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PANÍ UČITELKA  
LUDMILA CHUMOVÁ 

 OSLAVILA 100. NAROZENINY 
 

 Číslo, kterého se nedočká jen 
tak někdo. Věk více než úctyhodný, ale 
neméně krásný. Paní Ludmila 
Chumová přišla do Vacova z Pro'vína 
1. 9. 1942 jako svobodná učitelka 
Ludmila Hančurová. V únoru 1948 se 
zde vdala za Jana Chuma, syna 
majitele restaurace U Hrnečků. A 
v témže roce se jí narodil syn Honzík. 
Vacov se stal nejen jejím domovem, 
ale i místem, kde si naplnila svoji 
pracovní kariéru. Jako dlouholetá 
učitelka první třídy naučila číst a psát 
několik místních generací. Svou 
dlouholetou práci na zdejší škole 
ukončila 30. 6. 1981 po 39 letech 
svědomité práce, za kterou dostala i 
'tul Vzorná učitelka.  Prozradila nám, 
že práce s dětmi ji velmi těšila. 

 V současné době je klientkou 
Domova pro seniory v Kůsově. Ve 
svém volném čase, který má teď 
všechen na světě, se nejraději věnuje 
luštění křížovek, čtení čehokoliv a 
sledování televize. Služby, které jí jsou 
poskytovány, si nemůže vynachválit, 
jen jí občas schází rodina, která pro ni 
byla vždy nejdůležitější.  

 Dosažením tohoto milníku se 
tak paní Chumová zařadila do 
výjimečné společnos', neboť proza<m 
jsme mezi vacovskými obyvateli 
evidovali pouze jedno další jméno, 
které dosáhlo hranice 100 let věku. 
Věříme, že letošní jubilantka bude 
ještě dlouhý čas zdráva a svým elánem 
při překonávání velmi závažné nemoci 
v mladších letech mo'vovat všechny 
ve svém okolí. 

 V pondělí 17. 5. 2021 v 
odpoledních hodinách, za dodržení 
přísných hygienických podmínek, 
popřál čilé oslavenkyni   starosta obce 
Vacov Miroslav Roučka a zastupitelka 
Pavla Valtová. Paní učitelce předali 
ky'ci rudých růží a dárkový balíček, ve 
kterém mohla najít mimo jiné i její 
oblíbené křížovky. Při  velmi milém 
rozhovoru všichni společně vzpomínali 
na její bývalé kolegy z učitelského 
sboru, na to, jak začínala učit ještě ve 
staré škole a často vypomáhala i v 
rodinné restauraci.  

 Paní Chumová byla za tuto 
návštěvu velice vděčná a posílá 
pozdravy všem svým bývalým žáčkům 
a občanům Vacova. Děkuje též za milé 
překvapení, které ji potěšilo.  V neděli 
16. 5. 2021 jí obec Vacov  nechala 
zahrát písničku na Českém rozhlase 
České Budějovice. 

  

Pavla Valtová 

Upozornění  

 

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU 

Upozorňujeme občany,  
že ve dnech   

18. 6. až 20. 6. 2021        
 je možno shromáždit  

pouze železný šrot    
na obvyklých místech  v obci. 
Odvoz šrotu bude proveden 

ve dnech   
21. 6. až 22. 6. 2021.         

Odvoz těžších předmětů je 
možno dojednat na tel. čísle 

388 323 755. 
 

SBÍRKA DIAKONIE 
viz str. 8 
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Z činnosti OÚ 

Dne 30. 3. 2021 proběhlo 11. zasedání Zastupitelstva 
obce Vacov. Přítomno bylo všech 15 zvolených 
zastupitelů. Na programu byly tentokráte převážně 
výstupy stavební komise následně projednané radou 
obce. 
 

• Bod č. 3 se týkal plánované II. etapy půdní 
vestavby v budově ZŠ ve Vacově. Starosta 
seznámil zastupitele s podstatnými fakty tohoto 
záměru. Před více než čtyřmi  lety byla zpracována 
projektová dokumentace na komplexní přestavbu 
půdních prostor v budově ZŠ, včetně zřízení 
učeben, kabinetních prostorů, sociálního zázemí 
apod. Celá tato finančně velmi nákladná akce byla 
následně rozdělena do dvou etap. V minulém roce 
se realizovala I. etapa, která zejména zahrnovala 
úpravu krovu a stropní konstrukce, včetně řešení 
sta'ky s ohledem na plánované využi< tohoto 
prostoru.  Provedeno bylo zateplení, kompletní 
výměna střešní kry'ny, včetně podkladních prken 
s izolacemi atd. Přivedeny byly též potřebné sítě 
(voda, kanalizace, topení). Jednalo se o technicky 
velmi náročné práce za v podstatě neomezeného 
provozu školy. Na tuto akci v hodnotě 8 mil. Kč 
byla získána dotace ve výši  6,4 mil. Kč.  

