
Výročí v prosinci 
 
6.12.kolem 345 – Zemřel svatý Mikuláš, katolický biskup proslulý 
štědrostí k potřebným. Oslava jeho svátku je spojena s rozdáváním dárků 
dětem. 
 
28.12.1895 – Bratři Lumièrové uskutečnili v Indickém salónu v Grand Café 
první veřejné promítání filmu. 
 
17.12.1903 – Bratři Wrightové provedli první úspěšný let v dějinách 
motorovým letadlem těžším než vzduch . 
 
14.12.1911 – Norský polárník Roald Amundsen a jeho muži stanuli jako 
první lidé na jižním pólu. 
 
27.12.1963 - Šumava byla vyhlášena národním parkem. 
 
3.12.1967 – Jihoafrický chirurg Christiaan Barnard provedl v Kapském 
Městě první úspěšnou transplantaci lidského srdce. 
 
21.12.1988 – Let Pan Am 103: teroristická bomba zničila Boeing 747 nad 
Lockerbie ve Skotsku a zabila 270 lidí. 
 
28.12.1989 – Sametová revoluce: československým prezidentem byl zvolen 
dramatik a disident Václav Havel. 
 
22.12.2003 – Pavel Nedvěd získal jako druhý Čech v historii Zlatý míč pro 
nejlepšího fotbalistu Evropy. 
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Vzhledem                
k technickým 
podmínkám 

prosíme občany, 
aby platbu 

pravidelných 
ročních poplatků za 
psy a odvoz odpadu 

odložili až po  
15. únoru 2013. 

Děkujeme za 
pochopení. 

 
Vážení spoluobčané, 
 dovoluji si jménem svým i jménem Rady obce Vacov 
popřát Vám všem spokojené a klidné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2013 mnoho štěstí a úspěchů v osobním           
i profesním životě a zejména pak pevné zdraví. 

 
Miroslav Roučka, starosta 



Z obecního úřadu 
 
Dne 13.12.2012 se konalo 15. zasedání zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období. 
Přítomno bylo 12 z 15 řádně zvolených zastupitelů. 
Z programu ZO: 
• Bod 3 se týkal rozpočtu obce na rok 2013. Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu předem. 

Zveřejněn byl též na stránkách obce a veřejné vývěsce. V tomto roce došlo k zásadní 
změně v tom, že návrh rozpočtu byl zpracován již před nadcházejícím kalendářním 
rokem. Obvykle se na tomto zasedání  schvalovalo rozpočtové provizórium a návrhem 
vlastního rozpočtu se zastupitelé zabývali až na březnovém zasedání. Krátký komentář 
k návrhu rozpočtu přednesl starosta. Zmínil  zásadní akce, které byly do  rozpočtu 
navrženy. Tělocvična, kaple Čábuze, opravy komunikací, projektová dokumentace na 
obnovu a rozšíření vodohospodářské infrastruktury atd.  Rozpočet byl navržen jako 
přebytkový. Předpokládané příjmy činily 25 851 000, navržené výdaje 22 148 000. V 
následném hlasování zastupitelé zpracovaný návrh rozpočtu schválili.  

• V bodě 5 se zastupitelé zabývali návrhem  Obecně závazné vyhlášky č.2/1012 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato byla zpracována dle zákona č. 
174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb. Návrh nové OZV byl zaslán 
zastupitelům předem a byl též zveřejněn obvyklým způsobem. Zásadní změna nastává v 
tom, že zákon z roku 1990 umožňoval maximální výši poplatku za tuto službu 500 Kč 
za osobu a rok  či rekreační nemovitost  a zákon č. 174/2012 umožňuje maximální výši 
poplatku 1000 Kč za osobu a rok, stejně tak  rekreační a jinou nemovitost. Nový zákon 
již neumožňuje finanční úlevu na základě tzv. „zmírnění nepřiměřené tvrdosti“. Pokud 
jsou v obecně závazné vyhlášce osvobození či úlevy, musí být jasně vymezeny a nesmí 
být diskriminační. Co je a není diskriminační, je obvykle problém. Proto byly 
předložené úlevy  minimální, a to ve výši 150 Kč u dětí do dvou let a občanů bydlících 
více než 200 m od svozové linky. Jedním z důvodů je i skutečnost, že navržený 
poplatek za osobu/rok  (rekreační a jinou nemovitost) na rok 2013 činí 500 Kč. Nemálo 
měst a obcí dle předchozího zákona uplatňovala tuto výši poplatku již řadu let.  
Zastupitelé po krátké diskusi OZV č. 2/2012 schválili.  Tato  je k dispozici na OÚ 
Vacov a elektronické úřední desce OÚ Vacov (archiv sejmutých dokumentů). 

