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Oznámení
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou.
Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budově Obecního úřadu ve Vacově, a v co
největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí
možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové
schránky, případně poštovního spojení.
Důvodem pro omezení obvyklého osobního projednávání věcí je ochrana veřejného zdraví spočívající ve snížení
rizika přenosu nákazy pobytem v prostředí se značným pohybem osob a nutností fyzického kontaktu s klikami
dveří, madly schodišť atd. Toto opatření navazuje na řadu dalších, která jsou denně zveřejňována ve sdělovacích
prostředcích.
Jedná se o časově omezený požadavek, který nebude po zlepšení epidemiologické situace nadále uplatňován.
Úřední hodiny obecního úřadu omezeny takto:
Pondělí:
8.00 hod – 11.00 hod.
Středa:
13.00 hod – 16.00 hod.
Vzhledem k této mimořádné situaci nabízí obec Vacov seniorům, či jiným potřebným občanům (s omezeným
pohybem apod.) zajištění základních životních potřeb. Týká se nákupu a dovozu zejména potravin, léků a
hygienických prostředků. V případě zájmu volejte v pracovní době na OÚ, číslo tel. 388 431 180, případně se
dotazujte na email: info@vacov.cz. Tuto službu budou zajišťovat členové jednotky dobrovolných hasičů Vacov
a jako dobrovolnice se též přihlásila paní Pavlína Rasochová (tel.: 602 203 862).
Děkuji Vám za Vaše pochopení a ohleduplnost.
Miroslav Roučka, starosta obce

Vacovský zpravodaj
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Masopust Přečín
V neděli 23. února se konal tradiční maškarní
průvod v Přečíně. Maškary v posledních letech čelily
různým rozmarům počasí, včetně sněžení nebo mrazu,
či naopak rozblácenému „aprílu“, ale takový vichr snad
nikdo nepamatuje. O to pečlivěji bylo nutno připevnit
veškeré maskování, aby neuletělo během prvních
několika vteřin. Díky důkladné přípravě a především
otužilosC i odvaze čelit extrémním podmínkám se opět
sešlo mnoho účastníků všech věkových kategorií i těch,
kdo je doprovázeli. „Základnu“ tvořili jako vždy šašci,

kobyla s handlířem a židovskou výpomocí, kolegové ve
zbrani Josefa Švejka, oba harmonikáři, posílení
tentokrát i o ﬂašinet a bubeníka, kominík a čarodějnice.
Dále pak například velmi realisCcky ztvárněný Obelix a
hastrman jako vystřižený z KyCce. Jako reakce na
aktuální světový problém nechyběli ani hygienici bojující
s ohavným virem, klaun, jahůdka, krtek, Karkulka, rybář,
a nelze vynechat ani maškary, které ztvárnili nejmladší

účastníci průvodu: bílá paní a její závoj na vysokém
čepci, který za daných podmínek držel jen zázrakem,
byla detektorem různých směrů větru, malé batolící se
medvídě, různá strašidla, víly, pirát a rozličná zvířátka. Ti
všichni se zasloužili o spoustu legrace a zábavy, jež tuto
veselou akci pravidelně provází.
V úterý před Popeleční středou uspořádali hasiči i
v letošním roce maškarní zábavu, kde se sešlo na 80 lidí,
z nichž si mnozí nenechali ujít možnost ukázat se v
převleku, za což byla většina z nich po zásluze
odměněna zajímavými cenami. Přítomné bavila jak
krátká představení, tak různé hry, jež zvaly maškary i
civilisty na parket. K tanci i poslechu hrála
reprodukovaná, přesto pečlivě vybíraná hudba a
nechyběly ani písně na přání, jež nebylo jednoduché
dohledat, nebo popůlnoční Narozeninová, jako
překvapení pro jednoho z pořadatelů.
Vyhlášení
nejlepších masek provázel potlesk. Zaslouženou první
cenu získaly včely i s trubcem a útulným úlem. Na
dalších místech se umísCla mistrně vyvedená
čarodějnice, myslivec a Karkulka, Pipi Dlouhá punčocha,
párek čmeláků, opět čarodějnice, v jiném provedení,
vodník, sportovci, strašidlo a další. Vřelé díky skvělým
organizátorům, akce se vyvedla! Poděkování patří také
těm, kdo se starali, aby sedící i tančící nežíznili. Opět
jsme se přesvědčili, že stojí za to tuto tradici udržovat,
přestože není vždy přeplněno.
Na závěr bych ráda popřála všem pokojné postní
období a krásné jaro, které už klepe na dveře.
Markéta Kalinová, Přečín

