
Výročí v červenci 

 
5.7.863 – Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. 
 
6.7.1415 – Podle rozhodnutí kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto 
kacíř upálen na břehu Rýna. 
 
14.7.1420 – Bitva na Vítkově skončila vítězstvím husitů vedených Janem 
Žižkou nad křižáckou armádou Zikmunda Lucemburského. 
 
13.7.1463 – Král Jiří z Poděbrad svolal velký sněm všech zemí 
Koruny české, jehož cílem bylo řešit rozpory katolíků a husitů. 
 
4.7.1776 – Americký kongres schválil Deklaraci nezávislosti, čímž 
vznikly Spojené státy americké. Tento den je v USA slaven jako státní 
svátek. 
 
23.7.1871 – V habsburské monarchii byl zaveden jednotný metrický 
systém délkových, plošných a objemových měr a decimální soustava 
vah. Toto opatření př ispělo k normalizaci průmyslových výrobků. 
Přestaly se užívat do té doby obvyklé míry - čárky, vídeňský loket, sáh, 
žejdlík, máz, vědro, korec, kventlík, lot aj..  
 
6.7.1925 – Výročí upálení Jana Husa bylo vyhlášeno státním svátkem 
ČSR. To vedlo ke konfliktu s Vatikánem, se kterým byly odjezdem 
papežského nuncia fakticky přerušeny diplomatické styky. 
 
4.7.1950 – Poprvé vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa. První 
vysílač byl umístěn na nákladním autě americké armády v západním 
Německu. 
 
21.7.1969 – Program Apollo: Neil Armstrong uskutečnil svůj první 
výstup na povrch Měsíce. 
 
1.7.1991 – V Praze byla oficiálně rozpuštěna Varšavská smlouva. 

(http://cs.wikipedia.org) 
 
 
 

 

Číslo 6 
23. června 2015 

 

Uvnitř tohoto vydání: 

 
Z obecního úřadu  
a knihovny   2-3 
 
Ze školy    4-5 
    
Z knihovny    
Pozvánky na akce  6 
 
Společenská kronika   
Inzerce   7 
 
Chovatelův dvorek   
Inzerce   8 
 
 

 

 Všem občanům 
přeji krásné léto, 

samé hezké zážitky 
z dovolené, ničím 

nerušený odpočinek   
po celoroční práci        
a šťastný návrat             

z cest. 
Miroslav Roučka, 

starosta obce                                                                                                              



Z obecního úřadu 

Výlet seniorů po Šumavě 
 Pro putování po Šumavě je počasí opravdu důležité. A když si tady déšť umane, že bude pršet, 
je nekonečný. Tentokráte nám ale celkem přálo, pršelo několik dní před výletem. Ve čtvrtek 
28.5.2015 se ale obloha rozjasnila a ukázala nám svou lepší tvář. A tak jsme vyrazili. Čekala nás cesta 
do Hartmanic, zde jsme přibrali pana Vladimíra Frenzla - průvodce, který zná tuto oblast velmi 
důkladně i s její dávnou historií.  
 První zastávkou byla židovská synagoga v Hartmanicích. Následovala Dobrá Voda s kostelem 
sv. Vintíře, ve kterém je instalován skleněný oltář, Křížová  cesta, ambon, oltářní stůl, Betlém a socha 
sv. Vintíře. Vše je z dílny výtvarnice Vladěny Tesařové ze Zbraslavi. Je zde také studánka s údajně 
léčivou vodou. Další naše cesta vedla na Prášily. Pan průvodce nám přiblížil pohnutou historii této 
oblasti, zima nás však rychle zahnala do místní hospůdky na oběd. Odpolední sluníčko příjemně hřálo 
při dalším výstupu, a to u IC Rokyta. Posledním navštíveným místem pak byl hradlový most přes řeku 
Vydru v Rechli, který zachytával soustavou tyčí plavené dřevo a směroval je do Vchynicko-
tetovského plavebního kanálu. 
 A teď už zbývá jediná otázka -  kam pojedeme příště? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pavla Valtová, knihovnice 
 