 II. etapa zahrnuje výstavbu vlastních učeben a 
 dalšího s <m souvisejícího zázemí. Součás< je i 
 potřebné vybavení těchto prostor. Tato II. etapa 
 je rozpočtově ještě nákladnější než první.  
 Po diskuzi k tomuto bodu zastupitelé schválili: 
 a)  Inves'ční záměr projektu "Rozšíření 
 výukových a kabinetních prostorů"  a  předložení 
 žádos' o dotaci do 8. výzvy MF ČR. 
 b) Realizaci tohoto projektu za předpokladu 
 získání dotace z MVČR. Dále spolufinancování 
 výdajů projektu, které nebudou kryty dotací (v 
 případě jejího získání) z rozpočtu obce Vacov. 
 c)  Zadávací dokumentaci na tuto zakázku. 
 d)  Komisi pro posouzení předložených nabídek 
 ve složení: Fran'šek Hůle, Vladimír Chum, Mgr. 
 Jindřich Štěpánek, MVDr. Michal Roučka, Mgr. 
 Pavlína Kopáčiková. 
 Následovalo usnesení, ve kterém zastupitelé 
 pověřili radu obce vyhodno't nabídky na tuto 
 akci. 
 
• V dalším bodě byly projednány výstupy stavební 

komise, které se týkaly územního plánu, prodeje 
nemovitos< (pozemků), darování nemovitos', 
koupě nemovitos' (viz zápis na stránkách obce). 

 
• V bodě různé starosta informoval zastupitele o 

současných ak'vitách  obce (přípravě projektů, 
zahájených pracích atd.). 

 Při diskuzi byl vznesen požadavek na instalaci 
 laviček u Vlkonického rybníka (krásné prostředí 
 na posezení a relax). Starosta odpověděl, že 
 masivní lavice a stůl již připravuje lesní 
 hospodář. 
 
 Další informace: 
 

• V současné době probíhá přístavba obecního sálu. 
Rozsah stavebních prací není rozhodně 
zanedbatelný. Po dokončení dojde k zásadnímu 
vylepšení zázemí pro veškeré akce v tomto 
obecním zařízení. Doufejme, že již v nejbližší době 
bude po nucené pauze provoz opět  nastartován. 

 

• Nabídky na provozování "Kempu Rohanov" 
předložili tři zájemci (včetně předchozí 
provozovatelky). Tito uchazeči byli následně 
přizváni k osobnímu pohovoru s ustanovenou 
komisí ve složení: Pavla Valtová, Mgr. Pavlína 
Kopáčiková, Mar'n Moutelík a Milan Pilný a Mgr. 
Jindřich Štěpánek. Po pohovoru následovalo 
hlasování. Čtyři členové komise upřednostnili 
nabídku Mar'ny Garšicové a Jakuba Kočího. S 
těmito uchazeči byla následně uzavřena pachtovní 
smlouva. 

 Při této příležitos' je potřeba poznamenat, že o 
 provozování takovýchto služeb nemají občané z 
 naší obce  v podstatě  žádný  zájem.  Zato je  
 řada  dotazů,  zda  bude  někdo  kemp,  
 restauraci  případně jiné  služby provozovat. 
 Může však přijít doba, kdy nebudou mít zájem 
 ani ' řekněme "přespolní" a tyto  služby tu 
 prostě nebudou.  Nad  <m  by  se měla zamyslet 
 především "mladší generace".  Služba občanům 
 bývá často nevděčná, ale vždy byla, je a bude 
 potřebná. 
 
