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Obec Vacov               

hledá 

spolupracovnice z 

čás� obce Vacov, 

Miře�ce nebo 

Vlkonice, 
které by chtěly 

chodit přát našim 
seniorům 

k životnímu výročí. 
Jedná se o několik 

návštěv v roce (podle 
počtu seniorů).  

Zájemci se mohou 

přihlásit u p. Blatné 

osobně nebo            

tel.: 388 431 180. 

 

 
          Obec Vacov zve na tradiční 

 

  MIKULÁŠSKOU POUŤ 

  8. a 9. 12. 2018 
 

sobota 8. 12. 2018 

od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje skupina Flám v obecním  

   sále. 

neděle 9. 12. 2018 

9 - 12 hodin  Prodejní výstava  drobných rukodělných výrobků 

            na OÚ Vacov.  Uvidíte výrobu skleněných páteříků, 
   5ffany metodu opracování skla, šperky z hodinek atd. 
 
9 - 13 hodin Výstava drobného zvířectva v budově ZO ČSCH. 

10.00 hodin Dudácká kapela na náměs9. 

10.30 hodin  Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.  
   Hlavním celebrantem bude generální vikář diecéze 
   českobudějovické  Monsignor ThLic. David Henzl. 
    

 

Stánkový prodej 

Na náměs9 můžete potkat Mikuláše  

s čerty a andělem. 
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Z obecního úřadu 

  

 Dne 1. 11. 2018 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vacov na 
funkční období 2018 až 2022. Dosavadní starosta po krátkém přivítání přítomných oznámil, že 
zasedání bude řídit do zvolení nového starosty pan Jan Šťastný a předal mu slovo.  
 
• Ten úvodem předeslal, že zasedání bylo svoláno v souladu s platnou legisla@vou a žádný návrh 

na neplatnost voleb nebyl podán. Dále konstatoval, že je přítomno všech 15 zvolených 
zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 Zastupitelé poté schválili přednesený návrh programu jednání. 
• Následovala zpráva o výsledcích voleb, kterou zastupitelé vzali na vědomí, a pokračovalo se 

složením slibu. Předsedající poté navrhl, aby hlasování o volbě starosty, místostarosty a dalších 
tří členů rady bylo veřejné.  

 Návrh předložený panem Šťastným byl všemi hlasy schválen. 
• Dále vyzval zástupce jednotlivých stran, aby sdělili své kandidáty na funkci starosty. Následovalo 

konstatování, že na funkci uvolněného starosty byl nominován pouze jeden kandidát - Miroslav 
Roučka. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Pokračováno bylo veřejným hlasováním, 
ve kterém byl zvolen starosta 14 hlasy, 1 se zdržel. 

 Předsedající poté poblahopřál zvolenému starostovi a předal mu slovo. Ten poděkoval panu 
 Janu Šťastnému za dosavadní vedení schůze i blahopřání a pokračoval dalším bodem tohoto 
 zasedání. 
• Následovala volba místostarosty. Na tuto funkci byl nominován také jeden kandidát, a to pan 

Fran�šek Hůle. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. 
 Pan Fran@šek Hůle byl zvolen místostarostou 14 hlasy, 1 se zdržel. 
• Dalším  bodem byla volba třech členů rady obce. Nominování a následně zvoleni byli pan 

Miroslav Blahout, pan Fran�šek Čtvrtník Dis. a Ing. Zdeněk Novák. 
• Pod bodem 7 zastupitelé schválili jednací řád zastupitelstva pro následující funkční období. Dále 

starosta informoval o povinnos@ zřídit kontrolní a finanční výbor. Navrhl tyto  výbory tříčlenné. 
 - Na funkci předsedy kontrolního výboru byla navržena Ing. Veronika Šťastná. K návrhu nebyly 
 vzneseny žádné připomínky. Na funkci členů pak  Mgr. Pavlína Kopáčiková a  MVDr. Michal 
 Roučka. Zastupitelé kontrolní výbor v uvedeném  složení schválili. 
 - Finanční výbor byl navržen ve složení pan Mar@n Moutelík - předseda, pan Radek Ptáček a         
 Ing. Marie  Roučková - členové. I tento výbor byl zastupiteli schválen. 
• Po ukončení oficiálního programu, poděkovala Ing. Veronika Šťastná voličům a poblahopřála 