Vítání občánků 
  V neděli dopoledne 14.6.2015 jsme v obřadní síni OÚ Vacov přivítali nové občánky. Tentokrát 
samé kluky – Patrika Nového z Milíkova, Antonína Ptáčka ze Žára, Vojtěcha Uhlíře a Tomáše 
Pouchu z Vlkonic, Matyáše Prchala a Daniela Bendu z Benešovy Hory. Slavnost zpestř ily svým 
půvabným vystoupením děti z místní mateřské a základní školy. Pověřená zastupitelka Pavlína 
Kopáčiková, která premiérově zastupovala nepřítomného starostu, chlapečky, jejich rodiče i ostatní 
příbuzné slavnostně přivítala. Po podpisech rodičů do pamětní knihy předala tradiční hračku od 
sponzora, pamětní knížečku pro miminka, kytičku a finanční příspěvek mamince. 
 Tato slavnost se v naší obci těší neustálé pozornosti  a rodiči je vítána. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Blatná, matrikářka 
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Pasování prvňáčků na čtenáře 
  

Máme nové čtenáře!!! Ve středu 3. června 2015 proběhla 
v zasedací místnosti obecního úřadu velká čtenářská slavnost. A o co 
šlo? Prvňáčci ze základní školy přišli složit zkoušku ze čtení. A 
nebyli sami. Podpořit je přišli rodiče, prarodiče i pan ředitel ZŠ a MŠ 
Vacov Mgr. Josef Mráz. Po složení této zkoušky je čekal ještě 
čtenářský slib, př i kterém děti slíbily, že se budou o knížky pěkně 
starat a budou pilně číst. A pak přišla slavnostní chvíle, kdy je rytíř 
Marek z Písmenkového království pasoval na opravdové čtenáře. 
Děti si odnesly nejen krásný zážitek, ale i čtenářský průkaz do 
knihovny, knížku Odemyky zamyky od Jiřího Žáčka, která vyšla 
díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a malou 
sladkost, aby to čtení bylo co nejsladší. Knihovnice pak ještě 
všechny nové čtenáře označila plackou s textem „Už jsem čtenář“, 
aby opravdu všichni věděli, že malí žáčci už skutečně umí číst.  
Pasování neunikla ani třídní učitelka prvňáčků Mgr. Eva Štěpánková. 

Všem šikovným čtenářům přejeme, ať se jim písmenka 
skládají jen do těch nejkrásnějších příběhů!!!  

  
Pavla Valtová, knihovnice 

5.7.2015 Státní svátek 
Den slovanských 
věrozvěstů 
 
6.7.2015 Státní svátek 
Den upálení mistra Jana 
Husa 
 
25.7.2015 II. Vacovské 
fotbalohraní 
 
25.7.2015 Dětská noční 
hasičská soutěž 



Ze školy 

Sběr starého papíru a víček nejen od PET lahví 
  

 V letošním školním roce jsme do sběrných surovin poslali                  
10.618 kg starého papíru. Vítězná třída jela za odměnu do lanového centra na 
Zadově. Děti ze tříd na 2. - 9. místě si pochutnaly na zmrzlině. 
  Martince ze Čkyně jsme i v letošním školním roce nasbírali 12 velkých 
pytlů víček od PET lahví a 5 menších pytlů s kovovými víčky. Všem moc  za 
přinesená víčka děkujeme. Od září budeme ve sběru pokračovat. 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
 

