Velikonoce

Číslo 3
30. března 2015

Velikonoce podle etnologie navazují na tradici původně pohanského
svátku jara. Nyní jsou Velikonoce nejvýznamnější křesťanský svátek,
který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské
víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo
kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach,
který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví.
Tak jako Letnice jsou tedy původem svátkem židovským a do roku 325 se
slavily ve stejný den jako svátek židovský. U Slovanů a Germánů splynuly
jejich lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara, jimiž bylo oslavováno
procitnutí přírody ze zimního spánku, čímž do jejích lidových oslav přešly
v germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky.
V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první
neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc
březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na
„velkou/velikou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen (chorvatsky a srbsky jsou
Velikonoce nazývány Uskrs, tedy „růst“ nebo symbolizují „Vzkříšení“).
Historicky lze související univerzální symboly jara vystopovat například
až do starověkého Egypta, kde zelený Chonsu, syn beraního Amona,
stvořitelsky oplodní Kosmické vejce.
Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení
(která završuje velikonoční triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a
Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha
Svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den
Velikonoc je slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze
země do nebe a jeho oslavení u Otce.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší.
Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní
rovnodennosti mají tyto tradice pravděpodobně původ v pohanských
oslavách příchodu jara.

(http://cs.wikipedia.org)
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Z obecního úřadu
Dne 26.3.2015 se konalo od 19.00 hod. třetí zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto
funkčním období. Přítomno bylo 13 zastupitelů, dva se omluvili. Po formálním úvodu přednesl
starosta návrh programu, který zastupitelé schválili.
Informace z jednání Zastupitelstva obce Vacov:
•

V bodě 3 přednesl lesní hospodář Ing. Petr Ptáček „Zprávu o hospodaření v obecních lesích
v roce 2014“. Konstatováno bylo, že hospodař ení pr obíhalo dle schváleného lesního
hospodářského plánu (LHP), který byl zpracován na období 10 let a končí v roce 2016.
Předložená fakta:
Příjem z prodeje dřeva činil
1.045.643,- Kč
Náklady (pěstební, těžební, správa, ostatní)
500.461,- Kč
Zisk
545.181,- Kč.
Celkové množství odvezeného dřeva je 704,28 m³.
Při zalesňování bylo vysazeno 2.400 ks smrku, 1.000 ks buku a 240 ks jedle douglasky.
Závěrem odpověděl lesní hospodář na několik dotazů zastupitelů.

•

Bod 4 se týkal „Zprávy o činnosti Obecní knihovny ve Vacově za rok 2014“. Tuto
zastupitelům přednesla knihovnice paní Pavla Valtová. Knihovna prošla v loňském roce
celkovou rekonstrukcí. Prostor knihovny se zvětšil o přilehlý sklad a část chodby cca 25 m².
Byly vybourány dělící příčky, instalován sádrokartonový podhled s vestavěným osvětlením
na stávající strop, radiátory, podlaha. Interiér knihovny byl vybaven novým nábytkem.
Obecní knihovna se rekonstrukcí zařadila mezi nejmodernější knihovny v kraji.
Rekonstrukci knihovnice využila k velké obměně knih. Bylo vyřazeno 689 dlouhodobě
nepůjčovaných knih a nově pořízeno 195. Přes rekonstrukci, která probíhala bez omezení
provozu knihovny i v roce 2014 stoupl opět počet registrovaných čtenářů. Během posledních
4 let se podařilo skoro zdvojnásobit počet čtenářů. Zdůrazněna byla také velmi dobrá
spolupráce se ZŠ Vacov, kdy se daří spoluprací knihovnice a učitelek 1. stupně do knihovny
dostat dětské čtenáře. Velmi dobře také funguje tzv. MVS - půjčování knih v jiných
knihovnách po celé ČR. Poté se k činnosti knihovnice pochvalně vyjádřily zastupitelky Ing.
Marie Roučková a Mgr. Pavlína Kopáčiková.

•

Další bod se týkal „Obecně závazné vyhlášky obce Vacov o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem“. Návr h nové OZV č. 01/2015 obdr želi
zastupitelé před zasedáním. Vyhláška řeší třídění a shromažďování komunálního odpadu. Po
krátké diskuzi byla zastupiteli schválena. Od 27.3.2015 bude OZV vyvěšena na úřední desce
a stránkách obce Vacov.

