
Březnové zvyky 
 

          12. března na sv. Řehoře chodili ŘEHOŘI. Za starých dob ten den začína-
la škola a tu před tím svátkem chodívali větší hoši s Řehořem. Bývalo to jakési 
zvaní do školy. Kantor sám je vycvičil a v průvodu s nimi chodil. V městech 
jich chodívalo mnoho, chodili vystrojeni jako vojáci: klobouky s peřím, dřevěné 
šavle, měli vůdce a bubeníka. V pozdější době chodívali u nás jen dva hoši ob-
lečení v dlouhé bílé košile přepásané barevnou šerpou. Kolem krku měli pestrý 
límec, na hlavě vysokou kulatou bílou čepici, na ní nalepeny obrázky svatých a 
každý měl dřevěnou šavli. Škrabošky na tvářích neměli. 
          Vešli pevným krokem do světnice, pozdravili a hluboce se poklonili. Pak 
ve vojenském postoji majíce šavle na pravém rameni začali zpívati:  
„Na svatého Řehoře, památka se činí, každému se oznamuje, který o tom neví. 
Učitele velkého, Řehoře svatého dnešní den se světí. Radost mají z toho,  
kdož milují své děti, že nám škola začíná je radostí mojí, ta mě všemu naučí,  
vede k bázni Boží“. 
Pak říkal první hoch: „Já jsem malý žáček, zpívám jako ptáček. Kdybych já 
housky s medem jídal, eště bych lepší zpíval.“ 
Druhý: „Co to máš chlapče za nadání, housky chceš s medem namazaný. To já 
bych také tak zpíval, kdybych ty dobroty míval.“ 
Na to se postavili proti sobě a střídavě říkali: 
„Brat ře kamaráde, já ti povím pěkný špás. Když jsem já byl jednou v Portukálu, 
viděl jsem tam takovýho velkýho draka, že ho nemohli ani čtyrma koňma utáh-
nout“ 
„Brat ře kamaráde, já ti povím zas eště lepší špás. Když jsem byl jednou 
v tureckým ouzemí, viděl jsem tam takový ohromný zvíře jako je naše věž u kos-
tela a nemělo ani voči ani nos, a přece vidělo a šňupalo tabák. To byl inší 
špás.“ 
          Tímto říkáním dokazovali své zeměpisné a přírodopisné znalosti způso-
bem žertovným a vtipní hoši si dovedli vymýšlet každý rok zase inší špásy. 
Potom zpívali: „Já jsem kadlec od Vimperka, dělám plátno jen to břinká. Když 
se mi nit přetrhne, já ji svážu, mistrovi nic neokážu. Udělati uzel umím, mistrovi 
se s tím nepochlubím.“ A při tom dělali tělocvičné cviky po světnici, šermovali 
šavlemi a ještě zazpívali. 
          Když dozpívali, bývali tázáni,odkud jsou, kam chodí do školy, kdo je to 
naučil a byli obdarováni. Poděkovali, švihli šavlí, poklonili se a po vojensku se 
otočili a pevným krokem odcházeli. Co sebrali, odevzdali ve škole kantorovi. 
Ten jim část dal a ostatní ponechal na školní potřeby a úhradu výdajů s ústrojím 
Řehořů. Tento zvyk skoro vymizel všudy. 

Z kroniky Žáru sepsané farářem Fr. Špalkem, kráceno. 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Zaplatit roční     

poplatek za systém 
svozu odpadu. 

 
• Zaplatit roční     

poplatek za svého 
psa. 

 
• Navštěvovat       

kulturní akce v obci 
 
• Na humanitární 

sbírku. 



Z činnosti obecního úřadu 
 

 

Rada obce se ve svém březnovém zasedání zabývala: 
 

• Opětovně návrhem rozpočtu na rok 2009. Předpokládané běžné příjmy byly navrženy při-
bližně na úrovni minulého roku. Je však otázkou, zda tento předpoklad nebude ovlivněn 
současným   negativním vývojem české ekonomiky. Podstatnou část příjmů totiž tvoří     
příjmy daňové. Snaha bude, stejně jako v letech předchozích, získat do obce určité dotační 
prostředky. Je to však záležitost velmi náročná a obec vždy musí doložit, že má vlastní pro-
středky na povinné procentuální dofinancování, případně celkové předfinancování. 

