Štědrý den
Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem
přípravy na vánoční svátky.
Štědrodenní obyčeje:
Štědrý den začínal poslední adventní jitřní mší (roráty), při nichž
byly požehnány ozdoby z přírodních materiálů, kterými se zdobila
domácnost.
Katolický liturgický kalendář dříve předepisoval na tento den
přísný půst, takže se přes den buďto vůbec nejedlo, nebo se podával
jen velmi sporý oběd postního charakteru (dle zvyků kraje či rodiny
hubník, kuba, muzika či jen nějaká řídká polévka). Dětem se říkalo, že
když vydrží celý den nejíst, uvidí večer zlaté prasátko. Přestože dnešní
kalendář tento půst již neukládá, v řadě katolických rodin se stále
dodržuje na zvykové či dobrovolné bázi.
Vánoční stromek nemá v Česku dlouhé tradice, protože se
v měšťanských rodinách začal prosazovat až ve 40. letech 19. století.
Stromeček se zdobil cukrovím, výrobky ze dřeva, perníku, pečiva a
ovocem především jablky. Skleněné ozdoby se začaly vyrábět až
později a mohly si je dovolit pouze bohaté rodiny.
Po večeři bylo zvykem zpívat koledy a případně rozdávat dárky.
Nadělování dárků bylo původně spjato s 6. prosincem, památkou
svatého Mikuláše, avšak postupně se tento zvyk téměř úplně přesunul
na Vánoce. Tradičně je ten, kdo „naděluje dárky“, nazýván Ježíšek,
čímž se zřejmě vyjadřuje víra, že vše dobré, co člověk dostává, má
od Boha.
K Štědrému večeru se pojí také řada tradičních obyčejů, pomocí
nichž se naši předkové snažili odhadnout průběh nového roku. Mezi
tyto zvyklosti patří schování kapří šupiny pod talíř, pouštění lodiček,
rozkrajování jablka, házení pantoflem, klepání střevícem
na kurník, barborky, lití olova apod.
V katolické církvi večer Štědrého dne představuje již začátek
oslavy Narození Páně, která připadá na 25. prosince (tzv. vigilie).
Proto den tradičně končí půlnoční mše, kterou začíná samotná církevní
oslava narození Ježíše Krista.
https://cs.wikipedia.org
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Z obecního úřadu
Z jednání rady obce:
•

•

•

•

•

•

•

•

V návaznosti na usnesení zastupitelstva obce č. 5/6 byli navrženi tři architekti, kteří budou
osloveni v souvislosti se záměrem revitalizace II. části prostoru v centru Vacova. Jedná se
o tyto subjekty: ASKA arch. studio Tábor, STA projektový ateliér v.o.s. Strakonice, Arch.
ateliér PM-a Vlkonice. Po odevzdání budou zpracované architektonické návrhy řešení
předmětného prostoru předány do vyhodnocovacího procesu.
Baby club Vacov zastoupený paní Ver onikou Štur movou požádal RO o finanční
podporu akcí pořádaných ve Vacově pro děti. Na tradiční drakiádě schválila RO proplacení
„sokolníka“ a občerstvení pro děti a na mikulášské nadílce pak zaplacení divadélka
Táta a já. Jednalo se o celkovou částku 10.200,- Kč.
Za účasti zástupců společnosti ČEVAK České Budějovice byl projednán návrh ceny
vodného a stočného na rok 2016. Mater iál, kter ý vzešel z tohoto jednání, bude na
programu následného jednání zastupitelstva obce.
RO se dále zabývala „Programem obnovy venkova na období 2016-2020“. Tento
dokument byl zpracován dle metodického pokynu příslušného odboru KÚJčK. Bude též na
programu zastupitelstva obce.
Schválena byla též určitá obměna dosavadní letité vánoční výzdoby. Nakoupeny byly nové
dekorativní prvky a některé další byly zrenovovány. Celkové finanční náklady na tuto
obnovu činily cca 50.000,- Kč.
RO vzala na vědomí písemnou výpověď Mgr. Heleny Čálkové o pronájmu nemovitosti Kemp Rohanov. V nejbližší době bude ustanovena komise pro výběr nejvhodnějšího
uchazeče o pronájmu tohoto zařízení. Veškeré informace k této záležitosti budou zveřejněny
obvyklým způsobem.
V závěrečné fázi je i příprava žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního
prostředí na rekonstrukci ČOV Vlkonice. Zpracována již byla prováděcí dokumentace
s položkovým rozpočtem. Jedná se o prioritní záležitost. Výjimka na provozování stávající
ČOV končí v roce 2016.
Naplno probíhá příprava projektů v rámci grantů vyhlášených KÚJčK. Obec připravuje
projekty a žádosti o dotace, a to na opravu kulturních památek, sportovních zařízení
a veřejných vodovodů. Termín odevzdání je již 15.1.2016.
Miroslav Roučka, starosta obce

