
                                         

Vánoční stromek 

 
 Vánoční stromek (respektive vánoční strom či vánoční stromeček) je 
jedním ze symbolů Vánoc. Staví se na Štědrý den a lidé si pod ním 
rozdávají vánoční dárky. Velké vánoční stromy se staví ve městech v 
průběhu adventu. 
 
 Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve 
rozdávali i koledníci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek 
také zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. 
 Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých 
měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném 
osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve 
bychom jej našli v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých 
prostor začal pronikat až v polovině 17. století. V 19. století opouští 
německé prostředí. Ujímá se nejprve ve městech, poté na venkově, většinou 
ho přijímají dříve protestanté než katolíci. Katolická církev považovala 
zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V mnohém měla pravdu. 
Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha 
Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali boha 
Slunce. 
 
 V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej 
postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla 
Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal 
prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých 
pražských měšťanských rodinách. Na vánočních trzích se sice začaly 
prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo 
tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš veliký zájem. Více se ujaly 
živé stromečky, smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pečivem, 
perníkem a především ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či 
rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé 
rozsvítily lojové svíčky. 
 Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě 
pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech 
pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev. Dnes lidé doma mívají 
obvykle borovice, jedle, smrky nebo umělé stromky. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
Informace z jednání Rady obce Vacov. 
Rada obce schválila: 
• Zpracování žádosti o dotaci na „srozumitelné značení“ lyžařských běžeckých tras na 

Javorníku, včetně jejich návaznosti na tratě v přilehlých regionech. Jedná se                 
o informační tabule různých velikostí, které budou umístěny na turisticky 
frekventovaných místech. Na nich budou mimo jiné vyznačeny nástupní plochy, část 
bude též instalována  u běžeckých tras.  Tyto tratě bude jako v minulosti upravovat pan 
Vilém Jirouš a obec Vacov  se bude podílet na financování.  

• Finanční odměny pro členy SDH Vacov, kteří se zúčastnili výjezdů k různým 
zásahům v regionu. 

• Žádost farního společenství o příspěvek na zajištění adventního koncertu v kostele 
sv. Mikuláše ve Vacově dne 21.12.2013 od 18.00 hod. Jedná se jako každoročně             
o uhrazení nákladů na dopravu účinkujících. 

Z další činnosti: 
• Dokončena byla velmi obsáhlá dokumentace k žádosti o dotaci týkající se 

energetických úspor v budově Základní školy ve Vacově. Součástí tohoto materiálu 
je i energetický audit včetně řady dalších povinných příloh. Doložena byla i vyjádření 
orgánů, která jsou SFŽP požadována. Zda byla, či nebyla žádost úspěšná, se dovíme       
v průběhu příštího roku.  

• Firma Swietelsky stavební s.r.o. pracuje na komplexní rekonstrukci mostu přes řeku 
Spůlku v Podvítovčí. Mimořádně příznivé počasí dovoluje veškeré s tím spojené 
činnosti provádět i v tomto období bez omezení. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

 
Poděkování 

 
Sbor dobrovolných hasičů Vacov děkuje za přízeň a sponzorské dary na činnost v roce 

2013 firmám: NoVy Vacov, Dřevoprofil Vrbice, Jiří Vlček – Nespice, Instalatérství Pavel 
Čejka Vlkonice, Agromont Vimperk, RoBiN OIL Vacov – pan Josef Kuneš, dále 
Zemědělskému obchodnímu družstvu Vacov, obci Vrbice a paní Vlastě Ratajové z Vacova. 

Zvláštní poděkování patří obci Vacov, která naše aktivity podporuje morálně 
i finančně a vytváří jednotce dobrovolných hasičů potřebné zázemí. V neposlední řadě patří 
velký dík našim členům za odvedenou práci a reprezentaci sboru. 

Všem našim sponzorům, spolupracovníkům, členům sboru a občanům Vacovska 
přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho osobních                    
i pracovních úspěchů v roce 2014. 
 
Za SDH Vacov 
Pavel Čtvrtník, starosta sboru                                                    Miroslav Molitor, velitel sboru 
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Vážení spoluobčané, 
s nadcházejícími vánočními svátky Vám všem přeji jejich klidné a spokojené 
prožití, do nového roku pak zejména pevné zdraví, štěstí a stejně tak úspěchy 
v profesním i soukromém životě. 

