
Výročí v červenci 

9. 7. 1357 – Karel IV. položil základní kámen Karlova mostu v Praze. 
 

6. 7. 1415 – Podle rozhodnu� kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto 
kacíř upálen na břehu Rýna. 
 

1. 7. 1903 – Odstartoval první ročník cyklis ckého závodu Tour                
de France. Závod byl založen jako propagační závod novin L'Auto 
(předchůdce dnešního listu l'Equipe). Jejich vydavatelem byl Henri 
Desgrange. Měl být konkurencí pro závod (Paříž – Brest a zpět) 
sponzorovaný listem Le Pe
t Journal a závod (Bordeaux – Paříž) 
sponzorovaný novinami Le Vélo. Nejdříve šlo o téměř nepřetržitý 
vytrvalostní závod. Jezdci spali kolem cest a bylo jim zakázáno přijímat 
cizí pomoc. Nyní je Tour etapový závod rozdělený do mnoha etap, každá 
z nich trvá jeden den. 
 

16. 7. 1923 – Zemřel Karel Klostermann, český a německý spisovatel 
s regionálním zaměřením na oblast Šumavy (* 15. února 1848). 
 

1. 7. 1930 – Československé státní aerolinie uskutečnily svůj první 
mezinárodní let: letadlem Ford 5-AT na lince Praha–Záhřeb. 
 

21. 7. 1969 – Program Apollo: Neil Armstrong uskutečnil svůj první 
sestup na povrch Měsíce. 
 

30. 7. 1971 – FranHšek Venclovský za 15 hodin 26 minut přeplaval jako 
první Čech kanál La Manche. 
 

3. 7. 1977 – Magne cká rezonance byla poprvé užita ke skenování 
lidského těla. 
 

29. 7. 1981 – V Londýně se konala svatba prince Charlese a princezny 
Diany. 
 

26. 7. 1983 – Jarmila Kratochvílová zaběhla v Mnichově dodnes platný 
světový rekord na 800 metrů, činí 1:53,28 minut. 

hMps://cs.wikipedia.org 
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S nadcházejícím 
prázdninovým 

obdobím si dovoluji 
popřát všem 

občanům hezké léto, 
nerušený odpočinek 

na dovolených           
a  bezpečný návrat  

z cest. 
 

Miroslav Roučka, 
starosta obce  

  Vydává obec Vacov   Ročník 34   Registrováno MK ČR E 12486 



    Z obecního úřadu 

Vítání občánků  

 Od posledního podzimního vítání se v našem regionu narodilo 9 děHček (4 děvčátka a 5 kluků), 
které v květnu slavnostně uvítal pan Miroslav Roučka, starosta obce. DěH z mateřské a základní školy 
tradičně akci zkrášlily svým půvabným vystoupením pod vedením paní učitelky Terezy Kovářové. 
Po krátkém projevu a podpisech rodičů do pamětní knihy následovalo předání finančního příspěvku 
od obce, kvěHny a tradiční dřevěné hračky od místního dlouholetého sponzora, firmy MIVA.  Slavnost 
ukončila fotografováním miminek, rodičů i ostatních příbuzných paní Veronika Šťastná. 
Přejeme novým občánkům i jejich rodinám pohodový život provázený samým úsměvem.  
 Na adrese hMp://vero10.rajce.idnes.cz/Vitani_14_05_2017/ jsou všechny fotky z tohoto vítání a 
na hMps://youtu.be/wzk-Ze6UNIs  můžete zhlédnout krátkou prezentaci z akce, kterou připravila paní 
Veronika Šťastná. 