• Problematikou související s odbornou správou a hospodařením v obecních lesích. Ing. Petr 
Ptáček předložil Projekt práce v obecních lesích na rok 2009 a Roční výkaz o hospodaření  
v lesích za rok 2008. Bude též na programu následného zastupitelstva obce. 

• Další předloženou nabídkou na zajištění atrakcí o Vavřinecké pouti ve Vacově 2009. 
• Předloženou zprávou o dlužných částkách za nájemné v obecních bytech a následným   

postupem obce. 
• Návrhem programu následného Zastupitelstva obce Vacov, které se bude konat 26.3.2009. 
 

Z další činnosti: 
 

• Na OÚ ve Vacově se uskutečnila schůzka se zpracovatelem pro-
jektu a žádosti o dotaci na rekonstrukci centrální kotelny ve 
Vacově včetně napojení dalších bytových domů. Dle jeho sděle-
ní se v následující výzvě dotační podmínky pro obec výrazně 
změnily. Ve výzvě minulé (v r. 2007) mohla obec získat dotaci 
ve výši až 90% realizačních nákladů, ve výzvě následné (která 
bude vyhlášena) však již pouhých 40%. Vzhledem k předpokládanému finančnímu roz-
sahu této akce je pro obec dofinancování ve výši 60% velmi problematické. Následně 
bude stanoven další postup v této záležitosti. Schůzka na OÚ proběhla i v souvislosti    
s návrhem ceny za teplo na rok 2009 předložené dnešním nájemcem a provozovatelem 
této kotelny. 

• Zpracována byla závěrečná zpráva k dokončenému domu s chráněnými byty (dům 
pro seniory). Tento obsahově náročný dokument je nedílnou součástí této akce. Na  
Ministerstvo pro místní rozvoj musí být předložen nejpozději do 31.3.2009. Podstatnou 
část vypracoval stavební technik pan V. Chum. 

• Paní J. Blatná zpracovala žádost eGovernment v obcích – Czech POINT na Ministerstvo 
vnitra ČR. Jedná se o dotační žádost na technické vybavení OÚ v rámci služby  Czech Po-
int (počítač, software, atd.). Všechny požadované doklady již byly odeslány. 

 
• Naplno se rozjely práce (jakmile počasí dovolilo) na přípravě  tech. vybavení pro  plánova-

nou výstavbu rodinných domů v lokalitě „Pod dubem“. Nezbytným předpokladem     
dalších prací je však zajištění dotace na druhou etapu této akce (komunikace, parkoviště, 
opěrné zdi atd.). 

 
• Pracovníci obce se v předchozím období zabývali úklidem sněhu z veřejně exponovaných 

prostor (náměstí, chodník ke škole atd.), posypem kritických úseků místních komunikací, 
přípravou obecního sálu na četné akce, které zde probíhaly atd. Nemálo času bylo též     
věnováno úklidu školní zahrady a skleníku po předchozím nájemci. Odvezena byla již řada 
kontejnerů (1.100 l) „rozličného odpadu“, který zde po ukončení činnosti nájemce zůstal. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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• 3.4. od 19,30 hodin 
divadelní představení 

 
• 13.4. Velikonoce 
 
• 17.4.  13-16,30 hodin 

sbírka na AN Vacov 
 
• 25.4. Country taneční 

zábava 
 

*** 
 
 
Pořad bohoslužeb tridua 
paschálního v roce 2009: 
 
09.04. Zelený čtvrtek    
18.00 hod mše Večeře  
Páně - ZDÍKOVEC 
 
10.04. Velký pátek       
17.30 hod Křížová cesta - 
STACHY 
18.00 hod bohoslužba - 
STACHY 
 
11.04. Bílá sobota         
20.00 hod Vigilie      
Zmrtvýchvstání Páně - 
VACOV 
 
12.04.  
Boží hod velikonoční 
 

8.00 hod  Zdíkov 
9.30 hod  Stachy 
11.00 hod Vacov 
 
13.04.  
Velikonoční pondělí     
   

8.00 hod Zdíkovec 
9.30 hod Stachy 
11.00 hod Vacov 

 

 
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – upozorn ění. 

