
Výročí v prosinci 
 

         Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc    
v roce  a má 31 dní. Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září. 
V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se jmenuje v jiných 
jazycích december, podle decem = deset). V roce 153 př. n. l. byly přidány ješ-
tě další dva měsíce. 
         Název pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná 
o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Název 
měsíce může být též odvozen od slova siný (modravý, šedivý), či od slova pra-
se, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. 
 
⇒ 28.12.1895 – Bratři Lumiérové uskutečnili první veřejné promítání filmu. 
 
⇒ 4.12.1955 – Bylo založeno město Havířov. 
 
⇒ 15.12.1965 – V rámci programu Gemini došlo k prvnímu setkání dvou 

kosmických lodí ve vesmíru. 
 
⇒ 4.12.1970 – Spadl Král smrků v Boubínském pralese. 
 
⇒ 31.12.1970 – Rozpadají se The Beatles. 
 
⇒ 8.12.1980 – John Lennon, bývalý člen skupiny The Beatles, byl smrtelně 

postřelen Markem Davidem Chapmanem před svým newyorkským bytem. 
 
⇒ 13.12.1980 – Ukončen provoz tramvají na Václavském náměstí v Praze. 
 
⇒ 9.12.1990 – Lech Wałęsa se stal prvním demokratickým prezidentem Pol-

ska po pádu komunistického režimu. 
 
⇒ 7.12.1995 – Sonda Galileo vstoupila šest let po svém vypuštění ze Země do 

atmosféry Jupiteru. 
 
⇒ 20.12.2000 – Vypukla krize v České televizi. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 
        Dne 5.11.2010 se od 19 hodin konalo ustavující zasedání nově zvole-
ného Zastupitelstva obce Vacov. Starosta přivítal přítomné zastupitele. Usta-
vující zasedání obvykle řídí do zvolení starosty nejstarší člen zastupitelstva. 
Protože ten se tohoto aktu zřekl, bylo předáno vedení schůze druhému nejstar-
šímu členu zastupitelstva, Mgr. S. Mauricovi. Předsedající přivítal přítomné a 
konstatoval, že je přítomno všech 15 nově zvolených zastupitelů, zastupitelstvo je tudíž usná-
šení schopné. Dále přednesl návrh programu jednání. Zapisovatelkou byla určena paní  Hana 
Daňhová. Za ověřovatele zápisu z tohoto jednání byli navrženi Ing. Z. Novák a MVDr.        

F. Roučka. Do mandátové komise byli navrženi Ing. P. Holub,        
M. Pilný a J.Šťastný. Do volební komise byli navrženi Ing. V. Frič, 
MUDr. I.Uhlířová a Ing. J. Zloch. Návrhová komise byla navržena ve 
složení F. Hůle, M. Moutelík a Mgr. Z. Říha. Veškeré výše uvedené 
komise byly zastupiteli schváleny.  
Ing. P. Holub poté přednesl zprávu mandátové komise o výsledcích 
voleb do Zastupitelstva obce Vacov. ZO vzalo tuto zprávu na vědomí. 

