Na Javorníku se závodilo na lyžích
Tradiční Zimní sportovní hry pořádané Tělovýchovným spolkem Javorník
se letos uskutečnily 12. února 2022. Tuto akci zajišťují téměř dvě desítky
dobrovolníků a to zejména pro dě$. Celý den krásně sví$lo sluníčko, byť v
odpoledních hodinách se dos$ ochladilo. U startovní brány a na tra$ vládlo
velké soustředění a napě) se dalo krájet. Naopak atmosféra v cíli byla
uvolněná a přátelská, hodně se zde skandovalo a fandilo.
Díky epidemiologické situaci se do poslední chvíle nevědělo, zda se akce
bude vůbec konat. Covidové i sněhové podmínky byly ovšem příznivě
nakloněny, a tak úderem půl jedné vyjel na trať první malý soutěžící. Jel se
slalom na dvě kola a přihlásilo se sedmdesát čtyři zájemců o medaile, což je
téměř maximální možný počet dle kapacit závodu. Účastníci byli rozděleni do 4
věkových kategorií. Novinkou letošních her byla samostatná kategorie pro ty,
co se rozhodli jet na snowboardu. Nejpočetnější kategorií byla kategorie
Mladší žáci, což svědčí o oblíbenos$ tohoto sportu mezi mládeží od sedmi do
dese$ let. Vůbec nejlepší čas tohoto dne pak zajel Karel Zuska (kategorie
dospělých) v čase 27 sekund a 64 se$n.
Velké poděkování patří Vintr Ski klubu Javorník, bez jehož podpory a
úpravy svahu by se tento sportovní podnik nemohl uskutečnit. Dík patří také
sponzorům, kteří poskytli ceny a občerstvení pro závodníky: Pekárna Vacov,
COOP Jednota ve Volyni, Mi-Ja Javorník. Dále Michalu Appeltovi za kvalitně
provedené ozvučení, a členům týmu časomíry, díky nimž se závod drží na
velmi vysoké úrovni. V neposlední řadě děkujeme všem členům TS Javorník za
pomoc při přípravách a organizaci letošních závodů.
Letošní ročník Zimních her si všichni moc užili a TS Javorník se těší, že se
ve zdraví sejdeme na této sjezdovce opět příš) zimu.
Miroslav Suk
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Z mateřské školy
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VACOV
Zápis dě) k docházce do mateřské školy na školní rok 2022/2023 proběhne
v úterý 10. 5. 2022 od 8:00 – 16:00
v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124.
Do MŠ je nutné přihlásit všechny dě$, které nastoupí k docházce začátkem školního roku 2022/2023 i v jeho průběhu,
z důvodu včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.
Rodiče u zápisu předloží:
- vyplněný 7skopis žádos7 potvrzený od lékaře
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
Tiskopis žádos$ je ke stažení na www stránkách školy nebo je možné si ho vyzvednout v MŠ.
Další informace jsou k dispozici přímo ve školce nebo na www stránkách ZŠ a MŠ Vacov.

