
Výročí v červnu 

7. 6. 1948 – Edvard Beneš dal přednost rezignaci na funkci prezidenta 
Československa před podpisem komunis�cké ústavy. 
 
14. 6. 1948 – Klement Go"wald se stal prezidentem Československé 
republiky. 
 
13. 6. 1968 – Ve Varšavě byla podepsána Smlouva o konečném vytyčení 

státních hranic mezi Československem a Polskem. 

27. 6. 1968 – Pražské jaro: byla publikována výzva Dva �síce slov, již 
vypracoval spisovatel Ludvík Vaculík. 
 
2. 6. 1953 – Alžběta II. byla korunovaná britskou královnou, tato 
korunovace byla jako vůbec první vysílaná v televizi. 
 
1. 6. 1998 – Byla založena Evropská centrální banka. 

 

h�ps://cs.wikipedia.org 

  
 

Změny  

ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů  

od 1. 7. 2018 

 
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů 
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí,                      
a občanských průkazů.  
Občan může požádat o vydání cestovního pasu nebo občanského ve 

dvou zkrácených lhůtách, a to:   - v pracovních dnech do 24 hodin, 
      - nebo do 5 pracovních dnů. 

Občanský průkaz nebo pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze 
vyzvednout pouze u Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4. 
Doklady vydané do 5 pracovních dnů lze převzít na obecním úřadu obce s 
rozšířenou pravomocí.  
Další podrobnos� ke zkrácenému vydávání pasů a OP najdete na 

stránkách obce Vacov nebo Ministerstva vnitra. 
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Upozornění 

 

Na žádost spoluobčanů 
opakujeme  

každoroční výzvu,  
aby v neděli nebyly 

prováděny nadměrně 

hlučné činnos/ 

jako je řezání dřeva 
cirkulárkou, sekání 

trávy atd.  
Požadavek na 

jednodenní klid je 
určitě oprávněný.  



Stránka 2 Vacovský zpravodaj 

Ze školy 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů  
3. místo 

 Ve čtvrtek 10. května se zúčastnila dvě 
družstva naší školy okresního kola "Dopravní 
soutěže mladých cyklistů" v Pracha�cích. Mladí 
cyklisté zdolávali překážky při jízdě zručnos�, 
jezdili podle pravidel silničního provozu na 
dopravním hřiš�, kde každé porušení pravidel 
zaznamenali dohlížející policisté. V tělocvičně 
ošetřili zraněné figuranty a v počítačové učebně 
vyplnili testy, kde prokázali teore�cké znalos� z 
pravidel silničního provozu. Mladší družstvo ve 
složení Jan Kaskoun, Fran/šek Čtvrtník, Klára 
Appeltová a Nikola Šturmová skončilo na 8. 
místě. Starší cyklisté Aneta Lešáková, Zuzana 
Matoušová, Milan Sliacký a Adam Mészáros byli 
na pěkném 3. místě. V jednotlivcích obsadil         
3. místo Milan Sliacký. 

 Všem cyklistům gratuluji a děkuji za 
úspěšnou reprezentaci naší školy. 
 
 
 

Zdravotní soutěž ČČK - postup do krajského 
kola :-) 

 
 O týden později se v Pracha�cích konalo 
okresní kolo soutěže Mladý zdravotník a Mladý 
záchranář. Během dopoledne dě� ukázaly 
dovednos� z poskytování první pomoci, které se 
naučily. 
 Za I. stupeň soutěžily za naši školu dvě 

hlídky. Natálie Marášková, Jaroslava Nová, Anna 
Pšeničková, Julie Ševčíková a Terezie Šťastná 
získaly krásné 1. místo, a Hm si zajis�ly postup 
do krajského kola v Českých Budějovicích, kam 
pojedou v úterý 29. května.  
 Na stříbrném stupínku zdravotní čás� 
skončilo družstvo Vacov II. - Klára Appeltová, 
Veronika Hozmanová, Vojtěch Ptáček, Jindřich 
Špejzl a Nikola Šturmová, kteří ještě zazářili 

v nepostupové čás�  "Mladý záchranář - dokaž, 
že umíš", kde skončili třeH. Za II. stupeň 
vybojovali v této čás�, kterou pořádá Hasičský 
záchranný sbor Jihočeského kraje, Aneta 
Lešáková, Adam Mészáros, Milan Sliacký, Adam 
Ševčík a Adam Švihel také 3. místo. 
 Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za 

vzornou reprezentaci naší školy. Mamince 
Jarušky Nové děkuji za pomoc při přípravě na 
soutěž. 
 