Miroslav Roučka, starosta obce 



21.12. 2013 Adventní 
koncert v kostele 
 
28.12.2013 Turnaj ve 
stolním tenisu 
 
31.12.2013 a 1.1.2014 
Výstup na rozhlednu na 
Javorníku 
 
1.1.2014 Novoroční 
ohňostroj 
 
18.1.2014 Sportovní 
ples 
 
8.2.2014  Ples obce 
Vacov 

po út st čt pá so ne 
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PROSINEC  2013 - LEDEN 2014  

Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje, 
 

 Svatý Augustin, jeden z těch čtyř Otců Západu, napsal: "Jsou 
Vánoce! Jásejme radostí, protože dnes naše srdce přijme pokoj." 
 S našimi vánočními svátky je spojena celá řada symbolů a 
znamení. Podstatné jméno Vánoce má ve svém kořeni slovo "noc",      
a to nejen české, ale i německé - Weihnachten. Stille Nacht, heillige 
nacht. Tichá noc, svatá noc. Bůh k nám přichází v noci, naplněné 
tmou. Jak přiléhavé a symbolické. Takový byl stav lidstva ponořeného 
do noci a temnoty hříchu. 
A najednou zazáří světlo - Narození Spasitele. Je to pro nás všechny 
naděje, radostná zvěst, která do temnoty noci vnáší světlo. 
 Dovolte mně proto, vážení čtenáři Zpravodaje, abych jako 
vacovský duchovní Vám všem popřál, aby nastávající Vánoce naplnily 
Vaše srdce a domy světlem radosti a lásky, a to i po celý další rok      
L.P. 2014. Ať je to Boží láska a požehnání, které Vás budou provázet 
po všechny dny nového roku. 
 To Vám vyprošuje a ze srdce žehná Váš 
 

P. Jan  Janoušek, administrátor Řkf. Vacov 
 

Pořad bohoslužeb o Vánočních a novoročních svátcích                          
ve farním kostele sv. Mikuláše ve Vacově                                                       

a ve farním kostele Zvěstování Páně v Dobrši 
 
Den:     farní kostel Vacov farní kostel Dobrš 
24.12. Štědrý den  22.00 půlnoční    --- 
25.12. Narození Páně  11.30 B.S. (jáhen)  10.00 B.S. 
(jáhen) 
26.12. Sv. Štěpána  11.30 mše svatá    --- 
28.12. sobota    ---    16.30 mše 
svatá 
29.12. neděle   11.30 B.S. p.a.    --- 
1.1.2014 Nový rok  16.30 mše svatá   10.00 B.S.              
          (jáhen) 

I letos  bude na Štědrý den od 10.00 do 12.00 hodin  v kostele ve 
Vacově k dispozici Betlémské světlo. 

 
V neděli 29.12. je Svátek sv. Rodiny. Manželé, kteří mají uzavřený 
církevní sňatek, (občanský nestačí), mohou obnovit manželské sliby 
bez ohledu na dobu trvání manželství.   

 
Upozornění 

 
Česká pošta s.p. 

oznamuje, že v pátek 
27.12.2013 bude 

pobočka ve Vacově 
uzavřena. 

 
***** 

 
Okresní správa 

sociálního zabezpečení  
upozorňuje, že 
od ledna 2014 

 platí pro  
zaměstnavatele 

povinnost elektronické 
komunikace se  

správou sociálního 
zabezpečení. 

 



Hasiči v mateřské škole 
 

Jednoho dne se předškoláci při svačině ptali, na co máme 
vzadu u budovy to vysoké železné schodiště. Děti se poučily, že je 
to únikové schodiště, po kterém se při případném požáru 
dostaneme bezpečně ven. Povídání o požárech a hasičích 
všechny zajímalo, a tak došlo k rozhodnutí chůzi po schodišti 
vyzkoušet. První krok nebyl vůbec lehký, překvapila nás výška a 
hloubka pod námi, vypadalo to skoro jako na rozhledně. Vzali jsme 
se za ruce, drželi se zábradlí a statečně sestoupili dolů na zahradu. 
To byl zážitek!  A z toho všeho vznikl nápad pozvat naše vacovské 
hasiče do školky. 

Ve středu 9.10.2013 se sešly všechny tři třídy na zahradě. 
Děti se těšily a nedočkavě vyhlížely hasičské auto. Hasiči přijeli za 
chvilku, zablikali na nás majáky a zaparkovali přímo před kuchyní. 
Vyprávěli dětem o své práci, tedy o tom, kde všude pomáhají: 
nejen hasit oheň, ale i při povodních nebo dopravních nehodách. 
Děti si vyzkoušely helmy, rukavice, dýchací masku na obličej, 
zkusily roztáhnout hadici a stříkat vodu. Prohlédly si oblečení, boty 
a nářadí – sekyrky, motorovou pilu, kleště, kladiva, hasicí přístroje. 
Nahlédly i dovnitř do auta. 

