi to líbilo.
Terezie Šťastná: Nejvíce se mi líbilo ﬁnále, já jsem
uváděla naši scénku. Museli jsme splnit čtyři úkoly.
V prvním úkolu musela paní učitelka představit
sebe a školu. Při druhém úkolu musela naučit
publikum něco ze své výuky. TřeC úkol byl tajný,
nikdo o něm nevěděl. Paní učitelka musela složit
básničku na slova: Ámos, žák, škola, školník. Jako
čtvrtý úkol jsme museli nacvičit scénku. Když
vyhlásili Pavlína, myslela jsem si, že je to Pavlína
Strýčková, ale pak řekli Kopáčiková. Začala jsem se
celá klepat a brečet štěsCm, bylo to SUPER!
Eliška Chaloupková: Navždy budu vzpomínat na
Zlatého Ámose s naší vítězkou Pavlínkou a s třídou.
Těším se, až pojedeme se třídou a s naší Pavlou do
Legolandu a taky na Hlubokou.
Jaroslava Nová: Ahoj, hodně se mi líbilo ﬁnále, ale
i krajské kolo. Ve ﬁnále jsem vystupovala na pódiu,
jsem moc ráda za naši paní učitelku Pavlínku.
Julie Ševčíková: Finále bylo bezvadné, zkrátka jsme

si to tam jeli užít, a to, že jsme vyhráli, bylo jenom
třešničkou na dortu. Cesta zpátky byla skvělá, měla
jen jednu malou chybičku, nejela s námi naše
nejlepší paní učitelka, jakou jsme si mohli přát.
Paní učitelka s námi nejela zpět, protože měla
nějaké povinnos1. Fandění bylo taky skvělé, akorát
tam byl moc velký hluk. Atmosféra byla vynikající.
Ještě jedna malá kontrolní otázka, že jste se všichni
dívali na ﬁnále: “Víte, co je to palindrom?“
Lucie Hermanová: Nejvíc se mi líbilo ﬁnále,
protože tam jela celá třída. Já jsem vystupovala ve
scénce jako policistka. Před vystoupením jsem
měla hodně velkou trému, ale jak jsem začala
mluvit, tak mě to přešlo. Nejvíc jsem se těšila na
vyhlášení, protože jsme vyhráli. Prostě to bylo
super!!
Natálie Marášková: Mně se líbilo, že tam byli
všichni hrozně milí. Ale měli jsme velkou trému,
když jsme měli vystupovat. Dodnes slyším to, jak
všichni nahlas fandili. Všichni byli dobří, měli to
moc hezké. Ve škole jsme měli velkou párty a celá
škola se neučila.
Tereza Bednáriková: Můj největší zážitek byl, že
jsme vyhráli. Já jsem při scénce na pódiu hrála
ředitelku Národního parku Šumava. A největší
zážitek pro mě je, že u nás ve 4. třídě učí Zlatá
Ámoska Pavlínka Kopáčiková.
Viktorie Stevanovic´: Jsem ráda, že jsme vyhráli.
Líbilo se mi, když nás novináři fo1li a dělali s paní
učitelkou rozhovor. Byly tam dvě Pavlínky, Pavlína
Strýčková a Pavla Kopáčiková. Nejvíc budu
vzpomínat na párty ve škole, když přijela Pavlínka,
a když jsme jí udělali zlatý trůn.
Tereza Grábmüllerová: Byl to zážitek na celý život.
Úplně mi bušilo srdce při vyhlašování výsledků,
měla jsem trochu strach, když řekli Pavlína, že to
bude Pavlína Strýčková.
Jiří Boška: Já budu vzpomínat na novináře. Bylo to
super, ale už se těším do Legolandu a na Hlubokou.
Byl to největší zážitek z celého života. Dělali jsme
zlatý trůn. Nejvíc jsem se těšil na vyhlášení.
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Fran šek Grábmüller: Bylo to super, už se těším,
až pojedeme na výlet. Byl to zážitek na celý život.
Byli tu novináři z Blesku a z Mladé fronty DNES.
Vojtěch Ptáček: Nejvíce se mi líbilo, jak u nás byli
novináři, jak jsme vyhráli, jak mě potom bolela
hlava, jak jsme si to tam jeli užít, jak jsem měl
rozhovor s televizí. Atmosféra byla hodně dobrá.
Byl tam také Slávek Hrzal. A už nemám slov.
Matěj Vavroň: Nejvíc se mi líbilo ﬁnále, protože
jsme vyhráli. Potom když jsme vyhráli, nás
navš,vili novináři. Hodně se mi líbila také
diskotéka, tančila celá škola. My všichni jsme
vyrobili paní učitelce zlatý trůn. A pojedeme do
Legolandu.
Tomáš Vinter: Když jsme přihlásili paní učitelku do
Zlatého Ámose, jely tři dě4 do Poslanecké
sněmovny. Tam jsme postoupili, měli jsme
obrovskou radost. Pak jela paní učitelka sama do
Prahy. Postoupila a přišlo ﬁnále, přijeli novináři.
Jeli jsme do Prahy do hotelu Olšanka. Když
vyhlašovali Zlatého Ámose, tak řekli Pavlína a já
jsem myslel, že je to ta druhá, ale když řekli
Kopáčiková, tak jsem měl obrovskou radost.
Miroslav Čtvrtník: Celé to byl velký zážitek. Nejvíc
se mi líbilo ﬁnále, když vyhlásili jméno Pavlína
Kopáčiková. Dobré taky bylo, když jsem mluvil do
televize Déčko.
Matyáš Barcal: Nejvíc se mi líbilo ﬁnále. Když jsme
vyhráli, jezdili k nám novináři. Paní učitelce jsme
vyrobili zlatý trůn. Na ﬁnále jela celá naše rodina.
Daniel Klas: Nejvíce se mi líbilo ﬁnále, protože
v naší scénce jsem hrál ředitele cestovní kanceláře
a to mě bavilo. A také proto, že jsme měli hodně
fanoušků. Když paní učitelka vyhrála, měl jsem slzy
v očích (samozřejmě štěs,). Byl to nejhezčí den
mého života.

