
Tři králové 

 Mudrci z Východu, tr adičně označovaní jako Tři králové, jsou 
postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho 
narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 
Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, 
Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto 
údaje nevyskytují. 
 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; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují 
mudrcové z daleka. 
 V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich 
počtu. Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés 
na počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů, které 
Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6. století u sv. 
Caesaria z Arles. Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od 
počtu dvou až čtyř v západní církvi a po dvanáct ve východní. Jmen 
Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává zřejmě až v lidových 
vyprávěních v 7. století, jsou napsána také na fresce v Raveně datované 
po roce 560 po Kristu. Prvním, u koho se tato jména spolehlivě objevují, 
je kancléř pařížské Sorbonny ve 12. století, Petr Comestor. 
 Středověk je také obdobím, kdy byly těmto jménům přiřazeny 
jednotlivé dary. Tyto tři dary měly také představovat veškerou hmotu, 
neboť zastupují veškerá v té době známá skupenství. Jednotliví králové 
pak podle různých výkladů představují všechna období lidského života; 
na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, 
druhý jako muž a poslední jako stařec. 
K † M † B † a příslušný rok 
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše 
posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo 
latinský ekvivalent C † M † B † jako formule požehnání. Původní text zní 
Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus 
požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše 
letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a 
Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. 

https://cs.wikipedia.org 
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Omezení provozu na 

Obecním úřadě 

Vacov 
 

Dne 23. 12. 2016 
a  

30. 12. 2016 
bude provoz úřadu 
pouze  7-11 hod.  
Úkony spojené           

s výběrem správních 
poplatků budou 

prováděny  
dne 30. 12. 2016 

pouze  
do 10.00 hod. 



Vážení spoluobčané, 
nezadržitelně se blíží konec roku 2016 a téměř za dveřmi jsou vánoční svátky. Toto období je ve 
vašich rodinách ve znamení příprav na Vánoce, těšení dětí na stromeček a dárky od Ježíška, které pod 
ním najdou. 
 Na obecním úřadu se v tomto období připravuje návrh rozpočtu na následující kalendářní rok a 
zpracovává účetní závěrka roku stávajícího. Mezi finančně nejnáročnější akce, které byly v tomto roce 
zahájeny patří „Rekonstrukce ČOV Vlkonice“, kde realizační cena činí včetně DPH  22.590.000,- Kč.  
V průběhu roku byly provedeny opravy místních komunikací v různých částech naší obce, instalována 
nová krytina na budově tělocvičny u ZŠ, dále došlo k výměně všech energeticky náročných svítidel 
veřejného osvětlení, dílčí opravy doznaly kapličky v Mladíkově a ve Vacově, částečná rekonstrukce 
proběhla také v budově OÚ. Nemalá pozornost byla věnována přípravě projektové dokumentace na 
další záměry obce (revitalizace centra Vacova II. etapa, využití půdních prostor v budově ZŠ, 
revitalizace vlkonického rybníka, zřízení dětského hřiště u ZŠ, rekonstrukce vytipovaných místních 
komunikací atd.). V roce 2016 proběhla řada akcí v rámci  společenského a kulturního života v naší 
obci a stejně tak v oblasti sportovní.  

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 

 S blížícím se závěrem roku bychom rádi jménem Sboru dobrovolných hasičů Vacov vyslovili 
poděkování všem, kteří nám projevili v uplynulém období přízeň a podpořili naši činnost. 
Za finanční podporu děkujeme: paní Vlastě Ratajové, firmám Dřevoprofil Vrbice s.r.o., M+M s.r.o. 
Ing. Milan Farbiak, STTEN s.r.o. Nespice a Jiří Vlček Nespice. 
 Poděkování patří také našim stálým spolupracovníkům – Františku Česánkovi, Jaroslavu 
Laznovi a Františku Pilnému. Dále děkujeme centru Potraviny CT Vacov za poskytnutí prostor pro 
hasičskou nástěnku. 
  Obci Vacov děkujeme za trvalý zájem a podporu našich aktivit. Děkujeme rovněž našim 
členkám a členům, kteří se pravidelně podílejí na činnosti sboru. 
 Všem jmenovaným, občanům Vacovska a čtenářům Vacovského zpravodaje přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a spokojenost v osobním i profesním životě. 

Za SDH Vacov 
Pavel Čtvrtník, starosta sboru    Miroslav Molitor, velitel sboru 

***** 

 Základní škola a mateřská škola Vacov děkuje obci Vacov v čele s panem starostou 
Miroslavem Roučkou, obchodním partnerům a sponzorům, rodičům a všem přátelům za spolupráci a 
podporu v uplynulém roce. Do roku 2017 Vám všem přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti, 
úspěchů a zároveň prožití klidných a šťastných vánočních svátků. 

Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Vacov 
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S nadcházejícími vánočními svátky Vám všem přeji jejich klidné a spokojené 
prožití, do nového roku pak zejména pevné zdraví, štěstí a stejně tak úspěchy 

v profesním i soukromém životě. 
 

V souvislosti s ukončením roku 2016 bych chtěl poděkovat všem 
organizacím a spolkům působícím v obci za jejich činnost a některým též za 

reprezentaci a propagaci naší obce. Všem přeji úspěšný rok 2017. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 



Vážení vacovští spoluobčané, vážení čtenáři našich vacovských novin,  
 
 v neděli 27. 11. 2016 jsme zahájili nový liturgický, církevní rok 2016-2017. Začala nám 
čtyřtýdenní adventní doba, která má za úkol nás připravit na vánoční svátky, na Narození našeho 
Spasitele Ježíše Krista. 
 Dovolte mně, abych Vám jménem Římskokatolické farnosti ve Vacově a jménem svým 
popřál: „Aby radost z Božího narození naplnila Vaše srdce vírou, nadějí a láskou.“ 
 Vše dobré, nejen v čase Vánoc, ale po celý rok 2017 Vám všem přeje 

       P. Jan Janoušek, duchovní správce 
  římskokatolické farnosti ve Vacově 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Svátek sv. Rodiny je v pátek 30. 12. 2016 a mše svatá bude pouze v Bohumilicích v 16.30 hod.    

31. 12. 2016 a 1. 1. 2017 
Výstup na rozhlednu 
Javorník  
1. 1. 2017 Novoroční 
ohňostroj 
14. 1. 2017 Sportovní 
ples 
28. 1. 2017 Farní ples 

po út st čt pá so ne 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

LEDEN 2017 

Mše svaté – Vánoce 2016 - 2017 

  Čkyně Bohumilice Lštění Vacov Dobrš 
Štědrý den 
24.12.2016 

24.00 22.00 
Bohoslužba slova 

x 22.00 x 

Slavnost Narození 
Páně 25.12.2016 

8.00 10.00 11.30 x 11.30 
P. Skýpala 

Svátek Sv. Štěpána 
26.12.2016 

8.00 9.30 11.15 
Bohoslužba 

slova 

11.30 10.15 
P. Skýpala 

Sobota Sv. Silvestra 
31.12.2016 

17.00 15.30 x x x 

Slavnost Matky Boží 
Panny Marie, 
1.1.2017 

8.00 9.30 11.15 16.30 11.30 
P. Skýpala 

Slavnost Zjevení 
Páně 6.1.2017 

x 16.30 x x x 

Sobota 
7.1.2017 

x x x x 16.30 

Neděle 8.1.2017 
Svátek Krista Páně 
konec vánoční doby 

8.00 9.30 11.15 
Bohoslužba 

slova 

11.30 x 



Pozvánky na akce:  

Všem spoluobčanům oznamujeme,  
že i letos si mohou  

na Štědrý den od 10.00 do 12.00 hod.  
přijít do kostela ve Vacově pro betlémské světýlko  

a podívat se na betlém. Budeme se na Vás, jako 
každý rok, těšit. 

Pořad bohoslužeb o Vánocích bude vyvěšen  
na nástěnce u kostela. 

    
***** 

Tělovýchovný spolek Javorník 
pořádá  

31. 12. 2016 a 1. 1. 2017 
TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ  

výstup na rozhlednu Karla Klostermanna na Javorníku. 
Stánek s občerstvením vždy od 10.00 - 16.30 hod., jak na Silvestra,  

tak i na Nový rok - svařák, punč, klobása. 
     

***** 

  Obec Vacov srdečně zve na již tradiční 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
v neděli 1. 1. 2017 v 18.00 hod. 

na autobusovém nádraží ve Vacově. 
 

***** 
Sportovní klub Vacov 

zve na 
21. SPORTOVNÍ PLES 

v sobotu 14. 1. 2017 od 20.00 hod. 
v obecním sále ve Vacově. K tanci a poslechu hraje Renesance. 

Rezervace vstupenek na tel.: 724 079 149 
 

***** 
Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy  

srdečně zvou na tradiční 
FARNÍ PLES 

v sobotu 28. 1. 2017 od 20.00 hod.  
v obecním sále ve Vacově. Hraje TRIO ORION. 

Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek od 16. 1. 2017 Obuv Patera. 
 

***** 
Obec Vacov 

srdečně zve na 
PLES OBCE VACOV 

18. 2. 2017 od 20.00 hod. v obecním sále ve Vacově. 
Hraje Renesance. 