• V nejbližší době budou zahájeny práce na 

rekonstrukci sběrného dvora "Šáry", na 
vodovodu a místní komunikaci v Benešově Hoře 
a dále na výměně topného zdroje na OÚ ve 
Vacově.  
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• Největší akce v tomto roce, s přesahem do roku 
příš�ho, bude II. etapa revitalizace náměs� ve 
Vacově. O tomto záměru již byla ve zpravodaji 
zveřejněna řada informací. Touto záležitos� se 
mimo jiné vícekrát zabývala i předchozí 
zastupitelstva.  Obec vypsala architektonickou 
soutěž na zpracování návrhu komplexní 
rekonstrukce tohoto prostoru. Zadány byly 
rámcové požadavky na tento projekt. Návrhy 
dodali tři oslovení architek(. Ty pak představili 
ustanovené komisi a odpovídali na dotazy 
jednotlivých členů. Jako vítězná byla 
vyhodnocena studie, kterou zpracoval STA, 
projektový ateliér, v.o.s. Strakonice. Následovalo 
vyhotovení projektové dokumentace, vyřízení 
stavebního povolení a následně pak vysoutěžení 
dodavatele této akce. Určitým handicapem však 
bylo, že neexistoval (nebyl vypsán) dotační 
program, jehož podmínky by tento projekt 
naplňoval. Určitá šance vyvstala až v tomto roce. 
Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje byl 
zřízen Krajský inves(ční fond. Ten byl právě určen 
na podporu inves(čních akcí v Jihočeském kraji. 
Do fondu bylo uvolněno celkem 200 mil. Kč, o 
které se mohly ucházet města a obce Jihočeského 
kraje. 200 milionů Kč rozhodně není malá částka, 
avšak vzhledem k počtu měst a obcí, stejně tak 
dnešním cenám stavebních materiálů a 
stavebních prací bylo jasné, že těžko bude možné 
uspokojit všechny žadatele. Naší určitou výhodou 
bylo, že jsme měli zpracovanou projektovou 
dokumentaci, vydáno stavební povolení a 
vysoutěženého dodavatele. Celková technická 
připravenost byla mimo jiné také jedním z 
důležitých posuzovaných kritérií.  Díky této 
připravenos( jsme mohli ihned po otevření 
programu zaslat elektronicky žádost se všemi 

požadovanými dokumenty. Ta byla na KÚJčK 
evidována pod číslem 1. Projekty po uzavření 
výzvy posuzovala ustanovená komise a závěrečný 
schvalovací proces provedlo zastupitelstvo kraje 
na svém zasedání dne 20. 5. 2021. V okrese 
Pracha(ce bylo z tohoto programu podpořeno 6 
projektů, a to v celkové výši 24.800.000,- Kč. 
Podpořen byl i náš projekt "Revitalizace náměs� - 
II. etapa", a to částkou 10 mil. Kč. Vzhledem k 
tomu, že celkové náklady (včetně DPH) se 
pohybují málo pod 30 mil. Kč, jedná se o "velmi 
příjemnou finanční injekci". Potřeba je také 
poznamenat, že v průběhu více než 4 let od 
zpracování projektu se cena navýšila řádově o cca 
30 %. Takový je současný trend ve stavebnictví a 
nejen v něm. Poklesl i zájem o realizaci ze strany 
stavebních firem. Dříve se do výběrového řízení 
na zhotovitele přihlásilo 10 i více uchazečů, dnes 
je zájem nesrovnatelně menší. Stavební práce 
budou zahájeny neprodleně po vyřízení 
nezbytných doprovodných formalit.  

 
 Upozornění pro občany: 
 
• Obec Vacov ukončila smlouvu na umístění 

kontejnerů na oděvy v prostoru autobusového 
nádraží (totéž učinila i Jednota Vimperk - 
kontejner u Coopu). K tomuto kroku bylo 
přistoupeno z důvodu, že firma  nezajišťovala 
vývoz, oděvy se hromadily na zemi kolem nádob a 
obec pak byla nucena je odvézt do sběrného 
dvora. Mnohdy se jednalo o ošacení, které by 
mohlo posloužit potřebným. Obec se proto vrá(la 
k předchozímu způsobu, a to soustředění oděvů 
apod. na autobusovém nádraží a poté jejich 
předání Diakonii Broumov. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

Informace Ministerstva dopravy 
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Senátor Tomáš Fiala ve Vacově 

 Tchaj-wanský výrobce Autoland po loňské 
návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila daroval do 
České republiky pět výrobních linek na respirátory. 
Češ� senátoři tehdy navš�vili Tchaj-wan k nelibos( 
Číny, která ostrovní zemi považuje za svou vzbouřenou 
provincii. Čtyři výrobní linky na respirátory fungují v 
Praze Kunra(cích a pátá je v provozu ve Zlíně. Tyto 
linky vyprodukují 5 milionů respirátorů za měsíc a pro 
jejich výrobu se používá výhradně český materiál.  