Malíčci od podzimu do jara
Uběhlo už mnoho dní od chvíle,
kdy naše nejmenší dě$ nastoupily do
školky. Dovolte nám malé ohlédnu) za
)m, co za tu dobu zažily, naučily se a
měly možnost poznat.
Začátky byly pro všechny první
krůčky do neznáma. Nové prostředí, noví
dospělí i noví kamarádi. Pomalu jsme si
na sebe začínali zvykat, hrát si, trochu
cvičit, zpívat a tancovat. Netrvalo dlouho
a pus$li jsme se odvážně i do výtvarných
činnos). Na konci léta dě$ malovaly a
vyráběly sluníčka, dešťové mraky
s kapičkami, kvě$ny, $skaly $skátky
vyrobenými z jablíček i brambor. Pak už
začínal podzim s dalšími radovánkami a
lidovými zvyky. Malíčci si hráli na draky a
také se je pokoušeli vyrobit. Pozorovali
barevné lis) na stromech a ve školce pak
suchým pastelem vytvořili nádherná
barevná díla. O posvícení nesmělo chybět
tradiční pečení a zdobení hnětýnek.
Samozřejmě nechyběla ani ochutnávka
upečeného. K posvícení patří i pečení
koláčů, u nás byly „pouze“ papírové,
zdobené mákem. Došlo také na výrobu
„Dýňáčků“, kde už se začala ukazovat
šikovnost a samostatnost při práci
s barvou a štětcem. Ve Vlkonicích jsme
nasbírali velkou tašku kaštanů, které se
staly inspirací pro různé hry a tvoření.
Dětem se moc povedli barevní šneci
z kaštanu a modelíny. Všechny činnos$
doprovázely říkanky, zpěv písniček,
cvičení a tancování.
Mnoho času dě$ trávily na
školní zahradě, užívaly si pískoviště,
prolézačky i jízdu na odrážedlech a
tříkolkách. Vyráželi jsme i na procházky
do blízkého okolí. Zajímalo nás prostředí

naší obce – obchody, škola, okolí kostela,
pošta, zašli jsme se podívat i na fotbalové
hřiště a k blízké pekárně. Pravidelně jsme
se chodili dívat na stavbu budovy
informačního centra, dě$ se zajímaly o
všechny stroje, které na stavbě
pracovaly.
Na začátku listopadu přijel svatý
Mar$n na bílém koni. To byl další námět
pro hry a výtvarné činnos$. Pomalu
nastával čas adventu, kdy se všichni
začínali těšit na Vánoce. Do tohoto
období patří i mikulášská nadílka.
Nechyběla ani letos, ovšem nadílku nám
musel nechat Mikuláš za dveřmi, jeho
družinu jsme ani nezahlédli.

Pak
už
nastalo
tvoření
adventních věnců, svícínků z jablíček,
vánočních přání, kapříků a zdobení
stromečku. Velký stromek z papíru zdobil
dveře. Jako zkušení pekaři jsme se opět
pus$li do pečení, tentokrát to byly
perníčky. Procházkou do Vlkonic jsme
došli ke krásnému betlému, kde se dě$
mohly podívat na Ježíška v jesličkách. Se
zájmem
poslouchaly
vyprávění
vánočního příběhu. Naučili jsme se
některé koledy a vánoční písničky a s
chu) a rados) je zpívali.
Setkání po Vánocích ve školce
bylo plné vyprávění.
Dě$ si hrály

s novými hračkami od Ježíška. Naděloval i
ve školce, za)mco my jsme byli doma.
První lednový týden byl ve
znamení Tří králů. Dě$ vyráběly papírové
koruny, vymýšlely cestu, kudy králové
cestovali, zpívaly píseň „My tři králové
jdeme k vám“.
V
zimním
období
jsme
nezapomínali ani na ptáčky a na zvěř.
Vyprávěli jsme si o jejich životě v zimě,
prohlíželi si obrázky ptáků i zvířátek,
povídali si o tom, jak je třeba zvířátkům
v zimě pomáhat. Dě$ sestavovaly a
nalepovaly papírové dílky tak, aby vzniklo
krmítko pro ptáčky a krmelec pro
zvířátka. Venku pozorovaly o$sky
zvířecích stop, snažily se uhádnout, komu
asi patří.
Sněhu letos moc nebylo, přesto
jsme si užili klouzání, bobování,
prošlapávání ces$ček, prohazování sněhu
hrably.
Šatnu našich Malíčků zdobil
velký sněhulák – společné dílo všech dě),
třídu zase kouzelná paní Zima.
V zimě se musíme teple oblékat.
Učili jsme se nejen samostatnos$
v oblékání, ale také jak se které oblečení
jmenuje. Dě$ na něm poznávaly a
pojmenovávaly barvy. Hledaly dvojice
ponožek, „pletly“ rukavice pomocí
provlékání šňůrek, barvami zdobily
papírové čepice.
V březnu už ťuká na dveře jaro.
Vyhlížíme na okolních zahrádkách první
sněženky, na stromech a keřích kočičky a
jehnědy. Přivoláváme jaro zpěvem
písniček a básniček o sluníčku a
ky$čkách. Ovšem zima se jen tak
nevzdává, pozorujeme proměny počasí a
těšíme se, až bude opravdové teplo.
kolek/v učitelek MŠ
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Ze školy
Školní kolo recitační soutěže na
1. stupni
Příchod jara 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.
Žáci si připravovali 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 proběhla třídní kola recitační
soutěže, kdy si ze svých řad zvolili ty

