
Výročí v květnu 

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 
1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť 
vypuknu" stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která 
vyús)la v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. Dne 1. května 
1886 proběhla pod vedením odborů a anarchistů celodenní stávka 
vyhlášená anarchis)ckým deníkem The Alarm, usilující o osmihodinovou 
pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. 
3. května proběhlo v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu 
demonstrantů s pořádkovými silami, při kterém přišlo o život několik 
stávkujících v důsledku policejní palby. 4. května zemřelo několik lidí při 
demonstraci na Haymarket Square kvůli výbuchu bomby, za což byli 
obviněni a následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k smr) anarchisté 
August Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg. 
První čtyři jmenovaní byli popraveni 11. listopadu 1887, Louis Lingg spáchal 
sebevraždu již den před"m. Poprvé se Svátek práce celostátně (USA) slavil 
1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku 
dva roky starých událos". O rok později (tedy 1889) přijala II. 
internacionála na návrh francouzských socialistů 1. květen (nebo též 
1. máj) za oficiální svátek práce. Postupně se k oslavě tohoto svátku 
přidávaly další poli)cké proudy, jako například nacismus (i když ještě roku 
1922 trval Adolf Hitler na zákazu tohoto „marxis)cko-anarchis)ckého 
výmyslu“) nebo třeba katolická církev, která jej roku 1955 zasvě)la 
sv. Josefu dělníkovi. 
V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v 
Praze. V USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v 
měsíci září. 
11. 5. 1960 – Agen) Mosadu dopadli nacis)ckého válečného zločince 
Adolfa Eichmanna, skrývajícího se v Argen)ně. 

h�ps://cs.wikipedia.org 

 

 
Obec Vacov zve veřejnost na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
na nové ČOV pod Vlkonicemi 

v sobotu 19. 5.  2018 od 9.00 do 13.00 hod. 
Přítomni budou odborní zástupci současného provozovatele. 
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Upozornění 
 

SVOZ ŽELEZNÉHO 
ŠROTU 

Upozorňujeme občany, 
že ve dnech   

12. 5. až 13. 5. 2018          
 je možno shromáždit 

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

proveden ve dnech   
14. 5. a 15. 5. 2018.         

Odvoz těžších předmětů 
je možno dojednat na 
tel. čísle 388 323 755. 

 

***** 

 SVOZ KO   
Bližší informace k 

bezhotovostní platbě 
poplatků za svoz KO a 

poplatků za psa 
poskytne paní Ptáčková 
na tel. čísle 388 323 868 

nebo na emailu 
pokladna@vacov.cz 
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Z obecního úřadu 

Dne 22. 3. 2018 proběhlo 19. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. Přítomno 
bylo 13 z 15 zvolených zastupitelů. Starosta po krátkém úvodu přednesl návrh programu tohoto 
řádného zasedání, který byl zastupiteli schválen. 

• Hlavním obsahem tohoto zasedání byl bod týkající se pozemků „Pod Dubem“ v majetku 
Římskokatolické farnosD Vacov. Starosta v krátkos) připomenul dění v souvislos) s touto 
poměrně náročnou, zdlouhavou záležitos".  