• Bod 6 se týkal návrhu vodného a stočného na rok 2013. Související materiály byly 
zastupitelům též zaslány předem. Komentář k tomuto bodu přednesl člen RO ing. 
Zdeněk Novák. Do ceny se nejvíce promítlo navýšení nájemného, které obci platí 
provozovatel vodohospodářské infrastruktury, firma Čevak a.s. České Budějovice. 
Paušální část platby zůstala beze změny. K určitému navýšení došlo za 1m³ odebrané 
vody a vody vypuštěné  do kanalizační sítě (viz tab.). Zastupitelé předložený návrh 
schválili. 
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Tabulka  cen vodného a stočného  

 Pevná složka (Kč/měsíc)  Pohyblivá složka (Kč/m3) 

 Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

 Cena v r. 2012 s 14% DPH 42,09 35,63 77,72 28,03 18,64 46,67 

Schválená cena v r. 2013           
s DPH 14% 

42,09 35,63 77,72 29,08 19,76 48,84 



• 21.12. Vánoční 
koncert Lenky 
Filipové 

 
• 22.12. Adventní 

koncert v kostele 
 
• 1.1.2013                  

Novoroční 
ohňostroj 

 
• 4.1.2013   

Tříkrálový průvod 
 
• 19.1.2013 
 Sportovní ples 
 
• 26.1.2013 
 Farní ples 
 
• 2.2.2013  
 Obecní ples  

po út st čt pá so ne 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 27 29 30 

31 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 

PROSINEC 2012 - LEDEN 2013 

 

      V souvislosti s ukončením roku 2012 bych chtěl popřát  mnoho 
úspěchů v novém roce všem složkám, klubům a zájmovým 
organizacím působícím v obci, které svou činností přispívají k 
obohacení veřejného života, propagují a reprezentují naši obec. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 Srdečně též zveme všechny občany na tradiční novoroční 
ohňostroj, který se bude konat dne 1.1.2013 v 18.00 hodin na 
autobusovém nádraží  ve Vacově. Připraven bude i malý přípitek. 

 
***** 

 
Mikulášská pouť 2012 

 
 Rok rychle utekl a je tu zase prosinec s tradiční Mikulášskou 
poutí.  Tu letošní provázelo velmi mrazivé počasí. Sluníčko se moc 
snažilo, ale zahřát nás nedokázalo. Museli jsem si tak trochu 
pomoci medovinou, kterou tradičně prodávali  hasiči. Hrála nám k 
tomu Lčovická dudácká kapela.  Před mrazem se návštěvníci mohli 
schovat  na zabijačkových a zvěřinových hodech v místních 
restauracích. Na obecním úřadě zase našli návštěvníci trochu z 
tradičního pojetí vánoc - ručně vyráběné výrobky a výstavu 
betlémů, kterou navštívily ještě v pondělí  také děti ze ZŠ a MŠ. 
 Odpoledne patřilo již po 15. harmonikářům. Těch se letos 
sjelo do Vacova 25, ač pozvaných bylo mnohem méně.  Ve Vacově 
se jim  prostě líbí. Celý den byl takový sváteční  a hezky navodil tu 
správnou vánoční atmosféru. 
 Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem velmi 
ochotným spoluobčanům, kteří zapůjčili na výstavu svůj betlém. 
Bez jejich spolupráce by podobné akce v obci vůbec nešly 
uskutečnit.  Ještě jednou moc děkuji a doufám, že i v budoucnu 
budete  ochotni podporovat podobné projekty. 

 
Pavla Valtová, knihovnice 

 

 
Z výstavy betlémů 



 

Ze školy 

 
Exkurze šesťáků 

 

