
Výročí v prosinci 

 
Kostel sv. Mikuláše ve Vacově 

 Původní románský kostel, který v roce 1886 ustoupil stavbě 
nového, pocházel z poloviny 13. století. Dokladem toho byl vstupní 
kamenný portál s ozdobami ve tvaru bobulí, jenž je podrobně popsán 
ve starší literatuře. Jednalo se o stavbu poměrně malou. Loď byla 
dlouhá necelých 13 m a široká necelých 7 m. Věž stála v jihozápadním 
koutu lodi. Východně se ke stavbě pojila apsida. Podobný dosud stojící 
kostel můžeme spatřovat v nedalekých Česticích. 

 V roce 1757 byla věž kostela poškozena úderem blesku. Při něm 
byli zraněni zvoník a malé děvčátko. Oba se uzdravili. I přes poškození 
věže kostel nadále sloužil svému účelu. Některá literatura mylně uvádí, 
že kostel zcela vyhořel a nemohl být po určitý čas k bohoslužbám 
používán. 

 V 80. letech 18. století došlo ke stavebním úpravám kostela. 
Zřejmě tehdy získal původně románský chrám částečně barokní 
vzhled, jak je patrné na vystavených plánech z roku 1884. 

 Malé rozměry a  i celkový špatný stav zapříčinily, že se kostelík 
stal koncem 19. století pro zdejší farníky nevyhovujícím. Na jaře roku 
1886 bylo započato s jeho bouráním. Patroni kostela 
Schwarzenbergové však počítali i s možností přestavby a rozšíření 
starého chrámu. Od této myšlenky nakonec upustili. 

 V letech 1888-89 tak na místě původního románského kostelíka 
vyrostl nový prostorný chrám v novogotickém stylu, jak jej známe 
dnes. 

 Původní kostel byl zasvěcen stejně jako ten současný sv. 
Mikuláši. Postranní oltáře obsadili svatí Martin a Vavřinec (proto 
slavíme ve Vacově také vavřineckou pouť). V novém chrámu Páně  je 
nahradili oltáře Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého, což bylo 
přáním patronů kostela, knížat ze Schwarzenbergu. Na požádání 
místních farníků byla do kostela instalována alespoň soška sv. 
Vavřince. 

Mgr. Pavel Čtvrtník 
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9. setkání seniorů ve Vacově 

 
 Na neděli 8.11.2015 připravila obec Vacov pro své seniory již 9. společné setkání v obecním 
sále. Krásné počasí lákalo spíše k procházce či posledním pracím na zahrádkách, ale zaplněný sál 
byl důkazem toho, že naši senioři mají setkání v oblibě. Již hodinu před začátkem začali přicházet 
první účastníci. Jako každoročně byl zajištěn dovoz i odvoz osobním automobilem obce, čehož 
někteří účastníci rádi využili.   
 Ve 14 hodin bylo vše připraveno k vlastnímu zahájení. Pana starostu Miroslava Roučku 
tentokráte zastoupila knihovnice Pavla Valtová, přivítala všechny přítomné, poděkovala za jejich 
práci a popřála hezké odpoledne. Kulturní program započaly svým vystoupením děti ze Základní 
školy ve Vacově pod vedením Mgr. Jany Voldřichové. Jejich zpěv se střídal 
s tanečním vystoupením folklórního spolku Podlešák z Čestic. Odměnou za hezké vystoupení byl 
účinkujícím potlesk diváků.  
 Pak již následovala volná zábava a tanec. Každá seniorka obdržela kytičku, všichni pak 
občerstvení i se zákuskem a kávou. K dobré náladě nedělního odpoledne přispěla také  hudební 
skupina Trio Orion, která již tradičně toto setkání hudebně doprovází. 
 Odpoledne rychle uteklo při tanci a společném povídání. A že bylo opravdu příjemné, 
potvrzuje nejednou vyřčená věta na rozloučenou. Tak zase za rok! 

Pavla Valtová 
 

 
 

Stránka 2 

Starosta obce Vacov svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov             

na dne 17.12.2015 od 19.00 hod. 
 