nejlepší recitátory.
Školní kolo soutěže „Dětských
recitátorů“ se uskutečnilo 21. 3. 2022.
Po krátké chvilce poezie, o kterou se
postaraly všechny paní učitelky, a po
představení „vážené poroty“, jsme
mohli začít.

účastnickým listem, ale získali i
zápisník a tužku na zapisování
vlastních veršů.
Všem
gratulujeme
a
postupujícím přejeme hodně úspěchu
v okresním kole soutěže „Dětských
recitátorů“ v Pracha'cích 6. 4. 2022.
Výsledky soutěže:
1. třída (0. kategorie)
1. místo: Jiří Bedlivý
2. místo: Vojtěch Uhlíř
3. místo: Kryštof Wáwrů, Daniel
Roučka

Recitátoři si pro dětské
posluchače připravili krásné básně a
publikum se hned v úvodu rozehřálo
při recitování našich nejmenších.
Porota to neměla vůbec
jednoduché, ale nakonec se jí podařilo
vybrat ty nejlepší, kteří nás všechny
oslnili svým krásným přednesem.
Při medailovém ceremoniálu
byli všichni účastníci oceněni nejen

Březen v základní škole
V průběhu března jsme do školy přijali celkem 6 dě
ukrajinských azylantů. Od začátku jsme pro ně připravili
adaptační režim. UkrajinšF spolužáci mají každý den dvě
hodiny společně a učí se naši řeč. V dalším průběhu dne už
jsou zařazeni do běžných tříd a poznávají tak i nové
kamarády. Za spolupráci při začleňování děF do školy
chceme poděkovat obci Vacov.

Díky skupině ČEZ a jejich projektu „Virtuálně v
elektrárně“ se naši deváťáci přenesli z lavic až do
nejstřeženějších prostor v zemi, do jaderné elektrárny
Temelín. Elektrárnou nás provedli profesionální moderátoři

2. a 3. třída (I. kategorie)
1. místo s postupem: Matyáš Sybera
2. místo s postupem: Daniel Krtouš
3. místo: Aneta Havlanová, Vendula
Kůlová
4. a 5. třída (II. kategorie)
1. místo s postupem: Matěj Špejzl
2. místo s postupem: Andrea Špejzlová
3.místo: Zuzana Uhlířová, Anastázie
Klasová
Mgr. Kateřina Kaskounová