Vážení spoluobčané,
dovoluji si jménem svým i jménem Rady obce Vacov popřát Vám
všem spokojené a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce
2016 mnoho štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě
a zejména pak pevné zdraví.
V souvislosti s ukončením roku 2015 bych chtěl popřát mnoho úspěchů v novém roce všem
složkám, klubům a zájmovým organizacím působících v obci, které svou činností přispívají
k obohacení veřejného života, propagují a reprezentují obec.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Nové internetové stránky obecní knihovny
30.1.2016 Farní ples
Od 1. prosince letošního roku jsou do provozu uvedeny nové
internetové stránky obecní knihovny. Otevřít je můžete na adrese
http://www.knihovnavacov.cz. Abychom uspokojili i čtenář e, kteř í
přistupují na naše stránky z mobilních zařízení, jsou tyto responzivní.
Naleznete zde nejen on-line katalog, nové knihy, tipy na knihu a
vše, co se týká provozu knihovny (provozní doba, dovolená, uzavírky),
ale i pozvánky na akce v naší obci a také fotogalerii s fotkami z akcí,
které již proběhly.
Přes on-line katalog si lze zkontrolovat i své čtenářské konto,
vypůjčené knihy i datum vrácení. Výpůjčky je zde možno i prodloužit.
Postup je následující: čtenářské konto, číslo průkazky, PIN je rok, měsíc
a den narození (např. narozený 10.9.1953 – PIN 530910), odešli. Pak již
jste ve svém čtenářském kontě.
Pavla Valtová, knihovnice

Paní Zima
I když by to mnozí jistě přivítali, ani letos nás paní Zima
nevynechala a přijela do Vacova rozsvítit vánoční strom a celé naše
obnovené vánoční osvětlení. Doprovázely ji krásné bílé sněhové vločky,
které ještě ke všemu uměly přednášet básničky. Počasí tentokráte
nebylo k čekajícím ohleduplné a zkoušelo opravdu dost tvrdě jejich
trpělivost. Zato děti se v divadle velmi dobře bavily při krásné Trochu
popletené pohádce. V teple a zabraným do děje, jim čas utekl mnohem
rychleji než těm venku. Ti však měli možnost ve stánku U paní Zimy si
trochu zkrátit čekání teplým nápojem s kapkou alkoholu.
Nakonec se všichni sešli, světelnými mávátky a voláním lákali
paní Zimu k našemu stromu. Za mohutného odpočítávání se pak vše
zdařilo a Vacov se rozzářil. Vločky, zvonečky i rampouchy svou
jednolitou barvou podpořily krásu barevného stromu.
Rozsvícení vánočního stromu a celé vánoční výzdoby se ve
Vacově stalo již tradicí. Cílem je zpříjemnit období, kdy se venku brzy
stmívá, nekvetou květiny, okna nejsou vyzdobena truhlíky a vše je
trochu ponuré.
Pavla Valtová

Oznámení
Vánoční svoz
odpadu
proběhne v
obvyklých
termínech tj. ve čtvrtek
24.12.2015
a
ve čtvrtek
31.12.2015
v ranních
hodinách.
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Informace pro občany
•

•

V části obce Žár (pod kravínem), Vlkonice (pod bývalým kravínem) a Rohanově (na návsi)
byly umístěny kontejnery na bioodpad. Do kontejnerů lze umisťovat trávu, listí, drobné
větávky a podobný rostlinný materiál. Není vhodné do nich umisťovat dřevní hmotu, kterou
lze spálit v kamnech apod. Odvoz tohoto bioodpadu totiž není levný. Platit se musí jak
doprava, tak úložné. Vývoz jednoho kontejneru přijde obec přibližně na 6.000 - 9.000,- Kč (dle
hmotnosti).
Dále upozorňujeme, že papír (týká se kar tonáže a většího objemu) je možno odevzdat na
dvoře „Šáry“ vždy v sobotu od 8.00 hod. do 10.00 hod. Kontejnery na autobusovém nádraží
jsou určeny pouze na noviny a časopisy. Často je zde právě odkládán objemný papír v okolí
těchto kontejnerů.
Hana Ptáčková

