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Obec Vacov zve na tradiční
Uvnitř tohoto vydání:

MIKULÁŠSKOU POUŤ
v neděli 10. 12. 2017
9 - 12 hodin

Prodejní výstava betlémů a drobných
rukodělných výrobků na OÚ Vacov.

9 - 13 hodin

Výstava drobného zvířectva v budově ZO ČSCH.

10.00 hodin

Dudácká kapela na náměs3.

10.30 hodin

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Hlavní celebrant
P. Mgr. David Mikluš, sekretář diecézního biskupa,
bude po mši svaté udělovat novokněžské požehnání.

19.00 hodin
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Omezení provozu
na OÚ Vacov

Koncert Václava Neckáře s kapelou
Bacily v obecním sále.
Vstupné 400,- Kč.
Předprodej v Obecní knihovně ve
Vacově - tel. 388 431 270 .

Stánkový prodej

2-3

Dne 29. 12. 2017 bude
provoz úřadu pouze od
7.00 - 11.00 hod.
Úkony spojené s výběrem
správních poplatků budou
prováděny 29. 12. 2017
pouze do 10.00 hod.

Na náměs3 můžete potkat Mikuláše s čerty a andělem.
*****

Svoz komunálního
odpadu
•

•

Svoz v 52. týdnu
proběhne jako v
běžném týdnu.
Svoz v 1. týdnu 2018
bude posunut na
pátek 5. 1. 2018.

Vacovský zpravodaj
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Z obecního úřadu
Vítání občánků
Je milou povinnos> starosty přivítat do obce nově narozené občánky. Tradičně míváme dva
termíny této malé slavnos@ v roce, jarní a podzimní.
Tentokrát jsme se sešli v povolební říjnovou neděli, abychom slavnostně přivítali tři pozvané
kluky (jedna rodina se bohužel nemohla zúčastnit) a dvě holčičky. Slavnost doprovodily svým
půvabným vystoupením dě@ z mateřské školy pod vedením Hany Pálové a Terezy Kovářové. Po
krátkém projevu pana starosty, Miroslava Roučky, a podpisech rodičů do velké pamětní knihy,
následovalo předání kvě@ny, pamětní knížečky, ﬁnančního příspěvku obce rodičům a tradiční
dřevěné hračky dětem od le@tého sponzora, ﬁrmy MIVA Miře@ce.
Přejeme novým občánkům i jejich rodinám šťastný a pohodový život v naší obci.
Momentky z této slavnos@ tradičně na svých fotkách zachy@la paní Veronika Šťastná a lze si je
prohlédnout na hIps://vero10.rajce.idnes.cz/Vitani_22_10_2017/
Jana Blatná, matrikářka

Matyáš Kovář, Valentýna Pacáková

Kristýna Jelínková

Tobiáš Vaverka

Štěpán Mach
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7. 12. 2017 Koncert ZUŠ
9. 12. 2017 Rozsvícení stromu na
Javorníku
10. 12. 2017 Mikulášská pouť a koncert
Václava Neckáře
16. 12. 2017 Adventní koncert
16. 12. 2017 Adventní troubení na
Javorníku
24. 12. 2017 Betlémské světlo
31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 Výstup na
rozhlednu na Javorníku
1. 1. 2018 Novoroční ohňostroj

11. setkání seniorů ve Vacově
S příchodem podzimu se i letos uskutečnilo ve Vacově setkání seniorů. Tentokráte bylo již
jedenácté. Plný sál svědčil o tom, že jde o velmi oblíbenou a našimi seniory navštěvovanou akci. Kéž
by všechny kulturní počiny v obci měly takovou návštěvnost. Kulturní program, občerstvení, ky)čka
pro ženy a hudba k tanci, to je již tradiční náplň tohoto setkání. A nakonec došlo i k dlouho
očekávanému tanci s panem starostou. Radost na tváři zúčastněných je odměnou všem, kteří se
podíleli na přípravě.

