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125. výročí založení SDH ve Vacově
Sobota 13. dubna byla pro vacovské hasiče
dnem oslav. A měli k tomu hned dva důvody.
Připomínali si 125. výročí založení sboru a při této
příležitos4 představili veřejnos4 nové zásahové
vozidlo CAS 20 Tatra 4x4 Terrno, které získali díky
státní dotaci, ﬁnančnímu doplatku z obecního
rozpočtu a sponzorům.
Oslava vypukla již v dopoledních hodinách.
V zasedací místnos4 obecního úřadu bylo možno
zhlédnout výstavu „Historie a současnost sboru“.
Oběd pro účastníky oslav zajis4la školní jídelna a
přitom současně byla umožněna prohlídka
zrenovovaných prostor základní školy za
doprovodu vítězky ankety Zlatý Ámos Mgr.
Pavlíny Kopáčikové. Ve 14 hodin vyrazil průvod
hasičů na náměsB, kde bylo představeno nové
vozidlo. Po úvodních projevech pak předal
zástupce ﬁrmy THT Polička Ing. Tomáš Mareček
symbolický klíč k novému automobilu starostovi
obce a veliteli sboru. Na závěr automobil
požehnal Páter Jan Janoušek.
Oslav se kromě široké veřejnos4 a zástupců
okolních sborů zúčastnili významní hosté,
starosta obce Vacov pan Miroslav Roučka, ředitel
HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš,
ředitel HZS, územního odboru Pracha4ce plk. Ing.
Milan Raba, profesionální hasič a soudní znalec z
oblas4 PO Ing. Václav Kratochvíl Ph.D., MBA a
mnoho dalších.
Po ukončení veřejné čás4 oslav následovala
v obecním sále slavnostní hasičská schůze, na
které bylo mimo jiných uděleno jedno z
nejvyšších hasičských vyznamenání, Řád sv.
Floriána, dlouholetému členovi sboru a velkému
pamětníkovi panu Josefu Uhlířovi. Tím byla
oﬁciální část oslav za bouřlivého potlesku
ukončena.
Na tento slavnostní den navázala ve
večerních hodinách taneční zábava za doprovodu
skupiny Přímý přenos.
Dana Makasová

Stránka 3

Číslo 5, 27. května 2019
ČERVEN 2019
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

1

2

14. 6. 2019
Divadelní představení

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Okrsková hasičská soutěž
V sobotu 4 . května se sjeli všichni hasiči na
tradiční soutěži v požárním sportu okrsku Vacov.
Soutěž
pořádal SDH Javorník na domácím
fotbalovém hřiš). Zde se na startovní čáru

Ženy I. :

1. Vacov A
2. Přečín

23,84 s
32,92 s

3. Vacov B
1. Javorník

37,50 s
40,08 s

Veteráni :

1. Javorník
2. Přečín

57,03 s
140,20 s

Muži II. :

1.
2.
3.
4.
5.

Vacov
Rohanov
Javorník
Přečín
B. Hora

32,16 s
49,11 s
54,57 s
59,90 s
N

Muži I.:

1.
2.
3.
4.

B.Hora
Vacov B
Vacov A
Rohanov

23,59 s
26,22 s
29,63 s
98,33 s

Ženy II. :

postavilo celkem 22 družstev v kategorii dě),
ženy I., ženy II., muži I., muži II. a veteráni.
Požární útoky zahájily týmy přípravek SDH Vacov
a SDH Benešova Hora, ve kterém soutěží dě) ve
věku do 6 let. Dále následovaly útoky mladších a
starších dě4 a útoky žen a mužů. Pěkným
zpestřením a speciální kategorií byl i nový tým
dě4 SDH Přečín a také netradiční ukázka výběhu
ze startovní čáry týmu starších dě4 Vacova.

25. 6. 2019
Televizní kolotoč 9. třídy

Výsledky a dosažený čas pořárního útoku :
Přípravka :
1. B.Hora
28,13 s
2. Vacov
31,16 s
Dě' mladší :

1. Vacov A
2. B. Hora
3. Vacov B

23,25 s
25,34 s
26,99 s

Dě' speciál :

1. Přečín

28,76 s

Dě' starší :

1. Vacov

21,78 s

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.
Michal Roučka
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Z knihovny

Nová služba
V knihovně je nyní možné
zapůjčit i zvukové knihy.
Počet )tulů je za4m
omezen. Dle zájmu se
budou knihy dokupovat.
Nové knihy
Bryndza Robert
Smr4cí tajnos)
Mornštajnová Alena
Tiché roky

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:
Základní umělecká škola Vimperk
zve k zápisu do ZUŠ
dne 28. 5. 2019 od 16.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Vacov.
Bližší informace najdete na
webových stránkách www.zusvimperk.cz
*****
Divadelní soubor ZŠ Vacov
uvádí komedii
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
dne 14. 6. 2019 od 18.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
Vstupné dobrovolné.
*****

Poncarová Johana Petra
Podbrdské ženy
Münzer Hanni
Medová smrt
Sager Riley
Poslední dívka
Läckberg Camilla
Zlatá klec: Nevěř mu, nevěř
nikomu
Jacobs Anne
Venkovské sídlo: Zlaté časy
Winter Alex
Cit pro vraždu
Stout Rex
Dědictví Kláry Foxové
Jen přes mou mrtvolu
Němý řečník
Pro dě'
Klimek Hynek
Pohádkář. O vílách
Další nové knihy
Nový soubor knih z Městské
knihovny v Pracha)cích
obsahuje 60 )tulů z různých
oblas4.