 Pět procent respirátorů z darovaných linek je 
určeno na charita(vní účely. Na přelomu března a 
dubna dorazily první výrobky z těchto linek do Senátu s 
cílem předat je dále potřebným.  

 Dne 5. 5. 2021 přivezl pan senátor Tomáš Fiala 
respirátory i do Vacova. Věnovány byly do domu 
s pečovatelskou službou. Po delší pauze (cca dvou 
volebních obdobích) zavítal zvolený senátor za náš 

obvod i k nám do Vacova. Je chvályhodné, že poli(k 
myslí na své voliče i mimo volební kampaň.  

 
Pavla Valtová 

 

Rallye Šumava letos znovu zavítala  
na Vacovsko 

 Vloni musela Rallye Šumava vynechat kvůli 
„covidové“ pandemii. Letos se sice vrá(la, ale bohužel 
stejně jako jiné sportovní událos( oficiálně bez diváků. 
Na startu nechyběl nikdo z širší české špičky a pořada-
telům se povedlo vrá(t rychlostní zkoušky na některé 
legendární úseky na Klatovsku, které jsou známé 
z dávné minulos(. Souběžně se jela i tradiční Historic 
Vltava Rallye. 

 Mezi stálice šumavské rallye patří už i rychlostní 
zkouška Strašínská, která je v posledních letech pro 
Vacováky nejbližším dějištěm. Tzv. „vrbická kosa“, od-
bočení ze silnice vedoucí z Malče směrem do Zálesí, jež 
se nachází kousek za Vrbicí, má na mapě českého rally-
sportu již vybudované své jméno. 

 55. ročník nejstarší rallye na českém území vy-
hrál letos již bez tovární podpory Jan Kopecký. Druhé 
místo si ze Šumavy odvezl po těsném souboji příbram-
ský Jan Černý před tře�m Filipem Marešem ze středo-
českých Semčic. Rozdíl mezi nimi v cíli byl po více než 
150 měřených kilometrech pouhých 0,3 vteřiny. Mla-
doboleslavský vůz Fabia Rally2 Evo obsadil kompletní 
stupně vítězů. 

 Druhé místo okupoval do sobotního večera Plze-
ňák Václav Pech. Právě na druhém průjezdu dlouhé 
Strašínské se ale rozpadla výfuková turbínka na turbu 
jeho závodního speciálu Ford Focus WRC. Kusy turbíny 

následně prolétly výfukovým potrubím až do katalyzá-
toru, kde poškodily další komponenty. Pech nabral 
velkou ztrátu, ale podařilo se mu dojet se závadou až 
do servisní zóny v Janovicích nad Úhlavou. Následovaly 
staros(, aby bylo turbo dostatečně vychlazené těsně 
před�m, než se v servisu mechanici pus� do jeho vý-
měny. Ti však předvedli doslova koncert, turbo 
v předepsaném čase vyměnili a Pech v neděli dokončil 
jako devátý. 

 Místní tým Voldřich Motorsport musel na po-
slední chvíli svůj start na Rallye Šumava odvolat kvůli 
technické poruše na jejich Mitsubishi. 

 

Text a foto: Lukáš Chum  

www.I-Motorsport.cz, 
www.lukaschumphotoshoots.com) 
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Ze školy 

Rok s pandemií v ZŠ a MŠ Vacov 
 

Vážení čtenáři,  
 již rok Vás nemůžeme informovat o dění ve škole, 
o úspěších našich žáků, ani zásobovat fotografiemi ze 
školních akcí. V průběhu posledního roku byla školní 
budova po většinu času spíše prázdná. Občas jsme v ní 
sice mohli přivítat alespoň pár dě�, ale místo plánování 
nejrůznějších akcí, organizujeme ve škole provoz na 
základě neustále se měnících doporučení a manuálů 
ministerstva školství i zdravotnictví. Pokusíme se Vám 
tedy přiblížit, jak probíhá školní život v době pandemie. 