Ze školy
Inovace zařízení školní jídelny ve Vacově –
salátový bar

Celá místnost byla nově vyzdobena výtvarnými
pracemi žáků naší školy.

V průběhu jarních prázdnin proběhla změna
v prostorách školní jídelny naší základní školy.
Novinkou je samoobslužný chlazený salátový bar,
kde si mohou malí i velcí strávníci podle vlastní chutě
nabírat zeleninu, zeleninové saláty nebo ovoce.
Úmyslem je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny a
moCvovat děC ke zdravému stravování Mm, že si mohou
sami vybrat a na talíř nandat salát či ovoce v množství,
jaké jim vyhovuje.
Dále byl oddělen výdej polévky a nápojů od
hlavního pokrmu z důvodu zvětšení prostoru u okénka.
Naďa Podařilová
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Školní kolo recitační soutěže
„Poezie vy

smyslů.“

áří dr hou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských
Josef Hora

Měsíc leden se na 1. stupni nesl v duchu dětské
poezie. Chodba byla ozdobena nejen úžasnými výtvory
všech žáků prvního stupně, ale pyšnila se šňůrami
zdobenými básněmi pro dě', dokonce i listy (kusu se
proměnily ve slavné dětské básníky.
Po celý měsíc si žáci připravovali svoji báseň na
recitaci, kterou si vybrali za pomoci své paní učitelky.
Všechny vybrané básně mohli pilovat i procházkami po
chodbě, kde si svoji báseň vyhledali.
Nejdříve proběhlo třídní kolo recitační soutěže,
kdy si ze svých řad zvolili ty nejlepší recitátory.
Školní kolo soutěže „Dětských recitátorů“ se
uskutečnilo 14. 2. 2020.
Po krátké chvilce poezie, o kterou se postaraly
všechny paní učitelky i paní asistentky, a po
představení „vážené poroty“, jsme mohli začít.

Do odvolání je uzavřena čekárna
autobusového nádraží, dětské hřiště na
sídlišti Vlkonice, školní hřiště a tělocvična.
Zrušeny jsou i všechny kulturní akce v
březnu a dubnu. O dalším programu se
bude rozhodovat postupně.

Než porota vyhodno'la v každé kategorii ty
nejzdatnější, společně jsme se pokusili složit báseň na
téma „Masopust“. Báseň byla velmi zajímavá a od
humorných veršů najednou získala nádech realismu.
Při medailovém ceremoniálu byli všichni účastníci
oceněni nejen účastnickým listem, ale získali i zápisník
a tužku na zapisování svých vlastních veršů. Vítězové
získali sladkou medaili.
Všem gratulujeme a postupujícím přejeme
hodně úspěchu v okresním kole soutěže „Dětských
recitátorů“ v Pracha'cích.
Výsledky:
1. třída (0. kategorie)
1. místo: Daniel Krtouš
2. místo: Tereza Tomášková
3. místo: Emma Ketzerová
2. a 3. třída (I. kategorie)
1. místo s postupem: Anežka Chruňáková
2. místo s postupem: Matěj Špejzl
3. místo: Eliška Pšeničková
4. a 5.třída (II. kategorie)
1. místo s postupem: Lukáš Appelt
2. místo s postupem: Julie Viola Ptáčková
3. místo: Lucie Hermanová

Recitátoři si pro dětské posluchače připravili
krásné básně a publikum se hned v úvodu krásně
rozehřálo při recitování našich nejmenších. Vzápě4 se
posluchači zaposlouchali do lyrické básně „USPÁVANKA
S POPELČINÝM STŘEVÍČKEM“ (Jan Skácel), zajeli do
vesmíru s básní „UFO, UFO, UFONI“ (Jiří Žáček) nebo si i
trošičku „zarepovali“ při básni „MOJE TUŽKA
UŠATÁ“ (Jan Vodňanský).