 V roce 2006 byla podepsána s církví Smlouva o budoucí smlouvě kupní, dle které měla ŘKF  Vacov, 
 po legi)mním naby" předmětných pozemků v rámci res)tucí, odprodat tyto čás) obci Vacov. Část 
 pozemků v této lokalitě obec po předchozích jednáních získala do vlastnictví bezúplatným 
 převodem od PF  ČR.  
 Po podpisu výše uvedené smlouvy s ŘKF Vacov nechala obec zpracovat projektovou 
 dokumentaci, která řešila rozparcelování pozemků a vybudování infrastruktury potřebné pro 
 výstavbu RD (komunikace, splaškovou a dešťovou kanalizaci, elektrické rozvody, veřejné 
 osvětlení atd.). Za vlastní  realizaci obec zapla)la více než 11 mil. Kč a  připraveno zde bylo 
 celkem 22 pozemků pro výstavbu, z toho 14 ve vlastnictví obce, na dalších 8 měla obec 
 Smlouvu o smlouvě kupní s  církví. Ta je získala do svého vlastnictví 15. 1. 2016   a ihned začalo 
 jednání  v souladu  s výše uvedenou smlouvou o jejich odkoupení.  Následovala  četná písemná 
 korespondence,  řada  náročných  jednání  a  vyhotoveno  bylo  několik  znaleckých  posudků s 
 poměrně značným finančním rozptylem. K zásadnímu zlomu došlo při jednání na půdě 
 Biskupství  Českobudějovického dne 9.  10. 2017.  Biskupství zastupoval R. D. ThLic. David  Henzl  
 a obec starosta. Zástupce biskupství zaujal vůči obci vstřícný postoj s cílem tuto kauzu 
 ukončit a zachovat dosavadní velmi dobré vztahy mezi obcí a ŘKF Vacov. Uznán byl znalecký 
 posudek vypracovaný soudním znalcem panem Jaroslavem Staňkem ze Čkyně a tato cena byla 
 zapracována do  kupní smlouvy. Obec dle tohoto ocenění zapla)la 59 Kč/m², celková částka byla 
 601.320,- Kč. Do této  ceny  nebyla započtena (v souladu se smlouvou) infrastruktura, kterou 
 vybudovala a zapla)la  obec. Ta doposud prodávala tyto zasíťované pozemky za 350 Kč/m². V 
 době, kdy se tato cena stanovovala, z nich nemusela odvádět DPH ve výši 21 %, jako je tomu 
 nyní. Proto RO doporučila, aby se tato cena nyní zvýšila o DPH a zaokrouhlila na 450,- Kč/m² 
 zainvestovaného pozemku. Upřednostňovány budou v případě zájmu především mladé 
 rodiny.  
 Zastupitelé poté schválili kupní cenu předmětných stavebních pozemků ve výši 450,- Kč vč.  DPH. 
 

• Další bod se týkal návrhu č. 3 Územního plánu obce Vacov. Tato změna, k níž se vyjadřuje řada 
dotčených orgánů, dospěla cca po dvou letech do svého závěru. 

 Zastupitelé změnu č. 3 ÚP schválili a uložili starostovi zajis)t další s "m související úkony. 
 

• V bodě různé starosta informoval zastupitele o: 
⇒ Výsledku žaloby církve na obec Vacov a stát, týkající se pozemků (historicky v majetku církve), 

které stát v roce 1992 bezúplatně převedl na obec. Konaly se tři soudní stání. Církvi nebyl vrácen 
Farský rybník a několik dalších pozemků pod komunikacemi apod. Církev získala nazpět pozemek 
pod hřištěm a za autobusovým nádražím (napro) paní Kůsové). Zástupce církve u soudu 
požadoval průkazně doložit (nejlépe písemně), jak obec v 90. letech na těchto pozemcích 
hospodařila a k čemu konkrétně sloužily. Písemné dokumenty o hospodaření samozřejmě 
neexistují, jako svědek byl na jednom soudním stání pan Josef Uhlíř.  

 

⇒ Pokračující revitalizaci Vlkonického rybníka. Za"m je odváděna firmou Kvint s.r.o. poměrně pěkná 
práce. Problema)cká je značně rozbahněná cesta (firma ji průběžně upravuje), čemuž se dá při 
takovéto akci těžko zabránit. Obnoven byl též původní malý rybníček pod tzv. Kukaččím hradem. 
Čistota vody v potoce, kam vyúsťují též odpadní vody z nové ČOV pod Vlkonicemi, se jeví velmi 
dobře. Určitou dobu bude ještě trvat, než se vyčis" též le)té usazeniny v potoce pod ČOV. 

