
Výročí v lednu 
 
⇒ 13.1.845 14 českých knížat se svými družinami přijalo v Řezně křesťan-

ství /1165 let/ 
⇒ 17.1.1775 knihkupec W. Ch. Gerle založil první půjčovnu knih v Praze        

v Karlově ulici /235 let/ 
⇒ 20.1.1785 uvedeno první české představení - veselohra Odběhlec z lás-

ky   synovské - v Nosticově (dnes Stavovském) divadle /225 let/ 
⇒ 1.1.1835 časopis Květy české vyšel poprvé pod názvem Květy /175 let/ 
⇒ 1.1.1865 zahájila činnost Pražská obecní pojišťovna /145 let/ 
⇒ 15.1.1865 založil Vojta Náprstek v domě U Halánků osvětově zaměřený 

soukromý salon Americký klub dam /145 let/ 
⇒ 31.1.1785 nar. Magdalena Dobromila Rettigová, národní buditelka,     

spisovatelka (+ 5.8.1845) /225  let/ 
⇒ 9.1.1890 nar. Karel Čapek, spisovatel a novinář (+ 25.12.1938) /120 let/ 
⇒ 22.1.1900 nar. Jan Slavíček, malíř (+ 5. 4. 1970) /110 let/ 
⇒ 2.1.1910 francouzský letec Gaubert uskutečnil v Chuchli první veřejný 

vzlet letadlem, pro závadu motoru byl let asi po půlhodině předčasně             
ukončen /100 let/ 

⇒ 28.1.1910 nar. Adina Mandlová, herečka (+ 16.6. 1991) /100 let/ 
⇒ 8.1.1920 založena na schůzi Klubu reformního duchovenstva Církev čes-

koslovenská, vycházející z tradic české reformace s důrazem na husitství; 
za protektorátu nazývána Církev českomoravská, od r. 1971 Církev    
československá husitská /90 let/ 

⇒ 21.1.1930 na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou 
ulicí byl instalován první světelný semafor /80 let/ 

⇒ 20.1.1940 nar. Jana Brejchová, herečka /70 let/ 
⇒ 26.1.1950 nar. Jiří Lábus, herec /60 let/ 
⇒ 26.1.1950 nar. Ivan Hlinka, hokejový reprezentant a trenér 

(+16.8.2004)  /60 let/ 
⇒ 15.1.1995 zemř. Josef Kemr, divadelní a filmový herec /15 let/ 
⇒ 1.1.1930 bylo zestátněno Národní divadlo /80 let/ 
⇒ 1.1.1995 v Praze v ulici Na Příkopě skončil provoz Dětský dům /15 let/ 
⇒ 6.1 2010 zemř. Ivan Medek, muzikolog, novinář (nar. 13.7.1925)  
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NEZAPOMEŇTE 

 

• Již začala plesová 
sezóna 

 
• Čas letí jako spře-

žení, nad kterým 
práská bič. Člověk 
se párkrát ožení a 
hned je mládí pryč.  

Suchý 
 



Z činnosti obecního úřadu 
 
V roce 2010  zasedala rada obce poprvé 13.ledna. 
• Starosta předložil RO návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS II Jihozápad k podpořenému projektu „Vytvoření podmínek 
pro vyšší efektivitu výuky v ZŠ Vacov“. Jednalo se o poměrně obsáhlý  patnáctistránkový 
materiál, po jehož schválení bude vypracována konkrétní smlouva o poskytnutí finančních 
prostředků ve výši  cca 15,2 mil. Kč na rekonstrukci naší základní školy. Obec se musí  
podílet min. 7,5 % realizačních nákladů. RO předložený materiál schválila. 

• RO se dále zabývala návrhem smlouvy  o budoucí smlouvě kupní, týkající se pozemku,  
jehož původním vlastníkem byla Římskokatolická farnost Vacov a nyní je ve správě PF 
ČR. Obec s ohledem na budoucí záměry rozvoje projevila zájem na uzavření výše uvedené 
smlouvy s Římskokatolickou farností. K návrhu smlouvy nebyly vzneseny zásadní připo-
mínky. V této věci budou nyní následovat další potřebné kroky. 