TATO INFORMACE SE NETÝKÁ  OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY!! 
 
Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří mají právo volit a 
budou mít zájem hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu /EP/ 
na území České republiky, si musí podat žádost o zapsání do seznamu 
voličů pro volby do EP nejpozději dne 26. dubna 2009. Protože tento 
den připadá na neděli, bude na OÚ Vacov služba v době od 8,00 do 
15,00 hodin /Pozor! Pouze v neděli, v sobotu nebude služba zajištěna/. 

H.Daňhová, OÚ Vacov 
 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním  
VYHLAŠUJE 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
� knihy 

VĚCI, KTERÉ NEBUDOU VYBÍRÁNY : 
obnošené boty, svetry, elektrospotřebiče, ledničky, televize,  

nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky  
- ty se transportem znehodnotí 

Sbírka se uskuteční ve Vašem městě či obci v pátek 17. dubna 2009 
         od 13 do 16,30 hodin v prostorách čekárny AN Vacov 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 
 
 

Obec Vacov hledá  
schopného, pečlivého a spolehlivého kronikáře či kronikářku.  

pro psaní Kroniky Obce Vacov. 
Bližší info starosta. 

po út st čt pá so ne 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

duben 2009 



Sepsání význačných osob z Vacovska od Františka Špalka - 2. část 
 

8. František Blahovec, narodil se v Žáře 4.4.1864. Byl rok na německé škole v Kašperských Horách, 
pak vstoupil na české gymnázium v Budějovicích a do 5. třídy přestoupil do Písku. Bohosloví stu-
doval  v Budějovicích a byl roku 1888 vysvěcen na kněze a ustanoven kaplanem v Javorné a za rok 
administrátorem v Čachrově, kde se stal pak farářem a odtud byl prezentován na faru Volenickou, 
která jeho přičiněním byla po převratu povýšena na děkanství. Je čestným konzistorním radou a 
biskupským notářem. Jeho veřejná činnost je velmi obsáhlá a blahodárná, všechnu práci věnoval 
lidu a národu. Již jako student pěkně řečníval a zakládal odbory Národní jednoty pošumavské, sbí-
ral na vyhořelé Národní divadlo, Ústřední matici školskou. Později se vyšinul na znamenitého a ne-
únavného řečníka, zakládal v okolí svého působiště hasičské sbory, Raiffansenky, pracoval pro 
elektrizaci venkova, zřizování vodovodů, je činným v hlavním stanu Červeného kříže, konzerváto-
rem Památkového úřadu a okresním předsedou Národní jednoty pošumavské. Byl vždy politicky 
činným ve straně Mladočeské, nyní národně demokratické a byl též za náš okres poslancem na 
zemském sněmu. Za své zásluhy byl jmenován čestným občanem řady měst a obcí. V Žáře si zvláš-
tě postavil pěkný pomník své práce v nové kapli. 

9. Jsem já, František Špalek, narozen 31.10.1865. Můj bratranec, student Josef Škopek přiměl mého 
otce v r. 1875, aby mě dal do nově zřízené první české Matiční školy v Budějovicích, z níž jsem za 
rok přestoupil na gymnázium a pak do semináře. Vysvěcen jsem byl r. 1888, ustaven za kaplana do 
Hamrů pod Černým jezerem, v r. 1889 jsem byl administrátorem v Dešenicích u Nýrska , pak kap-
lanem v Bernarticích u Tábora a zase v Předslavicích. V r. 1895 stal jsem se administrátorem 
v Malenicích a pak farářem. Jsem vikariátním sekretářem, čestným konzistorním radou, biskup-
ským notářem a osobním děkanem. Mám diplom čestného občanství Malenic. Mám rád své rodné 
hnízdo a z lásky k němu sbíral jsem látku k sepsání této knihy. Od 1.11.1933 ve Vacově. 