 V březnu roku 2020 byla škola náhle uzavřena. Pro 
všechny tak nastala nová a neobvyklá situace. Ve škole 
jsme si nastavili jednotná pravidla výuky na dálku a již 
koncem března jsme realizovali první videokonferenci. 
Vzdělávání na dálku nikdy nemůže nahradit přímý kontakt 
žáka a učitele, ale v současné situaci jsme museli být 
vděční za moderní technologie, které nám umožnily 
alespoň online setkávání s žáky. Výuku na dálku jsme se 
snažili realizovat tak, aby žáci neseděli 8 hodin u počítače. 
Část učiva byla zadávána dopředu jako vlastní příprava 
žáka, další vzdělávací ak(vity se uskutečňovaly při online 
hodině s učitelem. I v době, kdy neprobíhala online výuka, 
byli naši učitelé k dispozici a prak(cky neustále podávali 
žákům zpětnou vazbu. Chtěl bych při této příležitos( 
opravdu pochválit naše pedagogy, jakým způsobem se se 
všemi novinkami při výuce na dálku popasovali. Velký 
respekt si zaslouží i většina rodičů. Uvědomujeme si, že 
situace v některých rodinách není jednoduchá, i přesto 
nám rodiče pomáhali se vzděláváním svých dě�. Při 
poděkování nesmíme zapomenout i na provozní 
pracovníky. Kuchařky vaří denně pro cizí strávníky a 
služeb naší kuchyně využívá i řada rodičů. Uklízečky a 
školník neustále dezinfikují, větrají nebo provádějí 
generální úklid prostor školy. 

 O prázdninách v létě 2020 jsme ve škole nezaháleli. 
V rámci jednoho z projektů byly zakoupeny notebooky 
pro učitele a ze starších strojů jsme vytvořili „zápůjční 
fond“. V současné chvíli je kolem 10 notebooků 
zapůjčeno v rodinách. Ve škole není ani jediný žák, který 
by byl úplně mimo systém a distanční výuky se nemohl 
účastnit. Na prvním stupni máme od prázdnin nově 
zrekonstruované toalety a několik tříd dostalo novou 
podlahu a výmalbu. Ještě na podzim probíhala ve škole 
rekonstrukce půdních prostor a střechy. Zde bychom 
chtěli poděkovat obci Vacov za zpracování projektu a 
realizaci celé akce. Nyní je zpracován projekt a podána 
žádost na druhou etapu rekonstrukce, při které by mělo 
dojít k vytvoření nových podkrovních učeben a kabinetů.  

  V září se nám podařilo ve škole přivítat 21 
prvňáčků a do lavic mohli usednout i ostatní žáci. Na nový 

školní rok jsme připravili celou řadu kroužků, školních 
akcí, projektových dnů. Ve spolupráci s Národním parkem 
Šumava jsme chtěli realizovat akce pro žáky napříč 
ročníky. Domluvená byla také spolupráce s firmou Rohde 
& Schwarz na projektových dnech s elektrotechnikou. 
S MAS Šumavsko jsme měli v plánu podniknout několik 
výletů do různých vzdělávacích ins(tucí. Ovšem prezenční 
docházka do školy opět netrvala dlouho. Od října už jsme 
zase začínali s distanční a rotační výukou. Tento stav trval 
až do května a všechny plánované akce jsme odsunuli na 
neurčito. 

 Pandemie nás pos(hla i v mateřské škole. Během 
školního roku jsme museli dvakrát uzavřít provoz 
z důvodu potvrzení nákazy. Po tře� byl provoz MŠ 
přerušen na jaře z rozhodnu� vlády. I zde chceme 
poděkovat všem zaměstnancům za jejich obětavou práci 
a také rodičům, kteří s námi vzorně spolupracují.  