Rezervace vstupenek od 16. 1. 2017 v Obecní knihovně ve Vacově, 
Pavla Valtová, tel.: 388 431 270. 
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Z knihovny 

 

 
 

 
Knihovna 

 bude ve dnech 
 27. a 28. 12. 2016 

uzavřena 
 
 
Nové knihy 
Nora Roberts 
Kruh věrných 
Zbignew Czendlik 
Markéta Zahradníková 
Postel hospoda kostel 
Václav Cílek 
Co se děje se světem 
Pro děti 
Jan Lebeda 
Medovníčkova 
dobrodružství 
Lenka Kosková 
Třísková 
Ondráškova abeceda 
Anna Novotná 
Kdo se směje naposled 
Ester Stará 
Jak se Josífek s Jožinkou 
ztratil 

 

Všem  čtenářům přeji 
spokojené prožití 
vánočních svátků, 

mnoho lásky a 
porozumění.  

V novém roce pak 
samé radostné dny. 

Pavla Valtová, 

knihovnice 
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Číslo 12, 22. prosince 2016 

Společenská kronika 

 

V měsíci listopadu 2016 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tel.: 388 431 270                        

E-mail:                                    
knihovna@vacov.cz 

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

 
Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech 
domácností obce. Pro návštěvní-
ky Vacova  část nákladu na poš-
tě,  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 krátit příspěvky           
přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Chovatelův dvorek 
 

Zima je již v plném běhu a máme za sebou další rok. Rok, ve kterém jsme se 
dozvěděli mnohé o zajímavých plemenech českých králíků, rok, ve kterém jsme 
si opět ověřili, jak mocná je příroda, jak dokáže klást překážky, ale jak umí i 
odměnit vytrvalou snahu. Na tradiční pouťové výstavě naši chovatelé předvedli 
výsledky své celoroční práce. Počasí, i když 
mrazivé, přálo příjemné zimní procházce, a 
tak jsme měli opět možnost přivítat mnoho 

stálých i nových návštěvníků naší výstavy. Všem srdečně 
děkujeme za milou návštěvu a trvalou přízeň. Věříme, že si 
každý z nich na naší výstavě našel něco zajímavého.  
S blížícím se koncem roku je na místě popřát nejen všem našim 
příznivcům, ale i všem čtenářům „Chovatelova dvorka“ a 
stejně tak i všem známým a sousedům klidný Štědrý večer, co 
nejpříjemnější prožití vánočních svátků a co nejveselejšího Silvestra. V novém roce přejeme Vám 
všem pevné zdraví a stále dostatek chuti do života. Na shledanou v příštím roce! 

 
 Jaroslav Kubát                     

Inzerce 

• Prodej vysádkovaných kaprů na Pstruhařství Mlýny v 
předvánočním týdnu: pondělí až pátek 9.00 - 17.00 hod. 
Těšíme se na vás. 

Grabmüller Miroslav Benešova Hora 86 let 

Chum František Benešova Hora 86 let 

Bastlová Marie Žár 82 let 

Hejpetrová Zdeňka Přečín 81 let 

Kůsová Věra Vacov 81 let 

Kučera Karel Vlkonice 75 let 

Rychtář Karel Přečín 75 let 

Vyleťal Petr Lhota nad Rohanovem 75 let 

Ondráček Václav Benešova Hora 70 let 
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Šumavský loupežník 
 
 Znali jste nejznámějšího šumavského loupežníka Pepíka Říhu? Starší možná ano, mladší ne. Uplynulo 
mnoho let, ale občas si vzpomenu na tohoto svérázného člověka, jelikož poslední rok života byl zaměstnán u 
nás na státním statku v Benešově Hoře. Chtěl bych teď seznámit veřejnost s tímto člověkem, ač tehdy 
nazývaným   kriminálníkem. 
 Pepíka Říhu přivezla tehdy kádrovačka statku s tím, že by rád pracoval na zdejším hospodářství, ve svém 
rodném kraji. Narodil se totiž ve Lhotě. Zdejší kout Šumavy miloval a cítil se tu nejlépe. Pepík byl znám, že ho 
práce moc nebavila, raději žil svým samotářským životem, byl velmi skromný, přes léto žil v přírodě, kterou 
miloval, ta ho také živila svými plody, o maso také neměl bídu, dovedl si opatřit pstruhy, raky i nějakého toho 
zajíčka. Pro zpestření jídelníčku občas navštívil nějakou chatu, tam si vzal pouze nějakou konzervu, lepší likér i 
cigarety. Objekty otvíral opatrně, aby vstup moc nepoškodil. Tím chtěl vlastníka objektu vlastně upozornit na 
to, jak bídně má chatu zabezpečenou.  
 Občas musel udělat nějakou prodejnu potravin např. na Javorníku, Vrbici a jinde, a stěžoval si na 
Pražáky, že asi mají bídu, že v těch chatách skoro nic nenechávají. Říkal mi jeden, že mu nechá na stole 
cigarety, kořalku a několik piv a lístek - Pepíku, to je pro tebe, ale nic jiného tady neber - a fungovalo to. 
 Vzpomínám na starého pana Beneše ze Zahrádek. Ten se slzami v očích vyprávěl v hospodě na téma 
Pepík Říha: „Ten člověk, to byl tak slušný zloděj, jen opatrně se dostal do mé chaty na Zahrádkách, nerozbil 