Stránka 5

Šimon Trojan: Nejvíc se mi líbilo ﬁnále Zlatého
Ámose. Byly tam dvě Pavly, takže to bylo
napínavé. Byla tam Pavlína Strýčková a naše paní
učitelka Pavla Kopáčiková.
Lukáš Appelt: Nejvíc budu vzpomínat na párty po
výhře, protože jsme měli diskotéku. Také se mi
líbilo ﬁnále, ale bylo tam moc hluku. Teď k nám
pořád jezdí novináři a dělají s námi rozhovory.
Jsem moc rád, že jsme to vyhráli.
Vojtěch Potužník: Nejvíce se mi líbilo ﬁnále,
protože jsme vyhráli a dostali jsme výlet do
Legolandu. Je to zážitek na celý život.
Vojtěch Lukáš: Nejvíc se mi líbilo ﬁnále, když jsme
fandili a když jsme vyhráli. Moc se těším do
Legolandu.
Michal Blahout: Já jsem byl dětský porotce. Měl
jsem hezký výlet. Když řekli Pavlína, byly tam dvě,
tak jsem si myslel, že Pavlína Strýčková, a pak řekli
Kopáčiková, já jsem se rozbrečel a běžel jsem na
pódium. Od pondělí až do druhého týdne k nám
chodili novináři a fo4li nás jak venku, tak i ve třídě.
Udělali jsme paní učitelce zlatý trůn, se kterým nás
fo4li.
Josef Boška: Nejvíce budu vzpomínat na to, jak
k nám chodili novináři z různých novin. Finále bylo
nejlepší, jak vyhlašovali Ámose, tak řekli, že anketu
vyhrává Pavlína. Ale my jsme nevěděli, jaká
Pavlína, protože tam byly dvě Pavlíny, ale pak řekli
Pavlína Kopáčiková.
Josef Novotný: Líbilo se mi, když jsme vyhráli.
Také se mi líbila odměna, že pojedeme do
Legolandu. Ale nejvíc se mi líbilo oslavování.
Václav Zloch: V hotelu Olšanka se mi líbila
atmosféra. A největší štěs, bylo, že jsme vyhráli.
Když jsme jeli zpátky, radovali jsme se z vítězství.
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A jak viděla, co zažila, a na co bude nejvíce vzpomínat paní učitelka Pavlína Kopáčiková,
vítězka ankety Zlatý Ámos:
Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje,
dovolte mi, abych se teď v jarním období vrá4la o několik měsíců zpět, do období před Vánocemi. Je
pár dní do Štědrého dne, všichni se těší na nejkrásnější svátky v roce, a moji čtvrťáci mi chtějí něco
důležitého říct.
Je poslední hodina před víkendem, mám se posadit. Jsem trochu zaskočená, netuším, co mě čeká. A
pak děvčata spus4la: „Paní učitelko, my jsme Vás přihlásili do ankety Zlatý Ámos. Máme tady sto podpisů,
Vaši fotku, napsali jsme, jaká jste a proč Vás nominujeme. Pokud s nominací souhlasíte, tak se tady musíte
podepsat.“ Čekala jsem leccos, ale nominaci na Ámose?! Věděla jsem, že anketa o nejoblíbenějšího učitele
existuje, ale nikdy by mě nenapadlo, že se v ní objeví moje jméno. Dostali mě, dojalo mě to, chvilku jsem
váhala. Hlavou mi proběhlo 4síc myšlenek. Paní asistentka Lucka navrhla, ať si to přes víkend rozmyslím. Já