Návrh programu: 
1. Rozpočet obce Vacov na rok 2016 
2. Rozpočtový výhled 2017-2018 
3. Vodné a stočné na rok 2016 
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - komunální odpady 
5. Program obnovy venkova 2016-2020 
6. Výstupy stavební komise 
7. Různé 
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Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje, 
 
 je před námi závěr letošního církevního roku a v neděli 29.11.2015 
zahájení nového církevního roku 2015-2016, spojeného s první nedělí 
adventní. Tedy dobou přípravy na Vánoce, narození Pána Ježíše Krista 
v Betlémě. Předtím ale 6.12., což letos připadá na druhou neděli adventní, 
oslavíme letošní naši „velkou“ vacovskou pouť. Svatý Mikuláš je hlavním 
patronem naší českobudějovické diecéze. Jedná se o velice oblíbeného 
světce, kterému v naší diecézi je zasvěcen nejeden farní kostel, včetně 
našeho vacovského. V předvečer tohoto svátku, tj. 5.12. je v našich zemích 
spojen se svatomikulášskou nadílkou, kterou nepotlačil ani minulý 
bezbožecký režim se svým dědou Mrázem. 
 Svatý Mikuláš, biskup (*kolem r . 350) štědře a nejraději potají 
rozdával zděděné jmění chudým, nemajetným 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 pouti do Svaté země se při 
zpáteční cestě zastavil v Myře, kde se měla konat právě volba biskupa. 
Proti své vůli i proti očekávání byl zvolen právě Mikuláš. Ve svém úřadě 
se osvědčil, nebyl však ušetřen pronásledování, věznění. Byl poslán do 
vyhnanství, z něhož se vrátil, když církev nabyla svobody. Zabránil 
krveprolití, nespravedlivému odsouzení na smrt. Zúčastnil se aktivně 
všeobecného církevního sněmu v Nice. Je nazýván divotvůrcem. Konal 
pouť do Říma a skončil v jihoitalském Bari, kde zemřel a je pohřben. 
Odtud se úcta k němu šířila po celém křesťanském světě, dokonce až do 
Ruska, kde se stal národním patronem. 
 Naši vacovskou mikulášskou pouť oslavíme ve Vacově v neděli 
6.12.2015 mší svatou v 10.30 hod., kde hlavním celebrantem bude 
vojenský kaplan Armády ČR P. Jan Böhm z vojenského útvaru v Bechyni. 
 O Vánocích bude „půlnoční“ na Štědrý den ve 22.00 hod. Ostatní 
pořad bohoslužeb kvůli nemoci jáhna bude ještě včas upřesněn ve vývěsce 
kostela.  
 Jako každý rok bude v kostele „Betlémské světlo,“ které si budete 
moci odnést do svých domovů. Dovolte mi vážení čtenáři Zpravodaje, 
abych Vám všem, Vašim rodinám, celé farnosti jménem vacovské 
duchovní správy a jménem svým popřál: „Ať Vánoce naplní Vaše srdce a 
Vaše domovy světlem radosti a lásky po celý další rok. Betlémské Světlo, 
ať mocně prozařuje milostí svou a požehnáním naplňuje nejen vánoční 
svátky, nýbrž i celý nadcházející rok 2016!“ 
 Z celého srdce Vám všem žehná  

     P. Jan Janoušek, administrátor Řkf. Vacov 
  

 
 
 

1.12.2015 
Mikulášská nadílka 
 
4.12.2015 
Vypouštění balónků 
a jarmark 
 
6.12.2015 
Mikulášská pouť a 
Harmonikáři 
 
8.12.2015 
Předvánoční koncert 
ZUŠ 
 
18.12.2015 Koncert 
Petry Černocké 
 
19.12.2015 Adventní 
koncert v kostele 

Oznámení 

o přerušení 
dodávky elektrické 

energie 
 

3.12.2015  
od 8.00-12.00 hod. 

 

Vypnutá oblast:  

Osada Mlýny u 
obce Žár. 