 V průběhu roku jsme se soustředili nejen na 
zajištění online výuky, ale i na realizaci různých dotačních 
příležitos�. I přes neúčast žáků ve škole se nám podařilo 
dokončit projekt Šablon II. V rámci tohoto projektu jsme 
nyní vybavili většinu učeben projektorem a podařilo se 
doplnit i některé vybavení školních kabinetů. Ve 
spolupráci s MAS Šumavsko aktuálně řešíme nákupy 
polytechnických pomůcek do mateřské školy a vybavení 
pro podporu čtenářské gramotnos( do základní školy. 
Zpracovali jsme projekt Šablony III a naše žádost nám byla 
schválena. Na realizaci tohoto projektu budeme od září 
2021 čerpat přes 700 000 Kč. Žádost o dotaci jsme podali 
také do výzvy „letní kempy“. O prázdninách budeme 
pořádat dva příměstské tábory pro dě(. Pokud bude  
naše žádost úspěšná, budou mít dě( tento tábor 
kompletně zdarma. V dubnu a květnu 2021 proběhly 
zápisy do školy a školky. Od září by tak do školy mělo 
nastoupit 16 prvňáčků a ve školce přivítáme kolem 20 
nových dě�.  

 Tento článek je psán v době, kdy se nám do školy i 
školky konečně vrá(ly dě(. Pevně věříme, že tento stav 
do konce školního roku vydrží a i v září přivítáme všechny 
naše žáky zpátky ve školních lavicích.  

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele 



 
 

POUŤ SVATÉHO ANTONÍNA NA JAVORNÍKU 
12. - 13. 6. 2021 

Srdečně vás zveme na tradiční pouť na Javorníku, která má již dlouholetou 
historii. Její datum je odvozen od svátku sv. Antonína, kterému je zasvěcena 

kaplička na Javorníku.  
 
Dvoudenní pouťový program:  
v sobotu od 10.00 hod. mše svatá u kapličky. Dále se můžete těšit na stánky s 
tradičními výrobky a od 16.00 hod. na tradiční pouťový turnaj v kopané. Sobotní 
večer zakončí cca od 20 hod. venkovní pouťová diskotéka.          
V neděli je již tradičně od 10.00 hod. turnaj ve staročeské hře "Tlučení špačka", 
do které se můžete také zapojit. 

 

***** 

LETNÍ KONCERT U KAPLIČKY 
v neděli 11. 7. 2021 od 18 hod. u kapličky sv. Antonína. 

Vstupné 150,- Kč. 
Na letošním letním koncertu u kapličky sv. Antonína zahraje  

Jihočeská filharmonie - Collegium 1066 m.n.m.  
ve složení Magdaléna Klárová - hoboj, Mar(n Týml, Kristýna Hodinová - housle, 

Eva Horváth - viola, Lenka Týmlová - violoncello, Theodor Ditrich - kontrabas. 
Poslechnout si můžete díla W. A. Mozarta, B. Mar(nů, A. Piazzolly a další.  

 
 

***** 
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ - letní kino 

Ve dnech 15. - 18. 7. 2021  vždy od 21.30 hod.  
na louce u sochy Karla Klostermanna.  

Vstupné dobrovolné - na charita(vní účely. 
 

Program: čtvrtek 15. 7. - Mlsné medvědí příběhy 
  pátek 16. 7. - 3Bobule 
  sobota 17. 7. - 30 let kinematografu a Havel 
  neděle 18. 7. - Meky 

 

***** 

SK Vacov zve na 

VIII. VACOVSKÉ FOTBALOHRANÍ  
v sobotu 24. 7.  2021 od 15.00 hod.  

 

***** 
VAVŘINECKÁ POUŤ VE VACOVĚ 

7. - 8. 8. 2021 
Bližší informace o programu a místech konání jednotlivých vystoupení 

(vzhledem k započatým pracím na II. etapě rekonstrukce náměs�) 
budou upřesněny na plakátech a v příš�m čísle Vacovského zpravodaje. 

 

Všechny připravované akce se uskuteční v případě, že jejich konání bude v souladu s 
nařízeními Vlády ČR a za všech předepsaných hygienických podmínek.  
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Nové knihy 
FranSšek Roučka 
Žil jsem mezi zvířaty 
O životě a práci vacovského 
veterináře MVDr. Fran(ška 
Roučky 
 

Alena Mornštajnová 
Listopád 
 
Michaela DuTová 
Zápisník abs(nentky      
 
 

VlasSmil Vondruška 
Strana štěs� 
Křišťálový klíč IV. díl 
 

Petr Neužil 
V zákulisí srdce 
 

Vladimíř Šindelář 
Kriminální příběhy ze staré 
Šumavy 3. a 4. díl 
 

Shari Lapena  
Její konec 
 

Anne Jacobsová 
Nebe nad Kilimandžárem 
Kavárna U Anděla  1. a 2. díl 
 

Josefa Slánská 
Zpráva o mém muži 
 

J. D. Robb 
Totožnost neznámá 
 

Nora Roberts 
Stále v tvém s�nu 
 

Pro děS 
Marci Peschkeová 
Káťa Líbezná 
 

Jim Smith 
Barry Trappney a případ 
zmačkaný krabičky 
 

Roberto SanSago 
Fotbaláci 
 

Giorgie Bergamino 
Proč? Jak? Slavní vědci   

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce Z knihovny 
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Společenská kronika 

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. 