Mgr. Kateřina Kaskounová
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Ze školy
Exkurze do Techmania Science Center
Plzeň
Na počátku března se žáci 1. až 3. třídy a 2.
stupně ZŠ vypravili do Techmanie v Plzni. Po dlouhé,
ale příjemné cestě autobusem jsme dorazili na místo.
Nejdříve jsme zavítali do Planetária, kde ' menší v 3D
brýlích sledovali ﬁlm Polaris. V tomto ﬁlmu si jeden
tučňák udělá výlet k severnímu pólu a tam potká
ledního medvěda. Společně se pokusí rozlousknout
hádanku, proč mají doma za polárním kruhem půl
roku noc a půl roku polární den. Starší žáci usedli do
polohovacích sedadel, aby si mohli vychutnat ﬁlm
Sen o létání. Vznesli se do výšin a z ptačí perspek'vy
pozorovali z různých leteckých zařízení krásy naší
planety. Oba vzdělávací ﬁlmy sledovaly dě'
s hlasitým nadšením.
Poté jsme se společně přesunuli do protější
budovy Techmanie. Na větší žáky zde čekala vědeckotechnická show s názvem Tekutý dusík. Zhlédli zde
řadu zajímavých experimentů, někteří si mohli
vyzkoušet kapalný dusík doslova na vlastní kůži.
Dokonce byli svědky mohutného výbuchu PET lahve.
Na závěr si dě' prohlédly a hlavně vyzkoušely různé

interak'vní expozice – lidské tělo, astronomii,
robo'ku, vodní svět, vědu, vesmír aj. Každý měl
možnost prostřednictvím hry poznávat svět kolem
nás.
Všichni nadšeni, spokojeni a s novými zážitky
jsme odjížděli zpět do Vacova.
Obě exkurze byly kompletně ﬁnancovány díky
projektu „Podpora žáků a pedagogických pracovníků
ZŠ a MŠ Vacov“.
Mgr. Lenka Špejzlová

V Základní umělecké škole Vimperk probíhá již
druhé období výuka i studentů, kteří již nenavštěvují
mateřskou, základní či střední školu. Nabízíme to5ž
umělecký rozvoj i lidem, kteří jsou ve věku 55+. Jedná
se o projekt Jihočeského kraje a některých základních
uměleckých škol. Díky tomu je studium pro tyto lidi
bezplatné. Výuka probíhá od října do května a trvá 2
školní roky. V současné době přijímáme přihlášky pro
další dvouleté období. Nabízíme vzdělání v hudebním
a výtvarném oboru. V obou oborech je nabídka velice
bohatá. Pokud někdo nevlastní hudební nástroj, tak to
není překážka. Prak'cky všechny hudební nástroje
může škola za poplatek zapůjčit. Výuka v hudebním
oboru probíhá v rozsahu 2 hodin za měsíc. Výuka ve
výtvarném oboru pak 4 hodiny za měsíc. Rozsah výuky

fotografování pak bude záležet na počtu přihlášených,
ale budou to minimálně 2 hodiny za měsíc. Pro příš4
období proza4m nenabízíme výuku v tanečním a
literárně-drama'ckém oboru. Výuku zabezpečují
učitelé ze ZUŠ v dopoledních či večerních hodinách.
Budeme rádi, když mezi sebe přivítáme nové studenty.
Přihlášky přijímáme do konce měsíce dubna 2020.
Jsou k dispozici na našich webových stránkách, ve
škole, v Městském kulturním středisku, Městské
knihovně či Infocentru, v Obecní knihovně ve Vacově,
případně si o ně můžete napsat e-mailem.
www.zusvimperk.cz
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Rallyshow Vacov
Vacov přivítal v sobotu 29. února 2020
nevídanou návštěvu, kterou by mu mohli závidět
v kdejakém koutu České republiky. Do podhůří Šumavy
se to'ž o posledním únorovém dni sjelo hned 6
špičkových českých dakarských soutěžáků.