Hasiči nám na rozloučenou dali pamětní list a děti na 
oplátku věnovaly hasičům obrázky, na které pro ně nakreslily 
hasičskou techniku a hasiče v akci.  

Děkujeme SDH Vacov a zvlášť hasičům Josefu Uhlířovi, 
Pavlu Čtvrtníkovi a Johaně Kučerové za zajímavou ukázku a čas, 
který si pro naše děti udělali. 

Dagmar Čtvrtníková                                                                                                       
 
 

Vzdělání a řemeslo 
 

Již tradičně se v předposledním listopadovém týdnu 
uskutečnila na výstavišti v Českých Budějovicích jedna z 
nejvýznamnějších akcí svého druhu v České republice, a to 
celostátní přehlídka středních škol, učilišť, VOŠ a dalších typů 
škol. Jednalo se již o 19. ročník výstavy s názvem „Vzdělání a 
řemeslo“. Naši žáci 8. a 9. třídy se akce také zúčastnili. Tento 
veletrh aktivně oslovuje odbornou veřejnost, žáky, studenty i 
rodiče a je určen zejména žákům posledních ročníků základních 
škol, kteří se rozhodují o svém dalším studiu a následném uplatnění 
v životě. 
 V rámci jednotlivých expozic mohli žáci získat podrobnější 
informace o náplni studia, zeptat se studentů na jejich osobní 
zkušenosti, zhlédnout jejich dovednosti a v neposlední řadě se 
informovat o tom, jak budou vypadat přijímací zkoušky na danou 
školu. Žáci tak určitě získali další podklady pro své rozhodování.  
 

Mgr. Lenka Fridrichová 
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Planetárium Praha 
 
    25. listopadu jsme navštívili s dětmi II. stupně Planetárium v Praze, a to v rámci 
projektu „Šance II“. Na místo jsme dorazili přesně, takže po zakoupení vstupenek jsme 
rychle prošli šatnou, kde jsme odložili vše nepotřebné, a už jsme nedočkavě přešlapovali 
pod schody vedoucími do hlavního promítacího sálu. Po chvilce nás pustili dovnitř a my se 
pohodlně uvelebili do měkoučkých křesel. Nad námi se rozprostírala kopule o průměru 23 
metrů. Brzy jsme se dočkali. Promítali nám zajímavý pořad o hvězdách a planetách, 
dokonce jsme zhlédli trojrozměrný vesmír a vesmírné objekty.  
    Druhou část exkurze jsme strávili ve výstavní expozici s připravenými interaktivními 
exponáty. Byly zde také 2 trenažéry – tzv. simulátory jízdy měsíční krajinou , na nichž 
jsme se postupně vystřídali. Zbylý volný čas každý využil jinak. Někteří zkoušeli vystavené 
exponáty, jiní nakupovali v malém obchůdku s astronomickými publikacemi a suvenýry, 
další se v oddělené místnosti nasvačili. 
    Domů jsme dojeli až za tmy, a to notně unavení. 

 
Vánoční trhy ve Vimperku 

     
     V sobotu 30. listopadu vystupovala děvčata z tanečního a pěveckého kroužku               
v doprovodném programu na vánočních trzích ve 
Vimperku, které se konaly v tamějším kulturním domě. Na 
pódiu se střídaly naše skupiny s dětmi z dalších 5 
mateřských, základních a uměleckých škol. Každý náš 
kroužek vystupoval celkem dvakrát. 
      V době mezi vystoupeními si děvčata prohlédla 
jednotlivé stánky s řemesly, někteří řemeslníci svá řemesla 
i předváděli. Mimo to bylo pro děti připraveno několik 
řemeslných dílen, kde si každý mohl vyzkoušet svoji 
zručnost a hotový výrobek si odnést. A protože pro 
účinkující byly tyto dílny zdarma, vacovská děvčata se čile zapojovala do jednotlivých 
činností. A každá si domů odvážela něco pěkného, ať už vlastnoručně vyrobeného nebo 
hotový zakoupený dárek. 