Mgr. Pavlína Kopáčiková 



SDH Vacov 

Velikonoční turnaj v kačabě 

 Již 9. ročník velikonočního turnaje v karetní 
hře „kačaba“ se uskutečnil 1.4. v obecním sále ve 
Vacově. U deví# stolů se o putovní pohár utkalo 
celkem 36 hráčů. Turnaj se skládal ze čtyř kol 
základních a jednoho kola finálového. 
K finálovému stolu postoupili čtyři hráči 
s nejnižším počtem získaných trestných bodů.  
Vítězem celého turnaje se stal Marek Krotký ze 
Žernovic, druhé místo obsadil Milan Sochor také 
ze Žernovic, na tře4m místě skončil Josef 
Narovec st. a čtvrtý Václav Samec. Nejlepší 
hráčkou  turnaje byla vyhlášena Markéta 
Kalinová. 
 Přátelská atmosféra z turnaje pokračovala i 
na večerní taneční zábavě s kapelou Renesance, 
v letošním roce s velmi hojnou účas4, do 
pozdních ranních hodin.  
 

Okrsková hasičská soutěž 
 

 V sobotu  5. května se sjeli všichni hasiči na 
tradiční soutěži v požárním sportu okrsku Vacov. 
Soutěž  pořádal SDH Benešova Hora na hasičské 
dráze nad autoservisem. Zde se na startovní čáru 
postavilo celkem 21 družstev v kategorii dě#, 
ženy I., ženy II., muži I.,  muži II. a veteráni.  
Požární útoky zahájila družstva přípravky SDH 
Vacov a SDH Benešova Hora, ve kterých soutěží 
dě#  do 6 let. Dále následovaly útoky mladších a 
starších dě4  a útoky mužů a žen.  
 
Výsledky a dosažený čas požárního útoku:  
Přípravka:      1. Vacov        25,20 s 

   2. B. Hora     36,71 s 

Dě' mladší :      1.  Vacov  A        27,57 s 

     2.  Vacov  B 28,25 s 

   3.  B. Hora           32,04 s     

Dě' starší : 1.  Vacov      19,93 s     

   2. B. Hora     20,98 s  

Ženy I. :               1.  Vacov  A         22,34 s 
      2.  Přečín             27,50 s 
   3.  Vacov  B        30,51 s 
Ženy II. :      1. Javorník  42,90 s    
Veteráni :           1.  Přečín              50,62 s 
   2.  Javorník          53,06 s 

Muži I.:               1.  B. Hora  25,13 s 
   2.  Vacov  A 26,19 s 
      3.  Vacov B  26,97 s 
Muži II. :          1.  Vacov            33,69 s  
   2.  Přečín            37,59 s     
     3.  B. Hora       37,73 s  
     4.  Javorník         46,86 s 
     5.  Rohanov        48,52 s 

Jménem okrsku děkuji p. Janu Šťastnému za 
sponzorský dar, za který byly zakoupeny poháry a 
medaile pro vítězná družstva, dále  obci Vacov a 
paní Mar#ně Střechové za zajištění občerstvení.  

Michal Roučka 

14. 6. 2018 Zájezd pro seniory 
 

14. 6. 2018 Divadelní 
představení ZŠ 
 

16. - 17. 6. 2018  Pouť na 
Javorníku 
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Pozvánky na akce:  
 

Obec Vacov připravuje  
ZÁJEZD PRO SENIORY DO ČESKÉHO KRUMLOVA. 

Odjezd 14. 6. 2018 v 8.00 hod. 
Přihlášky v obecní knihovně,  

Pavla Valtová, tel. 388 431 270.                   
Cena 100,- Kč za osobu (v ceně není vstupné a občerstvení). 

