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Velikonoční symboly
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které
vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako
připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním
ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je
beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl
odsouzen k smr. ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým
a ponižujícím.
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť
samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem
plodnos., života a vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě či Persii se na
svátky jara barvila červeně vajíčka. Zdobení skořápek vajec však může
sahat až do pravěku. V souvislos. s lidovou tradicí se zvyk tato vejce
malovat udržuje i nadále (označení „kraslice“ je pak odvozeno od červené
barvy). Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost,
že vejce se nesměla jíst v postní době jakožto lac.cinie (pokrmy
připravované z mléka nebo vajec). V západním křesťanství se vejce
vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol
nesmrtelnos.. Ve východním křesťanství se červené vykládá jako krev
Krista.
Kočičky symbolizují palmové ratoles., kterými vítali obyvatelé
Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich
svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční
středě.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské
symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z
předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských
rituálech oslavujících příchod jara, avšak např. v byzantské ikonograﬁi
představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku
pohanské bohyně plodnos. Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo
Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně
Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z
vděčnos. každé jaro kladl vejce jako pták.
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Ples obce Vacov
Plesová sezóna je ve Vacově velmi bohatá. Začíná již na podzim Hubertskou zábavou,
pořádanou MS Podhájí Vacov, pokračuje sportovním plesem, farním a uprostřed sezóny přichází
na řadu ples obce Vacov. Ten letošní se konal 18. 2. Příprava takového plesu je dos. náročná a
začíná již rok předem stanovením termínu a zamluvením si kapely na určité datum, následuje
výběr předtančení a půlnočního překvapení tak, aby vše bylo zajímavé, odlišné od předchozích
let a ostatních plesů, v profesionální kvalitě a přijatelné ceně.
Měsíc před plesem přichází nejnáročnější část příprav, a to je shánění tomboly. Není snadné
udržet tombolu v kvalitě minulých let. Sponzorů ubývá a jejich možnos. jsou čím dál více
omezené. Chtěla bych proto velmi poděkovat těm, kteří zůstávají a náš ples podporují
opakovaně. Jsou to hlavně STTEN Nespice, Pekárna NoVy Vacov, MS Benešova Hora, MS
Podhájí Vacov, MI-JA Tisk Javorník, Jiří Vlček Nespice, Agromont Bohumilice, Rumpold Vodňany,
Otava Electronics a.s, Truhlářství Jaroslav Krejčí, ŠVARC TRANS, kteří věnují ceny do hlavní
tomboly. Dále pak Čtvrtník Mar.n, Vlkonice, Čevak a.s, Dřevotex Vacov, Elektrostav Strakonice,
HMpro s.r.o., Hymax Strakonice, Jednota Vimperk, Kopáčik Jan, Přeč. Chalupy, Lazna Jiří,
Benešova Hora, Lékárna Mészáros, Vacov, MATRIX Vacov, MIVA Miře.ce, Obec Vacov, Obuv
Patera, Penzion Javorina, Prima Strakonice, Restaurace U Jána, Vacov, Řeznictví Švehla,
Swietelsky s.r.o., Šťastný Pavel, Přečín, Šumavský statek Nicov, Švec Josef, Krankoty, Tesařství
MIPO, Valta Viktor, Vlkonice, ZOD Vacov. Poděkování si též zaslouží místní hasičky a hasiči pod
vedením Marka Mészárose, kteří pomáhají při přípravě občerstvení, výdeji tomboly a samotném
průběhu plesu.
V posledním předplesovém týdnu vrcholí příprava sálu, číslování tomboly, prodej a vracení
zamluvených vstupenek, příprava občerstvení a mnoho dalších drobnosP, které všechny
dohromady vytvářejí atmosféru našeho plesu. Ten letošní byl opravdu povedený. Taneční
skupina z Písku předvedla tři vystoupení – waltz, baletní číslo a variace na Charlie Chaplina,
skupina Renesance rock opětovně neslevila z kvality svých vystoupení, půlnočním překvapením
bylo barmanské vystoupení vícemistra republiky v soutěži Barman roku. Ples pak vyvrcholil
vylosováním hlavní tomboly, v níž bylo letos 14 cen. Hlavní cenu – 40“ televizor si vylosoval jeden
z pracovníků místní ﬁrmy.
Kolem třeP hodiny ranní se tanečníci rozcházeli. Někteří unaveni, někteří plni energie, ale
většina z nich v dobré náladě a s pozdravem „Tak zase za rok“.
Pavla Valtová
foto Markéta Kalinová
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Lyžařský kurz
V neděli 22. 1. 2017 vyrazili žáci II. stupně ZŠ Vacov na
lyžařský kurz. Autobusem jsme se přesunuli do Lipna nad
Vltavou, ubytovali jsme se a vyrazili na obhlídku terénu. Po
dlouhých letech byla opět nádrž Lipno zamrzlá, a tak jsme
vyrazili okolo bruslařské dráhy až na Králičí ostrov.
V pondělí i v úterý jsme celý den lyžovali. Počasí i sněhové
podmínky byly ideální. Celý areál byl k dispozici a my jsme
mohli kromě sjezdovek využít i snowpark, skicross, slalom,
sjezd. Lepší lyžaři si mohli sjet i černou sjezdovku.
Ve středu byl odpočinkový den. Lyžovalo se jen
dopoledne. Před 12:00 jsme navš2vili horskou službu, kde
nám záchranář Petr vysvětlil práci horské služby, ukázal
techniku i záchranu při úrazu. Odpoledne jsme odpočívali a
poté šli relaxovat do Aquaworldu. Večer proběhlo bobování
na igelitkách.
Ve čtvrtek jsme opět celý den lyžovali a večer si na chatě
v klubovně promítli fotky a videa z kurzu. V pátek ráno nás
čekalo balení. Poté se šlo ještě na dopoledne lyžovat. Po
pozdním obědě jsme naskládali věci do autobusu a vyrazili na
cestu domů.