• Další bod se týkal rozpočtových změn za měsíc prosinec, předložených p. A. Máchovou. 
RO tyto změny schválila. 

• Na programu byla též záležitost týkající se žádosti o řešení bytové problematiky. RO    
zaujala stanovisko, které bude předloženo na jednání ZO Vacov. 

• Starosta seznámil radu s Výkazem práce za 2. pololetí roku 2009 v obecních lesích před-
ložené hospodářem ing. Petrem Ptáčkem. RO vzala tuto informaci na vědomí. 

• Rada se též zabývala žádostí o poskytnutí finančního příspěvku od subjektu v jihočeském 
kraji poskytujícího atypickou zdravotní péči. Tato žádost bude řešena dle finančních mož-
ností obce. Konkrétní termín a výše příspěvku nebyla stanovena. 

• O přijetí v radě obce požádali zástupci společnosti REN Power CZ Solar XI. s.r.o. se síd-
lem v Mostě. Zastupitelstvo na svém zasedání 17.12.2009 neschválilo předložený záměr 
(projekt) této společnosti týkající se výstavby FVE na pozemcích v k.ú. Nespice v rozsahu 
téměř čtyř ha. Na této schůzce byly otevřeně ventilovány názory jak zástupců firmy, tak     
i členů rady obce na tuto problematiku. Rozhodující pravomoc týkající se výstavby FVE 
na území obce Vacov však spadá pouze do kompetence zastupitelů. 

 
• Stavební technik předložil RO výstupy stavební komise : 

• První záležitost se týkala přípravy zadání Územního plánu Vacov. Opětovně upozor-
ňujeme, že konečný termín pro podání žádosti o zařazení pozemků pro výstavbu 
v rámci tohoto ÚP je 31.1.2010. Žádosti podané po tomto termínu budou evidovány, 
avšak  nebudou již z technických důvodů zařazeny do projednávání tohoto ÚP. 

• Dále byly předloženy dvě žádosti týkající se výstavby FVE v k.ú. Benešova Hora a   
k.ú. Čábuze. Předmětné pozemky se nacházejí na pohledově relativně méně  expono-
vaných místech. Stavební technik přečetl stanovisko stavební komise. Zmíněné       
žádosti budou předloženy zastupitelům na následném jednání. 

• Stavební technik předložil RO výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby   
Modernizace učeben a půdní vestavby v ZŠ Vacov. Přípravu tohoto výběrového      
řízení zajišťovala odborná firma. Členové st. komise provedli vlastní vyhodnocení  
dodaných nabídek. RO předložený výstup akceptuje. Schválení dodavatele vzešlého  
z výběrového řízení a  „Smlouvy o dílo“ bude předmětem následného zasedání ZO. 

 
Další informace 

Jak je dále uvedeno, dochází ke změně výše poplatků u daně z nemovitosti. Toto opatření vy-
chází ze zákona a navýšení představuje 100%. Při této příležitosti je určitě na místě informace, 
že  zastupitelstvo  obce mělo  pravomoc již  v předchozí době tuto daň zvýšit až 5x. Řada  obcí a 
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• 5.2.  od 13 - 16 hod.   
Zápis do 1. třídy 

 
• 6.2. od 20 hodin       

Farní ples 
 
• 13.2. Masopust 
 
• 21.2. 14 hodin          

Dětský karneval 
 
• 27.2. od 20 hodin     

Ples obce Vacov 
 
 
 

Jan Sobotka 
*1944 

pedagog a aforista 
 

Světská sláva - polní tráva. 
Leč ze sena jsou živi ještě 
potomci. 
 
Už jsme pravdu odhalili. 
Zbývá ji jenom usvědčit. 
 
Každá žena má své kouzlo. 
V horším případě trik. 
 
Podstata pokroku: Ve stále 
dokonalejších autech jezdí 
po stále dokonalejších sil-
nicích stále stejní hlupáci. 
 
Bojím se toho, až se spojí 
všichni slušní lidé. Ukáže 
se, že jsou v menšině. 
 
Génius myslí jinak než my. 
Věřme, že hlupák taky. 

UPOZORNĚNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ 
 

Pokud došlo ve srovnání s rokem 2009 pouze ke změně: 
         • základních sazeb daně 
         • průměrné ceny zemědělské půdy 
         • stanovení, změně nebo zrušení koeficientu obcí 
         • skončení osvobození 
         (např. u novostavby rodinného, obytného domu nebo bytu) 
poplatník není povinen podat na rok 2010 daňové přiznání 
 

 Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobo-
zení od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o 
dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do 
roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 
již nový nárok na toto osvobození nevzniká.  
 
V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle ustanovení 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, nevzniká poplatníkům    
povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správ-
ci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které 
jsou uvedeny v § 13a odst. 2, vyměří příslušný správce daně upravenou 
daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi platebním  
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.  
         Jednotlivé sazby daně z nemovitostí platné od 1.1.2010 jsou k na-
hlédnutí na OÚ Vacov nebo na webových stránkách obce. 

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 

ÚNOR 2010 

měst zmíněnou možnost v různém rozsahu využila. Naše obec možnost 
navýšení nevyužila, a to z důvodů zejména sociálních. Jedná se 
každopádně o nezanedbatelný příjem, který je posléze využíván na 
financování činností souvisejících s nezbytným chodem obce (kupř. zimní 
údržba komunikací, veřejné osvětlení atd.).  

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
 

Vzhledem k tomu, že se již podařilo vyřešit problém s pozemkem pro 
výstavbu komerčního bytového domu ve Vacově (Vlkonicích), 
žádáme všechny potencionální zájemce o byt v tomto domě (netýká se 
jen občanů Vacova), aby žádosti předložili na OÚ Vacov. Ti, co zde 
již žádost mají, nechť potvrdí (stačí i telefonicky), že zájem trvá. Poté 
budou podniknuty další konkrétní kroky. 

Miroslav Roučka, starosta obce 



Stránka  4 
 
 

Vánoční spaní  
v družině 

 

Vánoční spaní ve školní družině 
 
"Budeme zase spát ve družině? Kdy už bude spaní v družině?", ptají se děti už 
v září. "Na čerty," odpovídám. No a jak už to bývá, když se na něco hodně 
těšíme, tak to nedopadne nejlépe. Když konečně přišel dlouho očekávaný den, 
většina dětí onemocněla a měli jsme chřipkové prázdniny. Jenže sliby se mají 
plnit a tak z čertovského spaní je spaní vánoční. Stezka odvahy kolem Domova 
seniorů, prskání prskavek u vánočního stromu na náměstí, soutěže, diskotéka a 
povídání dlouho do noci, to všechno k tomu každoročně patří. Nejvíce veselo 
bylo, když přišel školní duch nebo když jsme si vyprávěli strašidelné příběhy. 
Povídání ve spacákách nebralo konce, ti poslední usnuli po jedenácté hodině. 
Pro někoho to byla první noc mimo domov, ale všech 28 dětí to zvládlo 
výborně a už teď se těšíme na příště. 

Pavlína Kopáčiková vychovatelka ŠD 

 

 