Pavla Valtová, knihovnice

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám v této souvislos& popřál radostné a spokojené proži*
vánočních svátků a dětem pak radost z dárků, které najdou pod stromečkem.
Do nového roku Vám přeji 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 2018.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Vážení přátele,
vstoupili jsme do posledního měsíce roku 2017. Církev začíná nový liturgický rok 1. nedělí
adventní, která se letos slaví 3.12. Začíná nám čtyřtýdenní příprava na svátky rodiny, Vánoce. Ale
ještě než budeme slavit Vánoce, slaví církev 6.12. svátek svatého Mikuláše, oblíbeného světce,
kterého se nepodařilo vymý)t ani bezbožné ateis)cké propagandě. Tento světec je hlavním
patronem naší českobudějovické diecéze, ale také patronem našeho vacovského farního kostela.
Proto v neděli 10.12.2017 budeme slavit naší hlavní velkou pouť.
A tak mě dovolte, abychom si něco řekli o tomto našem svatém Mikuláši.
On žil ve 4. stoleD po Kristu. Po rodičích zdědil značné jmění, kterého užíval
k obdarování nemajetných tak, aby dárce nebyl znám. Třikrát takto pomohl
z nouze otci, který byl rozhodnut prodat nevinnost svých dcer, jen aby pro ně
získal věno. Na pou) do Svaté země se při návratu zastavil v Myře, kde se měla
právě konat volba biskupa. Pro) své vůli i pro) očekávání byl zvolen právě
Mikuláš. Ve svém úřadě se osvědčil. Nebyl ušetřen pronásledování, věznění a
byl poslán do vyhnanství, z něhož se vrá)l, když církev nabyla svobody. Zabránil
krveprolévání, nespravedlivému odsouzení, účastnil se činně všeobecného
církevního sněmu v Nikai. Je velkým divotvůrcem. Jeho kos) odpočívají od roku
1087 v jihoitalském Bari. Odtud se úcta k němu rozšířila do Anglie a hlavně do
Ruska, kde se stal dokonce národním patronem.
Při této příležitos) bych Vám, vážení čtenáři našich novin, popřál vše nejlepší. Ať Vánoce naplní
naše srdce a naše domovy světlem rados) a lásky. Ať radost z Božího narození naplní Vaše srdce
vírou, nadějí a láskou po celý další rok. Betlémské světlo ať mocně prozařuje milosD svou
a požehnáním, naplňuje nejen vánoční svátky, nýbrž i celý nadcházející rok 2018!
Váš administrátor
P. Jan Janoušek, vacovský farář

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.
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Poděkování
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Vacov bychom rádi na tomto místě poděkovali všem, kteří
nám projevili v uplynulém roce přízeň a podpořili naše ak)vity.
Za ﬁnanční podporu děkujeme: paní Vlastě Ratajové, ﬁrmám Dřevoproﬁl Vrbice s.r.o., Knürr
s.r.o. Nišovice, M+M s.r.o. Ing. Milan Farbiak, STTEN s.r.o. Nespice a Jiří Vlček Nespice.
Poděkování patří rovněž našim stálým spolupracovníkům – panu Jaroslavu Laznovi a panu
Fran)šku Pilnému. Dále děkujeme panu Josefu Škopkovi mladšímu za poskytování pozemku pro
tréninkovou trať a panu Pavlu Čejkovi za její pravidelnou údržbu. Centru Potraviny CT Vacov
vyslovujeme poděkování za zapůjčení prostor pro hasičskou nástěnku.
Představitelům obce děkujeme za stálou podporu naší činnos).
V neposlední řadě děkujeme našim členkám a členům včetně našich nejmladších děvčat a
chlapců, kteří sbor pravidelně reprezentují nebo se významně podílejí na jeho chodu.
Všem jmenovaným, občanům Vacovska a čtenářům Vacovského zpravodaje přejeme příjemně
strávené vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě.
Za SDH Vacov
Pavel Čtvrtník, starosta sboru

Miroslav Molitor, velitel sboru

*****
Vyslovujeme Dmto velké poděkování paní Pavle Valtové za opětovnou perfektní organizaci a
stejně tak zajištění samotného průběhu tradičního setkání seniorů Vacovska v obecním sále ve Vacově
dne 12. 11. 2017.
Velmi příjemně jsme se pobavili, zatančili a prožili zde krásné odpoledne a podvečer. Též jsme se
ujis)li, že vedení obce nezapomíná na seniory, kteří zde žijí.
Za všechny spokojené účastníky manželé Přibylovi

*****
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 2018 Vám všem přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenos), úspěchů,
zachování přízně naší škole a zároveň prožiD klidných a šťastných vánočních svátků.
Kolek&v pracovníků ZŠ a MŠ Vacov

Ze školy
Beseda o třídění odpadů
V pondělí 16. října se během dopoledne žáci naší školy a
školky zúčastnili ekologických besed programu Tonda Obal na
cestách společnos) Eko – kom a. s., který seznámil žáky s
problema)kou třídění a recyklace odpadů. Program byl pro školu
zdarma. Cílem těchto besed je podpora vědomí odpovědnos) za
životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Více
na Tonda Obal.
Mgr. Pavlína Kopáčiková
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Z knihovny

Nové knihy
Picoult Jodi
Velké maličkos)
Bryndza Robert
Temné hlubiny
Delaney John
Ta přede mnou
Salte Tereza
Šlehačková oblaka
Keleová-Vasilková Táňa
Přítelkyně
Já a on
Fořt Karel
Příběhy z poválečné
Šumavy
Kosačík Tomáš
Promrhané dny
Dán Dominik
Popel všechny zarovná
Fulghum Robert
Opravář osudů
Sarenbrant Soﬁe
Odpočívej v pokoji
Belmondo Jean-Paul
Mých )síc životů
Sichinger MarNn
Meyrovo sklo
Stern Fischerová Viola
Mengeleho děvče
Bussi Michel
Maminka neříká pravdu
Vážka
Váňová Magda
Já hlupák
Cole Daniel
Hadrový panák
Tabery Erik
Opuštěná společnost
Kirk Shannnon
Metoda 15/33

Knihovna bude dne
27. 12. 2017
uzavřena.