10. Jan Vlček, narodil se v Mladíkově 15.4.1866, studoval v Budějovicích, Písku a Klatovech. V roce 
1887 vstoupil do semináře ve Štýrském Hradci, po dvou letech vstoupil do kláštera Augustiniánů 
ve Lnářích a roku 1892 byl na kněze  vysvěcen v Budějovicích. Po roce  vystoupil z kláštera a ode-
bral se do Ameriky, kde jako kněz působil ve státě Nebraska na různých farách 28 let. Před válkou 
jednou přijel sem na návštěvu a po převratu vrátil se do vlasti k trvalému pobytu. Byl u své sestry 
ve Vlkonicích, kde pracoval a mnoho vynaložil na zlepšení hospodářství. Rád cestoval, účastnil se 
také první pouti z Československa do Říma. Vypomáhal také v duchovní správě. Na cestě ze školy 
z Hory Benešovy dne 3.2.1923 pocítil nevolnost. V Peckově opřel se o kříž a tam se skácel mrtvý. 
Pohřben byl na vacovském hřbitově vedle svých rodičů za veliké účasti kněží i osadníků. 

11.  Jan Matějka, učitel. Narodil se v Drážově 8.7.1864 a ještě za jeho mládí se přestěhovali jeho rodi-
čové do Vrbice. Studoval učitelský ústav v Praze a působil jako učitel a řídící učitel na okresu no-
vobydžovském, posledně ve Velimi. V r. 1920 šel na odpočinek ke své dceři do Lhoty u Mělníka, 
kde po roce zemřel 16.9.1921 a pohřben je v Nebužicích u Mělníka. 

12. Bedřich Chum, narodil se v Peckově 22.10.1868, studoval gymnázium v Písku a Budějovicích, 
kde v r. 1888 maturoval. Vstoupil do kláštera Dominikánů v Olomouci. Po roce noviciátu přešel na 
kněžská studia do Vídně a po krátkém čase z kláštera vystoupil a stal se úředníkem jedné vídeňské 
nemocnice, kde působil až do převratu. V r. 1919 přijal službu v osvobozené vlasti a byl jmenován 
správcem státní Poradny matek a kojenců v Bratislavě, kde působil až do své smrti 5.9.1925. Po-
hřben byl v Bratislavě. 

13. Ing. Stanislav Novotný, narodil se na Vacově 12.11.1879 jako syn poštmistra a kupce. Studoval 
českou reálku v Budějovicích a pak chemii na české technice v Praze. Po složených zkouškách byl 
jmenován inženýrem chemie. Působil jako chemik v cukrovaru v Čelechovicích na Moravě, jako 
adjunkt v cukrovaru v Rosicích a pak v rolnické rafinérii v Lounech. V r. 1907 vstoupil do služeb 
úrazové pojišťovny dělnické v Praze  jako kontrolor a pak byl jmenován odborným kontrolorem 
pro chemické závody v Čechách. V r. 1919 byl ministrem jmenován stálým přísežným znalcem pro 
odbor kvasné a pivovarské chemie. V r. 1927 pro trvalou srdeční chorobu odešel do pense a žije 
v Praze. 

Pokračování příště - zpracoval J.Bečvář, Přečínské Chalupy 
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Momentky z masopustu 

v Přečíně … 

… z maškarního  bálu… 
 

...z Vacova. 
 