Z mateřské školy 
 
         Čas se nám přehoupl do nového kalendářního roku a my s podivem 
konstatujeme, že za sebou máme čtyři měsíce práce s našimi nejmladšími 
školáčky. V letošním školním roce navštěvuje školku 43 dětí, které jsou 
rozděleny do dvou tříd. 
         Podzim  letos ukázal vlídnou tvář, počasí bylo přímo ukázkové, někdy 
skoro až letní, užili jsme si proto mnoha příjemných vycházek do přírody a 
hlavně si děti mohly dostatečně pohrát na naší pěkně vybavené  zahradě.
         Výchovně vzdělávací program je zaměřen na vztah k přírodě, vychází ze 
života na vesnici, s čímž souvisí i kultura a vnímání lidových tradic. V říjnu, 
kdy se slaví posvícení, vyráběly děti hnětýnky. Mnozí dospělí by se nestačili 
divit, jak šikovně malí kuchaři váleli těsto a vykrajovali tvary. Paní kuchařka 
poté výtvory dětí upekla a ty si je pak pyšně odnesly domů. K podzimním 
radovánkám patří pouštění draků, sbírání kaštanů pro zvířátka i na hraní nebo 
hry a výtvarné práce s různými přírodninami. V rámci kulturních akcí jsme 
společně s dětmi ze základní školy zhlédli divadelní představení „Strachyfuč“. 
         Než jsme se stačili rozhlédnout, přišel advent. Hned na začátku prosince 
jsme se naučili ve vánoční dílně pořádané  základní školou vyrábět ozdoby ze 
včelího vosku. Samozřejmě nemohla chybět ani mikulášská nadílka 
s Mikulášem, čerty a andělem. Žáci deváté třídy ZŠ byli skvělí, připravili 
dětem hezké zážitky. Po celý prosinec se děti pilně připravovaly na vánoční 
besídku. Bohužel se letos neuskutečnila, protože nám ji překazila chřipková 
epidemie. Přesto na školku myslela spousta sponzorů, a tak děti našly pod 
stromečkem ve třídě bohatou vánoční nadílku.   
         Poděkování patří panu Josefu Zlochovi ml., který již na podzim 
sponzorsky vyrobil nové šatnové bloky do II. třídy, dále za dary manželům 
Marii a Zdeňku Volfovým, manželům Ludmile a Pavlovi Čejkovým, paní 
Romaně Soukupové, firmě MIVA Miřetice a Obecnímu úřadu Vacov. Panu 
Radimu Albrechtovi a pekárně NoVy Vacov děkujeme za štědrý finanční dar.  
         Přejeme našim sponzorům a všem občanům Vacovska hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů po celý rok 2010.  

                                                                            Za MŠ Vacov  D. Čtvrtníková 
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Rodičům budoucích žáků 1. ročníku ZŠ Vacov 
  

Pozvánka k zápisu do první třídy ZŠ a MŠ ve Vacově . 
 
Vážení rodiče, zveme Vás se synem – dcerou k zápisu, který se koná  5. února /pátek/ 2010 od  13.00 
do 16.00 hodin v 1. třídě ZŠ ve Vacově. 
• rodiče předloží OP a rodný list dítěte 
• jestliže se dítě nemůže z vážných důvodů zúčastnit zápisu, dojednají si rodiče náhradní termín 

s ředitelem školy 
 

              
 
Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující kritéria : 
 
I.  PŘIPRAVENOST  NA ŠKOLNÍ  DOCHÁZKU . 
 
Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudí zapisující na základě údajů           
získaných od rodičů ( zákonných zástupců ), učitelů MŠ  a vlastního pozorování dítěte během zápisu. 
 
II.  DATUM  NAROZENÍ. 
 
Nástup v řádném termínu. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pro školní rok 2010/11 musí být datum narození dítěte od 1.9. 
2003 do 31.8. 2004.  
 
Nástup po odkladu. K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském školním   
roce odklad povinné školní docházky. Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení 
školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku. 
 
Předčasný nástup. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 
kalendářního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a  požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období  od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjá-
dření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží   
zákonný zástupce. 
 
Rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy bude vydáno ihned při zápisu u ředitele školy. 
 
Pokud rodiče ( zákonní zástupci ) žádají o odklad povinné školní docházky, musí žádost doložit 
doporučením odborného lékaře, školského poradenského zařízení. 
 
O povolení odkladu ŠD rozhoduje ředitel školy. 
 
U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) OP a rodný list dítěte. 
                

Jan Hartl – ředitel ZŠ 
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Připomínáme čtenářům, 
že  výpůjční doba knih i 
časopisů je 1 měsíc. 
Prodloužit výpůjčky si 
můžete i sami na strán-
kách knihovny http://
knihovna.vacov.cz   
v sekci on-line katalog/ 
čtenářské konto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdeněk Janík  
Krásnou zimu vám 

(Haiku) 
 
Každé období 
má v sobě něco svého 
co rok ozdobí 
 
Zima kraluje 
zhruba po tři měsíce 
Tu míň, tu více 
 
Stromy jsou holé 
krásu listů spadaných 
střídá bílý sníh 
 
Měsíček svítí 
a z rampouchů zalévá 
bělostné kvítí 
 
Havran si zpívá 
a vrána mu do taktu 
na pozdrav kývá 
 
Ptáčci mají hlad 
Je pro ně zlá hodina 
Pojď jim nasypat! 
 