Do obecního sálu ve Vacově dorazilo velké
množství fanoušků, již přivítali velkým potleskem tvář
letošní premiérové Rallyshow Vacov a nejlepšího
českého motorkáře na Rally Dakar 2020, Mar'na
Michka. Nemalé ovace sklidil také zástupce z kategorie
kamionů, Mar'n Šoltys. Doslova bouřlivý aplaus se
nesl obecním sálem při příchodu domácího Josefa
Kaliny, legendárního navigátora, který je mnohými
považován za českého „otce na Dakaru“. Zaplněný
obecní sál bavil také čtyřkolkář Tomáš Kubiena, palubní
mechanik Mar'na Šoltyse Tomáš Šikola nebo fotograf
Michal Vítovec alias Baly.
„První ročník Rallyshow Vacov byl z mého
pohledu opravdu vydařený. Sál byl úplně zaplněný,
lidé museli dokonce i stát. To je pro mě příjemné
překvapení. Moc hezká akce, dobrá práce od
pořadatelů,“ kvitoval Rallyshow Vacov motorkář
Mar'n Michek.
Slibovaným překvapením byl všem dobře známý
moderátor a hlasatel Vlasta Korec, který se netají svojí
oblibou v Rally Dakar. Bohužel se nakonec nemohl o
své zážitky podělit, jelikož musel být kvůli svému
pracovnímu vy4žení jinde. Natočil však pro fanoušky
videovzkaz, ve kterém zaplněný sál pozdravil, popřál
hezkou zábavu a dodal: „Doufám, že někdy příště se ve
Vacově na Rallyshow potkáme.“
I. Rallyshow Vacov 2020 odstartovala Dakarskou
hymnou, kterou letos v Saudské Arábii natočil právě
Vlasta Korec. Celou událos4 prováděl Vacovák Lukáš
Chum, šéfredaktor redakce I-Motorsport.cz, jež se
zabývá závody rally. I-Motorsport.cz slaví v letošním
roce 10. výročí od svého vzniku a právě u této
příležitos' byla Rallyshow Vacov uspořádána touto
redakcí. „Byli bychom rádi, kdyby se z Rallyshow Vacov

stala každoroční tradice. 29. únor je výjimečné datum,
takže kdy jindy se hodilo začít něco nového než právě
v toto datum,“ řekl Lukáš Chum.
Rallyshow Vacov 2020 však nebyla pouhá
beseda. Enormní zájem vzbuzoval také skutečný
závodní simulátor Force Dynamics 301, který do
Vacova přivezli ze svého Racing centra v Třemošné
opravdoví profesionálové v oboru ze společnos'
301.cz. Nejrychlejší jezdci si odnesli domů poháry.
Vylosovaný divák si také odnesl unikátní plakát
podepsaný všemi účastníky. Kdokoliv se mohl na
památku vyfo't ať už s kamarády nebo s někým
z hostů v připraveném fotokoutku plném rekvizit
z rallyového prostředí. Nechyběla ani autogramiáda
nebo videoprojekce. V sále byla vystavena také
čtyřkolka se speciálními úpravami pro Rally Dakar nebo
před vchodem závodní vůz Mitsubishi Lancer Evo 6.5.
Do Vacova nezavítali jen dakarš4 účastníci, nýbrž bylo
přítomno i spoustu dalších zajímavých osobnos4
z motorsportu.
„Velké poděkování patří našim sponzorům a
partnerům, bez nichž by se tato událost nemohla
uskutečnit, zejména společnostem: Hasman Klima,
301.cz, Stavoplast KL, SZen s.r.o., M+M s.r.o.,
Autoservis Petr Špalek, Jiří Vlček – Spojovací a
vyspravovací dřevěné materiály, Autospol Čadek s.r.o.,
Restaurace U Milušky, NoVy Vacov, panu Fran'šku
Paterovi a dalším,“ podotknul Lukáš Chum a dodal:
„Děkujeme také všem fanouškům, kteří vážili svoji
cestu do vacovského sálu. Moc si toho vážíme a
doufám, že jsme nikoho z nich nezklamali a nejpozději