 Pěkné počasí, které se udělalo 1. listopadu odpoledne, využila 
6. třída k tomu, aby navštívila blízkou provozovnu Miva Vacov, 
kde se vyrábějí dřevěné hračky. Pan vedoucí, Jan Záhorský, děti 
mile uvítal a vzal je do zasedací místnosti, kde na ně za všech stran 
pokukovaly nejrůznější hračky. V současné době má firma 
v nabídce okolo 300 různých modelů dřevěných hraček, 
dekorativních a dárkových předmětů. Pan Záhorský děti seznámil  
s tím, jaké druhy hraček vyrábí a každou hračku jim hned ukázal    
a vysvětlil, co která hračka umí. A tak se děti postupně seznámily  
s hračkami, s xylofonem, bubínkem , prohlédly si figurky sedící     
i na pružině, stojánky na tužky a skládačky. Mohly si vyzkoušet 
některé hračky a nebo se pobavit se známou hračkou zvanou „jojo“ 
- samozřejmě  ze dřeva. 
  Potom vzal pan vedoucí celou skupinu přímo do provozu, kde 
si všichni mohli prohlédnout ruční malování obličejů zvířátek        
a podívali se, jak se figurky montují dohromady. Vše bylo 
doprovázeno výkladem pana Záhorského. Po zodpovězení dotazů 
dětí je obdaroval propagačními letáky a věnoval nám jeden katalog, 
kde si případní zájemci mohou něco z výrobků Mivy Vacov 
objednat.  
 Tradice výroby dřevěných hraček začala v této provozovně       
v 50. letech minulého století. Dětem se exkurze velice líbila, viděly 
na vlastní oči, že ne všechno dnes musí být strojová výroba. 

 
Mgr. Jana Voldřichová 

 

 
Vypouštění balónků 

 
 V pátek 14. prosince se naše škola zapojila do 
celorepublikové akce Vypouštění balónků s přáníčkem Ježíškovi. 
Součástí této akce byl i vánoční jarmark s výrobky dětí ZŠ a MŠ. 
Na stánku byly k prodeji vánoční svícny, perníčky, ozdoby 
z vosku, domečky z alobalu a jiné krásné výrobky. Výtěžek 
z prodeje bude použit na financování aktivit naší školy. Ve čtvrt na 
čtyři vydal herec Václav Vydra prostřednictvím Rádia Impuls  
pokyn k vypuštění balónků.  
 Z náměstí ve Vacově jich k Ježíškovi letělo 194. Celkový 
počet balónků nebyl do uzávěrky zpravodaje znám. Jestli byl 
překonán rekord z roku 2008, se dozvíte v příštím vydání. 
 

Za ZŠ a MŠ Pavlína Kopáčiková  
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.                                                                                                              
Dopis od paní Zimy 

Moji milí, 

 v neděli 2. prosince jsem byla Vaší obcí, školou a školkou pozvána na slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí u Vás, ve Vacově. Před mým příjezdem 
zhlédli ti nejmenší pohádku  Malá čertice. Ti větší se mohli zahřát horkou 
medovinou nebo svařákem ve stánku U paní Zimy. Pěkné adventní období 
Vám všem popřál pan starosta, za školu a školku pan ředitel. A pak už jsem 
přijela na zaplněné náměstí já se svojí družinou. Koně mi půjčili u Roučů 
v Přečínských Chalupách, moc jim za to děkuji. Vím, že můj příjezd 
někteří neočekávají s radostí. Musí se každý den topit, odhazovat sníh, 
nejde nastartovat auto do práce… Na druhou stranu je zimní období 
obdobím odpočinku. Můžeme poznávat krásy přírody na běžkách nebo  při 
procházkách s našimi nejbližšími. I dlouhé zimní večery lze prožít 
příjemně, s knihou, s přáteli, se vzpomínkami. K zimě patří Vánoce             
a k Vánocům stromeček. Ten jsme společně s dětmi rozsvítili, náměstí 

bude zdobit až do Tří králů. Já Vás budu malinko trápit až do příchodu voňavého a teplého jara. 

 Přeji Vám všem hezké Vánoce, hodně zdraví, štěstí , lásky a zimní pohody. 

                                                                                                                                  Vaše paní Zima 

 
Mladý Demosthenes 

 
 Ve středu 28. listopadu se konalo školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes pro I. 
kategorii, tj. děti 6. a 7. třídy. Ze třídních kol postoupilo celkem 9 dětí, které se utkaly ve svých 
řečnických dovednostech. Jedna minuta nám přijde někdy velice 
krátká, ale celou jednu minutu souvisle mluvit na zajímavé téma     
a při tom se do toho nezamotat, to není zase až taková legrace. 
Vyžaduje to nejen určité řečové schopnosti, ale i schopnost práce    
s hlasem a jazykovými prostředky. Čtyřčlenná porota, složená        
z učitelek základní školy, hodnotila také originalitu tématu               
a všímala si i neverbální komunikace. 
 I. kategorie má své 3 nejlepší řečníky (vlastně řečnice): 