*****
SK Vacov zve na
VI. VACOVSKÉ FOTBALOHRANÍ
V sobotu 20. července 2019 od 14.00 hod.
se můžete těšit na celou řadu hvězd.
Vstupné je 100,- Kč dospělí a 50,- Kč dě'.
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.

Inzerce:
Obec Vacov prodá palivové dřevo - 345,- Kč vč. DPH/ prostorový
metr. Dále hledá brigádníky na práci v lese. Info na tel.:777 599 004.
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Společenská kronika
V měsíci dubnu oslavili životní jubilea to občané:
Hora Eduard

Vlkonice

82 let

Mašek Jaroslav

Lhora nad Rohanovem 82 let

Patera Fran šek

Vlkonice

82 let

Kordíková Stanislava

Rohanov

75 let

Bláhovec Jan

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.

Zvířata v naší mateřské škole
V úterý 30. dubna 2019 k nám do školky přijeli psovodi Policie ČR z Volar. Policisté předvedli
velmi zajímavou ukázku ze cvičení psů, z výcviku na zastavení cizího pachatele a z výcviku psa při
hledání drog. Viděli jsme tři psy: čtyřměsíčního, dvouletého a šes letého německého ovčáka. I přes
velkou zimu se nám program moc líbil. Dě ho s napě(m vydržely sledovat až do konce.
V pondělí 6. května 2019 došlo na zahradě MŠ k úplnému pozdvižení. Čekalo nás setkání s
dravci. Pan Vondruška se svým kolegou je přivezli na ukázku až z Českých Budějovic. Viděli jsme
sovu pálenou, orla skalního, výra velkého a nakonec krkavce, který není dravec, ale patří mezi
pěvce. A prý je ze všech ptáků ten nejinteligentnější. Přistávací dráhu pro dravce a krkavce si
vyzkoušely i naše paní učitelky. Po prvotním strachu to byl zážitek pro všechny strany. Dě byly
nadšené a venkovní program si i přes nepřízeň počasí užily.
Bc. Tereza Kovářová
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Velikonoční turnaj v kačabě
Jubilejní 10. ročník velikonočního turnaje
v karetní hře “kačaba“ se uskutečnil 21.4.
v obecním sále ve Vacově. U osmi stolů se o
putovní pohár utkalo celkem 32 hráčů. Turnaj se
skládal ze čtyř kol základních a jednoho kola

ﬁnálového. K ﬁnálovému stolu postoupili čtyři
hráči s nejnižším počtem získaných trestných
bodů.
Letošní ﬁnále bylo soubojem dvou
domácích a dvou žernovických hráčů. Vítězem

Chovatelův dvorek
Velikonoční téma bílých vajec je již
historií a je na čase opět trochu
změnit předmět pozornos . Pro
větší pestrost našich příspěvků
oprášíme téma českých plemen a vrá(me se k
holubům. Existuje celá řada českých plemen
holubů a jistě bude zajímavé si je trochu
přiblížit. Prvním z těchto plemen je téměř
místní prácheňský nebo také jihočeský káník.
Toto plemeno domácího holuba je plemeno
poměrně mladé, uznané v roce 1941. Řadí se
mezi užitková plemena, jeho váha v dospělos
je téměř půl kila, ale v současnos se šlech(
především na barevnost. Chová se v šes
barevných rázech - černý, červený, žlutý, modrý
bezpruhý, modrý černopruhý a modrý
bělopruhý. Pro těchto šest barevných rázů však
existuje nespočet barevných variet. Pro tuto
různorodost je (m pádem mezi chovateli
značně oblíbený. Velikos( je podobný holubovi

celého turnaje se stala Ivet Narovcová, druhé
místo obsadil Ivan Uhlíř, na tře(m místě skončil
loňský vítěz Marek Krotký ze Žernovic a čtvrtý Jan
Holub také ze Žernovic.

Přátelská atmosféra z turnaje pokračovala i
na večerní taneční zábavě s kapelou Renesance,
v letošním roce s velmi hojnou účas( do pozdních
ranních hodin.
Michal Roučka

poštovnímu, je však trochu kratší, na vyšších
nohách, má vysoko nesenou hlavu s vyšším
čelem a kratším růžovým zobákem. Hruď
široká, dobře klenutá. Křídla se nad ocasem
nekříží. Barevná kresba je tzv. pštrosí = barevná
hlava, barevná křídla, barevný ocas, zbytek těla
bílý. Popisovaný prácheňský káník má navíc i
bílou lysinku. Pro svoji vzhlednost se tak
prácheňský káník stává zajímavým exponátem
na každé chovatelské výstavě.

Jaroslav Kubát