a elektrárenšF exper'. Během přímého přenosu z
interak'vního televizního studia jsme se dozvěděli třeba to,
jak vypadá vnitřek chladicí věže jaderné elektrárny, nebo
proč nosí někteří zaměstnanci žluté kombinézy. Podívali
jsme se také až k jadernému reaktoru a zjis'li, jak takový
jaderný reaktor vůbec funguje. Na závěr exkurze jsme
rozproudili mozkové závity a zasoutěžili si. Na
nejbystřejšího žáka pak čekaly krásné ceny.
V rámci projektu „Kvalitní vzdělávání v ZŠ a MŠ
Vacov“ navšFvil naši školu cestovatel a spisovatel Tadeáš
Šíma. Tento 27letý rodák z Pracha'c cestoval před pár lety
7 měsíců na kole přes Afriku. Poté o svém putování napsal
úspěšnou knihu. S žáky besedoval o své cestě, ukázal
spousty zajímavých fotograﬁí a vyprávěl zajímavé historky a
zážitky.
Měsíce únor, březen a duben se ve škole nesou ve
znamení olympiád. Naši žáci absolvovali školní kola
olympiády z matema'ky, cizích jazyků, dějepisu,
Matema'ckého klokana i recitační soutěž. Nejlepší jedince
jsme vyslali reprezentovat naši školu do okresního kola. A
ani zde se naši žáci neztra'li. Přivezli několik krásných
umístění, například 4. místo v německém jazyce, 6. a 7.
v anglickém jazyce a v Matema'ckém klokanovi jsme
kromě 4., 5. a 6. místa měli hned 12 žáků v nejlepší třicítce.
Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele
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Školní družinky – horké novinky
Letošní školní rok jsme nastoupili
plni očekávání, neboť po roce a půl jsme už
toužili všichni po normálním životě. Na
podzim to ještě moc nevyšlo, různá vládní
opatření nám dost komplikovala naše plány,
ale na jaře už jsme vše rozjeli v plné síle.
Ale vraťme se na začátek. V září
jsme si dopřáli Svatováclavské dovádění za
školou, kde jsme pro dě' připravili hry a
soutěže. Jezdilo se na koni (samozřejmě
papírovém), střílelo se z luku, nechyběl ani
vědomostní kvíz zaměřený na sv. Václava.
Vyvrcholením bylo opékání vuřtů na stálém
ohniš' v rohu zahrady, které nám tu v
loňském roce vytvořil pan školník Mar'n
Lácha.
V říjnu dě' absolvovaly netradiční
Dýňování, které se opět neslo v duchu her
– vození a metání dýní apod. V tomto
měsíci jsme s'hli také s dětmi upéct
jablkový závin, na kterém si dě' při
odpolední svačince pochutnaly.
V listopadu k nám zavítalo divadlo
Divoloď a my se bavili u pohádky Jak
prasátko nechtělo chodit do školy. Dále
nám paní učitelka Pavlína Kopáčiková s
dětmi z Dopravního a zdravotnického
kroužku zorganizovala pěkné odpoledne,
kde si všichni mohli vyzkoušet základy první
pomoci.
V prosinci jsme vyrazili po Vacově s
přáníčky a drobnými dárky na koledu, avšak
i
to
se
odbývalo
za
přísných
pro'epidemických podmínek, tedy beze
zpěvu a do provozoven chodila vždy jen
jedna vychovatelka se dvěma vybranými
dětmi. Nutno dodat, že po celý čas před
Vánocemi se nám rušila jedna naplánovaná
akce za druhou, neboť pravidla pro konání
se často měnila a nebo ten, kdo měl přijet
na akci, na poslední chvíli volal, že
nepřijede, neboť má covid. A tak jsme se o

to více s dětmi soustředili na vyrábění,
kreslení, korálkování, vyšívání či pletení z
vlny puﬀy.
Ani zimní radovánky jsme si mnoho
neužili, neboť tomu zase nepřálo počasí.
Před Vánocemi jsme si udělali ještě jednu
radost – napekli a nazdobili jsme si
perníčky.
Ještě leden i únor zůstaly jako
měsíce akcím nepříznivé. Z větších akcí
uveďme alespoň návštěvu sférického kina,
kde mohly dě' zhlédnout příběh tučňáka a
ledního medvěda. Koncem února začalo
konečně rozvolňování pro'epidemických
opatření a družina se vrhla po hlavě do
práce. Na přelomu února a března proběhl
týden nazvaný Eskymácké radovánky,
kterým jsme se chtěli rozloučit se zimou.
Hned v pondělí probíhala ve škole řada
soutěží, kde si dě' za jejich splnění
„vydělávaly“ faerské koruny, což je
eskymácká měna. Všechny úkoly byly nějak
spojené se zimou – dě' kreslily zimní
obrázky, na chodbě se jezdil na papírových
lyžích slalom, pořádal se lov na tučňáka a na
ledního medvěda, lovily se ryby, vyráběla se
rodinka tučňáků. Některé soutěže běžely
ještě v úterý a ve středu, dě' sbíraly

korunky a dobře dělaly. Ve čtvrtek v rámci
vyučování probíhal karneval a družina na to
navázala. Karnevalový rej vyvrcholil