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele

20. 4. 2017 Marek Šolmes
Srazil - beseda v knihovně
25. 4. 2017 Jarní koncert ZUŠ
26. 4. 2017 Emil Kintzl Zmizelá Šumava - beseda
29. 4. 2017 Slet čarodějnic
4. 5. 2017 Konvoj vojenských
historických vozidel

Z lyžařského kurzu
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Zimní sportovní hry 2017
V sobotu 11. 2. 2017 úspěšně proběhly zimní sportovní hry, které se konaly v areálu Vintr Ski
klub Javorník. Doprovázelo je mrazivé počasí a mlha, která sice bránila výhledu na závodní pole
lyžařského slalomu, ale nedokázala zabránit dobré náladě všech zúčastněných. Příjemná, sportovně
laděná atmosféra na sjezdovce vládla především díky skvělé práci organizačního týmu v čele
s předsedou Tělovýchovného spolku Javorník Milanem Voldřichem a ředitelem závodu Josefem
Bejčkem.
Poděkování patří skvělým startérkám, veliteli traB, traťovým i cílovým rozhodčím,
zapisovatelkám, zvukaři, děvčatům zajišťujícím občerstvení pro soutěžící a všem ostatním, kteří se
podíleli na hladkém průběhu sportovních her. Lyžařské vleky vozily všechny závodníky v průběhu
soutěže zdarma, 2mto děkujeme provozovatelům areálu.
Zaregistrováno bylo 76 závodníků na lyžařský slalom a pouze jediná závodnice přijela na
soutěž se snowboardem. Věříme, že všichni sportovci i jejich doprovod byli spokojeni, a kromě
kovových nebo čokoládových medailí, diplomů a účastnických listů si odvezli vzpomínku na příjemně
strávený zimní den.
Výsledková lis)na
Přípravka do 6 let dívky: Lucie Vinterová, Elsa Procházková,
Laura Šťastná
Mladší žákyně: Vendula Šeborová, Laura Horáková, Karolína
Boušková
Starší žákyně: Lenka Nováková, Anna Václavíková, Zuzana
Matoušová
Juniorky a ženy: Michaela Brtnová, Eliška Zusková, Rozálie
Podařilová
Přípravka do 6 let chlapci: Richard Polena, Josef Procházka,
MarBn Roučka
Mladší žáci: Jan Mikeš, Jakub Bouška, Václav Zloch
Starší žáci: Filip Cihla, Matěj Václavík, Kryštof Bejček
Junioři a muži: Jiří Vintr, Lukáš Vintr, Filip Pubal

*****

Masopust v Přečíně
Masopust je obdobím, v němž se od pradávna láme zimní období tmy a mrazů směrem
k probouzející se přírodě a jaru.
Podle lidových tradic začínal masopust první neděli po Třech králích a končil půlnocí před
Popeleční středou. Toto období patřívalo především mládeži, zpěvům, tancům, veselí a taškařinám,
zabijačkám, vepřovým hodům (a také plesům, maškarním rejům a svatbám), protože bylo více času
na radovánky a také bylo nutno nějak ukráBt konec zimy, která bývala krutá zvláště na svém konci.
Jedna z tradic velí pořádně a vydatně se najíst ve čtvrtek před posledním masopustním víkendem
(„Tučný čtvrtek“), aby člověk zůstal po celý rok při síle. Podstatně známější a stále zachovávanou
tradicí je průvod maškar o masopustní sobotě nebo neděli.