viděla, jak je pro čtvrťáky důležité, abych souhlasila. Ptala jsem se, jestli to vážně chtějí. A tak jsem
podepsala. Radost byla veliká a to jsme zdaleka netušili, že nebyla poslední.
Dostala jsme krásný dárek k Vánocům, byl to úžasný pocit. Doma jsem si pak na internetu hledala, co
nás čeká. Zjis4la jsem, že to nebude úplně jednoduché, ale věděla jsem, že udělám maximum, abych jejich
důvěru nezklamala.
Pohádka pokračovala ve čtvrtek 7. února v Poslanecké sněmovně, kam jsem vyrazila s trojicí, kterou
vyslala celá třída. Terezka, Jaruška a Daník měli přesvědčit porotu, že mám postoupit do dalšího kola, že se
mám stát Jihočeskou Ámoskou. Povedlo se, jejich obhajoba byla úspěšná a nás čekala příprava na semiﬁnále
na MŠMT v Praze.
V zrcadlových sálech se ve středu 6. března sešlo 15 semiﬁnalistů z celé České republiky. Čtvrťáci mě
vybavili, poučili, ale to jste si určitě přečetli již v minulém čísle zpravodaje. Když pan doktor Cimický a pan
ministr školství Robert Plaga přečetli šest ﬁnalistů, a mezi nimi moje jméno, nemohla jsem tomu uvěřit.
Odpoledne přije, na Pražském hradě u pana prezidenta, prohlídka reprezentačních prostor, cesta k nám do
Vacova a k tomu gratulace, euforie z dalšího postupu a obavy, jak to všechno do ﬁnále s4hneme. Do toho
jsme ve škole připravovali XIII. Školní ples, pak začal týden jarních prázdnin a po nich jen deset dní příprav.
Natočili jsme po vyučování video, kde si čtvrťáci zahráli na zaměstnance naší školy, společně připravili
scénku. Já jsem měla ve ﬁnále představit sebe a naši školu, něco naučit publikum. Na každý úkol jsem měla
jednu minutu, na společné vystoupení se třídou minut pět. Vyráběli jsme rekvizity, sháněli kostýmy, ladili
vystoupení a čas letěl jako bláznivý. Firma Mi – Ja Javorník nás všechny sponzorsky oblékla, díky nim jsme
byli na ﬁnále nejen slyšet, ale i vidět. Moc jim za profesionální přístup děkuji, připadali jsme si jako
olympijská výprava.
Nastal den D – čtvrtek 28. března! V půl sedmé ráno vyráží z Vacova autobus do Prahy, převládá žlutá
a modrá barva, obecní barvy. V deset hodin proběhla zkouška ﬁnále, ve dvě hodiny odpoledne vítal
moderátor Jan Onder a ředitel ankety pan Slávek Hrzal všechny v hotelu Olšanka. Atmosféra byla
neskutečná, nepopsatelná….. Kdo nebyl na ﬁnále v hlediš4, sledoval přímý přenos na internetu. Z vyprávění
vím, že ve Vacově a okolí Vás nebylo málo.
Po dvou hodinách, kdy se se svými žáky představili všichni soutěžící, měla porota jméno letošního Zlatého
Ámose. V průběhu odpoledne ocenili i Ámose ma4káře, češ4náře, fyzikáře, chemikáře…. Dětská porota
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ocenila Dětského Ámose. Všichni s netrpělivos očekávali, komu předá žezlo a korunku minulý Zlatý Ámos,
sympa$cký David Turek z České Kamenice. Po nastoupení početné poroty na jeviště převzal od doktora
Cimického obálku se jménem ředitel ankety pan Slávek Hrzal. Napě se dalo krájet, všichni si přáli, aby
vyhrála právě jejich paní učitelka nebo pan učitel. Po vyslovení křestního jména Pavlína ještě nebylo jasno. Ve
ﬁnále jsme byly dvě Pavlíny, a tak ještě sekundu jsme vítěze neznali. Po vyslovení mého příjmení, jsem se
radovala jako „šílenec“, šťastný šílenec. Dostala jsem šerpu, žezlo a korunku od ministra školství. Radost
nás všech byla obrovská, došlo i na slzičky. Po vyhlášení jsme se stali zájmem novinářů, kteří nás fo$li,
vyzpovídali. Dostali jsme dárky od sponzorů, m největším je zájezd do Legolandu pro celou třídu od cestovní
kanceláře CK2. Už teď se všichni moc těšíme. Oslavy nebraly konce, já zůstávala v Praze až do soboty, autobus
se vracel do Vacova ve čtvrtek po ﬁnále. Poděkování patří i panu Makasovi, který čtvrťáky, moje kolegy,
kolegyně a další fanoušky bezpečně odvezl do Prahy a zpět domů do Vacova. Ustát ten hluk po cestě domů
nebylo určitě jednoduché. Na mě čekal ještě v Praze bohatý program, návštěva Staroměstské radnice,
Kantorský bál v hotelu Ambassador na Václavském náměs , prohlídka zámku Berchtold a pasování na
hraběnku tohoto zámku. Viděla jsem krásná místa, poznala úžasné lidi. Děkuji organizátorům této ankety,
kteří se o nás starali. Děkuji jim za to, že pořádáním této ankety chtějí ocenit pedagogy za jejich práci.
Jsou to již tři týdny od naší výhry, mediální zájem je veliký. Ve škole jsem zažila krásné přivítání, užívám
si gratulací, čtvrťáci si libují ve focení do nejrůznějších novin a časopisů, pozvali mě do rádia. V pátek 12.
dubna nás slavnostně přijal v obřadní síni Obecního úřadu ve Vacově pan starosta. Při jeho krásném proslovu
jsem měla znovu slzy v očích. Díky mým čtvrťákům, které mám od první třídy, jsem zažila něco, co se nedá
ničím nahradit, nedá se to ani koupit. Moc si toho vážím, moc jim za to, zase a znova, děkuji. Za naši třídu
děkuji všem ve Vacově a okolí za podporu, fandění, za Váš zájem, za to že jste nám to přáli. Mám pocit, že
jsme mnohým z Vás udělali radost, a pokud jste díky nám měli pocit hrdos$, že jste z Vacovska, tak není co
dodat.
Přeji všem čtenářům Vacovského zpravodaje krásné jaro, pohodové dny v kruhu těch nejbližších,
protože s jejich podporou je všechno mnohem snazší. A ještě jednou všem veliké DĚKUJI.
Pavlína Kopáčiková