Ze života v obci
Bejbátka
Už několik let běží ve Vacově klub nazvaný BEJBÁTKA, který je určen pro maminky s dětmi ve věku 1 – 3 roky.
Scházíme se každou středu od 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ
Vacov, kde si společně zacvičíme, učíme se krátká říkadla,
zazpíváme si písničky pro nejmenší a protáhneme si tělíčka
na opičí dráze. Bohužel nám různá pro'epidemická pravidla
přerušila naši činnost, ale nyní už zase jedeme!!! Chcete se
připojit? Jedna lekce trvá hodinu a cena je 40,- Kč.
Máte-li zájem, volejte na číslo 608 256 145.
Renáta Filipová

karnevalovými trhy, kde si dě' za vydělané
faerské koruny mohly koupit nejrůznější
věci či malé sladkos', které připravila Lucka
Švihelová s nejstaršími dětmi.
Začátkem
března
proběhla
zajímavá a poučná beseda o hmyzu s
panem Vojtěchem Beranem, který se
ukázal jako pravý specialista na brouky.
Hned další týden jsme přivítali dvě paní z
Bošic, pod jejichž vedením dě' pls'ly
přívěsek na klíče ve tvaru sovičky. Další
týden se nesl v duchu jarního vyrábění
ozdob na okna chodby – kvě'ny, sluníčka,
motýlci a ptáčci nám do školy vnesli jarní
náladu. Poslední březnový týden jsme se
rozhodli rozhýbat tělíčka, a tak v pondělí
proběhlo sportovní odpoledne na hřiš3 –
nejstarší dě' ze Soviček opět pod vedením
Lucie Švihelové připravily stanoviště a klání
probíhalo opravdu s nadšením. V úterý jsme
pokračovali na Pahorku, kde paní učitelka
Pavlína Kopáčiková s děvčaty z II. stupně
připravila zajímavá sportovní stanoviště a
celý sportovní maraton jsme zakončili ve
čtvrtek v malé tělocvičně, kde si dě' pod
vedením Renáty Filipové zatančily na známé
dětské písně, z nichž se hitem stala píseň
Jede, jede mašinka.
Kromě vyrábění a dalších ak'vit se
v poslední době staly oblíbené středeční
zdravotnické
chvilky,
kdy
Pavlína
Kopáčiková se staršími dětmi chodí do
družiny ukazovat a zkoušet s dětmi věci z
oblas' první pomoci. V současné době se již
vše nese v tónech Velikonoc, dě' vyšívají
přáníčka, malují vajíčka, vyrábějí kuřátka, a
to nejen pro sebe, ale i jako malé dárečky
do Domova pro seniory.
Plánů do konce roku máme ještě
spoustu, a tak jen doufáme, že vše půjde
jako teď a budeme je moci všechny
uskutečnit. Přejeme všem krásné jarní dny a
stálý úsměv na tváři!!!
Mgr. Jana Voldřichová
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Ze života v obci
Masopust v Přečíně
Po dvou letech, tři dny před
Popeleční středou, se v Přečíně opět
sešly maškary. Letos v počtu 45
různých ﬁgur. Mnohé z nich odrostly
batolecím bo'čkám a staly se tak
plnohodnotnou součásF masopustního
průvodu. Díky tomu se tedy například
vojáci z I. světové války tolik nenadřeli
se svým dělem, jehož přesuny svěřili
právě nejmladším.
V průvodu byly ke spatření
masky obvyklé – handlíř s koněm,
šašci, židé, harmonikář, bubeník, ale
nechyběla ani všemožná zvířátka,
nadpřirozené bytos', včetně vodníků a
vil, kouzelník, kovboj, jakési noční
zjevení, školačka, cestáři (jimž Fmto
děkujeme za úpravu vyježděných kolejí
na našem dvoře), hasiči, jep'ška a
mezi přihlížejícími pak aktuální
Anonymous, dále medvídek koala, Pat
a Mat a další.
Na všech byla znát radost, jak se
akce vydařila, a že jsme se mohli po
dlouhé době zase takto sejít a vidět.
V úterý, jež bývá vyhrazeno
maškarnímu plesu, se tentokrát
účastníci masopustního průvodu i
přihlížející sešli v hojném počtu večer
v předsálí přečínského zámku. Díky
organizátorům a rodině Zlochových
byla tedy dodržena i tato tradice se