1. místo: Linda Veverková 
2. místo: Šárka Chrstošová 
3. místo: Iveta Albrechtová 

 Školní kolo II. kategorie (děti 8. a 9. třídy) proběhlo 4. prosince, neboť bylo z důvodu 
nemocnosti dětí několikrát odloženo. Výkony dětí hodnotila také čtyřčlenná porota, tentokrát se 
do ní zapojil i pan ředitel. Soutěžilo celkem 6 dětí. Opět záleželo nejen na originalitě tématu, 
které si soutěžící vybral, ale i na používání jazykových prostředků, na práci s hlasem a celkovém 
dojmu. 
 II. kategorie má tyto Demosthény: 

1. místo: Aneta Makasová 
2. místo: Kristýna Vinterová 
3. místo: Stanislav Pšenička 

     Linda Veverková a Aneta Makasová budou naši školu reprezentovat v regionálním kole, 
které proběhne v lednu 2013. Přejeme jim hodně štěstí!!! 

Mgr. Jana Voldřichová 



 

 
Mikulášská nadílka ve školce 

 Děti v naší školce se na příchod Mikuláše chystaly už dlouho dopředu. Učily se básničky a 
písničky, vyráběly andílky z papíru, kreslily čerty. Konečně ten očekávaný den, kdy měl přijít 
Mikuláš s nadílkou, nastal. Všichni byli napjatí, zda-li přijdou i čerti. Předem jsme se domluvili, 
že strašidelné čerty necháme za dveřmi. Naštěstí to dopadlo dobře. Mikuláš přinesl balíčky 
s dobrotami pro děti i dospělé. Rozdával je andílek a čerti při tom pomáhali, nikoho neodnesli ani 
nepotrestali. Asi jsme byli všichni celý rok hodní. 

 Děkujeme žákům deváté třídy za hezkou mikulášskou nadílku, kterou pro naše děti 
připravili.                                

                                                                                                         za MŠ Vacov D. Čtvrtníková 

Poděkování 

 Sbor dobrovolných hasičů Vacov děkuje za přízeň a sponzorské dary na činnost v roce 2012 
–paní Miroslavě Tošovské, paní Vlastě Ratajové, dále firmám NoVy Vacov,  ESUN – Lukáš 
Mourek, STTEN Nespice, Dřevoprofil Vrbice, Jiří Vlček Nespice a Instalatérství Pavel Čejka 
Vlkonice.  
 Rovněž děkujeme našim spolupracovníkům – panu Jaroslavu Laznovi, Františku Česánkovi 
a Františku Pilnému. Obci Vacov bychom rádi poděkovali za podporu a vstřícnost.  
 V neposlední řadě patří velký dík našim členům za odvedenou práci, zvláště pak panu 
Daliboru Bostlovi. Zapomenout nesmíme na soutěžní družstva našich žen a dětí, kterým děkujeme 
za příkladnou reprezentaci sboru i naší obce. 
 Všem našim sponzorům, spolupracovníkům, členům sboru a občanům Vacovska přejeme 
příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 
2013. 

 Za SDH Vacov Pavel Čtvrtník , starosta sboru a Miroslav Molitor , velitel sboru 

 

SDH Benešova Hora přeje veselé Vánoce 

 Rok se s rokem sešel a opět je tu doba bilancování, přání veselých dnů vánočních a 
šťastného nového roku. Ani hasiči z Benešovy Hory nezůstanou pozadu. 
 I pro letošní rok se stěžejní akcí, kterou pořádali hasiči z Benešovy Hory, stal Memoriál 
Václava Maurice. Při této příležitosti by všichni hasiči ze zmíněného sboru chtěli poděkovat níže 
uvedeným sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě této úžasné hasičské soutěže pro děti. 
 Další důležitou událostí bylo pořádání koncertu skupiny Labyrint a v této době finišují práce 
na výměně vysloužilé nádrže na autě Tatra. Při obou těchto událostech pomáhalo mnoho lidí, 
kterým taktéž patří veliký dík. Stejně tak je třeba pochválit i partu hasičů, která se zúčastňovala 
soutěží v rámci Šumavské hasičské ligy v kategoriích muži, ženy a děti. 
 Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje SDH Benešova Hora všem, kteří se podíleli na 
chodu této organizace v průběhu letošního roku, všem příznivcům stejně jako všem sponzorům, 
kterým sbor zároveň děkuje za podporu. Jsou to: 
STTEN s.r.o., PEKÁRNA VACOV NOVY spol. s r.o., Obec Vacov, MIJA tisk Javorník, firma 
Alumistr, Stekoservis, Sportbar RELAX Zadov, Šumavský statek Nicov, firma TOI TOI, Elektro 
LAZNA, Lyžařský areál Zadov, Václavík & Carvan, Penzion Korálek, Sportovní sací koše, 
Stavební a zemní práce Libor Mareš Žár, ELEKTROSTAV Strakonice, OBUV Patera,               
Zdeněk Volf, Jan Horejš st.,  Ivana Bubíková,   Štastný Pavel Přečín, František Reindl, Club 
Calypso Vimperk (p. Koška). 