 



⇒ Akci týkající se revitalizace zeleně ve všech částech naší obce ve fin. rozsahu cca 1,1 mil. Kč bez DPH. 
Jedná se o kácení, prořez a výsadbu. Plošně budou osázeny i plochy, které se poměrně těžko udržují 
např. mez  pod byt. domy Vlkonice čp. 134 a 137 apod. Nejvýhodnější nabídku na tyto práce 
předložil pan Michal Trojan ze Žáru. 

 

⇒ Záměru vysazení „lípy svobody“ u příležitos3 100. výročí vzniku ČSR. Vhodné místo se hledá, 
v úvahu přichází prostor pod pozemkem manželů Chumových ve Vlkonicích, kde je zasypán bývalý 
sep3k. Před vlastním vysazením zde budou provedeny nezbytné úpravy.  

 

⇒ Slibně se vyvíjejícím hodnocení dotačního projektu na zřízení venkovní učebny v prostoru zahrady u 
ZŠ. V případě úspěšnos3 činí dotace 90 % realizačních nákladů, které jsou cca 2 mil. Kč. 

 

⇒ Probíhajícím výběrovém řízení na dodávku akce „topení v ZŠ včetně souvisejících stavebních 
úprav“. Předpokládané náklady převyšují 5 mil. Kč, získaná dotace pak tvoří „pouhých“ 40 % 
těchto nákladů. Nový topný zdroj v ZŠ  je však nezbytný.  

 

⇒ Neúspěšné žádos$ o dotaci na půdní vestavbu v budově ZŠ. Veškeré činnos3, které byly v rámci 
dotačního programu vyžadovány, stály poměrně dost peněz (projektová dokumentace, vlastní 
žádost atd.). Budou se hledat nové možnos3, jak tento finančně náročný projekt zrealizovat. 

 

⇒ Stavu na účtech obce, který činí více než 23 mil. Kč, obec nemá žádný úvěr. Starosta vyzval 
zastupitele, aby zvážili zda, nezafinancovat druhou etapu revitalizace centra Vacova (dle 
schváleného projektu) z vlastních prostředků. Dr3vá většina dosavadních akcí se realizovala za 
dotační spoluúčas3. V případě, že by obec toto zafinancovala ze svého, nebylo by potřeba plnit 
mnohdy i dos3 problema3cké podmínky stanovené dotačním programem, zpracovávat 
monitorovací zprávy atd. Z celkového rozpočtu projektu již ubyly prostředky na demolici stávajících 
budov (obec na toto získala individuálně dotaci) a nyní je již v hodnoFcím procesu žádost o dotaci 
na výsadbu zeleně (parku) v souladu se zmiňovaným projektem. I kdyby byl tento krok 
zastupitelstvem schválen, bylo by možno vlastní práce zahájit až v dalším volebním období.  

  
 Diskuze: 
⇒ V následné diskuzi pan Milan Pilný poukázal na velmi špatný stav státní komunikace (v majetku SÚS 

JčK) procházející Vacovem. Starosta na toto reagoval informací, že již bylo v této věci jednáno s 
vedoucím odboru dopravy KÚJčK a písemně požádáno o plošnou opravu této komunikace (zasláno 
na KÚJčK a řediteli SÚS Pracha3ce).  Přislíbeny byly bohužel zaFm pouze lokální opravy výtluků. 
Plošná oprava jen v případě mimořádného navýšení finančních prostředků na tyto účely. 