Číslo 2-3, 24. března 2017
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Je radost pozorovat, jak se v Přečíně tato tradice nemění a předává se z generace na generaci.
Letos byly tendence ukázat dorůstající generaci, jak zachovávat tradice, zvláště patrné. Přečínský
průvod opět čítal přes 40 různých zvířat, lidí a podivných existencí, z čehož mnoho bylo nezleBlých a
o to veselejších, plných energie a nadšení.
Přečínskými chalupami i Přečínem tak obcházel již tradiční koňský handlíř s velmi mladým koněm,
kterému v jeho úkolu muselo mnohdy pomáhat až pět dalších, silných maškar – nejen tedy koňský
handlíř, ale i šašek, kominík, Žid a kovboj… Z dalších podivných person můžeme jmenovat např.
čarodějnice, piráty, prase, které bylo osedláno kotětem, hokejisty, bezdomovce Frantu, děvčátko
s kočárkem a kamarádkami, velmi potěšil králíček Duracell, který se vráBl po 13 letech, dále se do
průvodu zapojila zvláštní rodina ve složení Ferda Mravenec, Maková panenka, motýlek Emanuel a
Beruška, nechyběl vodník a rekruB s kanónem, Chaplin a chudá gejša, která si místo stříbrných jehlic
musela vetknout do vlasů špejle ze zmíněných zabijaček, nechyběli ani pánové a „pánové“ v obleku,
„falář“ a dráteníci, zcela omylem se k průvodu přidal i ruský cyklista ze Sibiře a nechybělo ani mnoho
civilistů, kteří maškary vždy doprovázejí. V jejich tvářích převládalo veselí a červená a černá barva od
šašků a kominíků.
Do kroku i do lumpáren hráli maškarám jako vždy dva harmonikáři. Jednomu z nich jsme ten
den popřáli ke krásným, velmi kulatým narozeninám.
Letos se velmi povedl i maškarní bál, kam zavítalo opro) loňskému roku podstatně více
masek i „nemasek.“ Hudba byla poprvé reprodukovaná, ale volená tak, že byl parket téměř
neustále plný.
Maškar se letos sešlo tolik, že je nelze všechny vyjmenovat, stejně jako nebylo možné všechny
ocenit, což však na dobré náladě nikomu neubralo. Mezi oceněné patřily především masky, které se
umísBly zcela zaslouženě na předních pozicích – nepřehlédnutelný slon a dvojice hejkalů, dále pak
Egypťanka, mimina, námořníci, pankáč, policistka, gejši, SkoB, piráB, pytel se směsným komunálním
odpadem, indiánka, loupežník, šašek... Na parketě nechyběly ani harémové tanečnice, řada
čarodějnic, zloděj, klauni, kvěBnka a další.
Nechybělo ani zásobování návštěvníků bálu různými nápoji a na závěr je tedy třeba poděkovat
jak organizátorům a sponzorům, tak i těm, kdo zajišťovali občerstvování, a díky patří též čarodějnici,
která se po paní Milušce ujala úkolu „popelce.“
Masopust skončil, čtyřiceBdenní půst nás přenese do svátků jara a nám nezbývá, než se těšit na
příš2 rok, kdy se opět, doufejme, že ve velkém počtu, sejdeme jak o víkendu, tak v úterý před
Popeleční středou, která bude v roce 2018 připadat na 14. únor.
Markéta Kalinová, Přečín
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Z knihovny

Nové knihy
Barbara Wood
Země odpoledního
slunce
Barbara Erskine
Spáčův hrad
Elizabeth Haynes
Pomsta přílivu
Do nejtemnějšího kouta
Lisa Jackson
Horká krev
Dominik Dán
Nestydaté neviňátko
Steven Lee Myers
Nový car
Pavel Hajný
Marie Baťová
Noah Gordon
Tajemný diamant
Jenny Colgan
Báječný krámek s
čokoládou

Pro dě)
Roald Dahl
Jakub a obří broskev
Sue Mongredien
Příběhy se šťastným
koncem

Pozvánky na akce:
SDH Vacov zve na 8. ročník turnaje v karetní hře KAČABA
16. 4. 2017 v obecním sále.
9.00 - 9.30 hod. prezence, 10.00 hod. zahájení turnaje.
Startovné 200,- Kč.
V ceně startovného zahrnut oběd a vstupenka na večerní taneční zábavu.
Přihlášky na místě nebo na tel. 607 827 660 ( Michal Roučka ).
SDH Vacov zve na velikonoční TANEČNÍ ZÁBAVU
16. 4. 2017 od 20 hod. v obecním sále,
hraje Renesance, vstupné 80,-Kč.
*****
Obecní knihovna ve Vacově zve na besedu se spisovatelem.
MAREK ŠOLMES SRAZIL - Pohádky do postýlky,
ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 9.00 hod.,
zasedací místnost OÚ.
*****
ZUŠ Vimperk pobočka Vacov zve na
JARNÍ KONCERT
v úterý 25. 4. 2017 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
Vstupné dobrovolné.
*****
Obecní knihovna ve Vacově
zve na besedu s projekcí
EMIL KINTZL - ZMIZELÁ ŠUMAVA,
ve středu 26. 4. 2017 od 19.00 hod.,
zasedací místnost OÚ ve Vacově.
Vstupné dobrovolné.
*****