Čím víc závějí 
tím více v nás probouzí 
jarních nadějí 

Pozvánky na akce v měsíci únoru: 
 
 

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na besedu na téma  
NAŠE DÍTĚ UŽ JDE K ZÁPISU DO PRVNÍHO  

POSTUPNÉHO ROČNÍKU ZŠ ! 
         Tato beseda by měla dát odpověď alespoň na některé otázky, které si 
mnozí z Vás kladete v souvislosti s tímto rozhodně významným životním 
krokem. Na setkání s Vámi se těší učitelky ZŠ ve Vacově paní Eva Štěpánko-
vá, Alena Marie Jopková, Věra Mauricová, vedoucí učitelka MŠ ve Vacově  
paní Dagmar Čtvrtníková a Jan Hartl - ředitel školy. 
         Schůzka se uskuteční 21. ledna 2010 od 15.30 hodin ve školní jídelně 
ZŠ ve Vacově. 

S pozdravem Jan Hartl 
 
 
 

Srdečně zveme na 
4. ŠKOLNÍ PLES  

 30. ledna 2010 od 20 hodin v obecním sále 
Hraje DeFacto  

Bohatá tombola                             Předtančení  
Vstupné 80 Kč    Předprodej Obuv Patera 

 
 
 

Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy zvou srdečně na  
FARNÍ PLES 

v sobotu 6. února 2010 od 20 hodin v obecním sále 
Hraje Fernet 

Bohatá tombola 
Vstupné 75 Kč            Předprodej Obuv Patera od 23.1. 

 
 

 
Srdečně zveme na  

DĚTSKÝ KARNEVAL  
v neděli 21. února od 14 hodin v obecním sále 

 
 

Srdečně zveme na 
PLES OBCE VACOV 2010  

v sobotu 27. 2. 2010 od 20 hodin. 
Hraje Trio Renesance  

Bohatá tombola           Doprovodný program 
 
 
 



Číslo 1, 21. ledna 2010 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci prosinci  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Josef  Uhlíř                Milíkov             75 let 
Růžena Podlahová      Vlkonice           82 let 
Hynek Kouba             Lhota nad Roh.  86 let 
Josef  Ševčík              Vlkonice           89 let 
 

 
 

*** 
 
 

Lyžařský kurz 
 
         Je neděle 3.1.2010 a v rodinách žáků 7. třídy je veselo. Sbalit   
všechno na lyžařský kurz není nic jednoduchého. Lyže, boty, rukavice… 
nic nesmí chybět. V pondělí kolem osmé hodiny se scházíme u školy.      
Za chvíli přijíždí p. Potužník s modrou ávií, aby nás odvezl na Kvildu.   
Nakládáme výzbroj a výstroj, a že toho je. Po ubytování a obědě vyrážíme 
na Horskou Kvildu. Časté pády nám připomínají film "Anděl na horách". 
Nevadí, však se zlepšíme. Po návratu začíná služba pomáhat při přípravě 
večeře. A tak je to každý den. Ráno pomáháme se snídaní, večer s večeří,    
naštěstí na obědy chodíme do restaurace. Je moc pěkný pohled na mladé 
pány a dámy, jak škrábou brambory nebo utírají nádobí.      
         V úterý je v půl osmé budíček, snídaně, kontrola pokojů, a protože 
sněhové podmínky neumožňují sjezdové lyžování, jedeme na běžkách na 
Prameny Vltavy, po obědě probíhá výcvik na louce. Filipova Huť, běžecké 
závody, návštěva IC na Kvildě, večerní přednáška o mazání lyží, lyžař-
ských stylech, o správném nákupu lyží, zdravověda.....to všechno jsme za 
ten týden zvládli. Sněžit začalo až v pátek, mrzlo, sluníčko svítilo. Jsme 
rádi, že můžeme pochválit žáky 7. ročníku za sportovní výkony i chování. 
V běžecké stopě vymizelo hašteření, dohady a hlasité vykřikování. Byla 
ochota se domluvit na společném programu. Zkušenější lyžaři podporovali 
ty, co na lyžích stáli poprvé. Jinak to na horách ani nejde. Za necelý týden 
neuděláme z žáků, kteří nikdy nestáli na lyžích, vynikající lyžaře. Našim 
cílem bylo, a snad i v budoucnu bude, osvojit si základy běžeckého a sjez-
dového lyžování, poznat Kvildu a její krásné okolí, seznámit se se sportem, 
který je krásný, ale velice náročný. 
         Veliké poděkování patří pekárně NoVy za zajištění dopravy na kurz 
a za každodenní dovoz čerstvého pečiva. 
 