 

⇒ Další dotaz se týkal současných pohos$nských služeb ve Vacově. Dle neoficiálních informací bude v 
Restauraci U Milušky nový nájemce. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

1. 5. 2018 VII. Traktoriáda 
3. 5. 2018 Vojenská historická 
vozidla na AN 
5. 5. 2018 Hasičská okrsková soutěž 
5. a 6. 5. 2018 Rybářské závody 
7. 5. 2018 Zápis do MŠ 
15. 5. 2018 Beseda Zmizelá Šumava 
19. 5. 2018 Den otevřených dveří 
na ČOV Vlkonice 
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Ze školy 

Mimořádné úspěchy v matema$ckých 
soutěžích 

Naše škola se pravidelně účastní řady soutěží 
v matema3ce. V letošním roce to byly: Pangea (ve 
4. a 5. třídě), Matema3cká olympiáda (v 5. až 9. 
třídě), Matema3cký klokan (ve 2. až 9. třídě) a 
Pythagoriáda (v 5. až 8. třídě). 
 Výsledky nás mimořádně těší a jsme pyšní na 
to, co naši žáci letos dokázali. Největší úspěch 
zaznamenala páťačka Ema Horáčková, která pro 
naši školu získala historické první místo v krajském 
kole soutěže Pangea. Ema porazila více než 500 
stejně starých žáků a patří jí velká pochvala a 
gratulace. Jen o několik bodů jí navíc unikl postup 
do závěrečného finále (tam postoupilo jen 30 
soutěžících z celé ČR) a Ema byla v celostátním 
porovnávání 64. z více než 9000 žáků. 

 Další nezanedbatelné úspěchy máme letos i 
v soutěži Matema3cký klokan, které se účastní 
většina žáků českých základních škol. 
V pracha3ckém okrese se letos zapojilo téměř 
2000 žáků a 3 vacovšF mezi nimi obstáli opravdu 
skvěle. Ve třech ze čtyř kategorií se několik našich 
žáků vešlo do dvacítky nejlepších: v nejmladší 
kategorii Cvrček (2. a 3. třída) získali naši žáci 4., 
9., 11., 13., 15. a 20. místo z 611 řešitelů. 
V ostatních kategoriích máme pak další tři 
umístění mezi dvace3 nejlepšími.  V první stovce 
ve své kategorii se letos objevila jména 31 
vacovských žáků (loni to bylo 22 žáků a my byli 
s Fmto výsledkem velmi spokojeni, letošní úspěch 

