
Vánoce  
 
  V křesťanské tradici jsou oslavou narození Ježíše Krista. Spolu                    
s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. 
Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří 
křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava 
tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se 
Vánoce v církvi slaví od 7. století. 
 V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby 
předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, 
která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí 
vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční 
cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí      
s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však 
původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden        
z nejvýznamnějších občanských svátků. 
 

Betlémské světlo 
 

 Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které rozvážejí 
skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě a posléze putuje napříč Evropou. 
Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde je rakouští skauti předávají           
o neděli Gaudete delegacím z celé Evropy; pro české země je přebírají brněnští 
skauti, kteří je v sobotu rozvážejí před 4. nedělí adventní, takže je pak k dispozici 
v kostelech, na náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod. 
 

Tři králové  
 

 Lidové označení pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili 
krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible 
však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltasar jim byla 
přisouzena až na základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je 
svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i 
Východě slaví 6. ledna. 
 Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je 
dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů 
upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; 
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NEZAPOMEŇTE 

 
• Užívat si vánoční 

pohody 
 
• Přijít na Novoroč-

ní ohňostroj 
 
• Navštěvovat kul-

turní akce v obci 
 
 



Z obecního úřadu 
 
Dne 13.12.2011 se konalo 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním 
období. Zúčastnilo se 14 z 15 řádně zvolených zastupitelů. Starosta předložil návrh programu 
tohoto zasedání, který byl následně zastupiteli schválen.  
 
• Jako každoročně na prosincovém zasedání se nejaktuálnější bod týkal vodného a 

stočného na následující kalendářní rok. Touto problematikou se zabývala na svých 
zasedáních již rada obce a zastupitelé obdrželi zpracované podklady v předstihu. 
Komentář k tomuto bodu přednesl Ing. Zdeněk Novák. Z předložených údajů vyplývá, 
že provozovatel (firma ČEVAK) ponechal většinu položek, které se promítají do ceny 
vodného a stočného na úrovni roku 2011. Některé položky např.  za elektrickou energii  
byly i mírně poníženy (došlo k výměně technologického zařízení na ČOV apod.). Cenu 
na příští rok největší měrou ovlivnil navýšený nájem obci za provozované 
vodohospodářské zařízení v souladu se zpracovaným a schváleným „Plánem obnovy 
vodovodů a kanalizací“ a to o 100 527 Kč. Nájem za rok 2012 bude činit celkem       
543 055 Kč včetně DPH. Tato položka však tvoří pouze část nákladů, které se následně 
v podstatě každoročně opět do této infrastruktury vkládají (na rekonstrukce, obnovu 
zařízení a další činnosti).  Na cenu měl bohužel i určitý negativní vliv  klesající  trend 
spotřeby vody a stejně tak navýšené DPH o 4% v roce 2012. Po předneseném 
komentáři proběhla k  návrhu krátká a věcná diskuse. Po jejím ukončení zastupitelé 
předložený návrh ceny vodného a stočného na rok 2012 jednomyslně schválili.  

• Další aktuální informace se týkala poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Určitě pozitivní je, že i pro rok 2012 zůstává částka stejná, tak jak bylo stanoveno již    
v roce 2001. Je však skutečností, že náklady na tuto službu  se v průběhu  zmíněných 10 
let zvýšily  téměř pětkrát. Obec proto musí  nemalou částku doplácet ze svého rozpočtu. 
Firma Rumpold ponechala platby na úrovni roku 2011, změna nastává pouze v 
souvislosti  s navýšením DPH. 

• Zastupitelstvo též schválilo žádosti občanů o koupi stavebních pozemků  v lokalitě 
„Pod dubem“. Vzhledem k tomu, že cena za tyto pozemky (350Kč/m2) není tržní, nýbrž 
obcí dotovaná, stanoví kupní smlouva určité podmínky pro nabyvatele. Mezi 
nejdůležitější patří „zabránění spekulace s předmětným pozemkem“ (přeprodeji na 
jinou osobu) a dále zahájení stavby do dvou let od podpisu kupní smlouvy. Tato 
klauzule má za cíl ošetřit  eventuální  dlouhodobější blokaci pozemků a umožnit naopak 
prodej těm, kteří chtějí prioritně řešit bydlení.  