Za všechny účastníky Mgr. Jan Hartl - vedoucí lyžařského kurzu a Pavlína 
Kopáčiková  
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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. 

 



Novoroční ohňostroj 
 

Na Nový rok jsme se opět sešli my, vacovští patrioti, ale i obyvatelé z širokého okolí. 
Ohňostroj, který pro nás připravil pan starosta se svým rodinným týmem v zastoupení 
božského Vivaldiho, byl krásný zážitek. 
Trochu jsme si sáhli na nebe. Skvělý dezert po opulentních vánočních hodech. 
A tak to má být. „Člověk má sahat dál, než mu ruka stačí, nač by jinak bylo nebe.“ 

V. Česánková 
 
 

Ze života vacovské farnosti. 
 

         Milí přátelé. Nemohu jinak, než doplnit reportáž „ze života farnosti“ o další krásné, a 
myslím velice radostné události. Máme další vzácný přírůstek. Akad. malíř, Mistr Alois 
Martan věnoval našemu kostelu další restaurátorské práce. Tentokrát pro nás zrestauroval 
obraz Sv. Jana Nepomuckého, tj. obraz z levého postranního oltáře (pokud se budeme dívat 

z kostelní lodi směrem k hlavnímu oltáři). Ač bylo původně mezi 
ním a páterem J. Janouškem domluveno, že tuto restaurátorskou 
práci zaplatíme, Mistr Martan ji kostelu opět věnoval. Za to mu 
patří naše upřímné poděkování. Mistru A. Martanovi patří též moje 
osobní omluva. V minulém Vacovském zpravodaji jsem psala 
článek, ve kterém se mi nepodařilo správně interpretovat celé jeho 
vzdělání. Inu, mám potíže se zkratkami všeho druhu, a tak bych 
touto cestou svou chybu ráda napravila. Mistr A. Martan nestudoval 
jen na Střední škole umělecko průmyslové (SŠUP) v Jablonci nad 
Nisou, ale také – což je velice podstatné - na Vysoké škole 
umělecko průmyslové (VŠUP) v Praze. Doufám, že mi vy, osadníci, 

a hlavně Mistr Martan odpustíte.  
         Dále máme velikou radost z toho, že automatické zvonění, které můžeme slyšet 
z kostela ráno, v poledne a večer, je řádně opraveno. Zasloužil se o to pan M. Šochman 
z Peckova a zvon prý zvoní s takovou přesností, že si podle něj bude možno nařídit hodinky. 
Za tuto záslužnou službu p. Šochmanovi též srdečně děkujeme.  
         Jak jistě všichni víte, v neděli 10. ledna  oslavíme svátek „Křtu Páně“. Tímto svátkem 
končí doba vánoční církevního kalendáře. Přesto ale rozhodnutím pátera J. Janouška vánoční 
výzdoba kostela bude zachována, a to až do Hromnic (2. února), kdy začíná doba Postní. 
Proto zveme každého, kdo má zájem a výzdobu ještě neviděl, aby se přišel podívat na 65 let 
staré „Jesličky“, zapůjčené ze soukromé sbírky jednoho z farníků, nádherně ozdobené 
stromky a vánoční věnec, které dohromady tvořily důstojnou vánoční atmosféru kostela. 
         A teď už mi nezbývá, než Vám všem popřát krásný, požehnaný nový rok, plný hojnosti, 
zdraví a duchovní pohody. 

Za farní radu vacovské farnosti Drahomíra Parrová, B. Arch. 
 

 
 

Inzerce 
 
• Koupím byt 2+1 ve Vacově. Tel. 724 844 970. 
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