setkat a pobavit poslední večer před
Popeleční středou a následným
čtyřice'denním půstem.
V době, kdy jedna skutečná
katastrofa ještě neskončila a již tu
máme další, nastalo po masopustu
období, které již po staleF začíná
zamýšlením se nad sebou a nad vlastní
pomíjivosF,
kdy
nám
popelec
naznačuje, že „prach jsme a v prach se
obráFme.“
Období, v němž se
můžeme učit myslet pozi'vně, být
vděční za všechno dobré, co máme, a
nebýt lhostejní k tomu, co se děje
okolo nás. Na konci tohoto období
přichází jaro a naděje, ať už člověk věří
v cokoli či kohokoli. Přejme tedy všem
lidem, aby naděje a jaro, jež znamená
nový život, přišlo co nejdříve, i když to
bude trvat déle než 40 dní.

Chovatelův dvorek
A do tře'ce se setkáváme v našem povídání
s českou čejkou, krásným plemenem holuba
s českým původem - tedy národním
plemenem. Jak jsme minule slíbili, dnes to
bude seznámení s chovem a rozšířením
tohoto pěkného a zajímavého holuba.
Čejky byly šlechtěny na českoněmeckém pomezí na přelomu 19. a 20. stoleF společně
českými i německými chovateli. Po válce, odsunu sudetských
Němců a spuštění železné opony došlo k výraznému
odchýlení postupu ve šlechtění a čejky na německé i české
straně se začaly lišit. V současné době již opět dochází k
přibližování standardů, i když některé odlišnos' přetrvávají.
Vše je podmíněno vývojem současné společnos'.
Chov českých čejek je poměrně rozšířen, i když se
nejedná primárně o užitkové plemeno, vzhledem k menší
stavbě těla, ale je to holub velmi oblíbený pro své
exteriérové vlastnos'. Jeho zajímavý vzhled ho předurčuje k

Markéta Kalinová

prezentacím na výstavách chovatelů drobného zvířectva a
hlavně kolekce o více kusech stejně zbarvených čejek jsou
ozdobou nejedné výstavy. Mezi našimi členy chovatel čejek
žádný není, ale např. na výstavách v Blatné jsou k vidění
krásné exempláře tohoto pohledného holuba.

Jaroslav Kubát
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Z knihovny

Nové knihy
Lipinska Blanka
365 dní
Ten den
Nikolai Maria
Čokoládovna
Čokoládovna: Zlatá léta
Poncarová Jana
Cyklistka: Osud poslední
baronky
Katalpa Jakub
Zuzanin dech
Dubská Kateřina
Člověk Gabriel
Dcery
Z kopce do kopce

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce
Obec Vacov zve na divadelní představení
TŘI KOSTKY CUKRU
v pátek 10. 6. 2022 /přesunuto z 23. 4. 2022/
od 19.30 hod. v obecním sále ve Vacově.
Vstupné 50,- Kč, předprodej v Obecní knihovně ve Vacově.
*****
Spolek vlkonických nadšenců srdečně zve na
IX. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU
všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů,
sraz dne 1. 5. 2022 v 10.00 hod.
na autobusovém nádraží ve Vacově.
Po zakončení jízdy malé občerstvení u rybníčku ve Vlkonicích.
*****
Obec Vacov a Klub 3. armády Plzeň
srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
ve čtvrtek 5. 5. 2022.
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je v 15.20 hod.,
předpokládaný odjezd v 16.00 hod.
*****