je opravdu skvělý!). Podrobnos3 si můžete přečíst 
na stránkách školy (www.zsvacov.cz).  
 Významný progres zaznamenali naši počtáři 
i v Pythagoriádě, kde je nutné pro postup do 
okresního kola vyřešit minimálně 10 z 15 
náročných úloh školního kola. V letošním roce se 
to podařilo pě3 žákům, což je také naše historické 
maximum. Přejeme jim hodně štěsF v květnovém 
okresním kole. 
Není náhodou, že většinu úspěchů sbírají žáci z 1. 
stupně, tedy 3, kteří se od 1. třídy učí matema3ku 
pomocí nové metody, tzv. Hejného metody. 
Vynaložená práce nese své ovoce a nás těší, že se 
to projevuje tak výrazně.  
 Pro nezasvěcené může nová metoda působit 
nezvykle, jak je ale vidět, opravdu funguje. Dě3 ji 
vnímají spíše jako hru než jako učení. Místo 
klasických nekonečných sloupečků a klasických 
úloh řeší různé rébusy a zajímavé početní 
problémy, na kterých si procvičují nejen klasické 
matema3cké dovednos3, ale především si budují 
schémata pro řešení náročnějších úloh, které je v 
budoucnu čekají.  
 Pro čtvrťáky nebo páťáky není problém 
vyřešit jednoduchou rovnici, spočítat obvod a 
obsah netradičních geometrických útvarů či 
pracovat se zlomky, dese3nnými nebo zápornými 
čísly. Od letošního školního roku jsme Hejného 
matema3ku rozšířili i na 2. stupeň a šesťáci v ní 
pokračují. Za výuku matema$ky jsme byli 
pochváleni i Českou školní inspekcí. 
Hejného matema3ka je pro většinu děF zábavou a 
i nás učitele taková práce samozřejmě těší. Když 
se navíc pak dostavují i výborné výsledky, je to 
přímo radost. 
Můj osobní pohled:  
(Učím matema3ku v 5. třídě) 
 Páťáci mě neustále něčím překvapují. Velmi 
často slyším: „Paní učitelko, vždyť je to lehký…“ a 
pak obvykle následuje pro mě naprosto šokující 
(správné) řešení. Jeden příklad z poslední doby za 
všechny: 
 Potřebovali jsme vyřešit, jestli lze číslo 426 
dělit třemi beze zbytku. Někteří to prostě 
vyzkoušeli 426 : 3 = 142 (zbytek 0). Jiní si 
vzpomněli, že mohou vydělit ciferný součet čísla 4 
+ 2 + 6 = 12 a to lze dělit třemi. Ale mě naprosto 
dostala odpověď, která opět začínala: „To máte 
lehký,… Číslo si rozdělím na 400 a 26. Ze 400 mohu 
dát pryč 300, protože to je dělitelné třemi.   
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Ze zbylé stovky dám pryč 99, protože to jde vydělit 
třemi. No a zbyla mi jednička, tu přičtu k 26, to je 
27 a to jde dělit třemi, tak to půjde dělit celé.“ 
Toto je postup páťáka! Mně vyrazil dech a myslím, 
že k tomu není co dodat. 
 Mnozí se brání všem novým věcem, které se 
zdají nezvyklé. Když dě3 řeší například rovnici a já 
slyším: „To nemůže být husa, tam musí být beran, 
protože pak by 3 na druhé straně nevyšly ty tři 
myši, zkus tu rovnici dát na váhu a uvidíš …“ 
Přiznávám, že je to jiné, ale jak je vidět, funguje to 
skvěle. Dě3 to baví. Samy mi řekly, že se vůbec 
neučíme, jen si hrajeme. A pak v okresním, 
krajském i celostátním srovnání podávají tak 
skvělé výkony.  
 Myslím si, že není o čem pochybovat. 
Matema3ka podle prof. Hejného je rozhodně pro 
naši školu tou správnou volbou. 

Mgr. Jarmila Štouralová 
 

 

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek 
  

 Dne 21. 3. 2018 se žáci ZŠ Vacov zúčastnili 
okrskového kola pěvecké soutěže Jihočeský 
zvonek, pořádaného DDM Vimperk. Tréma byla 
veliká, ale žáci dosáhli skvělých úspěchů. 
 Školu reprezentovali ve třech kategoriích. 
Nultou kategorii (žáci 1. – 3. tříd) vyhrála Eliška 
Chaloupková a na druhém místě se umís3l 
Vojtěch Potužník. Oba jsou žáci 3. třídy. 

V 1. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) nás zastupovalo pět 
soutěžících z páté třídy. Na 3. místě se umís3la 
Klára Appeltová. Velká gratulace patří Jindřichu 
Špejzlovi, který tuto kategorii vyhrál a postoupil 
do okresního kola do Pracha3c. Úspěch sklidila i 
Veronika Jírovcová, která obsadila 3. místo ve     
2. kategorii (žáci 6. a 7. tříd). 

 Jindřich Špejzl zabojoval i 5. 4. 2018 
v okresním kole pěvecké soutěže a vyzpíval si třeF 
místo. 
 Všem zúčastněným moc děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy. 

Mgr. Dana Kohoutová 
 

Činnost pobočky ZUŠ ve Vacově 
 

 Pobočka Základní umělecké školy Vimperk, 
která sídlí ve Vacově, je otevřena čtvrtým rokem. I 
za tak krátkou dobu studia se někteří žáci z 
pobočky zapojili v letošním školním roce do 
soutěže základních uměleckých škol, kterou 
pořádá MŠMT. A nevedli si vůbec špatně. Okresní 
kolo se konalo ve Vimperku a představili se v něm 
3to žáci z Vacova: 
Eliška Pšeničková – 2. místo – zobcová flétna 
Eliška Čtvrtníková – 2. místo – zobcová flétna 
Gabriela Kozáková – 2. místo – klarinet 
Anna Václavíková – 2. místo – příčná flétna 
Eva Viktorie Klasová – 1. místo – příčná flétna 
Zdeněk Peleška – 1. místo s postupem do 
krajského kola – trubka. 