Chovatelův dvorek
Ve velikonočním duchu navážeme na
minulý příspěvek o Leghornkách a
představíme si další plemeno slepic
nesoucí bílá vajíčka. S již uvedeným
plemenem má hodně společného a je
Angličany označována za německou
Leghornku. Jedná se o velmi rozšířenou Vlašku. Již z
názvu je zřejmé, že má stejnou zemi původu, a to
Itálii. (Člověk pocházející z Itálie byl dříve nazýván
Vlach.) Plemeno bylo vyšlechtěno z tzv. selských
slepic a chová se v těžko uvěřitelných dvace$ pě$
barevných rázech. Došlechtění proběhlo především
v Německu a Rakousku a výsledkem bylo základní
koroptví zbarvení. Historicky je to plemeno s velmi
dlouho podporovaným šlechtěním, zřejmě i toto
vedlo k velkému počtu barevných rázů. Dokonce i
ve válečných letech bylo prošlechťování povoleno,
přestože jinak byla spolková činnost silně
potlačována a individuální chovatelství pečlivě
kontrolováno. Chovatelsky jde o lehké plemeno se
středním tělesným rámcem s váhou slepice do 2 kg
a váhou kohouta do 3 kg. Užitkovost je zaměřena

na nosnost. Snůška Vlašek se pohybuje okolo 250
ks vajec za rok.
Vzhledem k velkému množství barevných rázů je
nad rámec tohoto příspěvku uvádět podrobnější
popis vzhledu. Případné zájemce o bližší informace
o tomto pěkném plemeni slepic odkážeme na

webové stránky klubu chovatelů vlašek. Za zmínku
jistě stojí ještě i to, že se chovají jak ve standardní
velikos$, tak ve formě zdrobnělé.
Jaroslav Kubát
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Z knihovny