Reisz Tiﬀany
Perla
Morris Heather
Tři sestry
Bryndza Robert
Propast smr': TřeF případ
Kate Marshallové

Obecní knihovna ve Vacově
zve rodiče i ostatní příznivce čtení na
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE.
Ve středu 11. 5. 2022 v 16.00 v zasedací místnos3 OÚ ve Vacově.
*****

Pro dě3
Hlavinková Lucie
Sesterstvo a nejoblíbenější
barva na světě
Sesterstvo a největší kouzlo
kočky Fabioly
Sesterstvo ve Snové říši
Pospíšilová Zuzana
Prázdniny s kouzelnou
aktovkou
Malí školáci
Balík Jindřich
Jak myška učila zvířátka číst
Jak šli zajíci do školy

SDH OKRSEK VACOV
srdečně zve všechny příznivce požárního sportu na
HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ,
která se uskuteční dne 14. 5. 2022 od 10.00 hod.
v Benešově Hoře /soutěžní dráha nad autoservisem/.
Za okrsek SDH Vacov
Miroslav Molitor, velitel okrsku
Josef Maránek, starosta okrsku
*****
Pozvánka na „Odpoledne s písničkou“
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele mateřské školky
na akci „Odpoledne s písničkou“,
která se bude konat ve středu 25. května 2022 od 15:00 hodin ve školce.
V průběhu akce se můžete těšit na vystoupení děF z mateřské školky a poté na
posezení s drobným pohoštěním na zahradě.

Stránka 7

Číslo 3-4, 20. dubna 2022

Společenská kronika
Rubrika o životních jubileích našich občanů byla upravena z důvodu ochrany
osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosE se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů.

V měsíci únoru a březnu oslavili významné výročí

to občané:

Petr Velkoborský, Alena Procházková, Jaroslava Voldřichová, Josef Mach,
Milan Schelinger, Jiřina Smolová, Pavel Randák, Anna Kozáková, Marie
Rundová, Věra Hadravová, Ivana Svobodová, Karel Mráz, Jaroslav Beneš,
Vlasta Mužíková a FranEšek Roučka.
.

Inzerce

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.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Redakce si vyhrazuje právo
krá't příspěvky přispěvatelů.
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Ze života ve Vacově
Jednou dole podruhé nahoře…
i takto by se dal popsat rok 2021,
který byl pro mě plný emocí. Smích
střídaly slzy, úspěchy, později pády.
To vše ke sportu patří a přináší nám
nové zkušenosE. Ale začneme pěkně
popořádku.
Začátek roku nebyl pro závody
čtyřkolek příliš příznivý. Pandemie nás
stále neopouštěla a opatření s ní
spojení nám neumožňovala začít
sezónu v březnu, tak jak bylo pro nás
zvykem. Nezbylo nám nic jiného, než
abychom čekali a ve skrytu duše
doufali, že závodní sezóna proběhne
tak, jak jsme každoročně zvyklí.
Bohužel zanedlouho jsme pochopili,
že situace v Čechách se ani trochu
nejeví dobře a většina atrakEvních
závodů byla zrušena. Začínala jsem
propadat beznaději. Ani jsem
nechtěla pomyslet na to, že celá zimní
příprava by měla padnout vniveč. Vše
bylo připravené. Čtyřkolka na 110 % a
já po fyzické stránce nejméně na 150
%. Zbývala už jen jediná věc dostat se
do jezdecké formy a sžít se se zcela
novou čtyřkolkou upravenou na
dálkové rallye. Jak se říká: „Naděje
umírá poslední“. I přes všechny
nepříznivé zprávy jsem trénovala, co
to šlo. Sólové tréninky byly fajn. Ale
závody jsou závody. Tam teprve
člověk pozná, proč je dobré
nezanedbat zimní přípravu.