zvoleným zastupitelům 
• Poté následoval krátký projev zvoleného starosty. Ten úvodem poblahopřál všem zastupitelům k 

jejich zvolení a srdečně přivítal pět nových členů zvolených do samosprávy obce. Poděkoval za 
projevenou důvěru a vyjádřil přesvědčení, že nově zvolené zastupitelstvo je zárukou 
fundovaného rozhodování ve prospěch obce. Dále poděkoval všem občanům, kteří přišli k 
volbám a samozřejmě těm, kteří odevzdali hlas Sdružení občanských demokratů Vacov i jemu 
samotnému. Následně byly zmíněny určité priority, které již byly zveřejněny ve volebním letáku 
Sdružení občanských demokratů Vacov. Předně se to týká rozpracovaných a připravených 
projektů (komunikace Žár, centrum Vacova apod.). Průběžně budou sledovány dotační 
programy, které by byly pro naši obec prospěšné. Závěrem popřál zastupitelům pevné zdraví, 
soustředěnou mysl při rozhodování a hlasování. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

 



  

Vítání občánků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vítání občánků dne 4. 11. 2018 starosta přivítal Šimona Trojana, Mar"na Wáwrů,  
Kris"ána Petra Maurice a Tobiáše Šimánka. Více fotek na  h-ps://vero10.rajce.idnes.cz/Vitani_04_11_2018/ 

8. 12. 2018 Taneční zábava 
9. 12. 2018 Mikulášská pouť 
15. 12. 2018 Adventní koncert 
15. 12. 2018 Adventní troubení 
22. 12. 2018 Zamilovaný 
sukničkář 
31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 Výstup 
na Javorník 
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PROSINEC 2018 

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 1      

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vám popřál radostné a spokojené proži: vánočních 
svátků. Do nového roku  přeji  všem zejména pevné zdraví, štěs:, 
úspěchy v profesním i soukromém životě. 
Při této příležitos" bych chtěl též poděkovat spolkům a organizacím 
působícím v naší obci za jejich činnost, která je obohacením veřejného 
života v obci,  a některým též za reprezentaci a propagaci naší obce. 
Všem přeji úspěšný rok 2019. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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Lípa svobody v Benešově Hoře 
 
    V souvislos" s oslavami 100. výročí založení republiky musím vzpomenout na minulá léta.           
V lednu 1968 zvolila KSČ do svého vedení Alexandra Dubčeka. Ten měl snahu změnit stávající poli"ku 
nechvalně známou z dob Go-walda, Zápotockého a Novotného. Prosazoval takzvanou poli"ku „s 
lidskou tváří ". To bylo velice kladně vnímáno veřejnos:. 
    Na jaře 1968 se i v naší obci, tehdy Benešova Hora, konaly oslavy 50. výročí založení republiky, 
spojené s jakousi euforií s očekáváním lepší budoucnos". Proběhl pietní akt u pomníku padlých z 1. 
světové války. Poté jsme jako mládež na prostranství před kulturním domem provedli zasazení „lípy 
svobody" ozdobené trikolórou. Následoval slavnostní večer s hudbou a kulturním programem. „Lípa 
svobody" je dnes vzrostlý, 50letý strom o průměru cca 50 cm. Dnes žije již málo přímých účastníků. 
    V této souvislos" zmíním velkou oslavu, která se konala na Stachách, 
 a kde se stala úsměvná příhoda. Stachy byly vyzdobeny českými vlajkami, kvě"nami a téměř za 
každým oknem byly busty nebo fotografie T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Na náměs: proběhla 
veliká oslava k 50. výročí založení republiky. Tu pořádala tehdejší velmi silná Lidová strana ve Staších. 
Na oslavě vystoupil místní pěvecký soubor seniorů. Zpívali krásné šumavské písně „Na krásné 
Šumavě", „Čechy krásné, Čechy mé"  a jiné. A najednou se jednomu velmi váženému členovi 
uměleckého sboru stala nemilá příhoda. Při zpěvu závěrečné čás" československé hymny, někde v 
čás"  „nad Tatrou sa blýská, hromy divo bijú", mu chudákovi,  při rozvášněném přednesu, vylítla zubní 
protéza až před tribunu, na které stáli. Kde se vzal, tu se vzal, přiběhl malý černý pes, zuby odnesl a 
zmizel někde v davu. Tolik malá v"pná vzpomínka. 
Všechny velké naděje na lepší budoucnost ukončil srpen 1968. 
 Závěrem bych chtěl vyjádřit osobní doporučení. Naši již 50letou památnou lípu v Benešově Hoře 
by bylo potřeba označit tabulkou a zajis"t, aby byla chráněná, aby se začas nestala předmětem 
povoleným k pokácení.  
  S přáním příjemného adventu                                                                                              