Ze školy
Vánoční jarmark s vypouštěním balónků
Nejkouzelnější období roku advent a Vánoce jsme se snažili zpříjemnit dětem i dospělým v
pátek 4. prosince odpoledne, kdy se na náměstí ve Vacově konal tradiční vánoční jarmark
s výrobky dětí naší školy a školky.
Rodiče a prarodiče nakupovali vánoční ozdoby, svícny, zapichovátka, vánoční čaj, výrobky
z keramické hlíny a jiné drobnosti, které pro ně děti vyrobily. K nakupování zazpívaly děti
z pěveckého kroužku a všichni společně jsme vypustili k Ježíškovi 285 balónků. Pokyn
k vypuštění dal z rádia Impuls herec Václav Vydra. Ve stejnou dobu se k nebi vzneslo 87 923
balónků z 398 míst v celé ČR. Rekord z loňského roku sice nebyl překonán, ale dětem jsme radost
určitě udělali.

V písecké Sladovně se nám mooooc líbilo
Ve středu 18. listopadu jely děti z první, druhé a třetí třídy do známé Sladovny v Písku, kde
jsme si nejdříve poslechli unikátní provedení skladby
Harlekýn. Pro prvňáčky a druháčky to byla první návštěva
této galerie hrou. Třeťáci už tady na jiném koncertě byli
a vždy se jim moc líbilo.
Karel Dohnal v kostýmu jako harlekýn hrál na
klarinet, tancoval a dělal pantomimu. Mistrovské podání
Karla Dohnala nás vtáhlo do neopakovatelné atmosféry
plné humoru a vtipných scének.
Po hudebním zážitku jsme si na vlastní kůži
prožili dobrodružnou cestu českých vystěhovalců na Nový
Zéland. Děti jely vlakem, zažily bouřlivou plavbu na
vratké palubě lodi. Po vystoupení na Novém Zélandu marně hledaly svou vysněnou zem. Prošly
pralesem, potkaly maorského náčelníka, který jim pomohl přežít a založit novou vesnici Puhoi.
Na druhé výstavě jsme ve světových kuchyních připravovali cizokrajná jídla. Také jsme
poznali, jak pestře se lidé po celém světě oblékají.
Moc se nám v Písku a ve Sladovně líbilo. Určitě jsme tady nebyli naposledy.
Mgr. Pavlína Kopáčiková
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Školní družinohrátky
Ani jsme se nenadáli a máme zdárně za sebou první tři měsíce dalšího školního roku. I my ve
školní družině bilancujeme, co jsme za ty dva a půl měsíce podnikli, co dále a co zlepšit.
Nemusím asi zmiňovat, že letos pracují na naší škole 3 oddělení školní družiny – Berušky
(nejmladší), Slavíčci (prostřední) a Sovičky (nejstarší). Snažíme se pracovat samostatně, ale
zároveň spolupracovat. Každé úterý podnikáme nějakou společnou akci, kdy 2 vychovatelky
vyjíždí s dětmi do terénu, 3. vychovatelka zůstává s těmi dětmi, které nemohou z nějakého důvodu
jet, ve škole. Zpočátku školního roku jsme tyto úterky využívali na seznamování dětí, hráli
společné seznamovací hry, trávili jsme hodně času i na školním hřišti. V září jsme vyrazili na
„Pohádkovou výstavu Vítězslavy Klimtové“ do Strakonic, kde děti navštívily také tvořivé dílny a
vyrobily si své vlastní strašidýlko ze slaného obarveného těsta.
Krásné počasí nás zlákalo k celoodpolední procházce k vlkonickému rybníku. Zde si děti
užívaly příjemného podzimního sluníčka a veselých her.
V říjnu jsme navštívili Zemědělské obchodní dr užstvo v Miř eticích, kde si děti
prohlédly krávy a telata, podívaly se na jejich krmení, pan předseda jim v dojírně vysvětlil
technologii současného dojení a nakonec je vzal do skladu krmných obilovin.
Další akcí byla návštěva hoslovického vodního mlýna, zde si děti prohlédly zemědělské
i mlýnské nástroje a poslechly si vyprávění o historii i současnosti tohoto mlýna. S Halloweenem
jsme spojili jedno sportovní odpoledne, kdy všechna oddělení soutěžila ve smíšených družstvech,
samozřejmě se symbolem dýně. Všichni účastníci obdrželi diplomy a sladkou odměnu.
Listopad jsme začali exkur zí v pekár ně NoVy Vacov, kde nás ochotně pr ovedli
a ukázali dětem, co se kde dělá. Byl připraven i závěrečný test, který děti ve skupinkách
vyplňovaly. Poslední akcí byl výlet na Javorinu a prohlídka Pohádkového lesa. I zde děti plnily
různé zajímavé úkoly a užívaly si příjemného podzimního sluníčka.
Jednotlivá oddělení vytvářejí také nejrůznější výrobky a výtvarná dílka. Vytvářeli jsme
květiny, zvířátka, girlandy, skřítky, lodičky.... Ve výtvarné oblasti se snažíme seznamovat děti
s různými materiály a technikami. Ve sportovních dnech chodíme do tělocvičny nebo využíváme
letošního pěkného počasí k hrám na školním hřišti či v blízkém okolí. Při hudební činnosti
zpíváme známé i méně známé písně, učíme se jednoduché pohybové hry a dětské tance.
Novinkou letošního školního roku jsou tzv. Rozmanité pátky. Každá vychovatelka si
připraví činnost (např. jedna sportovní, druhá hudební a třetí výtvarnou) a děti si mohou samy
vybrat, co budou ten den podnikat. Jsou předem seznámeny, co se bude v kterém oddělení dělat
a samy si vyberou, do které skupiny se přidají. Kromě toho vždy poslední pátek v měsíci jezdíme
do kina do Zdíkova na pohádky. Zde však máme skoro pokaždé omezenou kapacitu, a tak jedou
jen ty děti, které se včas přihlásí a výlet do kina si zaplatí.
Velký zájem vzbudily u dětí tzv. Narozeninové oslavy, které si každé oddělení připravuje
některý den v posledním týdnu v měsíci. Slaví všechny děti, které jsou v uplynulém měsíci
narozené – připraví pro ostatní pohoštění v podobě sušenek, zákusků či buchet, ale už jsme měli
i dort a dětské šampaňské. Ostatní připraví pro oslavence dárky v podobě maličkostí nebo
vlastních výtvorů. A pak už se slaví a hoduje, hrají se veselé hry, zpívá se a tančí. Co vy na to?
Nechtěli byste také chodit do naší družiny?
Mgr. Jana Voldřichová