Mgr Jana Voldřichová 
 

Turnaj v ka čabě na Javorníku 
 

 Na Javorníku v sobotu 7.12.2013 venku šustily větrem poháněné sněhové vločky, zato 
v teple restaurace Na Vyhlídce šustily v rukou dvanácti hráčů (z nichž byly 2 ženy) až do 
večerních hodin karty. 
 TJ Sokol Javorník pořádal karetní turnaj ve hře „Kačaba“. Úskalím této - ve své 
škodolibosti zábavné hry - se nejlépe „prošustil“ pan František Rendl ze Stach. Druhé 
místo zůstalo na Javorníku díky mladému Martinovi Št ěrbovi , Vrbickým uhrál třetí místo 
Láďa Lešák, pro vacovskou družinu na finálovém stole vybojovala čtvrté místo paní Jana 
Blatná. 
 Turnaj byl zpestřen i veselou tombolou, proběhl zřejmě ke spokojenosti všech, protože 
při loučení bylo slyšet „na shledanou příští rok!“. 

Jiří Sládek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
6. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební doprovod TRIO ORION. 
Dopravu možno objednat telefonicky na   OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 
***** 

 
Připravujeme: 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

Lenky Filipové 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně  
Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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Knihovna bude ve 
dnech 23., 30. a 

31.12.2013 uzavřena 

Nové knihy 

Rössler, Jan                
Pat a Mat 

Mrázková, Daisy          
Co by se stalo, kdyby-- 

Kožík, František        
Pohádky vánočního 
zvonku 

Hejná, Olga               
111 příběhů s hádankou  

Eichlerová, Ilona           
Logopedické pohádky 

Gato, Martin                  
Léčivé rostliny v praktic-
kém bylinkářství, kosme-
tice a kuchyni 

 

 

 

 

Všem čtenářům              
a návštěvníkům kultur-

ních akcí ve Vacově 
přeji hezké Vánoce, pod 
stromečkem zajímavou 

knihu, a když ji tam   
nenajdete určitě bude   
v knihovně. V novém 

roce pak hodně zdraví, 
spokojenosti a lásky. 

Pavla Valtová,             
knihovnice 

 Pozvánky na akce: 
   

 
ADVENTNÍ KONCERT 

čkyňského souboru Růže a Roseta pod 
vedením sbormistra Jaroslava Fafejty. 
V sobotu 21.12.2013 od 18.00 hod. 
(pozor změna termínu oproti  datu 

uvedenému v minulém čísle)                                                        
v kostele sv. Mikuláše ve Vacově. 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 
 

***** 
 
 

TJ Sokol Javorník za pomoci oddílu stolního tenisu TJ Rohanov 
pořádá 28.12.2013 TURNAJ VE STOLNÍM TENISU                          

pro neregistrované  
v sále restaurace Na vyhlídce  od 10.00 hod.  

Kategorie děti - ženy - muži. 
Přihlášení do turnaje od 9.30 hod. 

 
 

***** 
 

TJ Sokol Javorník zve všechny na                                         
SILVESTROVSKÝ  A NOVORO ČNÍ VÝSTUP  

k rozhledně Karla Klostermanna. 
Po oba dva dny je připraveno svařené víno, grog, káva a opékané 

klobásy. 
 

***** 
 

Obec Vacov 
srdečně zve na již tradiční  

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
v úterý 1. ledna 2013 v 18.00 hodin 
na autobusovém nádraží ve Vacově. 

 
 

 
***** 

 
Obec Vacov 

srdečně zve na 
PLES OBCE VACOV 2014 

v sobotu 8.2.2014. 
K tanci hraje Renesance. 
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Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.        
Neprodejné. 
 

Redakční rada: Pavla Valtová, 
J.Blatná,  Mgr. V. Česánková. 

 
Redakce si vyhrazuje  

právo krátit  
příspěvky přispěvatelů. 

 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Otcovská Květuše Miřetice 91 let 

Marešová Anežka Nespice 89 let 

Futerová Marie Vlkonice 84 let 

Grabmüller Miroslav Benešova Hora 83 let 

Chum František  Benešova Hora 83 let 

Bastl František Žár 82 let 

Zlochová Dobroslava Vacov 82 let 

Němec Stanislav Vlkonice 75 let 

Bučková Miloslava Benešova Hora 70 let 

Kůs Jan Vlkonice 70 let 

 
 

 
 
 

 
Inzerce 

 
• Pronajmu garsonku ve Vacově. Volná dle dohody, info na tel.: 606 552 961. 
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Společenská kronika 
 

V měsíci listopadu 2013 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Poděkování 
 

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší 
maminkou, babičkou, paní Jarmilou Dvořákovou. 

zarmoucená rodina 
 

***** 

   Dne 8.12.2013 jsme vzpomenuli 1. výročí 
   úmrtí naší drahé manželky a maminky, 

         paní Marušky Škopkové. 
      Za vzpomínku děkuje zarmoucená rodina. 