•

Občanské sdružení Prevent požádalo o př íspěvek na činnost v r oce 2015 ve výši 8.694,Kč. Žadatel zdůvodnil žádost poskytováním adiktologických služeb na území okresu
Prachatice osobám, které jsou ohroženy návykovými látkami. Po diskuzi k tomuto bodu
zastupitelé žádost neschválili.

•

V rámci výstupů stavební komise zastupitelé schválili koupi pozemku v k.ú. Benešova Hora
o výměře 840 m² za cenu 33.600,- Kč (40,- Kč/m²).
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11.4.2015 Turnaj v
Kačabě
•

Zastupitelé dále schválili pořízení změny Územního plánu obce
Vacov č. 1 (ř eší vypuštění stávající trasy plynovodu včetně
ochranného pásma) a č. 2 (týká se změn v areálu bývalého
rekreačního zařízení Fezka v Benešově Hoře). Tuto změnu v
plné výši uhradí žadatel. Návrhy byly vyhodnoceny odborem
výstavby a ÚP Městského úřadu Vimperk a splnily podmínky k
zařazení do návrhu změny.

V bodě různé starosta informoval o:
- Aktivitách ve věci zajištění lékařských služeb ve
zdravotnickém zařízení ve Vacově. Po ř adě př edchozích
jednání s MUDr. Marií Kučerovou bylo dohodnuto zprovoznění
dětské ordinace zřejmě od poloviny dubna na dobu dvou
hodin týdně.
Přes obrovské pracovní vytížení má paní doktorka snahu
určitým způsobem pomoci řešit naší svízelnou situaci po
ukončení činnosti MUDr. Michaely Otcovské.
Intenzivně je také jednáno o zajištění služeb zubního lékaře.
Zde se však vyskytly určité komplikace, které se v současnosti
řeší.
- Žádosti o dotaci ze SFŽP. Na základě požadavku občanů
bylo požádáno o finanční prostředky na nákup cca 200 ks
kompostérů, 4 ks velkoobjemových podvalníků na biologicky
rozložitelný odpad a multikáru M 27. Zpracovaná žádost byla v
termínu předložena na příslušný odbor SFŽP. Pokud bude
vyhodnocena kladně, je nutné, aby vlastní plnění i
profinancování proběhlo do konce roku 2015.
- Opětovně předložené žádosti o dotaci na zřízení dětského
hřiště (momentálně je ve vyhodnocovacím pr ocesu). To se
bude v letošním roce realizovat i v případě, že žádost nebude
úspěšná.
Závěrem přečetl pan František Čtvrtník usnesení z tohoto zasedání.
Miroslav Roučka, starosta obce

11.4.2015 Taneční
zábava Renesance
9.5.2015 Taneční zábava
Labyrint
5.3.-10.5.2015 Výstava
obrazů Jaromíra Jindry ve
Volyni

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
8.4.2015
8.00-16.00 hod.
Vypnutá oblast: část
obce Vacov - část levé
strany ulice směr
autobusové nádraží.
Týká se popisných čísel
65 - zdravotní
středisko,
66 a 71.

Bližší upřesnění bude
provedeno pomocí
plakátů.
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Ze školy
"Zdravá 5" ve Vacově
I na naši školu zavítala „Zdravá 5“. Vzdělávací program, který poskytuje Nadační fond Albert
zdarma, vedla velmi dobře zkušená lektorka pro Jihočeský kraj Lucie Kolářová, která zajistila i
všechny pomůcky a potraviny k výuce potřebné.
Na prvním stupni byli žáci rozděleni do skupinek a za správné splnění úkolu nedostávali
jedničky, ale naopak dostávali „pětky“. Program seznámil žáky se základními zásadami zdravého
stravování – správným složením jídelníčku, pitným režimem, zásadami hygieny… Žáci si ve
skupinkách vytvořili zdravou svačinku z ovoce a zeleniny. Družstvo, které mělo nejvíce pětek, dostalo
ananas.
Žáci druhého stupně se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí.
Připravili si občerstvení, které nakonec všichni ochutnali. Lektorce Lucce děkujeme za příjemný
týden se „Zdravou 5“.