Výlet 9. třídy se změnil v záchranu lidského života 
 

 Vyrazili jsme v neděli  7.6. ve 13:00 z autobusového nádraží ve Vacově. Po cestě jsme zpívali a 
poslouchali písničky. Po malém bloudění jsme konečně dorazili do rekreačního areálu Stará Živohošť. 
Protože bylo krásné počasí, hned po příjezdu jsme se vrhli do bazénu se slanou vodou. V 18:00 byla 
přichystána první večeře, která nás mile překvapila. Měli jsme na výběr ze dvou jídel, vepřo knedlo 
zelo nebo kuřecí plátek s bramborem. Po večeři jsme prozkoumali posilovnu, kde jsme si vše 
vyzkoušeli. V 19:00 nás čekal bowling. I když ho někteří hráli poprvé, byla to zábava. Poté jsme se 
přesunuli do svých pokojů nebo ven prozkoumat terén. 
 Druhý den jsme měli budíček v 7:00 a čekala nás velmi velká a vydatná snídaně.  Protože se nám 
nechtělo jít 8 kilometrů pěšky do kopce k TEPfaktoru, příjemný personál rekreačního střediska nás tam 
odvezl. Při prvním pohledu na TEPfaktor jsme se zhrozili, jelikož to zvenku vypadalo jako rozpadlá 
továrna, ale uvnitř opak byl pravdou. Po seznámení s pravidly jsme začali plnit různé úkoly. Po 
otevření několika dveří jsme zjistili, že to nebude nic lehkého. Čekaly na nás úkoly logické, fyzické, 
úkoly na trpělivost a zručnost. Snažili jsme se být opatrní, ale bez zranění se to neobešlo. V areálu 
jsme strávili náročné čtyři hodiny, pak některá děvčata odjela autem a ostatní čekala pěší procházka 
zpět. Ať už jsme došli nebo přijeli, vrhli jsme se do postelí, kde jsme odpočívali.  
 Jelikož nás to brzy přestalo bavit, šli jsme do restaurace, kde jsme si objednali drink. Když vtom 
se stalo něco, co nikdo z nás nečekal. Výlet se změnil v záchranu života. Pán, který u restaurace 
rozřezával krabici, se nechtěně řízl do tepny na ruce. Místní začali panikařit, ale naše Natka  
zůstala v klidu a pohotově pánovi pomohla. Po půlhodinovém čekání konečně dorazila sanitka. 
Všichni jí za ošetření byli vděční a Natka teď má zážitek na celý život. 
 Pak na odreagování si někteří zaplatili bowling nebo squash. Večer nás čekalo opékání buřtů, ale 
bohužel začalo pršet, proto nám personál opekl buřty v kuchyni.  
 Třetí den jsme hráli dopoledne společenské hry a po dobrém obědě jsme se vydali ve 13:00 na 
cestu domů. Po cestě jsme se ještě zastavili na Památníku Vojna. Tento prostor sloužil jako vězení pro 
politické odpůrce v 50. letech 20. století. Dozvěděli jsme se, jak bylo zde krutě s vězni zacházeno. 
Všichni jsme se zhrozili, jaké hrůzy museli snášet. Poslední zastavení našeho výletu bylo na benzínové 
pumpě, kde jsme se občerstvili a unaveně pokračovali domů. 
 Na výletě se nám moc líbilo a děkujeme paním učitelkám Lence Špejzlové a Lence Fridrichové 
za příjemný zážitek. 

 Žáci 9. třídy 
  
 Chtěla bych Natálku Kopáčikovou ještě jednou velice pochválit za její pohotové jednání při 
takové dramatické situaci, která se odehrála na půdě rekreačního střediska ve Staré Živohošti. 
Naprosto bez zaváhání přiskočila k raněnému muži a bez zmatkování pomohla při ošetření jeho 
poraněné horní končetiny. Nejenže ošetřila ránu, ale zároveň se snažila pána uklidňovat až do příjezdu 
sanitky. Podle místních záchranářů postupovala naprosto profesionálně. Dokázala s chladnou hlavou 
excelentně využít všechny poznatky, které nabyla ve školním zdravotním kroužku. 

     Mgr. Lenka Špejzlová 
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Přečíst, porozumět, poznat svět 
 

 V dubnu roku 2015 vypracovalo vedení ZŠ Vacov žádost v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato žádost byla ministerstvem školství kladně vyhodnocena 
a ZŠ Vacov byly schváleny prostředky ve výši 919 174,- Kč na realizaci projektu. 
 Cílem projektu „Přečíst, porozumět, poznat svět“ je zvýšit kvalitu vyučování zavedením 
čtenářských dílen do výuky předmětu Český jazyk a literatura a zlepšení jazykových kompetencí 
žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU výjezdem na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt.  
 V rámci tohoto projektu proběhne v září či v říjnu 2015 zahraniční pobyt pro přibližně 50 žáků 
ZŠ Vacov. Předběžně je plánován 7 denní pobyt v Londýně plně hrazený z projektu. Na 
přípravě realizace projektu, organizace zahraničního pobytu a programu prohlídky Londýna 
usilovně pracujeme. Více informací bude průběžně uveřejňováno na webových stránkách školy. 