Jana Blatná, matrikářka 
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 Anežka Poláková 

    Ema Dyršmídová                   Jan Bláhovec 

       Josef Hošek 

       Matyáš Petr Pahorecký 

    Adéla Kovačíková 

      Ondřej Šťastný                Nela Kalivodová 

Josef Barnabáš 
Jelínek  



 

Senioři v Klatovech 
 

 Již se stalo tradicí, že začátkem léta organizuje obecní knihovna výlet pro seniory. Tentokráte 
byly naším cílem Klatovy. Město s velmi starou historií a velkým množstvím památek i novodobých 
turis#ckých cílů. Nejde ale navš'vit vše, a tak musí přijít na řadu výběr. Přijet do Klatov a nevidět 
mumie v katakombách nelze. Expozice v katakombách vypráví návštěvníkům příběh barokních 
jezuitských Klatov. Obsahuje dobové lis#ny, historické předměty, modely staveb či dokumentární 
filmy. Využívá také mul#mediálních prvků. V nově zpřístupněných částech jsme viděli hrobku Koců z 
Dobrše, cisternu na vodu i systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt.  
 Na klatovském náměs' naše cesta vedla do barokní lékárny U Bílého jednorožce. V roce 1639 
získal dům  lékárník Tobiáš S#lling. Lékárna se stala později jezuitskou. Její název pochází od bílého 
rohu mořského narvala, pověšeného uvnitř nad vchodem. Ve středověku byl považován za roh 
jednorožce (odtud i název lékárny). Používal se při výrobě mas' a prášků. Zařízení lékárny pochází z 
roku 1773. Provoz lékárny se udržel až do roku 1966, poté byl interiér upraven jako lékárnické 
muzeum. 
 Prohlídky nás náležitě unavily, a tak přišla vítaná pauza v podobě oběda. Trochu posilněni a 
odpoča' jsme navš'vili pavilón skla tzv. Pask s jednou z největších a nejcennějších evropských sbírek 
skla Lötz. Více než 500 kusů šumavského skla z Klášterského Mlýna nás udivilo svou krásou.  
 A pak přišlo něco sladkého  na závěr - výborná zmrzlina na klatovském náměs'. 

 

Pavla Valtová, knihovnice 

 
22. 7. 2017 IV. Vacovské 
fotbalohraní 
 
29. 7. 2017 Noční dětská 
hasičská soutěž 
 

Číslo 6 25. června 2017 Stránka 3 

ČERVENEC 2017 

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

     1 2 

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 

31       



Stránka 4 Vacovský zpravodaj 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 3. 
místo 

 I v letošním školním roce jsme se zúčastnili 
okresního kola dopravní soutěže mladých 
cyklistů v Pracha#cích. Cyklisté prokázali znalos# 
z pravidel silničního provozu, na kole předvedli 
jízdu zručnos#, pod dohledem policistů jezdili na 
dopravním hřiš# a ukázali, že umí poskytnout 
první pomoc zraněným. 
∗ Aneta Lešáková, Mar#na Mlsová, Adam 

Ševčík a Lukáš Mauric nás reprezentovali v 
mladší kategorii a obsadili 4. místo. 

∗ Pěkné 3. místo v kategorii starších 
vybojovali Lucie Rychtářová, Adéla 
Štěrbová, Milan Sliacký a Adam Mészáros. 

Všem děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. 

 
Soutěž hlídek mladých zdravotníků – 

úspěch v okresním kole 
 Po dopravní soutěži jsme jeli do Pracha#c 
na okresní kolo soutěže „Mladý zdravotník“. V 
mladší kategorii nás reprezentovala dvě družstva 
z I. stupně, v kategorii starších družstvo jedno. 
Krásné 3. místo vybojovala děvčata, která byla 
na soutěži poprvé. Z bronzového umístění měly 
Jaroslava Nová, Anna Pšeničková, Natálie 
Marášková, Julie Ševčíková a Terezie Šťastná 
velikou radost. Méně trestných bodů a 
super     2. místo ve stejné kategorii získali Aneta 
Lešáková, Nikola Šturmová, Klára Appeltová, 
Zuzana Matoušová a Jindřich Špejzl. Hlídka na 
prvním místě měla jen o pět trestných bodů 
méně než my:-). 
 Hlídka starších ve složení Klára Čejková, 
Adam Ševčík, Adam Mészáros, Milan Sliacký a 
David Makas  obsadila pěkné 6. místo. Ještě více 
tato hlídka zabojovala v druhé čás# soutěže 
„Mladý záchranář – dokaž, že umíš“, kterou pro 
dě# připravuje Hasičský záchranný sbor 
Jihočeského kraje, a v této samostatné čás# nám 
již 1. místo neuniklo. 
 Všem našim mladým zdravotníkům, kteří 
se c' obstáli v silné konkurenci, děkuji za 
reprezentaci školy. Mamince Jarušky Nové děkuji 
za pomoc při přípravě na tuto soutěž. 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 
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 Fotbalový McDonald’s cup 