BABY CLUB VACOV a OBEC VACOV
srdečně zvou všechny čarodějky a čaroděje na
SLET ČARODĚJNIC
dne 29. 4. 2017 v 16.30 hod. sraz na náměsN (u Jednoty).
*****
Obec Vacov srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
ve čtvrtek 4. 5. 2017.
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je v 15.40 hod.,
předpokládaný odjezd v 16.20 hod.
*****
DěB ze školní družiny a pěveckých kroužků připravují
Akademii ke Dni matek,
ve čtvrtek 11. května 2017 od 16.30 hodin v obecním sále ve Vacově.
Už nyní se můžete těšit na písničky, básničky a mnohá další překvapení.
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Společenská kronika
V měsíci lednu a únoru 2017 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:

•
•
•

Distribuce: Prostřednictvím list.
zásilky Českou poštou do všech domácnos' 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.

Vlčková Zdeňka

Lhota nad Rohanovem 88 let

Váchová Věra

Čábuze

84 let

Staněk Karel

Nespice

83 let

Uhlířová Jana

Milíkov

81 let

Voldřichová Jaroslava

Lhota nad Rohanovem 81 let

Kozáková Anna

Čábuze

80 let

Grabmüller Jaroslav

Vlkonice

75 let

Havelcová Marta

Miře=ce

75 let

Nekvapilová Ingrid

Lhota nad Rohanovem 75 let

Chromý Václav

Vacov

70 let

nemusí vždy souhlasit

Smolová Jiřina

Miře=ce

70 let

s názory redakce.

Velkoborský Petr

Lhota nad Rohanovem 70 let

Inzerce
•

Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/

Miva Vacov, s.r.o. přijme: muže do dřevovýroby, ženy do
výroby hraček. Bližší informace v kanceláři společnos=.
Prodám palivové dřevo. Info na tel.: 602 212 431.
Pronajmu garsoniéru - volná ihned, zařízená, vodoměr,
elektroměr, měřič tepla. Info na tel.: 606 552 961
Hledáme topiče pro obsluhu uhelné kotelny v obci Vacov
v topném období od 1.9. do 31.5. Jedná se o občasnou
obsluhu, vhodné jako vedlejší pracovní poměr nebo
dohodu o práci. Info na tel.: Jan Svatoň – 777 71 76 70,
jan.svaton@axialan.cz

Redakce si vyhrazuje právo
krá(t příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů

Stránka 8

Chovatelův dvorek
Po loňském dlouhém seriálu o plemenech českých králíků a po předchozích
cyklech o slepicích a holubech nezbývá již z českých plemen mnoho na výběr. V
chovech chovatelů drobného zvířectva se ještě můžeme setkat s českou husou a
dvěma plemeny ovcí. Český strakatý skot, tzv. českou stračenu ponecháme
zemědělské výrobě. Zcela určitě to již není drobné zvířectvo. Takže abychom si
odpočinuli od drůbeže, nakonec jí máme v poslední době všude ve sdělovacích
médiích až moc, řekneme si něco o českých
plemenech ovcí. Nám regionálně blízká je samozřejmě šumavská
ovce nebo též šumavka. Od roku 1986 je to uznané české národní
plemeno a je zařazené do programu uchování gene=ckých zdrojů,
je součás' genové rezervy a zahrnuto do světového genofondu
ohrožených plemen hospodářských zvířat. Plemeno má základ v
původních tzv. selských ovcích a oblas' chovu je, jak název
napovídá, především Šumava. V menším množství se chová i v
Bavorsku. Je to ovce středního tělesného rázu pěkné stavby ve
váze 50 - 70 kg. Berani zpravidla roha' a bahnice bezrohé.
Plemeno je charakterizováno jako trojstranně užitkové. Znamená to produkci vlny, dojivost i masné
přírůstky na hojném počtu jehňat. Z původu tohoto plemene je zřejmá jeho vhodnost k chovu v
horských a podhorských oblastech vzhledem k jeho odolnos= a nenáročnos=. Je to plemeno vhodné k
vypásání velkých volných ploch.
Jaroslav Kubát