Mgr. Jakub  Vilánek, zástupce ředitele 
 
 

Vystoupení školní družiny, tanečního a pěveckého kroužku 
 
      V pondělí 25. června jely děti vystupovat do Domova 
důchodců v Kůsově. Ve velké místnosti se sešlo kolem 50 
dědečků a babiček a s velkým zájmem sledovali celý program. 
Každé číslo odměnili řádným potleskem, nejvíce se bavili při 
komponovaném programu s názvem „Rok na vsi“, kde děti 
zpracovaly místní zvyky – velikonoční, májové, posvícenské, 
vánoční a masopustní. Líbila se také pohádka „O řepě“ v 
podání dětí ze školní družiny. Na závěr děti rozdaly všem 
přítomným malé dárky, které samy vyrobily ve školních 
družinách. 
      Po vystoupení bylo pro děti připravené pohoštění v 
podobě ovoce a čaje. Domů ještě dostaly na oplátku také dárečky – ručně vyrobené jahelníčky, 
kterými většinou doma obdařily své maminky. 

Mgr. Jana Voldřichová 
 
 

Kdo si hraje, nezlobí 
 

 I v naší škole jsme 1. června oslavili Den dětí. Žáci         
7. – 9. třídy připravili pro menší spolužáky třináct hravých 
stanovišť. Ze šesťáků a páťáků jsme vybrali 13 kapitánů, ke 
kterým byly ostatní děti losováním náhodně přiřazeny. Tím 
vznikla 6 – 7 členná družstva připravena užít si zábavu na 
třinácti připravených stanovištích. Každé z nich bylo jinak 
tematicky zaměřeno (např. „Hádej anglicky“, „Poznej rostlinu 
a zvíře“, „Skákej“, „Házej“, „Pomoz mi“, „Nepřejeď mě“, 
„Slož větu“ a další). 
 Žáci plnili všechny úkoly svědomitě a s nadšením. Velká 
pochvala patří především starším žákům, kteří se zodpovědně 
podíleli na organizaci. 
 Na závěr byli odměněni všichni zúčastnění drobnou sladkostí a poté už jim nic nebránilo 
v tom užít si slunné odpoledne. 

Mgr. Lenka Fridrichová 



Pozvánky na akce: 

  
II. Vacovské fotbalohraní je tady! 

  
Po loňském úspěchu, kdy fotbalovou exhibici navštívilo 2000 diváků, 

je tady pokračování.  
Populární zpěvák a herec Vojta Dyk opět přiváží tým Realu Top 

Praha, který vyzve v charitativním zápase SK Vacov.   
V sobotu 25. července od 14.00 hod. 

se můžete těšit na celou řadu hvězd, atrakce pro děti i bohatý 
doprovodný program.  

Vstupné je 50,- Kč, děti do 15 let zdarma.  
Výtěžek celé akce bude věnován na dobročinné účely.  

Případní sponzoři, kteří by chtěli podpořit celou akci, jsou samozřejmě 
vítáni a mohou se přihlásit u organizátorů V. Hanzlíka a V. Valty  

nebo na tel. čísle 602 168 063. 
 

***** 
SDH Benešova Hora zve  

všechny občany na  
 IX. ročník dětské noční soutěže  

„Memoriál Václava Maurice“  
konaný v sobotu  25.7.2015 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.  
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana JČK Mgr. Jiřího Zimoly. 

 
***** 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Kepler Lars  
Stalker  
Steel Danielle 
Nádherný život  
Cílek Roman 
Holocaust   
Klevisová Michaela 
Ostrov šedých mnichů 
Hayder Mo  
Kůže   
Francis Felix 
Ohrožení 
Nesbo Jo 
Krev na sněhu   
Moriarty Liane 
Manželovo tajemství 
Monyová,Simona 
Citová divočina 
Dirie Waris          
Svítání na poušti  
Váňová Magda 
Zapomeň na minulost  
Viewegh Michal 
Zpátky ve hře 
Steinbeck John  
O myších a lidech   
Roberts Nora     
Žhavý led  
Vondruška Vlastimil 
Přemyslovská epopej  
I.-IV. díl 
Gardner Lisa       
Neboj se    
Hemingway Ernest 
Stařec a moře  
Brezina Thomas 
Případ pro tebe a Klub 
Tygrů 
Kahoun Jiří 
Včelí medvídci a 
miminko   