Ladislav Václavík, Benešova Hora 
 

12. setkání seniorů 
 K listopadu ve Vacově neodmyslitelně patří 
setkání seniorů. Letos bylo již 12.  a stalo se 
dobrou tradicí, která si získala své příznivce.  
 Úvod patřil panu starostovi, Miroslavu 
Roučkovi. Velmi srdečně přítomné přivítal, popřál 
hodně zdraví a osobně všechny obešel, popovídal 
a ženám předal ky"čku. Následovala kulturní část. 
Dvě vystoupení, dětského sboru a tanečního 
spolku Podlešák, připravila paní Mgr. Jana 
Voldřichová, která se vždy velmi ochotně tohoto 
úkolu zhos:. Za obětování volné neděle si 
zaslouží velké poděkování. K tanci hrála skupina 
Orion. Sólo s panem starostou patřilo jako vždy 
paní Zdeňce Volfové, která dosud nechyběla na 
žádném ročníku setkání. 

                                          Pavla Valtová 
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Pobočka ZUŠ ve Vacově 

 I tento školní rok začala opět výuka na 

pobočce ve Vacově, kterou realizujeme v místní 
základní škole. Letos navštěvuje tuto pobočku 
celkem 30 žáků hrajících na klavír, zobcovou 
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon a trubku. 
V letošním školním roce nás čeká soutěž 
základních uměleckých škol, tentokrát v oboru 
komorní hra. Někteří vacovš: žáci se do této 
soutěže také zapojí. Své umění mladí muzikan" 
letos poprvé předvedou na tradičním 
Mikulášském koncertě, který se bude konat 6. 12. 
v místním obecním sále. Přijďte si je poslechnout 
a zpříjemnit si předvánoční čas. Všechny srdečně 
zveme. 

        
  Petra Vališová 

Slovo místního faráře 
  
Vážení přátelé, 
 přiblížila se doba radostného očekávání – 
Vánoce. Na ty se připravujeme čtyřmi týdny 
adventu. A právě uprostřed adventní doby 
oslavíme letošní velkou vacovskou pouť, svatého 
Mikuláše. Tento světec je hlavním patronem 
českobudějovické diecéze a je mu zasvěcen první 
kostel diecéze, katedrála svatého Mikuláše 
v Českých Budějovicích. Vedle toho je v diecézi 
celá řada kostelů s :mto zasvěcením, mezi které 
patří náš vacovský farní kostel. O životě našeho 
světce jsme si říkali vloni a myslím, že svatý 
Mikuláš je dostatečně známý a oblíbený světec, 
jehož památku církev slaví 6. prosince. Pouť 
slavíme o nejbližší neděli, což je letos 9.12. 
Poutní mše svatá bude jako každoročně v 10.30 
hod. Hlavním celebrantem bude generální vikář 
českobudějovické diecéze Monsignor ThLic. 
David Henzl. 
 I letos na Štědrý den 24.12. ve 22.00 hod. 
bude v našem kostele slavena půlnoční mše 
svatá. Je to do jisté míry privilegium, poněvadž 
duchovní správce spravuje 5 farnos:. Není tedy 
myslitelné mít půlnoční v každém kostele. Další 
pořad vánočních bohoslužeb bude upřesněn ve 
vývěsce před kostelem, s ohledem na výpomoc 
spolubratří, kteří v době "sku nemohli ještě 
defini"vně potvrdit účast. 