• Další informace ze zasedání zastupitelstva obce budou v příštím čísle. 

Stránka  2 

 Pevná složka (Kč/měsíc)  Pohyblivá složka (Kč/m3) 

 Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

Cena r. 2011 s 10% DPH 35,90 28,40 64,30 22,91 16,00 38,91 

Schválená cena na r. 2012  
se 14% DPH 

38,26 32,39 70,65 28,03 18,64 46,67 

Tabulka  cen vodného a stočného  



 
• 27. a 28.12.2011 

Knihovna uzavřena 
 
• 1.1.2012 Novoroční 

výstup na rozhlednu  
 
• 1.1.2012 v 18 hodin 

Novoroční ohňostroj 
 
• 10.1. 8-12 hodin   

Přečín bezproudí 
 
• 14.1.2012 ve 20 hod. 

Sportovní ples 
 
• 28.1.2012 ve 20 hod. 
     Obecní ples 
 

 
*** 

 
Bezproudí 

 
10.1.2012 8-12 hodin 
Přečín čp. 22, čp. 35 

 
V souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky 

 přeji všem občanům 
 jejich klidné a spokojené prožití,  

do nového roku 2012 pak zejména pevné zdraví, 
 štěstí a úspěch jak v osobním,  

tak i profesním životě. 
 

Zároveň zvu všechny spoluobčany na tradiční 
novoroční ohňostroj  

v 18 hodin na autobusové nádraží. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 
 
 
 

 
Vánoční bohoslužby 

 

Podrobný rozpis bohoslužeb o vánocích v ostatních farnostech je vyvěšen na 
nástěnce u kostela. 
Všichni, kdo si budou chtít odnést z kostela domů betlémské světýlko, 
budou mít možnost na Štědrý den od 10.00 hod. do 12.00 hod. Kostel bude 
otevřený. 
  
Duchovní správa přeje všem požehnané a milostiplné prožití vánočních 
svátků! V nastávajícím novém roce ať Vás provází Boží ochrana a Boží 
pomoc po celý rok 2012. 
                                                                                             P. Jan Janoušek 
                                                                                            Administrátor 

po út st čt pá so ne 
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LEDEN 2012 

24.12. 
Štědrý den 

 
22.00 hod. 

26.12.  
Svátek sv. Štěpána    

 
11.30 hod. 

25.12.  
Narození Páně       

 
11.30 hod. 

1.1.    
Matka Boží P. Maria    

 
16.30 hod. 

Upozornění 
 

Vzhledem                
k technickým 

podmínkám prosíme 
občany, aby platbu 

pravidelných 
ročních poplatků za 
psy a odvoz odpadu 

odložili až po  
15. únoru 2012. 

Děkujeme za 
pochopení 



Poděkování  
 

 SDH Vacov děkuje za sponzorský dar firmám NoVy-pekárna 
Vacov, STTEN Nespice, Dřevoprofil Vrbice, Dřevovýroba Jiří Vlček 
Nespice, Instalatérství Pavel Čejka Vlkonice.  
Dále děkujeme všem našim spolupracovníkům - p. J. Laznovi,                    
p. F. Česánkovi, p. F. Pilnému. 
Všem těmto našim sponzorům a spolupracovníkům přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů v roce 2012. 
 
 Obzvláště děkujeme za sponzorský dar a dlouholetou spolupráci 
 p. Ing. arch. Drahomíře Parrové, Vacov 20. 
Ještě jednou za vše díky. 

Za SDH Vacov 
Miroslav Molitor        Josef Maránek 
velitel sboru        starosta sboru 
 

***  
 

 
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

 
Již tradičně je spojena mikulášská pouť ve Vacově se setkáním 

harmonikářů. Letos bylo čtrnácté. Tváře, které zde potkáváme, 
nevidíme většinou poprvé. To svědčí o tom, že hudebníkům se ve 
Vacově velmi líbí. Mnozí  napsali do naší kroniky přání, aby byli 
v příštím roce opět  pozváni.  

Na pódiu jsme viděli také účinkující, kteří nebyli ani pozvání, ale 
o setkání ve Vacově se sami zajímali a přijeli ze své vlastní iniciativy. 
Vystoupení před zaplněným sálem pro ně bylo odměnou.  