 Zdeněk Peleška se zúčastnil krajského kola 
soutěže, které se konalo 26. 3. 2018 v Jindřichově 
Hradci a odtud si přivezl nádherné 2. místo. Kromě 
toho se Kris3na BárFková hrající na klavír zúčastní 
20. 4. 2018 Krajské klavírní přehlídky v Českých 
Budějovicích. 
 Na pobočce se ještě plánují dva koncerty. 24. 
4. půjdeme s dětmi představit hudební nástroje do 
MŠ Vacov. 26. 4. pak všechny srdečně zvu na Jarní 
koncert, který se bude konat v Obecním sále ve 
Vacově od 17.00 hod. 

      Petra Vališová 



Pozvánky na akce:  
 

Spolek vlkonických nadšenců srdečně zve na                                                             
VII. PRVOMÁJOVOU TRAKTORIÁDU                                         

všechny příznivce starých a doma vyrobených strojů,                              
sraz dne 1. 5. 2018 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   3. 5. 2018.                                                                     
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je v 15.10 hod., 

předpokládaný odjezd v 15.50 hod. 
 

***** 
SDH Vacov srdečně zve                                                                      

 všechny příznivce požárního sportu na                                         
HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ,                                                   

která se uskuteční dne 5. 5. 2018 od 10.00 hod.  v Benešově Hoře 
(soutěžní dráha nad autoservisem).  

Za okrsek SDH Vacov 
Miroslav Molitor, velitel okrsku       Josef Maránek, starosta okrsku 

 
***** 

Obecní knihovna ve Vacově zve na besedu s projekcí 
Miloslav Martan - ZMIZELÁ ŠUMAVA 

v úterý 15. 5. 2018 od 19.00 hod. v klubovně SK Vacov.  
Vstupné dobrovolné. 

 
Šumava prošla za poslední stoleF bouřlivým vývojem spojeným s mnoha 
událostmi. Stavby železnic, rychlý rozvoj turis3ky, velké množství nových 
chat a hotelů, až po odsun místních obyvatel a uzavření do hraničních a 
vojenských prostorů. Tento rychlý rozvoj a zánik mnoha míst zachycuje 

povídání o zmizelé Šumavě, doplněné historickými pohlednicemi a 
fotografiemi z let 1890 - 1950. 

 
***** 

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). 
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Z knihovny 

 
 
 
 
 
 

Nové knihy 
OTo   Peschka   
Jak to bylo doopravdy 
mezi Čechy a Němci 
Ivo Stehlík 
Šumava domovem   
Jan Holec 
Atlas hub Šumavy a 
Novohradských hor    
Agnes Mar$n-Lugand 
Šťastní lidé čtou a pijou 
kávu     
Jiří Svetozar Kupka 
Krvavé jahody   
Rainer Schröder 
Nebe, na němž nesví3ly 
hvězdy  
Mirka Zlatníková 
Marie Terezie  
Anders de la MoTe  
Konec léta  
Shari Lapena  
Někdo cizí v domě      
Bernard Minier 
Noc 
Barbara Wood 
Vzdálená řeka 
Robert Bryndza 
Do posledního dechu  
 
České detek$vky 
Naděžda Horáková  
Vejce podle Stroganova 
Petr Eidler 
Na šábes se nevraždí  
Petra Hesová 
Srdcový král  
Jaroslav Kuťák 
Strašidla z Woodlandu 
Artur Janoušek  
Sklep  
Tomáš Přibyl 
Smutný žhář    
Inna RoTová 
Případ andělské košile 

 
 
 

Vacovský zpravodaj 
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Společenská kronika 
 

V měsíci březnu 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. 