V březnu, dubnu a květnu 2021 oslavili životní jubilea ;to občané:  

Chumová Ludmila Vlkonice - DD                     100 let 

Koubová Růžena Miře;ce 90 let 

Slámová Anděla Miře;ce 90 let 

Hadravová Věra Rohanov 84 let 

Hora Eduard Vlkonice 84 let 

Mašek Jaroslav Lhota nad Rohanovem 84 let 

Patera Fran;šek Vlkonice 84 let 

Růžička Ladislav  Vacov 83 let 

Voldřich Václav Javorník 82 let 

Baumanová Marie Rohanov 81 let 

Mužíková Vlasta Čábuze 81 let 

Skácelová Božena Vlkonice 81 let 

Chum Miroslav Benešova Hora 80 let 

Doležal Jan Rohanov 75 let 

Kováříková Marie Mladíkov 75 let 

Král Josef Vacov 75 let 

Ondráčková Jarmila Benešova Hora 75 let 

Potužník Vladislav Vlkonice 75 let 

Zusková Jarmila Nespice 75 let 

Grabmüllerová Marie Javorník 70 let 

Pšenička Stanislav Přečín 70 let 

Šimmerová Marita Miře;ce 70 let 

Trojan Václav Javorník 70 let 

 

• Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje, 
 po více než čtyřice;leté činnos; veterinárního lékaře ve Vacově a okolí jsem vydal knížku s názvem Žil jsem mezi 
 zvířaty. Tato moje knižní prvo;na je jen malým souborem příběhů, které jsem během studentských let a 
 provozování tohoto krásného povolání prožil. Krátké povídky jsou doplněny fotografiemi a obrázky.  
 Knížka je k dostání v čase ordinačních hodin ve veterinární ordinaci ve Vacově čp. 48. Po jednom vý;sku jsem  
 věnoval Obecní knihovně ve Vacově  a Okresní knihovně v Pracha;cích. 

 

Fran�šek Roučka, Vacov - Vlkonice 48 

 
• Dřevotex Vacov s.r.o. hledá pracovníky do dřevovýroby v provozovně Chvalšovice na stálý pracovní poměr 

nebo brigádu. Nástup možný ihned. Možnost  přechodného ubytování zdarma. Info na tel.: 603 182 895. 
 
• Hotel Rohanov hledá brigádníky i zaměstnance na pozice kuchař, číšník a pomocné práce.  
 Info na tel.: 602 317 376. 

Inzerce a oznámení 
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Chovatelův dvorek 

V tomto příspěvku si představíme 
další pěkné plemeno českého holuba 
- česká bagdeta. Holub s !mto 
zvláštním názvem je poměrně mladé 
plemeno, které bylo na našem území 
vyšlechtěno v první polovině 20. 

stole! z plemene Indian, neboli holub berberský, což 
je původem z orientu importované velmi staré holubí 
plemeno. Tělem odpovídá česká badgeta užitkovým 
plemenům holubů. Středně dlouhé klínovité tělo - 
svažující se záda. Krk středně dlouhý, široká, zmasilá 
hruď dobře vyklenutá. Křídla jsou přitažená k tělu, nad 
ocasem se nekříží. 

 Běháky jsou neopeřené. Hlava je obdobná jako 
u plemen bradavičnatých - silně vyvinuté ozobí, 
nápadné červené široké obočnice. Zobák střední délky 
s hlavou tvoří klín. Barva očí perlová u některých 
barevných variant vikvová. Chová se prak;cky ve 
všech možných barevných i kresebných rázech. Holub 
je to velmi zajímavý a pohledný. Bohužel v okruhu 
našich známých chovatelů není chována, a tak ji na 
našich výstavách zřejmě v dohledné době neuvidíme. 
Takže alespoň pár obrázků k našemu článku. 

Jaroslav Kubát  

Inzerce 

  

 