 

 
V souvislosti s ukončením roku 2013 bych chtěl poděkovat všem organizacím              

a složkám působícím v obci za odvedenou činnost a některým též za reprezentaci        
a propagaci naší obce. Všem přeji úspěšný rok 2014. 

 
Miroslav Roučka, starosta obce 
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SDH Benešova Hora přeje veselé Vánoce 

 
 Jak je dobrým zvykem odpovědných organizací, sluší se na závěr roku poděkovat za 
přízeň všem a popřát veselé Vánoce a šťastný vstup do nového roku. SDH Benešova Hora v 
tomto ohledu není výjimkou. Jeho členové děkují všem sponzorům za podporu nejen během 
příprav legendárního podniku Memoriál Václava Maurice. Zároveň patří velké uznání všem 
členům, kteří se podíleli na chodu sboru.  
 Veselé Vánoce a v příštím roce mnoho pozitivních zpráv, které potěší nejen Vás, ale 

i všechny ve vašem okolí. 
 

 Děkujeme níže vypsaným, ale i těm, kteří se jakkoli podíleli na činnosti SDH Benešova 
Hora v průběhu roku či během organizace  Memoriálu Václava Maurice: 
STTEN s.r.o., Pekárna Vacov NoVy spol. s r.o., PARADISE – zahradnické služby pan Jiří 
Bedlivý, Dopravní Zdravotní služba s.r.o. Vimperk - p. Josef Appelt, Obec Vacov, MIJA tisk 
Javorník, Měšťanský Pivovar Nektar Strakonice a.s. zastoupený p. ing. Jaroslavem Tůmou, p. 
Michal Appelt ml., Proudnice Klimeš, X – Flame, ČEVAK a.s., CONSTYL a.s., A-TEMPO 
Plzeň s.r.o., S.A.M., Alumistr, Šumavský statek Nicov, firma TOI TOI (bezplatné zapůjčení 
mobilních záchodů), Elektro LAZNA, Lyžařský areál Zadov, Václavík & Carvan, Petr Carvan, 
Pokrývačství Růžička, Drogerie Zdíkov, Penzion Korálek, Sportovní sací koše, 
ELEKTROSTAV Strakonice, MARKETINGPYRO výroba ohňostrojů, p. Libor Mauric,  paní  
Ivana Bubíková, p. Václav Voldřich – Potraviny Vacov, p. František a Tomáš Reindl,              
p. Robert Herman a další. 

Za SDH Benešova Hora Jakub Vácha 
 

 
Myslivecký kroužek 

 
 Od října se opět rozběhl v ZŠ Vacov myslivecký kroužek. Scházíme se každých čtrnáct 
dní, abychom se seznamovali s přírodou kolem nás a s tradicemi české myslivosti. Učíme se 
poznávat jednotlivé druhy naší zvěře a povídáme si o jejím životě. Říkáme si, jak se správní 
myslivci do přírody odívají a jak se v lese chovají. Osvojujeme si také mysliveckou mluvu. 

Během října jsme vyklidili a naplnili senem a obilím náš školní krmelec. Donesli jsme 
také pro zvěř potřebnou sůl. 

V sobotu 19. října 2013 připravilo pro děti z našeho kroužku Myslivecké sdružení 
Benešova Hora společně s panem Hořejšem a panem Lešákem výlov rybníčka pod Vrbicí. Děti 
strávily příjemný den v přírodě, který umocnilo teplé a slunné počasí. Viděly, jak se rybník 
loví, zasoutěžily si ve střelbě ze vzduchovek a pojmenovávaly zvěř mysliveckou mluvou. 
Zajímavá byla ukázka loveckých psů. Myslivci pro nás měli připravené také malé občerstvení 
v podobě opečených špekáčků a sladké tečky na závěr. Odnesli jsme si nejen krásné medaile a 
sošky za střelbu, ale hlavně plno zážitků, za které musíme poděkovat MS Benešova Hora, 
manželům Hořejšovým a všem ostatním, kteří se na zajištění celého dne podíleli. 

I v příštím roce se budeme těšit na nová setkání a myslivecké zážitky. 
 

Za myslivecký kroužek  
Mgr. Kateřina Roučková a Mgr. Pavel Čtvrtník 