Stránka 7 

 

Číslo 6,  23. června  2015 

Společenská kronika 

V měsíci květnu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tel.: 388 431 270                        
E-mail:                                    

knihovna@vacov.cz 
Elektronickou verzi naleznete na: 

http://www.vacov.cz/ 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech 
domácností 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 krátit příspěvky           

přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Chumová Ludmila DD Kůsov 94 let 

Klímová Božena Rohanov 88 let 

Koubová Růžena 

Hadrava Stanislav 

Miřetice 

Rohanov 

84 let 

83 let 

Vacík Václav 

Baumanová Marie 

Skácelová Božena 

Čábuze 

Rohanov 

Vlkonice 

81 let 

75 let 

75 let 

Zloch Jan  Přečín 70 let 

Inzerce 

• Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení 
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail: 

projekty.kinkorova@gmail.com 
 
• Provádím podlahářské práce, stěrky, vinyly, lina, koberce a plovoucí podlahy. 

Možnost  dodání materiálu. Tel.: 722 081 585. 
 
• Koupím plechové sudy. Tel.: 777 041 983. 
 
• Prodám palivové dřevo - Vacov. Tel.: 604 812 888. 
 
• Prodám 100 ks zatravňovacích betonových tvárnic 60x40x8 cm (cca 31 m²). Doprava 

možná. Cena 40,- Kč/ks. Tel.: 777 004 033. 
 
• Provádím zednické a obkladačské práce, popř . drobné rekonstrukce.                             

Tel.: 607 869 863. 

• Firma Paradise, která se zabývá úpravami zahrad, hledá pracovní sílu do svého 
kolektivu. Příležitost i pro brigádníky. Bližší informace na tel.: 723 527 440. 

• Prodám nový domek ve Vacově-Vlkonicích. Tel.: 777 041 983. 
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Chovatelův dvorek 
 

 K našemu jarnímu povídání s tematikou holubů už jen na úplný závěr 
nějakou zajímavost. Chov a šlechtění holubů může být i velmi lukrativní 
záležitost. Poštovní holubi - závodníci ze speciálních chovů se prodávají i za 
částky mnoha desítek a někdy i stovek Eur. Tyto chovy jsou především v Belgii a 
Francii a vycházejí z dlouhodobého šlechtění a párování vysoce výkonných 
jedinců. Rodokmeny těchto chovů jsou zdokumentovány zpětně po mnoho 

generací. Jak již bylo zmíněno, jejich prodej je finančně srovnatelný s prodejem dostihových koní. 
Například poštovní holub „ Blue Princ“ byl prodán za 156 000 Eur. Ano, za více než čtyři milióny 
korun. Nejedná se ale o novodobou záležitost. Jsou doloženy historické informace, že již 
v hluboké minulosti byli holubi vysoce ceněni. Ve starém Egyptě, Persii i jinde byly zakládány 
tzv. holubí domy, kde se chovali holubi pro účely posílání zpráv na velké vzdálenosti. I tehdy byli 
výteční jedinci cenné zboží. Válečníci Řecka i Říma měli rovněž chovy holubů, a tak bychom 
mohli pokračovat až do současnosti. Závěrem lze tedy jen zopakovat, že holubaření je velmi 
zajímavá chovatelská oblast i s možností sportovního vyžití a má veliký počet příznivců. My se 
s holuby na nějaký čas rozloučíme a příště se již budeme věnovat jiným, neméně zajímavým 
tématům.  
 Jaro je za námi, jsou nová kuřata, housata a další drůbež. Stejně tak jsou již odrostlí mladí 
králíci, mimochodem, jsou vakcinovaní ve správný čas? I mláďata dalších chovaných zvířat nám 
dělají radost, a tak se můžeme chystat na letní pouťovou výstavu. Rychle se blíží a těšíme se na 
tradiční setkání. 

Jaroslav Kubát 