Vacovský zpravodaj

Pozvánky na akce:
ZUŠ Vimperk pobočka Vacov zve na
MIKULÁŠSKÝ KONCERT
v úterý 7. 12. 2017 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově.

*****
NFKK a obec Vacov zvou na
VÁNOČNÍ KOLEDY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA JAVORNÍKU
9. 12. 2017 od 17.00 hod.
Zpěv Black Ladies, trubka - Mar)n Vališ.
Od 19.00 hod. průvod Lucií po Javorníku.
*****
ADVENTNÍ KONCERT
souboru Růže a Roseta pod vedením sbormistra Jaroslava Fafejty,
v sobotu 16. 12. 2017 od 18.00 hod.
v kostele sv. Mikuláše ve Vacově.
*****
SDH Javorník již tradičně srdečně zve na
ADVENTNÍ TROUBENÍ NA JAVORNÍKU
16. 12. 2017 od 17.00 hodin
u kapličky sv. Antonína na Javorníku. Rozezní se zde vánoční melodie a
písně v podání trubačů z Horažďovic, zpěvaček z Prácheňského souboru
Strakonice, skupiny Choroš a dechového tria ze Stach.
*****
Obec Vacov srdečně zve na již tradiční
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
v pondělí 1. 1. 2018 v 18.00 hod.
na autobusovém nádraží ve Vacově.
*****
Sportovní klub Vacov zve na
22. SPORTOVNÍ PLES
v sobotu 20. 1. 2018 od 20.00 hod.
v obecním sále ve Vacově. K tanci a poslechu hraje Renesance.
Rezervace vstupenek na tel.: 724 079 149.
*****
Obec Vacov srdečně zve na
PLES OBCE VACOV
17. 2. 2018 od 20.00 hod. v obecním sále ve Vacově.
Hraje Renesance.
Rezervace vstupenek od 15. 1. 2018 v Obecní knihovně ve Vacově,
Pavla Valtová, tel.: 388 431 270.
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Společenská kronika
V měsíci říjnu 2017 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:
Škopková Věra

Vlkonice

90 let

Hadravová Růžena

Čábuze

88 let

Albrechtová Jiřina

Javorník

84 let

Menšík Jan

Přečín

83 let

Mach Jan

Javorník

81 let

Kůs Karel

Vlkonice

80 let

Vítovcová Marie

Vlkonice

80 let

Kaskoun Josef

Přečín

75 let

Matoušová Věra

MiřeFce

75 let

Hrošová Ludmila

Benešova Hora

70 let

Zlochová Helena

Přečín

70 let

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 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.

Redakce si vyhrazuje právo
krá(t příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Všem čtenářům a návštěvníkům kulturních akcí v obci bych chtěla popřát co nejklidnější Vánoce
bez spěchu, prožité v kruhu svých nejbližších. Do nového roku pak přeji pevné zdraví a hodně sil. Ať
se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevze' tak, abyste za rok mohli
konstatovat, že rok 2018 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Závěrem roku bych opět chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí jakýmkoliv způsobem na
přípravě kulturního života v obci. Mnohdy je to na úkor jejich blízkých a volného času.
Pavla Valtová, knihovnice
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Chovatelův dvorek
Dnešním příspěvkem započneme volný cyklus nejoblíbenějších chovaných plemen, ať
králíků či drůbeže. O českém strakáčovi jsme se již dozvěděli v článku o českých
plemenech, ale neméně často chovaným králíkem je strakáč německý. Přesněji
řečeno německý obrovitý strakáč. Jedná se o jednoho z největších králíků, udává se
jako druhý největší po belgickém obrovi. Právě belgický obr a francouzský beran plus
některá další francouzská plemena jsou zdrojem šlechtění plemene
německého obrovitého strakáče. Křížením výše uvedených plemen
vzniklo plemeno lotrinského obrovského králíka. Následné převezení
do Německa a další vývoj dal vzniknout charakterisFckému
barevnému rázu a plemeno se stalo i plemenem výstavním. Kresbou
se hodně podobá již zmíněnému českému strakáči. Stavbou je
výrazně mohutnější. Váhy dosahuje 5-7 kg a délkou přesáhne 60 cm.
Tato vysoká jateční výkonnost je hlavní důvod obliby mezi našimi
chovateli. Německého obrovitého strakáče jste mohli několikrát
vidět i na našich výstavách. Tímto chci navázat i pozvánkou na
tradiční mikulášskou pouťovou výstavu, která se bude konat 10. prosince 2017 v naší chovatelně.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na shledanou!
Jaroslav Kubát

Inzerce
•

.

Minifaktura z Pošumaví děkuje příznivcům za jejich podporu, přízeň a návštěvu na poslední
akci a dovoluje si 'mto pozvat na další ochutnávku u příležitosF nazvané „Vánoční rozjímání“
dne 9. 12. 2017 v obvyklém čase od 13.00 - 15.00 hod, v Benešově Hoře 55. Těšíme se na Vás
s vánoční atmosférou a svařákem. Zemanovi