Nové knihy
Cartland Barbara
Skrytá láska
Milenci v Londýně
Mizera
Anděl spásy
Kessler Leo
De Vere Smith
Turecká hra
Cimický Jan
Noční pacient
Černucká Veronika
Poslední modlitba
Kuťák Jaroslav
Když zraje tráva
Stocklassa Jan
Odkaz S$ega Larssona: Po
stopách vraždy Olofa
Palmeho
Lamballe Marie
Hortenziová zahrada
Haran Elizabeth
Údolí naděje
Pro děN
Příběhy se šťastným
koncem
Nezbedné kůzlátko
Zapomenuté jehňátko
Osamělý králíček
Zatoulané štěňátko

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:
Spolek vlkonických nadšenců srdečně zve na
VIII. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU
všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů,
sraz dne 1. 5. 2019 v 10.00 hod.
na autobusovém nádraží ve Vacově.
Po zakončení jízdy malé občerstvení u rybníčku ve Vlkonicích.
*****
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.
*****
SDH Vacov srdečně zve
všechny příznivce požárního sportu na
HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ,
která se uskuteční dne 4. 5. 2019 od 10.00 hod. na Javorníku
(bývalé fotbalové hřiště).
Za okrsek SDH Vacov
Miroslav Molitor, velitel okrsku
Josef Maránek, starosta okrsku
*****
Obec Vacov pořádá pro seniory každoroční výlet
ve čtvrtek 16. 5. 2019 - Domažlice.
Přihlášky v obecní knihovně, Pavla Valtová, tel. 388 431 270.
Cena 100,- Kč za osobu (v ceně není vstupné a občerstvení).
*****
Obecní knihovna ve Vacově
zve rodiče i ostatní příznivce čtení na
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE.
V úterý 28. 5. 2019 v 15.30 v zasedací místnos$ OÚ ve Vacově.
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Společenská kronika
V měsíci březnu 2019 oslavili životní jubilea to občané:
Slámová Anděla

Miře ce

88 let

Hadravová Věra

Rohanov

82 let

Mikešová Josefa

Benešova Hora

75 let

TuBer Jiří

Vlkonice

75 let

Vácha Jan

Miře ce

75 let

Velkoborský Kateřina

Lhota nad Rohanovem

75 let

Appelt Michal

Javorník

70 let

Menčík Pavel

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.

Inzerce
•

Prodám velmi levně chlapecké oblečení vel. 1-3 roky a 7-10 let, dále gol=y a vajíčko ve velmi
pěkném stavu. Info na tel. 770 146 550.

CHYTRÉ ÚVĚRY NA BYDLENÍ od 2,14%
od 50 000tis. - do 1 mil. BEZ ZAJIŠTĚNÍ (nad 1mil.se zástavou nemovitosti)
* možnost refinancování stávajících nevýhodných úvěrů ( i spotřebitelských, nebytových)
NECHTE SI SPOČÍTAT, KOLIK UŠETŘÍTE!
* odpočet úroků z daní
* využití i pro „osobu blízkou“
* půjčujeme i OSVČ (příjem počítáme z obratu)
* financujeme rekonstrukce bytových domů
* GARANTOVANÝ ÚROK PO CELOU DOBU SPLÁCENÍ
* VARIABILNÍ SPLÁTKY (dle Vašich možností ovlivnění délky úvěr u a př eplacení)
Příklad úvěru: 1mil – splátka 5 500,-/měsíc- doba trvání úvěru 19 let
NEZÁVAZNÁ MODELACE ÚVĚRU NA MÍRU!
……………………………………………………………………………………………….
* Myslete na budoucnost – stavební spoření – roční zúročení až 4% (možno použít
na cokoliv
* bankovní účet bez poplatků Raiffeissenbank se spořícím účtem 3% (není vázán
na další produkty
……………………………………………………………………………………………….
MONIKA TROJANOVÁ
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
TEL.: 604 235 934
e-mail: mtrojanova@obchod.rsts.cz
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Myslivost a myslivci
Původně byl člověk pouze lovcem. Zvěř byla
pro něj jenom potrava. Teprve, když se začal o zvěř
starat, pečovat o ni, chránit před nepříznivými vlivy,
stal se z něho myslivec. Naše myslivost je řízena
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními. Než se
občan stane myslivcem, musí složit myslivecké
zkoušky, pak další zkoušku, než obdrží zbrojní
průkaz, aby mohl vůbec nosit loveckou zbraň. Ze
všech těchto nařízení vyplývají pro myslivce určitá
práva, ale hlavně určité povinnos .
Jedna z hlavních povinnos( je nejen se starat
o zvěř, ochrana zvěře před „škodnou“, ale také
umět se zvěří hospodařit. Tyto úkoly jsou ukládány
ve stanovách mysliveckých spolků a jmenovitě i
usneseními a plány činnos členských schůzí.
Výroční členská schůze Mysliveckého spolku
Benešova Hora proběhla dne 5. 4. 2019 ve Lhotě
nad Rohanovem. Myslivci zde uvítali i milé hosty –
pana Josefa Maránka, předsedu Honebního
společenstva Vacov, zástupce Mysliveckého spolku
Vacov pana Uhlíře a pana Čtvrtníka. Výroční
členská schůze je nejen bilancování uplynulého
mysliveckého roku, ale i jeho slavnostním