Nikde jinde není možné nabrat
více zkušenos!, poměřit síly se
soupeři, objevit své slabiny a
přednosE. Závody stále nepřicházely,
a tak nám nezbylo s kamarády nic
jiného, než se postavit k této situaci
čelem. Domluvili jsme se na

hromadných trénincích, kde jsme zase
po dlouhé době okusili závodní
adrenalin. I přestože to byl jen pouhý
trénink, ani trochu jsme se nešetřili.
Šli jsme do toho naplno a vyždímali ze
sebe vše. Nebudu lhát, bylo znát, že
se na nás zima trochu podepsala.
Většina z nás v zimě nejezdí a probíhá

u nás pouze fyzická a psychická
příprava.
To
se
samozřejmě
neskutečně rychle projeví na našich
jezdeckých výkonech. V tomto sportu
asi jako v každém jiném, pokud chce
být člověk opravdu na nejlepší úrovni,
měl by ježdění věnovat každou volnou
chvilku. Jsem neskutečně vděčná, že
díky svým rodičům a sponzorům, kteří
mě v tomto sportu nesmírně
podporují, mám tu obrovskou výhodu
jezdit během celého roku. Nejsem
závislá jen na jednom stroji, který
musí přes zimu projít přípravou na
další sezónu, ale mohu rovnou osedlat
dva stroje. Mít jednu tréninkovou a
jednu závodní čtyřkolku je obrovská
výhoda, kterou si nemůže dovolit
každý. Moje příprava probíhala
převážně mimo Českou republiku.
Především na závodech v seriálu ME
ve Španělsku a Portugalsku. Blížil se
červen, a tak pro mě vytoužený
začátek sezóny. Čekal mě odjezd na
první závody v tomto roce do
španělského Badajozu, kde se konal
první závod ME. To štěs!, které jsem
v tu chvíli prožívala, nedokážu popsat
ani slovy. Vše probíhalo podle plánu.
Startovné zaplaceno, číslo přiděleno.
Čekala mě už jen zdravotní prohlídka
a odjezdu už nic nebránilo. Ale to, co
jsem se dozvěděla na prohlídce, by
mě nenapadlo ani v nejhorším snu.
Byla mi zjištěna borelióza. Najednou
se mi zhrouEl svět. Byla jsem opět
tam, kde na začátku roku, opět mě
čekalo jen čekání. Léčba trvala dva

měsíce a moje fyzická příprava? Z té
už nezbylo nic. Začínala jsem od nuly.
Moje touha byla silnější a tuto sezónu
jsem chtěla dokončit. Zbývaly mi
pouhé dva měsíce na přípravu před
koncem sezóny. Bylo tu září a my
konečně dorazili po 3000 km do
portugalského Reguendosu. Po ztrátě
prvního závodu jsem věděla, že mě
nečeká nic lehkého. Závod se skládal
ze 3 etap o délce 400 km. Trať byla
rychlá a místy hodně rozbitá. Prudké
výjezdy a sjezdy, prostě ta pravá
adrenalinová trať, kterou najdeme jen
v Portugalsku. Jela jsem rychle,
chvilkami úplně bezhlavě, chtěla jsem
zvítězit. Předjížděla jsem jednu
čtyřkolku za druhou a drala jsem se
stále dopředu. Míjela jsem i dva
jezdce z Emirátů, kteří jeli v kategorii
MS, kterým to hlava úplně nepobrala,
že je předjela holka z Čech. Na traE to
byli rafani, ale v depu to byli fajn kluci.

A jak jsem nakonec dopadla?
Obsadila jsem 1. místo a v kategorii
quad muži jsem se umís'la na 2.
místě. Po závodech jsme zabalili
depo a hurá domů. Měli jsme před
sebou cestu dlouhou 3000 km. Doma
jsme se sotva ohřáli. Udělali jsme
rychlý servis, tzn. rozbalit, omýt,
vyčisEt, namazat a složit. A hurá zase
zpět do portugalského Torres Vedras,
kde se konal poslední závod seriálu
ME Baja TT.
(pokračování příště)
Nela Caisová