skoro nic, vzal si jen 2 lahve gruziňáku, cigarety a štangli trvanlivého salámu, přespal a i postel si po sobě 

ustlal. Tak to byl slušný zloděj. Takového jsem v chatě ještě neměl, a že už jich tam bylo několik.“ 
 Pepík si vedl vlastní evidenci svých případů, protože když ho časem chytili, tak se mu snažili přišít vše, 
co se v okolí stalo. Měl pořízené vlastní bydlení v mlází na kraji lesa nade Lhotou. Vstup byl po odklopení 
pařezu, po vstupu pařez zpět přiklopil. Choval v zemljance i králici s králíčaty. Tu sebral nějaké babičce někde 
v Rohanově, aby jí ušetřil práci a nemusela shánět krmení. Patrně cítil se starými lidmi, aby se zbytečně 
nenadřeli. 
 Když přicházelo špatné počasí a začínala zima, tak se nechával chytit a většinou přežil zimu v dobře 
vytopených zamřížovaných objektech hotelového typu. Tam bylo teplo, sucho, pravidelná strava a práci tam 
nevyžadovali. Později mu začali tresty prodlužovat. Postupem let, po návratu z vězení, vydržel pracovat jen pár 
týdnů, pak se znovu vrátil do starých kolejí.  
 Z předposlední internace Pepík přivezl přes 50 tisíc, vydělaných asi za 7 let. Byly to tehdy slušné peníze. 
Zaměstnali ho u ZVVZ v Prachaticích, denně se musel hlásit na SNB. Od peněz mu brzy pomohly sexuální 
pracovnice nepřizpůsobivých. Brzy se octnul opět v přírodní říši. Tehdy opět celé léto zaměstnával esenbáky a 
pomocníky SNB v celém okolí. Vzpomínám na jednu z mnoha akcí, kdy ho naháněly složky SNB. Se dvěma 
rotami vojáků pročesávaly les nade Lhotou za asistence policejního letadla, které monitorovalo prostor. Jenže 
Pepík seděl údajně na smrčku na kraji lesa a bavil se. Později, když se blížila zima, se sám dostavil do Vacova 
do restaurace Na horejší a po pár pivech vzkázal pro npor. Balvína, který bydlel naproti, aby ho osobně přišel 
zatknout. S tím pak bez problémů odjel do vazby. Vyfasoval jeho poslední trest - 8 a půl roku. 
 Po nástupu Pepíka do Benešovy Hory byl ubytován v obytné buňce u farmy. Pracoval v rostlinné výrobě 
a jelikož se projevil jako pracovitý, zakrátko jako kočí. Ženy pracující v rostlinné výrobě dávaly houfně 
výpověď, když měly s ním jet na sběr kamene apod., že prý s kriminálníkem pracovat nebudou. To trvalo jen 
pár dnů. Pepíka si brzy oblíbily, on jim nenechal zvedat velmi těžké kameny apod., také zjistily, že je v podstatě 
normální a dobromyslný člověk. Často je obdarovával čokoládami a jinými sladkostmi, potom s jiným pracovat 
nechtěly. 
 Pepík pracoval poctivě, už skoro rok bez problémů a bez absence. Do basy už nechtěl. Až jednou nepřišel 
ráno do práce. Já měl od kriminálky nařízeno v takovém případě okamžitě podat hlášení jistému důstojníkovi. 
To jsem však neučinil a vyčkal. Bylo kolem jedenácté hodiny a Pepa si to hasil od Vacova. S výrazem 
provinilce hlásil: „Omlouvám se moc. Já nemohl utéct, chtěli pořád hrát.“ Potom objasnil - hrál ředitel Soukup, 
pan Kovařík a Zlatý kluk z Vrbice. Na otázku „Kolik jsi prohrál?“ začal vytahovat z několika kapes stovky a 
pětistovky, napočítal asi 5 tisíc korun. Nemohl jsem jinak, řekl jsem mu: „Josef, ty jsi obehrál nejlepší ferblisty, 

jsi machr. Píšu tě dneska dovolenou, jdi se vyspat.“ 
 Zanedlouho však Pepík slavil s brigádníky vojáky rok na svobodě. Bohužel usnul s cigaretou, ta mu 
propálila matraci a kouřem se otrávil. 
 Pepík Říha si za jeho poměrně krátký život, necelých 50 let, odseděl 25 let a 4 měsíce. Nikoho nezabil, 
nikomu neublížil, vzal si jen, co potřeboval k životu. 

Ladislav Václavík, Benešova Hora 