ukončením. Zahájena byla krásnými mysliveckými
fanfárami na lesní rohy v podání sester Vališových.
Pokračovala ve slavnostním a kamarádském duchu
a závěrem bylo konstatováno, že uplynulý
myslivecký rok lze hodno t jako rok úspěšný.
V usnesení a plánu činnos jsou stanoveny a
schváleny úkoly MS pro rok 2019. Závěrečné
hodnocení uvádí, že my myslivci si vážíme toho, že
zde máme naši krásnou českou myslivost, že ji
můžeme provozovat na naší krásné Šumavě, a tak
přejeme jeden druhému, abychom ji mohli
vykonávat nejen podle stanovených zákonů, ale i
podle starých českých zvyků a zvyklos(.

Jedním ze starých mysliveckých zvyklos( je
„myslivecký soud“, který po výroční schůzi zasedá.
Řídí se starým tradičním mysliveckým heslem, „co
bylo nesprávně, nemyslivecky provedeno, musí být
(mto soudem řádně potrestáno“. Úřední řečí je
zde pravá „myslivecká la na“. Je to takové slovní
zobrazení mysliveckých událos(, lovu, lovce, zvěře,
které se udály během uplynulého mysliveckého
roku, jež však často neodpovídají skutečnos , ale
na první pohled jsou pravdivé. Kdyby tento
myslivecký soud každoročně neproběhl, asi by nám
něco chybělo. Většinou jsou zde s přátelským a
kamarádským humorem probrány a odsouzeny věci
a činy, které se myslivcovi nepovedly. U tohoto
soudu jsou naplněna slova spisovatele Jana Vrby,
který o myslivcích napsal: „Pán Bůh má na tomto
světě různou čeládku. Jsou to samozřejmě také
myslivci. Jsou to většinou veselé nátury. Rádi se
pobaví, rádi se zasmějí, i když se jim třeba něco
nepovede. Zvláště po nějakém tom přiťuknu( na
Lovu zdar, nebo při nějakém tom pivečku,
svatosvatě věří, že to příště bude lepší“.
Jak takový soud vypadá? Zasedne „soudní
stolice“, to je soudce, žalobce a případně i obhájce.
Jsou rozsvíceny svíce a žalobce pronese zahajovací
řeč: Podle starých českých móresů a starobylých
zvyků mysliveckých je soudní stolici této uloženo
všechny skutky myslivecké nedobré i darebné,
(mto národem mysliveckým v pádu nevědomos a
druhdy i v pádu plné vědomos vykonané, řádně
odsoudi a při tomto soudu mysliveckém i řádně
potresta . Soud je veden v přátelském duchu. Kdo
legraci nerozumí nebo se odsouzení bojí, nemusí se
za stanovený poplatek soudu účastnit. Za(m se tak
nikdy nestalo. Každý provinilec vždy rozsudek i
případnou pokutu s pokorou přijal. Ku prospěchu
soudu tohoto je i ta skutečnost, že pokladnice
spolku našeho bude náležitě doplněna, aby ku
prospěchu nás všech nadále sloužila.
Na závěr tohoto povídání je patrno, že myslivci
nejen schůzují nebo loví, ale že se umí i dobře
pobavit. Kdysi jsem četl takové přiznání myslivce,
kterým bych chtěl tento článek o myslivos a o
myslivcích ukončit. Láska k myslivos se koupit
nedá, v srdci ji musíš mít! Na Šumavě ji najde ten,
kdo ji hledá a chce s ní do smr být.
A tak od myslivců všem občanům Vacovska
mnoho zdraví, lesu, lovu a myslivos zdar!
Karel Sláma