Poděkování
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 2016 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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Pozvánky na akce:

Z knihovny

Všem čtenářům a
návštěvníkům
kulturních akcí v obci
přeji krásné vánoční
dny prožité s rodinou,
přáteli a všemi, které
máte rádi.
Do každého z 366 dnů
nového roku pak přeji
pevné zdraví, dostatek
sil ke zvládnutí všech
nástrah života, veselou
mysl a splnění i těch
nejtajnějších přání.

Obec Vacov srdečně zve na již tradiční
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
v pátek 1.1.2016 v 18.00 hod.
na autobusovém nádraží ve Vacově.
*****
Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy
srdečně zvou na tradiční
FARNÍ PLES
v sobotu 30.1.2016 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově. Hraje TRIO ORION.
Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek od 16.1.2016 Obuv Patera.
*****

Program bohoslužeb o Vánocích 2015 ve Vacově

Závěrem roku bych opět
chtěla poděkovat všem,
kteří se podílejí
jakýmkoliv způsobem na
přípravě kulturního
života v obci.
Pavla Valtová

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - 24.12.2015 10.00 - 12.00 hod. v kostele
sv. Mikuláše ve Vacově.
V neděli 27.12.2015 o Svátku Svaté Rodiny mohou manželé, kteří byli
oddáni církevně, obnovit svůj manželský slib a přijmout požehnání pro
další společný život.
Ať radost z Božího narození naplní vaše srdce vírou, nadějí
a láskou! Vše dobré nejen v čase Vánoc, ale po celý nový rok 2016 přeje
a žehná
P. Jan Janoušek

Poděkování
Knihovna bude
ve dnech
23. až 31.12.2015
uzavřena.