Více ve fotogalerii  
obce na  

http://www.sumavanet.
cz/vacov/fotogalerie.asp 

MASOPUST 
Již od 13. století lze najít písemné zprávy o masopustních rejích z Čech 
i Moravy , i když svátek je podstatně staršího data. Mimo jiné se zachovala i 
lidová píseň:  
         Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. 
         Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu! 
         V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu. 
         Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě připijeme poznovu!                                                                   
V neděli 22. února se uskutečnil v Přečíně tradiční průvod maškar. Vyšel krát-
ce po druhé hodině odpolední. Za polojasného počasí při teplotě lehce nad nu-
lou a konečně opět se sněhovými kulisami se průvodu zúčastnilo poměrně 
značné množství masek i nemaskovaných přihlížejících, kteří se však do jisté 
míry maskovanými stali díky kominíkům, šaškům a dalším umazaným, velmi 
energickým příšerám. Výborným zpestřením byli již poněkolikáté dva hudeb-
níci – ve dvou se to lépe táhne i lépe poslouchá!                                 
         Před Popeleční středou se jako vždy sešly maškary, masky a rozličné 
příšerky ze světa lidí i ze světů jiných ve vacovském sále, aby uzavřely letošní 
masopust. K tanci a poslechu hrálo duo TÁTA A JÁ. S každým masopustem 
je znát, že obliba tradice úterního maškarního bálu stoupá. U šatny byla, po-
dobně jako loni, možnost zakoupit barevnou paruku či čarodějnický klobouk, 
čemuž značná část, původně decentních a nemaskovaných občanů neodolala. 
V tanečním víru bylo tentokrát možno rozeznat jak lidi a pohádkové bytosti, 
tak zvířátka a  věci, včetně vesmírných těles. Vodníci, kočičky, pytle mouky, 
kat, ženich s nevěstou, jeptišky, doktoři, šašek, krásné dámy, pár neidentifiko-
vatelných lidí - tvorů atd.                   
         Snahu vzbudit co nejvíce pozornosti a pobavit jak sebe, tak okolí je třeba 
ocenit, a to u sobotního či nedělního průvodu i během úterní zábavy. 
K masopustu to patří a čím více fantazie a úsilí lidé kvůli  tomuto svátku vyna-
loží, tím více se podílejí na udržování tradic a jejich předávání (nejen dalším 
generacím). Vřelé díky všem, kteří se na tradici jakkoli podílejí a tím jí pomá-
hají přežít!                                                                                                             
         Každá masopustní veselice však musí jednou skončit. Přichází Popeleční 
středa, zvaná též Škaredá, Černá nebo Bláznivá. Začíná čtyřicetidenní období 
půstu až do Božího hodu velikonočního. Toto období je děleno na šest post-
ních nedělí:                                                                            
1. Černá nebo Pučálka (podle hrachu namočeného ve vodě a usmaženého).                              
2. Pražná (podle jídla vzniklého pražením nedozrálého obilí).                                                    
3. Kýchavná (kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik roků bude živ).                                                      
4. Družebná - výjimka v přísném čtyřicetidenním postu (končívaly přástky, 

popř. chodíval ženich s  družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na 
námluvy) 

5. Smrtná (vynášela se Smrtka – Morana – Zima; tento zvyk má kořeny po-
hanské).                 

6. Květná (památka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma; trhaly a světily 
se větvičky vrby jívy s „kočičkami.“ Z nich se pak upletl věneček, který se 
doma zavěsil mezi svaté obrázky nebo ke krucifixu – jednou z lidových po-
věr byla snaha spolknout 3 svěcené „kočičky“, aby člověk předešel boles-
tem a chorobám krku).                                                                                       

A na úplný závěr jedno lidové varování – Nežeňte a nevdávejte se na konci 
masopustu v „bláznivých dnech“, abyste se (oba) nechovali jako blázni 
v manželství! 

Markéta Kalinová, Přečín 

Číslo 3, 25. března 2009 
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Přísloví 
Zdeněk Janík 

 
Populista - státník ten, 
co líbit se chce všem. 
 
Řemeslo má zlaté dno, 
velké firmy zase zlaté 
padáky. 
 
Bližší všechno a hned  
a potom třeba i z ostudy 
kabát. 
 
Dobré ženy není ceny.  
Škoda, že v tomhle jsou 
muži tak často špatní 
počtáři. 
 
Kdo chce kam, ať si se-
žene patřičnou protekci. 
 
Jablka, která padnou 
daleko od stromu,  
skončí většinou  
na kompostu. 
 
Spravedlnost není nikdy 
slepá. Jak by mohla po-
tom vidět výhody  
od solventnější strany? 
 
Proč ještě lhát, když 
stačí krást a projde vám 
to za jedny peníze. 
 
Kdo si dává v práci  
na čas, neměl by se divit 
málo penězům  
při výplatě. 
 
Co se v mládí naučíš, 
může ve stáří platit  
jinak. 
 
Lež má krátké nohy, ale 
je zdatný chodec. 