 Dne 11. 5. 2017 se náš školní tým chlapců z 1. - 3. tříd zúčastnil okresního kola fotbalového 

McDonald’s cupu školních týmů a to již jubilejního 20. ročníku. Soutěžilo zde celkem sedm týmů, 

rozdělených do dvou skupin. Ve své skupině hrál každý s každým a následně se rozhodovalo mezi 
všemi družstvy o umístění.  
 Náš tým si mezi konkurencí neudělal žádnou ostudu, ba naopak. V semifinále naši porazili 
Šumavské Hoš#ce 3:0 a zajis6li si 7m krásné tře7 místo.  Všichni chlapci dostali bronzové medaile, 
diplom a dohromady jeden překrásný a pro nás velmi cenný pohár. (Na druhém místě byl tým ze 
ZŠ Národní Pracha#ce a první ze ZŠ Smetanova Vimperk). 
 Velkou zásluhu na zdolání pro#hráčů mají jistě fotbalové kvality a výkony našich chlapců, ale i 
podpora a trenérské vedení pana Mar#na Vojáka. Ten nás doprovodil na turnaj a patří mu tak velký 
dík a má nemalý podíl na našem fotbalovém úspěchu.  
Bližší info a foto na hOp://pracha#cky.denik.cz/fotbal_region/vitezem-mladsi-kategorie-mcdonalds-
cupu-je-smetanova-vimperk-20170511.html 

Lucie Švihelová 

 
Výlet předškoláků 

Dě# ze třídy předškoláků poznávaly po celý rok na mnoha vycházkách nejbližší okolí Vacova. 
Přírodu si užíváme skoro každý den, proto jsme náš výlet společně s dětmi tentokrát naplánovali do 
města.  

Výlet se uskutečnil v úterý 23. května. Ráno se všichni plni očekávání sešli na autobusovém 
nádraží ve Vacově. Čekal nás první zážitek, cesta linkovým autobusem do Strakonic. Maminky nám 
zamávaly na rozloučenou, autobus se rozjel a vezl nás za spoustou zážitků. Z autobusu dě# pozorovaly 
známé vesnice, rybník i pole. Zanedlouho už jsme přejížděli most přes řeku Volyňku, železniční přejezd 
a Strakonice byly na dohled. Vystoupili jsme na nádraží, a protože nám už trochu vyhládlo, posvačili 
jsme něco z dobrot, co nám připravila paní kuchařka ve školce. 

Další naše kroky vedly ke strakonickému hradu do Muzea středního Pootaví. Dě# zajímalo vše 
od pravěku po současnost. Prohlédly si staré vykopávky – lidskou kostru, nádobí a pravěké šperky. 
Další expozice představovala školu z předminulého stole', následovalo loutkové divadélko, stará 
světnička, výstava hudebních nástrojů, kterým samozřejmě ve Strakonicích kralují dudy a dudáci. Poté 
všichni statečně zdolali výstup po úzkém schodiš# na věž zvanou Rumpál, aby se nahoře pokochali 
výhledem na město i k našim šumavským kopcům. Po návratu z věže nás ještě čekala prohlídka 
motocyklů, zbraní, papírenských sít, fezů a čepic. To vše se ve Strakonicích donedávna vyrábělo. 

Po prohlídce hradu a muzea, usazení v parčíku na 
lavičkách, jsme si pochutnali na další dobrotě od paní 
kuchařky – na vynikajícím řízku. Lávka přes řeku Otavu 
nás dovedla na Podskalí. Dě# si tady užívaly prolézačky a 
hezké okolí řeky. 
 Sladká tečka v podobě zmrzliny v cukrárně 
samozřejmě nesměla chybět. Pak už jsme museli 
svižným krokem zpět na nádraží. Odpolední autobus nás 
dovezl zpět do Vacova, kde už čekaly maminky a 
ta'nkové, aby si vyzvedli spokojené a trochu unavené 
výletníky. Počasí nám přálo, a že trochu bolely nohy z velkého chození, nikomu nevadilo. 
 Na závěr musíme vyslovit dětem velikou pochvalu za vzorné a slušné chování v autobuse i na 
celém výletě. 