S přicházejícím koncem roku bychom chtěly poděkovat našim
skvělým cvičitelkám Verče Šťastné a Alče Zdeňkové, které se s námi
pravidelně scházejí v tělocvičně ZŠ, kde s pomocí jejich cvičebních sestav
protahujeme nejen tělo, ale i ducha.
Holky, děkujeme za Váš čas, nápady a příjemně strávené hodiny.
Vaše svěřenkyně
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Společenská kronika
V měsíci listopadu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Grabmüller Miroslav

Benešova Hora

85 let

Chum František

Benešova Hora

85 let

Bastl František

Žár

84 let

Bastlová Marie

Žár

81 let

Hejpetrová Zdeňka

Přečín

80 let

Kůsová Věra

Vacov

80 let

Skácel Jiří

Vlkonice

86 let

Vachlová Marie

Lhota nad Rohanovem 83 let

Poděkování
Děkujeme touto cestou vedení obce Vacov za příjemné
odpoledne strávené na setkání seniorů.
Dík patří zejména paní Pavle Valtové za hřejivá a laskavá
slova, která měla pro každého z nás.
Za spokojené důchodce Tutterovi a Škopkovi

Inzerce
•
•

•
•

Pronajmu obchodní pr ostor y na náměstí
ve Vacově. Tel.: 602 648 368.
Vánoční otevírací doba r estaur ace PENSION
PLUS čtvrtek 24.12.2015 - neděle 3.1.2016
otevřeno denně od 11.00 hod do 22.00 hod.
Projekční a inženýrská činnost zaměř ená na
dřevostavby. Tel.: 723 537 260.
Prodám novou kuchyň včetně vestavěné myčky,
varné desky a digestoře. Cena 40.000,-.
Tel.: 606 728 093.

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 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 krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.
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Poděkování
Rok 2015 pozvolna spěje ke svému konci, a proto 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 Vlček Jiří s.r.o. Nespice.
Poděkování patří také našim stálým spolupracovníkům – pánům Františku Česánkovi,
Jaroslavu Laznovi a Františku Pilnému. Dále děkujeme panu Martinu Parrovi za poskytnutí prostor
pro hasičskou nástěnku.
Zvláštní dík musíme tradičně vyslovit zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů, obci
Vacov.
V neposlední řadě děkujeme našim členům za odvedenou práci, obzvlášť pánům Josefu
Pálovi a Pavlu Čejkovi za pomoc při práci s mladými hasiči.
Všem jmenovaným i občanům Vacovska a čtenářům Vacovského zpravodaje přejeme
příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2016.
Za SDH Vacov
Pavel Čtvrtník
starosta sboru

Miroslav Molitor
velitel sboru

Chovatelův dvorek
Ani jsme se nenadáli a rok je opět pryč. Končí druhý rok našeho přispívání do
Vacovského zpravodaje a podle ohlasů našich milých čtenářů je stále dost
informací, které můžeme poskytnout.
Po Novém roce se tedy můžeme těšit na pokračování článků o plemenech českých
králíků, ale i na další aktuální zprávy z oblasti chovatelství. Máme za sebou naši tradiční pouťovou
Mikulášskou výstavu a jsme rádi, že se opět setkala s hojnou návštěvou. Děkujeme všem našim
milým návštěvníkům za podporu a přízeň. Zdá se, že snažení o popularizaci chovatelství nese své
plody, a tak jsme mohli na výstavě přivítat i mladého chovatele, který si po zásluze odnesl
„Čestnou cenu – za nejzajímavější exponát“. Za pár let se možná i on stane členem naší základní
organizace. V této souvislosti je na místě opět připomenout kontaktní telefon naší ZO – 737 770
099 a i elektronickou adresu, která je: vacovskychovatel@email.cz. V tento adventní čas se
bilancuje uplynulé období a stanovují se cíle a úkoly pro budoucnost.
U chovatelů tomu není jinak, i přesto, že uplynulý rok, díky extrémním
teplotám a dlouho trvajícímu suchu, nebyl chovatelsky příliš příznivý,
bylo dosaženo i tak některých zajímavých výsledků. Rovněž úkolů
máme před sebou stále dost, a tak se můžeme těšit na to, co nám příští
rok přinese. Závěrem vacovští chovatelé přejí všem Vám, přátelům,
sousedům, příznivcům a dalším, klidné prožití Vánočních svátků,
veselou Silvestrovskou noc a v Novém roce pevné zdraví, dostatek
optimismu a mnoho úspěchů.
Jaroslav Kubát