Mgr. Pavlína Kopáčiková

Den učitelů ve Vimperku
Ve středu 25. března se ve Vimperku konalo slavnostní setkání
pedagogických pracovníků. Na setkání u příležitosti Dne učitelů bylo
nominovaným učitelům předáno ocenění za jejich dlouholetou
pedagogickou práci.
Za naši ZŠ a MŠ převzala "poděkování" paní Mgr. Věra Mauricová,
která pracovala na vacovské škole od roku 1984. Její optimismus, lidský
přístup, rozvážná a obětavá práce jsou příkladem pro nás ostatní. Vždy se s
námi ráda podělí o zkušenosti a poznatky ze své krásné, ale náročné
profese. Paní Věrušce Mauricové blahopřejeme a přejeme do dalších let
hodně zdraví, nadšení a elánu.
Mgr. Pavlína Kopáčiková
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Číslo 3, 30. března 2015

Velikonoce
Jsou před námi Velikonoce, na které se každý z nás připravuje a těší. Děti na velikonoční
prázdniny, pomlázku, dospělí na toužebně očekávané jaro.
Pro věřící celého světa jsou však Velikonoce největším svátkem, slavností, kterou církev má.
Jedná se o slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod boží velikonoční. Na této události stojí totiž celá
křesťanská naděje. Ježíš Kristus, Vykupitel světa, byl vzkříšen, vstal z mrtvých. Kristus skutečně
žije, neumírá. Smrt nad Ním moc nemá. Tuto pravdu vyznává více než půldruhé miliardy věřících
celého světa. Proto je Hod boží velikonoční tak velký, že církev slaví takzvaný velikonoční oktáv,
kdy každý den po neděli vzkříšení je pro nás svátkem a celých osm dnů bereme jako jediný
liturgický den. Velikonočním motem je antifona: „Toto je den, který učinil Pán, radujme a jásejme
se z něj!“. Silnější než smrt je láska. To je ono radostné poselství Velikonoc. Ve světě plném zla,
útlaku, nespravedlnosti září naděje. Dobro, lásku, pravdu nelze zničit. Oni jsou věčné, a i když
jsou utlačovány a usmrcovány, vstávají znovu a znovu z mrtvých. Proto i my můžeme žít v pravdě,
být laskaví, být dobří. V temnotách tohoto světa je třeba věřit a žít z víry nedělního velikonočního
rána.
Přeji Vám, vážení čtenáři, ať Zmrtvýchvstalý Kristus Vám žehná, Vašim rodinám, naší velké
vacovské obci. Surrexit Dominus vere – Kristus vstal z mrtvých Aleluja, Aleluja. Všechny Vás
zdravím
P. Jan Janoušek, administrátor římskokatolické farnosti Vacov

Dětský karneval
První jarní den patřil ve Vacově dětem. Po roce se opět sešly v obecním sále princezny, víly,
kovbojové, šaškové a klauni, zvířata exotická i domácí a další bytosti představitelné i
nepředstavitelné. Jedno však měly společné. Moc to všem slušelo. Na kostýmech byla vidět láska,
s jakou maminky, babičky a někde i tetičky přistoupily k jejich výrobě. Byla to prostě jedna velká
přehlídka nápadů.
Další průběh karnevalu se odvíjel již v duchu tradičním. Diskotéková hudba, soutěže, tanec,
obchůdek, ve kterém se nakupuje za žetony získané v soutěžích, dobrá zábava a nadšené dětské
obličeje. Ty jsou hlavní odměnou všem, kteří se na organizaci karnevalu podílejí.
Dík patří také sponzorům - obci Vacov, manželům Čejkovým z Vlkonic a paní Podařilové
z Javorníka.

Více fotek najdete na www stránkách obce Vacov ve fotogalerii.
Pavla Valtová
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Pozvánky na akce:

Z knihovny
SDH Vacov zve na
6. ročník turnaje v karetní hře KAČABA
11.4. 2015 v obecním sále ve Vacově.

Nové knihy
Jiří Vacek
Přes Altiplano na svatbu
(cestopis)
Michal Vičař
Embečkem kolem světa
(cestopis)
Pavel Kosatík
Člověk má dělat to, nač
má sílu. Život Olgy
Havlové
Adriana Trigiani
Obuvníkova žena
Kate Atkinson
Život za životem
Chris Kyle
Americký sniper
Dan Brown
Anatomie lži
Jody Picoultová
Vypravěčka

9.00 - 9.30 hod.
10.00 hod.

prezence;
zahájení turnaje.