při druhém ročníku se setkáme znovu!“
Chcete-li zůstat v obraze nebo vás zajímají další
informace, sledujte Rallyshow Vacov na Facebooku
www.facebook.com/RallyshowVacov.

Lukáš Chum / I-Motorsport.cz
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Pozvánky na akce:

V souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu v ČR je Obecní
knihovna ve Vacově do odvolání
uzavřena. Doba všech výpůjček
bude prodloužena až do konce
dubna.

Nové knihy
Marian Jelínek
Vnitřní svět vítězů
/Čím se nejlepší liší od
průměrných/
Magda Váňová
Mlsná huba
Bernard Minier
Na okraji propas'
Alena Jakoubková
Hledám manžela… dě'
vítány
Marie-Renée Lavoie
Zpověď nudné manželky
Nora Robertsová
Na hraně zákona
Gilly MacMillanová
Chůva
Anders de la MoQe
Podzimní případ
J. D. Barker
Čtvrtá opice
Tina Seskis
Líbánky
Kelly Oram
Cinder&Ella
Šťastně až navěky
Jaroslav Vrchlický
Noc na Karlštejně
Heather Morrisová
Cilčina cesta
/pokračování bestselleru Tatér
z Osvě'mi/
Pro dě5

David Walliams
Krysburger
Ďábelská zubařka
Mar5n Vopěnka
Biblické příběhy pro nevěřící
dě'

V případě nových informací z Ministerstva školství může dojít ke změně
termínu. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy:
www.zsvacov.cz.

*****
ZRUŠENO
11. ročník turnaje v karetní hře KAČABA
v termínu 12. 4. 2020.

*****
ZRUŠENO
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRAVDA
v provedení Scény (stále) mladých při DS Čelakovský Strakonice.
V sobotu 18. 4. 2020 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově.

*****
Obec Vacov a Klub 3. armády Plzeň
srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
v pondělí 4. 5. 2020. Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je
v 15.20 hod., předpokládaný odjezd v 16.00 hod.
Akce bude uskutečněna jen v případě výrazného snížení nebezpečí
šíření koronavirové nákazy.
Sledujte stránky obce Vacov a obecní knihovny.
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Společenská kronika
V měsíci lednu a únoru 2020 oslavili životní jubilea ;to občané:

Váchová Věra

Čábuze

87 let

Uhlířová Jana

Milíkov

84 let

Voldřichová Jaroslava

Lhota nad Rohanovem

84 let

Kozáková Anna

Čábuze

83 let

Fingerová Jaroslava

Vlkonice

80 let

Přibyl Jan

Žár

80 let

Vinter Jaroslav

Nespice

80 let

Hvozdíková Věra

DD Kůsov

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
•

Sháním chatu nebo zahradu k pronájmu. Děkuji. Bližší info na tel.: 721 300 355.

•

Hledám pronájem garáže - Vacov a okolí. Info na tel.: 607 836 347.

•

Hledám paní na výpomoc s péčí o imobilní matku (hlavně hygiena), návštěva 2x denně, včetně
víkendů. Vhodné jako přivýdělek pro ženu v domácnos;. Nejlépe s bydlištěm Vacov a okolí. Bližší info
na tel.: 723 460 806.

•

Nabízím ručně dělané seno. Množství 15 q, cena 3.000,- Kč. Info na tel.: 388 431 451.