Velmi kvalitní vystoupení – např. p. Rubáš s vnučkou Nikolkou, 
p. Lhotecký, duo Kodada  Kopečný, trio Blonďáci a Marnotratníci, 
střídala vystoupení možná trošku méně povedená, ale vždy zahraná 
s velkým nadšením a láskou. Láska k dechovce byla cítit i z hlediště. 
Nejeden divák, stržen harmonikou, si s radostí zpíval spolu 
s účinkujícími, někteří dokonce i tančili. Velké pěvecké nadání nám 
předvedl i pan Kalbáč, který svým zpěvem doprovodil hned dva 
muzikanty, pana Josefa Kohouta a pana Miroslava Němce. 

Velký dík patří také panu Josefu Bejčkovi, který využil svých 
zkušeností s moderováním a velmi hezky nás celým odpolednem 
provedl. Nesmíme zapomenout ani na sponzory - NoVy Vacov, STTEN 
Nespice a obec Vacov, bez jejichž podpory by setkání nemohlo 
proběhnout.  

Nezbývá nám tedy než si přát, aby ten příští ročník byl stejně 
povedený jako ten letošní a příznivců harmonikářů přišlo ještě více. (pv) 
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Z mikulášské pouti 
2012 

 

 

 

 

Více ve fotogalerii  
obce. 
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Adventní koncert Jiřího Zonygy 
 
 V pátek 9. prosince se rozezněl Zonygův plný hlas komorně 
naplněným sálem. Podporovalo ho duo kytaristů, klávesista s bubeníkem 
a na naše poměry netradičním doplněním kapely byla houslistka. Pro mě 
ovšem celý večer začal o pár desítek minut dřív. Zvukaři ještě chystali 
aparaturu, když jsem Jiřího Zonygu po domluvě podrobil krátkému 
rozhovoru. Předem jsem ho možná uklidnil, že se nebudu zajímat o 
změnu života díky výhře v X Factoru. Na co jsem se tedy ptal? 
 
 Větry z jihu přivanuly. Jak název skupiny vůbec vznikl? 
Tato kapela již existovala. Hrál tam švagr a další známí spoluhráči. Původně jde o převzatý název Radia 
Jih, ale později se přidaly ty větry. To je prostě slovní hříčka. Vaneme od jižní Moravy, možná proto 
Větry z jihu. 
 Hrajete v předvánočním čase, jedná se o vánoční turné? 
Nenazval bych to vánočním turné. Toto je asi osmý koncert ve vánočním období. Hned z Vacova 
odjíždíme do Mikulova. Jedeme prostě koncerty obohacené o námi upravené vánoční písničky a koledy. 
Vacov bude nejspíš patřit k menším obcím, kde jste měli možnost hrát. Nevadí vám poměrně menší 
účast diváků? 
To nám vůbec nevadí. Správnému umělci by to nikdy vadit nemělo. 
 Jste z Moravy. K Šumavě a Vimpersku nejspíš nějaký vřelý vztah mít nebudete, že? 
To není zas až tak pravda, já jsem všudyzdejší. K Šumavě mám vztah, jelikož jsem jezdil velmi často    
s kamionem přes Strážný. V zimě to tu bylo paradoxně nejlepší, protože se sem ostatní kamioňáci 
zkrátka báli jezdit, bylo tu volno. Ve Vimperku jsem byl na soutěži Dělnické mládí pořádané při 
lesnickém učilišti, asi v roce 1980. Šlo o hudební soutěž, takže už tehdy jsem byl umělecky tvořivý 
(smích). Jinak klasika. Rád tam jezdím na dovolenou. 
 A co říkáte na Vacov? 
Do Vacova jsme dnes přijeli prvně, ve tmě a v dešti. Docela nás to všechny z kapely mrzí, chtěli jsme si 
prohlédnout šumavskou krajinku. Ale to náměstíčko s kostelíčkem je krásné. A sáleček... Nevadí že 
není veliký, ale je takový nový, takže dobrý. 
 Svátky budete trávit v kamionu nebo doma? 
Kamionem už nejezdím. Trávit je budu doma, ale mám nabitý program, 
co se týče zkoušek muzikálů, ať už v Bratislavě nebo v Praze. 
 Co byste vzkázal čtenářům? 
No, všem čtenářům a vůbec všem lidem přeju, ať se máme dobře, ať je 
následující rok lepší. Všichni straší, že to půjde všechno ještě víc do háje 
než to je... Tak ať to prostě do háje nejde. Hlavně zdraví, štěstí a 
spokojenost. 
  