Týdenní pobyt v Londýně očima žákyň osmé třídy 

 V neděli 1. listopadu v pravé poledne jsme vyrazili dvoupatrovým autobusem v rámci 
projektu Přečíst, porozumět, poznat svět na jazykově-vzdělávací pobyt do Londýna. Přejeli jsme 
Německo, Nizozemí, Belgii a Francii. Ve Francii nás čekala pasová kontrola. Poté následovala 
dvouhodinová plavba trajektem. Celou noc skoro nikdo nespal, protože jsme měli autobusovou 
lochnesku – Petra Koláře. V brzkých ranních hodinách jsme konečně dorazili do anglického 
přístavu a odtud do Londýna to trvalo už jen asi dvě hodiny. 
 Pro Londýn je typických mnoho věcí a také je zde spousta zajímavostí. Zmiňme jen hrstku 
z nich, např. double decker, Big Ben, Tower Bridge, londýnské metro atd. Toto všechno jsme 
prošli. Třeba při návštěvě London Eye jsme měli Londýn jako na dlani. Pak jsme se zastavili u Big 
Benu, zvonu, který je schován ve věži. Před Buckinghamským palácem neboli sídlem královské 
rodiny jsme měli možnost vidět na vlastní oči výměnu stráží. Prošli jsme se po Tower Bridge, po 
starém mostě s velmi zajímavou mechanikou. Někteří si zaplatili vstup do muzea voskových 
figurín Madame Tussauds. Jeden den jsme strávili v jižní Anglii, kde jsme obdivovali křídové 
útesy a v akváriu žraloky. A takto bychom mohli dlouho pokračovat. 
 Skoro každý den jsme cestovali metrem, kde jsme si připadali jako v bludišti, jelikož 
londýnské metro je složeno ze 14 tras. Nejhorší situace nastávala vždy k večeru, kdy metra se 
plnila až k prasknutí. Někdy jsme se museli rozdělit i na několik menších skupin, abychom se 
přepravili na domluvené místo. Naštěstí všechny skupiny byly vždy doprovázeny někým 
z pedagogů. 
 Každý z nás bydlel v rodině, někdo v černošské, někdo v bělošské. Překvapovaly nás 
poměrně malé místnosti, které jsou ve zdejším kraji ale naprosto standartní. Ocenili jsme, že jsme 
mohli anglicky konverzovat hned, jak jsme ráno vstali. K snídani a k obědu nám dali lehké jídlo, 
ale k večeři byly porce jako pro slona. Nikdo si na rodinu nestěžoval.  
 Poslední den v Londýně jsme se učili v anglické škole. O polední přestávce byl výšlap 
k nultému poledníku. Na každém kroku nás doprovázely veverky, ostatně jako po celém městě. 
K večeru nás čekalo milé překvapení, jízda pravým londýnským double deckerem a malá zastávka 
v nákupním centru. 
 Zpáteční cesta ubíhala rychle. Velké poděkování patří všem, kdo se na celé akci podíleli. 
Nakonec chceme dodat, že Londýn byl úžasný, a přestože to byl náročný týden, budeme na něj 
dlouho vzpomínat. Fotografie jsou k nahlédnutí na stránkách školy (www.zsvacov.cz). 

Mgr. Lenka Špejzlová 
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Den otevřených dveří 

 
 V sobotu 17. října 2015 pořádala ZŠ a MŠ Vacov den otevřených dveří u příležitosti 70. 
výročí otevření budovy základní školy a 360. výročí první zmínky o vacovském školství. 
V 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení panem ředitelem Mgr. Josefem Mrázem, které zpestřili 
žáci hrou na hudební nástroje, zpěvem a tanečkem. Každou hodinu následovaly komentované 
prohlídky, které sklidily velký zájem. Každý měl možnost zavítat do půdních prostor až po 
přízemí a vše důkladně prozkoumat. Děti nejvíce času strávily ve školní družině, kde si mohly 
samy zhotovit různé výrobky. Dospělí zejména obdivovali interaktivní tabule, na jedné z nich si 
interaktivitu zájemci osobně vyzkoušeli. Na konci prohlídky následovalo občerstvení ve školní 
jídelně a každý si mohl na památku odnést malý dáreček.  
 Návštěvnost byla hojná, sešlo se na 150 žáků a učitelů, ať už bývalých či současných. Škola 
byla vyzdobena nejen dobovými fotografiemi, učebnicemi, třídními knihami, učebními 
pomůckami, ale i pracemi současných žáků školy. V několika učebnách byla projektována videa 
jak z historie, tak ze současnosti. 
 Někteří návštěvníci pak zavítali i do budovy mateřské školy. Zde se seznámili s jejím 
nynějším chodem, prohlédli si vyzdobené třídy a chodby, mnozí se mohli najít i na starších 
fotografiích. 

Mgr. Lenka Špejzlová 

 

Malí hudebníci vimperské ZUŠ z Vacova 
 

 V letošním školním roce 2015/2016 je pobočka ve Vacově v provozu druhým rokem. Po 
loňském „rozjezdu“, kdy se zde vyučovala pouze hra na zobcovou flétnu a klavír, se rozšířila 
nabídka hudebních nástrojů, a proto dojíždí na pobočku více pedagogů. Do základní umělecké 
školy zde chodí 30 žáků a učí se hrát na zobcovou flétnu (16), příčnou flétnu (3), klarinet (2), 
saxofon (1), trubku (1) a klavír (5). Dva žáci ještě navštěvují tzv. hudební přípravku I. Jedná se o 
děti z mateřské školy, které ještě nehrají na žádný hudební nástroj, ale pomocí písní a hudebních 
her se pomalu seznamují s hudebním prostředím.  
 Stejně tak jako vloni čekají na žáky během celého roku hudební vystoupení. Jako první se 
v obecním sále ve Vacově uskuteční 8. 12. od 17.00 hod. předvánoční koncert. Na něm se 
vacovskému publiku představí většina žáků, kteří místní pobočku navštěvují. 
 