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří mají místo trvalého pobytu na ohlašovně, adresa úřadu Vacov 35, že jim sem
neustále chodí převážně úřední dopisy. Upozornění se momentálně týká 29 občanů.
Dopisy do vlastních rukou a doporučené dopisy se ukládají určitou dobu na poště. Aktuální výzvy
k vyzvednu! těchto zásilek zveřejňujeme na informační vývěsce u kanceláří OÚ.
Nevyzvednu3 dopisu neznamená neplatnost úřední korespondence. Ve vlastním zájmu se na místě
informujte.
Jana Blatná, OÚ Vacov
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Zlatý Ámos
Jihočeské kolo Zlatého Ámose
bylo na naší škole
Zlatá a zároveň Jihočeská Ámoska 2019 Pavlína
Kopáčiková v pondělí 17. února slavnostně
korunovala svého nástupce. Stal se jím Tomáš Míka z
Gymnázia P. de Coubertina v Táboře, který zvítězil v
Jihočeském
regionálním
kole
ankety
o
nejoblíbenějšího učitele.
Nominované učitelky a učitele obhajovali jejich
žáci v budově ZŠ ve Vacově, kde stále ještě kralující
Pavlína Kopáčiková učí. „Já jsem si ten rok náramně
užila. Přeji, ať si ho užijete stejně jako já,“ řekla
Kopáčiková svému nástupci při korunovaci. „Myslím,
že být v porotě je náročnější než být mezi
nominovanými,“ dodala po ukončení regionálního
kola.
Pro porotu bylo i toto regionální kolo velkým
zážitkem. „Je obdivuhodné, jak trefně a přesvědčivě
dokážou žáci vystihnout vlastnosti, které u svých
oblíbených pedagogů oceňují. A není to jen smysl pro
humor, ale také spravedlivost, náročnost a umění
naučit,“ zhodnotil vystupování dětí ředitel ankety
Slávek Hrzal. Všem zúčastněným Jihočechům popřál
k nominaci také ředitel ZŠ Josef Mráz a starosta
Vacova Miroslav Roučka. Oba shodně potvrdili, že

přihláška do Zlatého Ámose, kterou pro své kantory
mohou poslat pouze žáci základních a středních škol,
je tím největším vítězstvím. Také proto pro všechny
připravila obec i škola bohaté občerstvení včetně

domácího chleba a zákusků, vacovští školáci vyrobili
pro nominované keramické korunky.
Ve středu 11. března se pak uskutečnilo
semifinále 27. ročníku ankety v zrcadlových sálech
ministerstva školství.
(to a ještě mnohem více napsali na stránkách Zlatého
Ámose)

Chovatelův dvorek
Po delší pauze se opět vrá!me k
zajímavému
tématu
plemen
českých holubů. Dalším pěkným
plemenem je český voláč nebo také
český voláč sivý. Jedná se o vzácné
plemeno holuba domácího, patřící
mezi střední voláče. Je to
především užitkový holub. Je dobrým letcem se
schopnos! polaření. Tvarem těla i velikos! se podobá
českému stavákovi. Hruď by měl mít širokou s voletem
hruškovitého tvaru, v dolní čás; jen mírně
podvázaným. Od zmíněného českého staváka se liší
především zbarvením. Chová se v sivé barvě. Toto
zbarvení, označované taky jako ledové, patří do řady
základní černé pigmentace. Opeření těla je téměř bílé,
ledově šedé s olověným nádechem a stříbrným
leskem. Pruhy na křídlech nebo kaprování jsou černé.
Chovaných kresebných rázů je jen několik, český voláč
sivý se chová v kresbě černohroté, ;to ptáci mají
černé letky, nebo bělohroté, kdy mají holubi aspoň

některé ruční letky bílé. Černohro! a běhohro! holubi
mohou být dále pruhoví, kdy jsou přes křídla

protažené dva užší tmavé pruhy, nebo kapra!, s
pravidelným kaprováním na š!tech křídel.
Jaroslav Kubát