Pozvánky na akce v měsíci dubnu: 

 
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice Vás zve  

na 
detektivní psychodrama, v němž se střídají komické situace  

s okamžiky až hororové hrůzy. 
PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE 

v pátek 3. dubna 2009 od 19,30 hodin v obecním sále. 
Vstupné 50,- Kč                           Předprodej od 25.3. Obuv Patera 

 
*** 

 
 V sobotu 25.4.2009 od 20 hodin  

Taneční country bál v obecním sále. 
Hraje skupina PIC*NIC 

 
 

*** 
 
 

Velikonoční setkání 
 

V hebrejském jazyce existuje slovíčko, které nejde přesně 
přeložit. To slůvko je bashert a znamená skutečnost, kdy 
Bůh dává dohromady muže a ženu, kdy se mohou poznat, 
zamilovat se a vzít se. Proč o tom píšu? Každý člověk po-
třebuje lásku, potřebuje pochopení a prožití pocitu, že není 
na této zemi k ničemu. Potřebuje naplnění. Bashert je setká-

ní, v kterém Bůh vychází člověku vstříc pro život tady a teď. Bashert je 
tedy začátek cesty (v manželství), kdy člověk jde k Bohu. 

Je ale ještě jiný druh lásky, který je zakořeněný v tom, co lidské 
smysly nejsou schopny obsáhnout. A jiný druh setkání člověka s druhým 
člověkem. 
         V našem životě žijeme v manželství, jsme samotni, vdovci, vdovy, 
přesto ale Bůh nepřestává stavět na cestu našeho života lidi, kteří nám 
mohou pomoci dojít k Němu. Přeji na svátky, které jsou vyvrcholením 
Boží lásky, Božího milosrdenství a prozřetelnosti, abychom dokázali uvi-
dět lidi, které Bůh staví na cestě našeho života. Ale ne jenom je uvidět, 
ale také využít nabídku, kterou nám dává, abychom mohli v jejich spojení 
s naším životem pocítit a prožívat Boží lásku a dobro, kterými nás obda-
rovává. Přeji nám naději a sílu v této těžké době krize nejenom materiální 
ale i duchovní. Přeji nám, aby radost zmrtvýchvstání a toho zvláštního 
pocitu splnění „úplnosti“byly naším podílem. Přeji konečně pevné zdraví 
a možnost poctivé práce, kdy se člověk nemusí bát, co bude zítra. 

          
S veškerou úctou Robert P. 

 



Číslo 3, 25. března 2009 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci únoru jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Zdeňka Daňhová         Čábuze               70 let 
Zdeňka Vlčková          Lhota nad R.      80 let 
Marie Němcová           Lhota nad R.      81 let 
 

 
*** 

 
Hledám jakékoliv informace o Karlu Jandovi , který měl ve Vaší obci 
v 60. letech žít a poté jsme na něj ztratili kontakt a jelikož to jednoho 
potomka - jeho syna stále trápí, z tohoto důvodu hledáme jakékoliv in-
formace o Karlu Jandovi.      

Děkuji. Robert Janda, ROBECO@email.cz        
 

 
*** 

 

Dakar 2009 očima Josefa Kaliny 
 
Jeden páteční únorový podvečer si na Va-
covské udělal čas dlouholetý účastník soutě-
že Paříž - Dakar pan Josef Kalina a přijal  
naše pozvání na besedu. V obecním sále se 
sešli mladí, starší, děti, muži i ženy, prostě 

všichni, kdo mají rádi motorismus a bezvadné vyprávění.  
         Vzpomínání na prehistorii Dakaru střídaly čerstvé zážitky z letoš-
ní soutěže v Jižní Americe, odpovědi na zasvěcené i zvědavé dotazy  
posluchačů. Atmosféra byla příjemně bezprostřední a tři hodiny utekly 
jako voda.   
Ještě jednou bych chtěla poděkovat za nezištný a velmi zajímavý večer. 

Jana Blatná 
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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: J.Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

 
Redakce si vyhrazuje  

právo krátit  
příspěvky přispěvatelů. 

 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

INZERCE 
 
• Německé a US věci z obou sv. válek vykoupí sběratel. Helma až 3500,- Kč, dýka až 5000,- 

Kč. Vykoupím též část nebo celou sbírku militárií. Tel. 603 481 642. 
 
• Prodává se  hospoda v Rohanově - informace  tel. 775 148 432. 
 
• Hledám brigádníky na práce v lese - prořezávky, příprava palivového dřeva. Nutná znalost 

práce s motorovou pilou. Telefon 724 156 400. 
 