                                                                                                                     D. Čtvrtníková a T. Kovářová  



Pozvánky na akce:  

 
Obec Vacov a ČsOL Vimperk  

vás zvou na  
výstavu zaměřenou k dějinám legionářů od roku 1921.  

Výstava je umístěna v zasedací místnos#  
Obecního úřadu ve Vacově až do 5. 7. 2017. 

Otevřena je v době úředních hodin OÚ. 
 

***** 
IV. VACOVSKÉ FOTBALOHRANÍ 

  
Populární zpěvák a herec, a teď již kmenový hráč SK Vacov, 

Vojta Dyk opět přiváží do Vacova tým Realu Top Praha,  
který vyzve v charita#vním zápase místní SK Vacov.   

V sobotu 22. července 2017 od 14.00 hod. 
se můžete těšit na celou řadu hvězd, atrakce pro dě#,  

skupinu Labyrint a další doprovodný program.  
Vstupné je 100,- Kč dospělí a 20,- Kč dě6. 

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. 
 

***** 
SDH Benešova Hora zve  

všechny občany na  
 XI. ročník dětské noční soutěže  

„Memoriál Václava Maurice“  
konaný v sobotu  29. 7. 2017 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.  
 
 

 
          Pasování prvňáčků na čtenáře 
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Z knihovny 

Nové knihy 
Liane Moriarty 
Sedmilhářky 
Tři přání 
Na co Alice zapomněla 
Poslední výročí 
Robert Bryndza 
Dívka v ledu 
J. D. Robb 
Ruka ruku myje 
Paula Hawkins 
Do vody 
Radka Třeš7ková 
Osm 
Bábovky 
Amy Gentryová 
Dcera někoho jiného 
Jeff Kinney 
Deník malého 
poseroutky 11 
Barbora Vajsejtlová 
Ať jsou velcí zase malí! 

 
 

Vacovský zpravodaj 

Ve dnech  
26. 6. - 5. 7. 2017  
bude knihovna 

uzavřena. 
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Společenská kronika 
 

V měsíci květnu 2017 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 do-
mácnos' 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 

• Pronajmu garsonku ve Vacově, zařízená, měření elektřiny, vody i tepla. Cena 2.000,- Kč. 
Info na tel.: 606 552 961. 

 

• Prodám  akrylátovou  vanu  se  zástěnou,  kotoučovou  pilu  a  náhradní kotouče. Info na 

tel.: 777 151 949. 

 

• Daruji koťata jednotlivě i společně. Info na tel.: 728 105 567.  
 
 
• Vyklízím bytové i nebytové prostory, kanceláře, sklepy i půdy, 

nemovitos> z pozůstalos>.  Info na tel.: 775 076 277. 

 

• Profesionální sekání trávníků s odvozem trávy, zahradnické práce. Poradenství v oblas> 
správy,  ostrahy a prodeje nemovitos'. Info na tel.: 775 076 277. 

Chumová Ludmila DD Kůsov 96 let 

Klímová Božena Rohanov 90 let 

Koubová Růžena Miře>ce 86 let 

Hadrava Stanislav Rohanov 85 let 

Kůsová Růžena DD Kůsov 80 let 

Bošková Veronika Vlkonice 70 let 

Kouba Pavel Vlkonice 70 let 
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Chovatelův dvorek               
 V současné době se česká husa, tak jako mnoho dalších českých plemen, pohybuje 
v pásmu ohrožených - zachraňovaných druhů. Je dokonce v běhu kampaň “Zachraň 
českou husu, sněz ji!“. Akce s určitou mírou nadsázky nabádá konzumenty ke zvýšení 
poptávky po tradiční české huse prodejců drůbežího masa, a 'm sleduje vyvolání 
většího zájmu o její chov. V našich chovech  je česká husa ve dvou verzích - česká husa a 
česká husa chocholatá. Stavbou jsou obě stejné, spíše 