Za SDH Benešova Hora Jakub Vácha 
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Z naší farnosti 
 

Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje, 
 dostává se Vám do rukou poslední číslo Zpravodaje v tomto roce. 
Dovolte mně proto, abych jménem zdejší duchovní správy a jménem 
svým Vám všem, bez rozdílu věku, vyznání, popřál požehnané a lásky 
plné prožití vánočních svátků. Do nastávajícího nového roku Vám budu 
vyprošovat na zrozeném Spasiteli, Ježíši Kristu, pokoj, zdraví a Boží 
požehnání, aby Vás všechny provázel po všechny dny roku 2013! Bůh 
Vám žehnej! 

 
       Poděkování 
 
 Chtěl bych ještě využít možnosti a poděkovat všem sponzorům, jednotlivým dárcům, 
kteří se zasloužili o to, že dominanta vacovské obce, farní kostel svatého Mikuláše, svítí do 
okolí opravenou bělostnou fasádou a funkčními, opravenými hodinami. Upřímně děkuji 
starostovi obce panu Miroslavu Roučkovi, za rady a pomoc při získání grantu, bez kterého 
přes štědrost a velkorysost dárců, by oprava kostela nebyla možná. 
  
 V tomto čísle Zpravodaje naleznete také pořad vánočních a novoročních obřadů, nejen 
vacovské farnosti, nýbrž všech farností, které jsou spravovány „excurendo“ ze Čkyně. 
 

       P. Jan Janoušek, administrátor 
 

Betlémské světýlko 
 
 Oznamujeme všem, kdo si budete chtít do svého domova odnést betlémské světýlko, 
že budete mít možnost si jej vyzvednout v kostele na Štědrý den od 10.00 do 12.00 hod. 
Budeme se na Vás těšit.  

       Za farní společenství Šochmanová Olga 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

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            
uzavřena              

24.12.2012-2.1.2013 

Nové knihy 

Žák David Jan            
Návrat Krále Šumavy 

Roberts Nora             
Sedmé znamení   

Jakoubková Alena      
Poslední tango s Carmen 

Steel Danielle              
Zásah osudu   

Pawlowská Halina   
Strašná nádhera  

Hodgkinson Tom        
Líný rodič  

Šimánek Leoš                
Z Nového Zélandu před 
Havaj do Austrálie 

von Däniken Erich      
Ve jménu Dia  

Reynolds Anthony     
Leonard Cohen   

Brdi čka Jan               
Tomáš Holý    

Pro děti 

Disney Enterprises   
Medvídek Pú. Dobrou 
noc, klokánku            
Princezna                    
Auta, Magický příběh  

Stileman Kali            
Můj malý svět    

 

 

 

 

 

 

Pozvánky na akce: 

 
Obec Vacov  

srdečně zve na vánoční koncert 
LENKY FILIPOVÉ 

v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin  v obecním sále. 
 

***** 
ADVENTNÍ KONCERT 

čkyňského souboru Růže a Roseta                                                        
pod vedením sbormistra Jaroslava Fafejty. 

V sobotu 22.12.2012 od 18.00 hod.                                                            
v kostele sv. Mikuláše ve Vacově. 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

***** 
Obec Vacov 

srdečně zve na již tradiční  
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 

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

 
***** 

Mateřská škola a Farní společenství Vacov 
 vás srdečně zvou na  

TŘÍKRÁLOVÝ PR ŮVOD,  
který bude vycházet v pátek 4.1.2013 v 10,00 hodin od MŠ ve Vacově. 

Společně dojdeme do kostela sv. Mikuláše.  
Děti namalovaly Ježíškovi obrázky a u Jesliček mu zazpívají. 

 
***** 

Srdečně zveme na  
PLES OBCE VACOV 2013 
v sobotu 2.2.2013 od 20 hodin 

v obecním sále ve Vacově.  
 