        Mgr. Petra Vališová, vedoucí pobočky ve Vacově 
 

Pouťová výstava 
 

 O mikulášské pouti bude v zasedací místnosti obecního úřadu opět probíhat prodejní 
výstava rukodělných prací z našeho regionu. Své šperky představí paní Ludmila Čejková,    
výrobu vánočních perníčků pak paní Marie Šefrnová z Onšovic. Tentokráte  ještě výstavu 
obohatí výrobky spolku Slunečnice, který má sídlo ve Vimperku. Spolek Slunečnice je sociálně 
terapeutická dílna, je to bezplatná služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z 
důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 
chráněném trhu práce. Jejich  účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 
pracovních návyků a dovedností  prostřednictvím sociálně pracovní terapie .  
 Můžete si zde zakoupit výrobky lidí s postižením s vánoční tématikou, výtěžek z prodeje 
bude použit na provoz sociálně terapeutické dílny. 

Pavla Valtová 



Pozvánky na akce: 

BABY CLUB VACOV - Mikulášská nadílka. 
Srdečně Vás zveme na předvánoční setkání s andělem, čertem a Mikulášem. 
1.12.2015 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Vacov - bohatý program. 

Divadlo Máma a Táta, nadílka za básničku či písničku. 
Zájemci - volejte prosím na tel.720418009. 

Těší se na Vás Veronika Šturmová. 
                 

***** 
ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov  

srdečně zvou na  
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 
v pátek 4.12.2014 od 14.30 hod. na náměstí ve Vacově. 
Připraven je také  VÁNOČNÍ JARMARK s výrobky dětí. 

 
***** 

Základní umělecká škola Vimperk pobočka Vacov 
zve na  

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
v úterý 8.12.2015 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově. 

Vstupné dobrovolné. 
 

***** 
Obec Vacov srdečně zve na  
PETRU ČERNOCKOU 

v doprovodu Jiřího Pracného. 
V pátek 18.12.2015 od 20.00 hod. v obecním  sále ve Vacově. 

Vstupné 180,- Kč,  
předprodej vstupenek  v Obecní knihovně ve Vacově,   

Pavla Valtová, tel. 388 431 270. 
 

***** 
ADVENTNÍ KONCERT 

 souboru Růže a Roseta pod vedením sbormistra Jaroslava Fafejty. 
V sobotu 19.12.2014 od 18.00 hod.                                                                  

v kostele sv. Mikuláše ve Vacově. Všichni jsou srdečně zváni.   
 

 
Obec Vacov zve na tradiční 

MIKULÁŠSKOU POUŤ 
v neděli 6.12.2015 

 
9 - 12 hodin  Prodejní výstava ručních výrobků na OÚ Vacov. 
9 - 13 hodin Výstava drobného zvířectva v budově ZO ČSCH. 
10.00 hodin Dudácká kapela na náměstí. 
   Staročeská kuchyně v Hostinci u sv. Jána. 
   Zvěřinové hody v Restauraci u Milušky. 
11.30 hodin  Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše. 
14.00 hodin Setkání harmonikářů v obecním sále. 
 

Stánkový prodej - občerstvení. 
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Z knihovny 

 

 
 

Nové knihy 
 
Marta Davouze 
Vypadni z mýho života 
 
Jo Nesbo 
Syn 
 
Jojo Moyesová 
Dívka, již jsi tu 
zanechal 
 
Michal Viewegh 
Biomanžel 
 
Robin Cook 
Nano 
 
Táňa Keleová-
Vasilková 
Co to bude? 
 
Nora Robertsová 
Srdeční případ 
  
John Green 
Papírová nevěsta 
 
Pro děti 
    
Jeff Kinney  
Deník malého 
poseroutky 9 
 
Lenka Procházková 
Nevšední příběhy pro 
kluky a holky 
 
Hynek Klimek 
Strašidláře 
O víle Majolence               
a profesorovi z 
Prachatic 2 
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Společenská kronika 

V měsíci říjnu 2015 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto                
občanům:  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
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. 

Inzerce 

• Hledám ke koupi či pronájmu byt 1+1 nebo 
 garsoniéru ve Vacově. Tel. : 777 625 921. 
• Pronajmu obchodní prostory na náměstí ve 
 Vacově. Tel.: 602 648 368. 
• Nabízím doučování. Tel.: 721 300 355. 
 