 Naštěstí jsem Jiřího těmito dotazy moc nezdržel. Mohl se tedy nachystat na známé písničky, jako 
například Husličky nebo Cestičky zafúkané. Dál diváci slyšeli songy z autorské dílny samotného 
Zonygy a vánoční písně a koledy, které zněly v podání zpola rockové formace přinejmenším zajímavě. 
A na závěr krátká bilance. Uvědomme si, že Vacov je jednou z obcí z pošumavského trojúhelníku 
Vacov, Zdíkov a Stachy. Je tedy obdivuhodné, že organizátoři kulturního dění dokáží zajistit na každý 
adventní víkend akci velkých rozměrů právě zde. Vzpomeňme na vítání zimy a s tím spojené divadlo 
nebo na comeback Labyrintů. Aktuální je Jiří Zonyga, dále nás čeká zimní Mikulášská pouť a setkání 
harmonikářů nebo adventní koncert v kostele. Ve Vacově se zkrátka nikdy nenudíme. 

Text a foto pro vimperk.eu: Jakub Vácha 



Pozvánky na akce : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obec Vacov srdečně zve na tradiční  

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ  
v neděli 1. ledna 2012 v 18 hodin  
na autobusovém nádraží ve Vacově 

 
Srdečně zveme na  

PLES OBCE VACOV 2012 
v sobotu 28.1.2012 od 20 hodin. 

 
 
Připravujeme: 

 
11.2.2012 - Farní ples 
 
25.2.2012 - Školní ples 

 
*** 

 
Mikulášská pouť 

 
 Letošní Mikulášská pouť se opět povedla. Počasí bylo až 
mimořádně příznivé, a to se projevilo i na počtu návštěvníků. Lidé se v 
klidu procházeli mezi stánky na náměstí, poslouchali již tradiční 
dudáckou kapelu ze Lčovic, popíjeli vynikající horkou medovinu a 
užívali si sváteční chvíle setkání se známými či příbuznými.  

Když se přeci jen chtěli zahřát a prohlédnout si 
vánoční zboží, zamířili na prodejní výstavu 
výrobků na obecní úřad, která byla doplněna 
půvabnými fotografiemi P. Škopka na téma „Ježčí 
svět“. Tyto fotografie si můžete prohlédnout ještě 
v průběhu měsíce ledna.    

A odpoledne již tradičně patřilo harmonikářům.  
 Mikulášská pouť ve Vacově má svou tradici a neodmyslitelně 
patří k adventnímu období v našem regionu.                                      (jb) 
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Knihovna uzavřena  
27. a 28.12.2011  

- dovolená. 
 
 
 
 
 

 
Do nového roku 2012 
přeji všem  čtenářům 

pevné zdraví, dostatek 
času na návštěvu       

knihovny a příjemné 
počtení 

 
Jana Blatná, knihovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malé dary přátelství 
upevňují, velké ho 
ohrožují. 

        Wilde 
 
Čím více dobrých   
skutků člověk vykoná, 
tím víc mu na životě 
přibývá. 

Ruskin 
 

Jestliže ztratíme smysl 
pro humor, nenahradí 
ho moudrá rozvaha,   
ale hloupost. 

Camus 
 

Kdo je přítel?           
První člověk, který   
přichází, když celý svět 
odešel…. 

Marden 



Číslo 12, 22. prosince 2011 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci listopadu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu  
těmto občanům: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

*** 
 

Poděkování 
 

 Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou 
maminkou, babičkou a sestrou Ing. arch. Drahuškou Parrovou 
z Vacova. 
 Děkujeme P. Mgr. Janu Janouškovi a přítomným spolusloužícím 
kněžím za důstojné rozloučení v kostele sv. Mikuláše. Dále děkujeme za 
aktivní účast hasičskému sboru Vacov, chrámovému sboru z Vimperka, 
za květinové dary a projevy soustrasti. 

                                   syn Martin a sestra Laďka s rodinami 
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Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

 
 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.       Neprodejné. 
 