 



Závody o Javornickou lyžařskou hvězdu 
 
         Letošní zima přála všem milovníkům zimních sportů.  
Nejvíce si užily děti, chodily bruslit, sáňkovat, bobovat a lyžo-
vat. A jak dobře ovládat dřevěná prkýnka si mohli vyzkoušet     
v pátek 27.2. na Javorníku, kde pro ně  lyžařský vlek Pod kaplič-
kou - M.+J. Vintrů, SDH Javorník, Sanatorium Javorník, MI-JA Tisk a Penzi-
on Podlesí připravily závody ve sjezdovém lyžování. K závodníkům se přida-
ly i děti ze školní družiny, které na Javorník odvezl p. Novák. 
         Na kopci se sešlo 25 malých lyžařů, kteří za opravdu zimního počasí 
projížděli připravené branky. Každý jel dvakrát, počítal se mu ten lepší čas.  
V cíli na závodníky čekal teplý čaj a sušenka. A pak už se netrpělivě čekalo 
na vyhlášení výsledků. Pořadatelé děti rozdělili do  tří kategorií, na prvních 
třech místech dostaly děti opravdové medaile, sladkosti a dárečky obdržel 
každý. A že bylo sněhu dostatek, připravili organizátoři sněhové stupně vítě-
zů. 
         Poděkování patří všem dětem, pořadatelům, sponzorům, p. Novákovi za 
dopravu a zase někdy na lyžích „ahoj“. 

Pavlína Kopáčiková 
 
 
 

Dětský karneval 
 
         První neděle v březnu patřila v obecním sále dětem. ZŠ a MŠ Vacov ve 
spolupráci s obecním úřadem uspořádaly pro děti karneval. Nebylo vůbec jed-
noduché najít volný termín, protože sál byl obsazen 
každý víkend nějakou akcí (co by za to jinde dali!). 
Jediné volno připadlo na víkend 21.-22.2., ale to byl 
masopust, a tak se přesouvalo a měnilo. Ještě v neděli 
k ránu tancovali v sále maminky a tatínkové na Plesu 
obce Vacov a již po obědě patřil parket dětem. Za to 
patří velké díky p. Milušce Josefíkové, která sál za 
velmi krátkou dobu připravila.  
         Sešlo se 108 krásných masek. Hemžilo se to beruškami, princeznami, 
piráty, klauny a jinými krásnými postavičkami. Děti tancovaly, soutěžily a na-
kupovaly v karnevalovém obchůdku, který chvílemi  „praskal ve švech“.       
O hudbu se jako každý rok staral pan M. Roučka ml., za to mu také patří    
velké díky. 
         Díky i všem sponzorům: Hasoft p. Moutelík, p. Makasová - pořadatelka 
dětského představení Putování za hvězdou, která za vybrané vstupné zaplatila 

představení a za zbylou část nakoupila dětem dárečky 
do obchůdku na karneval, manželé Čejkovi z Vlkonic, 
NP a CHKO Vimperk, Obec Vacov, p. Pála a p. Lešá-
ková z Vacova, Spés p. Ketzerová. 
          Tak snad za rok. Víme, že to, co se dělá pro děti, 
není nikdy zbytečné a jejich rozzářené a spokojené oči 
jsou pro nás tou největší odměnou. 

Pavlína Kopáčiková 
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Masopustní veselí 
 
Bylo to v sobotu 7.3. 
2009, kdy kluci a holky 
ze  Sociální pohody Do-
mečku Javorník měli 
tak trochu  „pohádkový 
den“. Konal se zde ma-
sopustní průvod a poté  
i maso-
pus tn í 
bál. 
Počasí 
n á m 
sice moc nepřálo, ale i 
tak jsme pyšně předved-
li naše krásné masky.  
Protančili jsme celý Ja-
vorník. V průvodu sko-
tačil Rumcajs s Man-
kou, princ s princeznou, 
také spousta trpaslíků, 
skřítků a klaunů, víly a 
Krakonoš. Ti všichni 
tancovali a zpívali s na-
ším muzikantem. A pak 
už začal ten pravý bál 
se vším, co k tomu pat-
ří. Naše milé sestřičky 
se nám postaraly o ob-
čerstvení a také o moc 
dobré koblihy.  
Škoda, že nám ten den 
tak rychle utekl. Už teď 
se moc těšíme na příští 
rok!  
Káňová Marie - 
vychovatelka 