STARTOVNÉ: 200,- Kč
V ceně startovného je zahrnut oběd a vstupenka na večerní taneční
zábavu.
Přihlášky v restauraci U Milušky
nebo na tel. 607 827 660 (MVDr. Michal Roučka).
*****
SDH Vacov zve na
taneční zábavu
dne 11.4. 2015 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově,
hraje Renesance.
vstupné 80,- Kč.
*****
SDH Vacov Vás zve na
MÁJOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
dne 9.5.2015 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově,
hraje skupina LABYRINT.
Předprodej vstupenek obchod u Paterů
od 13.4.2015.
*****

Ludmila Vaňková
Zapomenutý král
Arnošt Lustig
Colette, dívka z Antverp
Hynek Klimek
Strašidlář
O víle Majolence a
profesorovi z Prachatic
Astrid Lindgrenová
Já ještě nechci jít spát

Městské muzeum ve Volyni
zve na výstavu
JAROMÍR JINDRA – POŠUMAVÍ
ve dnech 5. 3. - 10. 5. 2015 ,
Městské muzeum ve Volyni, Školní 744 – tvrz.
Již poněkud pozapomenutý výtvarník, vacovský rodák a akademický
malíř Jaromír Jindra (1895–1984) a výběr z jeho pošumavské
krajinářské tvorby, připravený ke 120. výročí jeho narození.
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Společenská kronika
V měsíci únoru 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:
Vlčková Zdeňka

Bošice

86 let

Roučková Anna

Vlkonice

85 let

Hvozdíková Věra

Vlkonice

70 let

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. Věra Česánková.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Poděkování
všem, kdo se přišli rozloučit dne 25.2.2015 do Chrámu páně
ve Vacově s naším tatínkem, dědečkem, manželem
panem Františkem Vozkou z Vacova.
zarmoucená rodina

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•
•

•

•
•
•

•
•

Provádím zednické a obkladačské pr áce, popř . dr obné r ekonstr ukce.
Tel.: 607 869 863.
Geodetická kancelář GEODEST-PLUS-Ing. Jaroslav Grabmüller se sídlem ve Vacově,
Vimperku a Strakonicích provádí veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčování
hranic, výškopisné plány atd., vše na www.geodestplus.cz, tel.: 602 454 572
nebo 380 120 103.
Pozor změna! Kosmetika, vizážistika a pedikúr a se stěhují od 1.4.2015 do nového
prostoru s příjemným prostředím a klidnou atmosférou, Vacov č.p. 22 - vedle salonu
Matrix. Tel.: 736 685 530.
Prodám palivové dřevo, smr k, bř íza, javor . Cena 700,- až 1.000,- Kč za m³.
Tel.: 721 554 996.
Daruji kr álíčky na hr aní. Tel.: 777 041 983.
Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail:
projekty.kinkorova@gmail.com
Jóga každé úterý od 18.00 hod. v ZŠ. Začínáme 14.4.2015. Kar imatku s sebou.
Přijmeme brigádnici na výpomoc do kuchyně a úklid penzionu v měsících duben až
srpen. Nabízíme dobré finanční ohodnocení, pěkné a čisté prostředí, vstřícné jednání.
Požadujeme spolehlivost a pracovitost. Tel.: 777 583 189.
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Chovatelův dvorek
Po krátkém úvodu v minulém příspěvku budeme pokračovat v tematice
holubů. Chovatelsky jsou holubi pro svoji rozsáhlou druhovou pestrost
velmi zajímaví. V nepřeberném množství druhů a variant si každý chovatel
vybere podle svých představ. Holubi se chovají v párech a jsou zpravidla
dobrými rodiči. Na snesených vejcích se v sezení poctivě střídají a o
holoubata se rovněž starají spolu. Dobře sesazený chovný pár vyvádí
několikrát do roka většinou dvě holoubata. Chov holubů lze rozdělit do dvou linií. První je
tzv. intenzivní - chovají se holubi zpravidla těžších plemen a
chov je zaměřený na vysokou přírůstkovost. Častější vyvádění
holoubat, rychlé dosažení hmotnosti. Při tomto chovu
zajišťuje chovatel holubům kompletní zdroj potravy. Jak bylo
již zmíněno, chovají se takto především velcí holubi. Jejich
velikost je mnohdy naznačena i v pojmenování druhu např.
Říman, Maďarský obr, King, Slepičáci a pod.. Nutno
podotknout, že tito holubi většinou nejsou dobrými letci.
Druhá linie chovu holubů je extenzivní. Její podstatnou
součástí je tzv. „polaření“ holubů. Znamená to, že část potravy si holubi obstarávají ve
volné přírodě sami. Pro tento způsob chovu holubů jsou vhodná lehčí a střední plemena,
u kterých je předpoklad dobrých leteckých schopností. I tady se do druhových jmen
promítají tyto jejich vlastnosti, a tak známe Čejky, Skřivany, Racky, Rejdiče atd.. A další
pokračování o holubech až zase za měsíc...
Jaroslav Kubát