menší. Výkrm trvá déle než u husí brojlerových, výsledkem je 
mnohem kvalitnější maso a menší nároky na výkrm, protože v době 
růstu si husy v dobrých chovných podmínkách nahledají a napasou 
většinu píce a nespotřebovávají krmné směsi. Česká husa je čistě bílá 
v kvalitním peří, zobák a nohy růžové. Houser naroste do hmotnos> 
cca 5,5 - 6,5 kg a husa do hmotnos> 3,5 - 5,5 kg. Housata jsou po 
vylíhnu' krásně žlutá, růstem postupně mírně šediví a následně v 
dospělos> bělají. Husa v době snůšky snese 15 - 20 vajec o hmotnos> 
cca 120g a celkem bez problémů vysedí a odvodí dvoje housata za rok. Sestavení chovného kmene je 
vhodné v rozsahu jeden houser na 2 - 3 husy. Takto sestavená rodina si je pak věrná celkem dost 
dlouho, někdy až sedm let. Takže podpořme zájem o chov českých husí a snězme je! 

Jaroslav Kubát 

       

  Služby centra pro zdravotně pos(žené a seniory 
 Jihočeské centrum pro zdravotně pos>žené a seniory o. p. s.  již 15 let provozuje v Pracha>cích 
Poradnu pro osoby se zdravotním pos>žením a seniory na adrese SNP 559. Kromě poradenství si 
v kanceláři centra mohou občané se zdravotním pos>žením vyzvednout zdarma euroklíče, speciální 
klíče, kterými lze odemknout toalety osazené eurozámky. Klíče fungují po celé EU.  
 Centrum poskytuje svým klientům službu půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 
Půjčovna sídlí na Zlaté stezce 133 a v současnos> nabízí více než 150 pomůcek pro tělesně pos>žené. 
Mezi nimi jsou mechanické vozíky, chodítka, berle a hole, toaletní a hygienické pomůcky, mechanicky i 
elektricky polohovatelné postele včetně an>dekubitních matrací a stolů k lůžkům. Půjčovna disponuje i 
speciálními pomůckami jako jsou pásové schodolezy pro mechanický vozík nebo rehabilitačními 
pomůckami jako je motomed pro ruce i nohy nebo motodlaha pro domácí rehabilitaci kyčelní a 
kolenních kloubů. 
 Zájemci mají možnost si pomůcky vypůjčit na jeden den, až na dobu celého roku. Ceny za 
zapůjčení pomůcek se pohybují od 1,- Kč za den. Výhoda půjčovny spočívá především v tom, že si 
klien> zde mohou vyzkoušet velké množství druhů i typů kompenzačních pomůcek před jejich 
případným zakoupením nebo předepsáním lékařem. 
 Nově si zde lze pomůcky (chodítka, vozíky, sedačky na vanu, nástavce na WC atd.) zakoupit nebo 
objednat na lékařský poukaz. Za'm prodáváme a vydáváme pomůcky firmy DMA. 
 Kromě půjčování kompenzačních pomůcek půjčovna nabízí i další doprovodné služby jako je 
prodej baterií a příslušenství do naslouchadel, prodej pryžových násadců na hole, berle a chodítka,        
a čištění brýlí a tvarovek do naslouchadel v ultrazvukové čis>čce. 
 Další službou, kterou půjčovna nabízí je prodej pomůcek pro nedoslýchavé od firmy Panter 
značky Sennheiser. Jedná se o různé druhy bezdrátových zesilovačů zvuku k televizorům, které 
umožňují uživateli poslouchat televizi či hudbu v domácím prostředí, aniž by rušil hlasitým zvukem své 
okolí. 
 O fungování půjčovny a aktualitách se dále můžete dovědět na webových stránkách: 
www.jczps.cz. Kontakty poradna telefon 388 316 009, půjčovna 723 602 337. 

 
Mgr. Hana Vlasáková, DiS., vedoucí JCZPS o.p.s., pracoviště Pracha$ce 

Vacovský zpravodaj 