 

Mým milým  čtenářům a návštěvníkům  všech 
kulturních akcí v obci přeji co nejklidněji prožité 

Vánoce  a do nového roku 2013 pevné 
zdraví, hodně optimismu a radosti ze života. 

   Pavla Valtová, knihovnice 
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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, a Mgr. V. Česánková. 
 

 
Redakce si vyhrazuje  

právo krátit  
příspěvky přispěvatelů. 

 
 

 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Číslo 12, 20. prosince 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci listopadu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

Poděkování 
Děkujeme všem sousedům, přátelům a známým,                               

kteří se přišli rozloučit s naší milovanou manželkou         
a maminkou,  paní Maruškou Škopkovou.                     

Děkujeme též za květinové dary. 
Zarmoucený manžel a děti 

Otcovská Květuše Miřetice 90 let 

Marešová Anežka Nespice 88 let 

Pšenička Stanislav DD Kůsov 86 let 

Voldřichová Anastázie Vlkonice 84 let 

Futerová Marie Vlkonice 83 let 

Grabmüller Miroslav Benešova Hora 82 let 

Chum František Benešova Hora 82 let 

Bastl František Žár 81 let 

Zlochová Dobroslava Vacov 81 let 

Trojanová Alena  DD Kůsov 80 let 

Machová Anna Vlkonice 75 let 

 
Inzerce 

 
• JUDr. Jan Langmeier, advokát, 
 poskytuje komplexní služby, zastupování 
 v soudních sporech, sepisování smluv 
 apod. v pobočce kanceláře: Přečín č. 15, 
 Vacov. Úřední hodiny dle domluvy.  
 Kontakt: tel.: 604 920 147,  
 email: jan.langmeier@gmail.com 
 
• Hledám byt do pronájmu ve Vacově 
 a okolí.. Tel.: 736 684 423. 
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Obnovení bošického křížku 
 

 V sobotu 10. listopadu 2012 v odpoledních hodinách za příjemného podzimního počasí byl 
slavnostně odhalen a vysvěcen obnovený bošický křížek. Ten se nachází v místech původního 
pietního symbolu vyznačeného malou kapličkou s relikviemi na dřevěném sloupku. Sloupek byl 
v minulosti přemístěn v důsledku výstavby nové silnice z Bošic na Javorník. 
 Dobu postavení sloupku  po ověření s nejstaršími rodáky (paní Zdeňkou Vlčkovou či 
panem Václavem Lopatkou) nelze přesně stanovit. Pan Lopatka, jako potomek majitele 
pozemku,  na němž se sloupek nacházel,  se domnívá, že byl postaven již koncem 19. století. 
Postupem času sloupek ztrouchnivěl a byl odstraněn. 
 K obnovení symbolu došlo koncem devadesátých let minulého století, kdy pan Václav 
Pavlík se sousedy zhotovil a postavil nový kříž. Postava ukřižovaného Krista byla zhotovena ze 
samorostu. Kříž byl posunut na okraj lesa a postaven do dřevěné ohrádky. V blízkosti pak byla 
postavena lavička na případný odpočinek. I na tomto kříži zapracoval čas a postava Krista byla 
odstraněna a následně pak i kříž. 
 Při oslavě 80. narozenin zdejšího chalupáře ing. arch. Karla Kunce vznikla myšlenka 
znovuobnovení kříže. Byl zhotoven robustní kříž s opracovanou postavou Krista z tvrdého 
dřeva. Stojina kříže byla pomocí ocelové spojnice zabetonována do země. Na zajištění prací se 
podíleli pánové Jiří Sládek, Karel Kunca, Jaroslav Čermák a Karel Veverka. 
 Průběh odhalení a vysvěcení kříže zahájil páter Janoušek a jím pozvaný varhaník úvodním 
zpěvem za varhanního doprovodu. Pan Venclík přivítal 44 přítomných a poděkoval panu 
Kuncovi za realizaci myšlenky obnovení kříže. Pan Kunca v hlubokém dojetí vysvětlil, že 
postavení kříže je jeho díkuvzdání tomuto kraji a jeho lidu. Následně provedl odhalení kříže. 
Ten byl páterem Janouškem vysvěcen a požehnán. 
 V družné sousedské debatě pak proběhlo posezení, které připravili manželé Čermákovi. 
Naplnilo se pak přání pana Kunce - symbolickým pootevřením plůtků k utužení dobrých 
sousedských vztahů. 

Text Stanislav Venclík 
Foto Jaroslav Čermák 