Slámová Anděla Miře>ce 87 let 

Hadravová Věra Rohanov 81 let 

Roučka Jan Miře>ce 70 let 

Solus Fran>šek Javorník 70 let 

Václavík Ladislav  Benešova Hora 70 let 

Vítovec Miloslav Vlkonice 70 let 

***** 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VACOV 
 na školní rok 2018/2019 proběhne 

v pondělí 7. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin 
v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124. 

 
Do MŠ je nutné přihlásit všechny dě>, které nastoupí k docházce začátkem školního roku 2018/2019 i 

mimořádně v jeho průběhu, z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy. 
Dítě je nutné přihlásit k docházce v určeném termínu zápisu. 

Rodiče, kteří chtějí zapsat dítě do MŠ, si vyzvednou v MŠ přihlášku. Vyplněnou a potvrzenou od lékaře 
ji přinesou k zápisu. 

Dále s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Číslo telefonu MŠ Vacov: 388 431 143 
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Chovatelův dvorek 
Historie plemene Belgického obra 
začíná zřejmě již v 16. stole'. Choval 
se pod názvem Gentský obr. Jako 
země původu je uváděná Belgie, 
provincie Flandry. Do Německa, kde 
byl prošlechtěn do současné 

podoby, byl poprvé prokazatelně dovezen v roce 
1880. Do Čech byl dovezen o dva roky později a 
byl chován zpočátku pod názvem Flanderský obr. 
Již v roce 1902 byl založen první klub chovatelů 
těchto králíků právě v Gentu v Belgii. 
Jak již bylo v minulém příspěvku uvedeno, je to 
králík velmi, velmi velký. Hmotnost králíka je 
průměrně 7 - 10 kg. Tělo mohutné, dlouhé, 

válcovité, o délce 70 cm a více, polovysoký 
postoj, přední konče>ny silné, široko postavené. 
Hlava mohutná, s dlouhýma ušima 19 cm a více. 
Srst je hustá, v podsadě s krycím chlupem o délce 
cca 3,5 cm. Je chován v dese> barevných 
variantách a existuje i v bílé - albínové verzi. 

U nás byl klub chovatelů belgických obrů založen v 
roce 1954. Tehdy se do něho přihlásilo 70 
chovatelů a celkem bylo v tu dobu v tehdejším 
Československu evidováno 123 chovatelů tohoto 
mimořádného plemene. I dnes je to stále velmi 
oblíbené plemeno, i přes poněkud náročnější 
chovatelské postupy. Na každé chovatelské 
výstavě jsou belgič' obři zajímavými exponáty. 

Jaroslav Kubát 
 

Vacovský zpravodaj 

Inzerce 

 

• Hledám pomocníka - brigádníka na občasnou výpomoc - sekání trávy a prořezání tújí ve 
Vacově. Info na tel.: 724 997 306. 

 

• JIKORD plus je jednodenní papírová jízdenka, která pla' ve veřejné dopravě na území 
Jihočeského kraje, a to celoročně. Na tuto 
jízdenku můžete cestovat všemi vlaky ČD 
(včetně rychlíků) a GW Train Regio, MHD ve 
všech městech a regionálními i některými 
dálkovými autobusy smluvních dopravců. 
Jízdenku můžete využít především                    
k rodinným výletům (o víkendu plaL pro         
2 dospělé osoby a 3 dě)) nebo k delším 
cestám v rámci kraje (v pracovní dny plaL pro 
1 dospělého a 1 dítě). Při předložení jízdenky 
v den její platnos> u smluvních obchodních 
partnerů lze navíc získat zajímavé slevy na 
vstupném. Jízdenku zakoupíte na železničních stanicích, autobusových nádražích u smluvních 
dopravců a ve vybraných turis>ckých informačních centrech.  

belgický obr černý 