Houdková Vlasta Přečín 92 let 

Machová Věruška Miřetice 92 let 

Vlček Leopold Benešova Hora 90 let 

Škopková Věra Vlkonice 88 let 

Hadravová Růžena Čábuze 86 let 

Špalková Karla Žár 83 let 

Albrechtová Jiřina Javorník 82 let 

Menšík Jan Přečín 81 let 

Mourková Eva Rohanov 75 let 

Novotná Anežka Nespice 70 let 



Stránka 8 

Soutěžní sezóna dětských družstev SDH Vacov 

 V letošním roce reprezentovaly vacovský sbor tři soutěžní týmy, dva v kategorii mladší a 
jeden v kategorii starších. Soutěžní sezóna pro nás začala v dubnu, kdy jsme se připravovali na 
okrskovou soutěž. V měsíci červnu odstartovala šumavská hasičská liga dětí, do které bylo 
v letošním roce započteno 7 soutěží. 20.6. jsme se zúčastnili soutěže v Dřešíně, dále následovala 
soutěž v Bohumilicích, Budilově, noční v Benešově Hoře, Dolanech, Třísově a Žihobcích. Mezi 
naše největší úspěchy patří : 3. místo starších v Budilově, 3. místo starších na noční v Benešově 
Hoře, 3.místo mladších a 3. místo starších v Dolanech, 3. místo mladších v Žihobcích. Letošní 
ročník šumavské hasičské ligy byl bohatý na skvělé výkony a časy a o pořadí  na předních příčkách 
se rozhodlo až na poslední soutěži v Žihobcích. Na pravidelných tréninkách jsme se vždy snažili o 
dokonalou přípravu na každou soutěž. 
 Slavnostní vyhlášení 20 nejlepších týmů ligy se uskutečnilo u nás v obecním sále, kde byla po 
oficiálním programu připravena pro děti diskotéka. V celkovém hodnocení kategorie mladších se 
Vacov A umístil na 4. místě a Vacov B  na 6. místě. V kategorii starších obsadil Vacov A druhé 
místo. 
 Za soutěžní týmy dětí děkuji Josefu Škopkovi ml. za zapůjčení pozemku, který nám slouží 
jako tréninková dráha. Vláďovi Jírovcovi a SDH Benešova Hora za umožnění tréninků u nich 
v době sucha, kdy vyschl vodní zdroj u našeho cvičiště. Velké poděkování patří i starostovi obce za 
vstřícnost při pořádání celkového vyhlášení ligy v obecním sále. V neposlední řadě i všem našim 
týmům za velkou bojovnost a týmovou souhru na  soutěžích. 
Celkové výsledky, články  a nejlepší  dosažené časy ročníku 2015 naleznete  na stránkách www.shl-
deti.webnode.cz 

Michal Roučka 
 

Chovatelův dvorek 
 

 V našem běžícím tématu – čeští králíci je další v pořadí Český černopesíkatý 
králík. Jedná se o plemeno z českých plemen nejmladší. Bylo poměrně složitým 
postupem vyšlechtěno v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. První 
poznatek o možnosti vyšlechtění je z roku 1936. Cílem bylo vyšlechtit bílého králíka, 
který ale není albín. Až v roce 1968 v bývalé NDR ve šlechtitelském ústavu bylo 
provedeno křížení s hmatatelným výsledkem. Vyšlechtění jedinci sice neopustili 

ústav, ale tato činnost byla publikována a zaujala posuzovatele Františka Provazníka z Holic. Ten se 
pustil do šlechtění v našich chovatelských podmínkách. Výsledkem je krásný bílý, tmavooký  králík 
s černými pesíky – svrchními chlupy. V popisech se srovnává s barvou polární lišky. Poprvé 
uvedený chovatel předvedl výsledky svého šlechtění na výstavě v 
roce 1974, ale až v roce 1991 bylo toto nové plemeno uznáno v 
SRN a následně v roce 1995 evropským vzorníkem. To již více než 
deset let po smrti přítele Provazníka. Celý vývoj je velmi zajímavý 
a případné zvídavce odkazuji na internetové stránky klubu 
chovatelů českého černopesíkatého králíka. Toto plemeno, tak jako 
v případě českého albína i českého červeného, chová pouze pár 
nadšenců s maximální snahou o jeho rozšíření. Držme jim palce! 
      Na závěr dnešního příspěvku Vás všechny rád zvu na naši 
tradiční mikulášskou - pouťovou výstavu, která se bude konat první neděli v prosinci. Českého 
černopesíkatého sice nikdo z našich členů nechová, ale určitě bude k vidění mnoho jiných neméně 
zajímavých zvířat. Těšíme se na shledanou!   

 Jaroslav Kubát 