 Uprostřed adventu v sobotu 15.12. od 
18.00 hod. se uskuteční v kostele vystoupení 
sboru Růže a Roseta ze Čkyně pod vedením 
sbormistra Mgr. Jaroslava Fafejty. Srdečně jste 
zváni. 
 Jak jste byli informováni, během léta došlo 
v kostele k výměně 6 oken. Tato původní okna 
byla z 90. let 19. stole:. Cena jednoho 
opraveného okna byla 57 "síc korun. Duchovní 
správa touto cestou chce srdečně poděkovat 
všem jednotlivým dárcům, kteří přispěli svými 
finančními dary, a též i obci Vacov. Díky nim se 
mohla oprava uskutečnit. Pro rok 2019 zbývá 
ještě vyměnit 8 oken. Budeme proto rádi za 
každý jednotlivý milodar na tento účel. 
 Dovolte mi, abych na závěr všem čtenářům 
našich oblíbených vacovských novin popřál 
krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2019! 
Ať Vás dary Boží milos" po celý rok chrání, ať 
Vám Bůh dá štěs:, radost a hojnost požehnání. 
 

Váš P. Jan Janoušek, 

vacovský administrátor 

 
Všem spoluobčanům oznamujeme, že si i letos 
na Štědrý den od 10 do 12 hodin mohou přijít do 
kostela ve Vacově pro betlémské světýlko a 
potěšit se naším betlémem. Budeme se na Vás 
těšit. 

 



Pozvánky na akce:  
 

ADVENTNÍ KONCERT 
souboru Růže a Roseta pod vedením sbormistra Jaroslava Fafejty, 

v sobotu 15. 12. 2018 od 18.00 hod. 
v kostele sv. Mikuláše ve Vacově.  

 
***** 

SDH Javorník již tradičně srdečně zve na 
ADVENTNÍ TROUBENÍ NA JAVORNÍKU 

15. 12. 2018 od 17.00 hodin. 
Již tradičně Vás zveme ke kapličce sv. Antonína na Javorníku. Od 17 

hodin se zde rozezní vánoční melodie a písně v podání trubačů 
z  Horažďovic, dětského sboru ZŠ Čes"ce, dechového tria ze Stach a 
zpěváků z Prácheňského souboru ze Strakonic. Vánoční punč i jiné 

teplé nápoje pro vás budou připraveny. Přijďte si zpříjemnit adventní 
čas na krásném místě s výjimečnou atmosférou. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci při nepřízni počasí. 
 

***** 

Obec Vacov  
uvede Divadelní společnost Háta v komedii amerického autora 

Michaela Parkera  
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ                                           
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 

V sobotu 22. 12. 2018 od 19.00 hod., obecní sál Vacov.  
Vstupné 300,- Kč.                      

Rezervace vstupenek v obecní knihovně,                                             
Pavla Valtová - tel. 388 431 270. 

 
***** 

Obec Vacov srdečně zve na již tradiční 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 

v úterý  1. 1. 2019 v 18.00 hod.  
na autobusovém nádraží ve Vacově. 

 

***** 

Obec Vacov srdečně zve na 
PLES OBCE VACOV 

9. 2. 2019 od 20.00 hod. v obecním sále ve Vacově. 
Hraje Renesance. 