 

***** 
ZŠ a MŠ Vacov 
srdečně zve na 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ   
14. června 2018 od 16:30 hodin 

Obecní sál ve Vacově 

 
***** 

Stránka 4 

Z knihovny 

 
 
 
 
 
 

Nové knihy 
Roman Cílek 
Žebřík ke Stvořiteli    
Věra Fojtová 
Baba jedová     
Zuzana Rampichová  
Ve znamení zvěrokruhu       
Vítězslav Jareš 
Vor v zakone 
Alena Jakoubková 
Manžel, který štěká, taky 
kouše     
Kdo jinému jámu kopá... 
sám do manželství padá 
Peter WaL 
Daleko za obzorem   
Tamara Mc Kinley 
Neúprosný žár   
Se zatajeným dechem  
Táňa Kubátová 
 Vánoční zázraky  
Otomar Dvořák 
Meč pro královnu   
B. A. Paris 
V pas# lží    
Gilly Macmillan 
Dokonalá  
Tanya Valková 
Arabská dcera  
Arabská žena  
Michal Viewegh 
Muž a žena  
Jo Nesbö 
Macbeth 
Iona Grey 
Dopisy, které nikdo 
nečetl   
Táňa Keleová-Vasilková 
Rozbité štěs4  
Kvě#ny pro Lauru 
Terry Hayes 
Já, Poutník   

Vacovský zpravodaj 
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Společenská kronika 
 

V měsíci dubnu 2018 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. 

Vlček Václav Lhota nad Rohanovem 83 let 

Hora Eduard Vlkonice 81 let 

Mašek Jaroslav Lhota nad Rohanovem 81 let 

Patera Fran?šek Vlkonice 81 let 

Du@ová Věra  Vlkonice 70 let 

Kumžák Jan Vlkonice 70 let 

Chumová Milada DD Kůsov 70 let 

Krajánek Jaroslav DD Kůsov 86 let 

Inzerce 
 

• Rodinný penzion přijme do pracovního poměru pokojskou, servírku a pomocnou sílu do 
kuchyně. Dobré platové podmínky a další bonusy. Info na tel.: 732 968 627 

• Firma S�en s.r.o. přijme pracovnice do výroby v provozu Nespice. Info na tel.: 774 773 098 

• Prodám psí boudu na velkého psa. Levně. Info na tel.: 776 659 302 

• Obec Vacov prodá palivové dřevo 632,50 Kč/prostorový metr. Info na tel. 777 599 004 
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Chovatelův dvorek 
 
Druhým zmíněným plemenem 

králíka, které se podílelo       

na vyšlechtění  německého 

obrovitého strakáče, bylo 

plemeno francouzského 

berana. Francouzský beran 

patří s váhou 5-6 kg v dospělos? mezi velká 

plemena. Robustní, podsadité a svalnaté tělo se 

širokou hrudí,  charakteris?cká hlava, široká, 

masivní s mocnými tvářemi a se zahnutou linií 

nosu jsou hlavními určujícími znaky tohoto 

plemene. Neméně důležitým znakem u plemene 

francouzského berana jsou uši. Uši mají viset bez 

záhybů podél hlavy. Vyrůstají z výrazných 

"korunek" a vynikají délkou a tloušťkou. Při 

měření v roztažení, od špičky jednoho přes hlavu 

ke špičce druhého, naměříme až 42 cm. Ve 

zbarvení je toto plemeno rovněž velmi pestré a 

chová se v deví? barevných variantách, přičemž 

může mít modře i červeně zbarvené oči. Pro toto 

plemeno je rovněž charakteris?cká povaha - 

klidná a dobromyslná. Právě tato vlastnost           

a velká barevná rozmanitost vedla k tomu, že     

se často chovají jedinci tohoto plemene jako 

domácí mazlíčkové a vždy patří k 

nejzajímavějším exponátům na každé 

chovatelské výstavě. 

Jaroslav Kubát 

 

Vacovský zpravodaj 

Karneval  

 Již tradiční dětský karneval se letos uskutečnil 24. března. Měli jsme trochu obavy, zda 

chřipková epidemie nezažene naše masky spíše do postýlek než do kostýmů, ale devadesát pět 

masek naplnilo v sobotu odpoledne spolu s doprovodem rodičů a prarodičů obecní sál ve Vacově do 

posledního místečka. I program karnevalu byl tradiční. Pod taktovkou Mima a Kočičky se soutěžilo, 

tancovalo a nakupovalo v obchůdku. DJ Natálka opět nezklamala ve výběru hudby, a tak dě? mohly 

tancovat na jejich oblíbené písničky. Odpoledne uteklo tak rychle, že se dětem vůbec nechtělo domů.  

 Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci karnevalu, nebo přispěli 

dárkem do obchůdku. 

Pavla Valtová, knihovnice 