 
Redakční rada: J.Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Inzerce 
 
• Pronajmu  prostor k obchodní činnosti na náměstí ve Vacově (dříve  paní Ketzerová). Info na 

tel.:  602 648 368. 
• Prodám zcela zrekonstruovaný byt 3+1 v 1. patře „paneláku“ ve Vacově. Tel.: 775 315 006. 
• Neradi žehlíte?  Žádný problém. Volejte tel.: 777 825 662. 

Karel Rychtář Přečín 70 let 
Karel Kučera Vlkonice 70 let 
Petr Vyleťal Lhota nad R. 70 let 
Josef Louvar Javorník 70 let 

Josef Paul Javorník 75 let 

František Bastl Žár 80 let 
Dobroslava Zlochová Vacov 80 let 
Bohumil Vítovec Vlkonice 80 let 
Miroslav Grabmüller Benešova Hora 81 let 
František Chum Benešova Hora 81 let 
Marie Futerová Vlkonice 82 let 
Anastázie Voldřichová Vlkonice 83 let 
Stanislav Pšenička Vlkonice  85 let 
Anežka Marešová Nespice 87 let 
Květuše Otcovská Miřetice 89 let 

Václav Hadrava DD Kůsov 70 let 

Alena Trojanová DD Kůsov 79 let 

Gratulujeme ke zlaté 
svatbě manželům 

Marii a Bohumilu 
Vítovcovým  
z Vlkonic. 

Do dalších společných 
let přejeme pevné 

zdraví a spokojenost. 
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DRAKIÁDA  
Dne 5.11.2011 se konala 2. vacovská drakiáda. Počasí  nebylo příliš 
příznivé. Velká účast, za kterou všem moc děkujeme, nás potěšila. 
Poděkování patří i těm, kteří se postarali o atraktivní zábavu - RC Clubu 
Springfield (modely aut a letadel), kteří předvedli profesionální jízdu a 
akrobatické prvky, a paní Janě Chládkové (malířka obličejů), jež proměnila 
naše děti v motýlky, kočičky, pejsky a čertíky. 

Celou drakiádou nás provázela pohádková hudba a občerstvení, uspokojující i nejnáročnější 
návštěvníky. 
 

ADVENTNÍ VĚNCE  
 Pro velký zájem jsme uspořádali výrobu adventních věnců. Tato akce se 
velmi vyvedla. Atmosféra byla přátelská, hudba a občerstvení vánoční. Pod 
vedením p. Marie Šefrnové si každý vyrobil a potom odnesl domů překrásný 
věnec. 

 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA    

30.11.2011 jsme připravili pro děti Mikulášskou besídku. Děti čekalo 
překvapení v podobě maňáskového divadla, které sklidilo velký úspěch díky 
svým originálním, ručně vyráběným maňáskům a naprosté profesionalitě 
všech aktérů. Besídka vyvrcholila příchodem Mikuláše, čerta a anděla. 
Mikuláš byl mile překvapen velkým počtem dětí, čertice měla knihu hříchů, 
ve které nechyběl ani jeden zápis o prohřešcích našich dětiček, a anděl na 
vše spravedlivě dohlížel. Všichni přednesli básničku nebo písničku, za 
kterou dostali sladkou odměnu. 

 
Všem děkujeme za účast na našich akcích a těšíme se na další spolupráci. 
Moc děkujeme i obecnímu úřadu, který nás v těchto aktivitách podporuje. 

   
Všechny naše akce a novinky do nového roku 2012 najdete na FACEBOOKU - Baby club Vacov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

***** 
 

Mikulášská nadílka 
 

 Dne 5. prosince navštívili Mikuláš a čerti uživatele DOZP Sociální pohoda o. p. s, Javorník. Jejich 
návštěva proběhla ve vánoční atmosféře, protože jsme všichni byli připraveni. Každý se naučil krátkou 
píseň nebo báseň. Čerti naši snahu ocenili a Mikuláš nám tedy mohl předat sladké odměny. 
Nejstatečnější z nás dokonce požádali čerty o společné foto. Čertovská návštěva dopadla na výbornou.   
„ Nikoho neodnesli “. Tak uvidíme za rok! 

Martina Vávrová, Roman Serinek 