Rezervace vstupenek od 15. 1. 2019 v Obecní knihovně ve Vacově, 
Pavla Valtová, tel.: 388 431 270. 
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Z knihovny 

 
 
 
 
 
 

Nové knihy 
Magda Váňová 
Holčičky 
Lars Kepler 
Lazar 
Evžen Boček 
Aristokratka a vlna 
zločinnos" na zámku 
Jaroslav Mareš 
Největší záhady 
kriminalis"ky 
Jojo Moyesová 
Zakázané ovoce 
Sama sebou 
VlasLmil Vondruška 
Husitská epopej VII 
Jeffery Deaver 
Ostrý řez 
Robert Bryndza 
Chladnokrevně 
Táňa Keleová-Vasilková 
Sítě z pavučin 
Danielle Steel 
Milenka 
Michelle Francesová 
Přítelkyně 

Chtěla bych popřát všem 
čtenářům a návštěvníkům 
kulturních akcí v obci  
spokojené, láskou a 
porozuměním 
naplněné vánoční svátky, 
v novém roce všechno 
dobré, hodně štěs:, zdraví a 
úspěchů. 

Pavla Valtová, knihovnice 

Vacovský zpravodaj 
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Společenská kronika 

V měsíci říjnu 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. 

Lípa v Přečínských Chalupách 
 
   

 Na památku důležitých událos' jsou u nás 
tradičně vysazovány stromy jako poselství dalším 
generacím. Na výročí vzniku Československé 
republiky zasadili hasiči z Přečína a obyvatelé 
Přečínských Chalup lípu republiky, dříve 
pojmenovávanou jako lípu svobody, u pomníku 
obětem 1. světové války v Přečínských Chalupách.  
    Přestože nebylo počasí na výsadbu úplně 
ideální, všichni věří, že vysazená lípa poroste 
alespoň dalších sto let a bude nejen nám 
připomínat důležité datum našich národních dějin.     

Pavlína Kopáčiková  

Škopková Věra Vlkonice 91 let 

Hadravová Růžena Čábuze 89 let 

Albrechtová Jiřina Javorník 85 let 

Menšík  Jan Přečín 84 let 

Kůs Karel Vlkonice  81 let 

Vítovcová Marie Vlkonice 81 let  

Dufek Miroslav Vlkonice 75 let 

Eignerová Gudrun Vlkonice 75 let 

Mašek Josef  Rohanov 75 let 

Růžičková Jana Vacov 75 let 

Sládek Jiří Javorník 75 let 

Mácha FranIšek Vlkonice 70 let 

Pahorecký Jaroslav Vlkonice 70 let 

Kovář Jiří Vacov 70 let 

Eigner FranIšek Vlkonice 70 let 



Stránka 8 Vacovský zpravodaj 

Chovatelův dvorek  

 Čas běží čím dál 'm rychleji, a tak už máme 
před sebou opět Vánoce. Do souvislosI s 
Vánocemi bude provázán dnešní příspěvek. Již od 
konce 16. stole' se v Anglii jako vánoční pokrm 
servíruje pečený krocan. Krocan divoký nebo jeho 
domesIkovaná varianta krůta domácí je největší 
hrabavý pták. Původem z amerického konInentu, 
kde byl i symbolickým a totemovým ptákem, byl 
šířen po celém světě. Do střední Evropy se dostal 
koncem 18. stole' ze Středozemí. Chová se 
především pro velmi kvalitní maso s nízkým 
obsahem tuků a vysokým obsahem bílkovin, 
minerálů a vitamínů řady B. Plemeno se vyznačuje 
výrazným pohlavním dimorfizmem, tzn. samci a 
samice jsou výrazně rozdílně velcí. Dospělý samec 
může vážit až 30 kg, za'mco slepice je až o 
polovinu menší. Původní krocan divoký je 
mnohem menší než vyšlechtěná plemena krůty 
domácí a dosahuje váhy cca 10 kg. Vizuálně jsou 
Ito ptáci rovněž velmi zajímaví, samci dekoraIvně 
opeření, navíc z hlavy po krku okrášleni masitými 

výrůstky. Slepice jsou méně nápadné. Chovají se v 
několika barevných rázech a ve třech velikostech. 
Na našich pouťových výstavách jsme za'm tohoto 
zajímavého ptáka nepředvedli. Snad se to podaří 
na připravované mikulášské výstavě, na 
kterou Vás všechny opět srdečně zveme. Jako 

vždy se bude konat při mikulášské pou( dne 9. 

prosince. Pokud nám bude přát počasí, pokusíme 
se opět otevřít již v sobotu odpoledne. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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