Slib členů zastupitelstva přednesla p. H. Daňhová. Jednotliví zastupitelé složili slib a toto 
stvrdili podpisem pod text slibu. Zároveň převzali jmenovací dekrety člena  ZO. 
Poté předsedající přistoupil k volbě orgánů obce. Rada obce byla navržena pětičlenná, což je  
ze zákona nejnižší možný počet. Také navrhl, aby volba starosty, místostarosty a členů rady 
byla veřejná. Zastupitelé tento návrh schválili všemi hlasy. Na starostu obce byl navržen   
jediný kandidát, dosavadní starosta p. Miroslav Roučka. Pro hlasovalo 14 zastupitelů,       
navržený kandidát se zdržel. 
        Po tomto aktu předal Mgr. Mauric řízení ustavujícího zasedání  nově zvolenému staros-
tovi. Starosta poděkoval za dosavadní vedení a pokračoval ve volbě dalších orgánů obce.   
Na místostarostu byl navržen jediný kandidát, a to p. František Hůle. Zvolen byl 14 hlasy, 
kandidát se zdržel. 
        Do rady obce byli mimo starosty a místostarosty navrženi Ing. Z. Novák, M. Blahout 
a Mgr. S. Mauric. I tito navržení radní byli zastupiteli schváleni. 
        Další bod se týkal jednacího řádu ZO a odměn neuvolněných členů jednotlivých orgánů 
obce. Starosta vyzval zastupitele, aby prostudovali dosavadní jednací řád ZO a případné    
návrhy  na změny  či dodatky předali na OÚ. Tento dokument bude na programu příštího   
zasedání ZO. Předchozí rada obce předložila zastupitelům návrh výše odměn pro neuvolně-
ného místostarostu, členy RO, zastupitele, předsedy výborů a předsedu stavební komise pro 
nadcházející období. Zastupitelé předložený návrh odměn bez připomínek schválili. 
        Vzhledem k tomu, že se diskuse nekonala, přistoupil starosta ke krátkému projevu. 
Úvodem poděkoval zastupitelům za důvěru a stejně tak voličům za velký počet hlasů ode-
vzdaných kandidátce ODS, jejíž byl lídrem. Zdůraznil, že současná situace není jednoduchá, 
protože razantní finanční škrty se týkají všech sfér a samozřejmě i komunálních. Proto kon-
krétní sliby nejsou za takovéto situace určitě na místě. Nadále však bude vyvíjena maximální 
snaha o využití veškerých možností pro další rozvoj a zvelebování naší obce. Závěrem popřál 
zastupitelům do nadcházejícího  funkčního období hodně zdraví, úspěchů v práci pro obec i  
v soukromém životě. 

(jb) 
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• 4.12. od 14 hodin 

Čertovský rej pro děti 
 
• 4.12. od 20 hodin  

Mikulášská country 
 
• 5.12. Mikulášská 

pouť a setkání       
harmonikářů 

 
• 9.12. ve 14,30       

Vypouštění balónků 
před ZŠ Vacov (str.8) 

 
• 11.12. v 18 hodin                 

Adventní koncert      
v kostele 

 
• 18.12. v 19 hodin      

Popové Vánoce       
Vl. Hrona  

 
• 18.12.  v 19 hodin               

Adventní koncert      
v kostele 

 
• 21.12. od 17 hodin 

Vánoční besídka ZŠ  
 
• 20.- 24.12. Knihovna 

uzavřena - dovolená 
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PROSINEC 2010 

Pozvání na velkou svatomikulášskou vacovskou pouť 
 

Že náš farní kostel ve Vacově je zasvěcen svatému Mikuláši, ví 
pravděpodobně každý „Vacovák“, i když se o víru ani církev  nezajímá. 
          Svatý Mikuláš je velice populární světec a to nejen u nás, ale         
i jinde v Evropě. Jeho oblibu u nás nedokázal vytlačit ani totalitní režim 
s Dědou Mrázem a proticírkevním tažením. A tak v předvečer Památky, 
t.j. 5.12., vždy česká města, městečka, vesnice se hemží svatými 
Mikuláši s anděly a čerty. 
          Světec, jehož památku slavíme 6.12., po rodičích zdědil značné 
jmění, kterého užíval k obdarování nemajetných tak, aby dárce nebyl 
znám. Třikrát takto pomohl v nouzi otci, který byl rozhodnut prodat 
nevinnost svých dcer, jen aby pro ně získal věno. Časem se to 
prozradilo a Mikuláš, který odmítal chválu, aby ušel projevům 
vděčnosti, putoval do Palestiny. Při cestě zpět byl v Myře (na území 
dnešního Turecka) řízením Boží Prozřetelnosti zvolen biskupem. Ve 
svém úřadě se osvědčil. Nebyl ušetřen pronásledování, vězení a byl 
poslán do vyhnanství, z něhož se vrátil, když církev nabyla svobody. 
Zabránil krveprolévání, nespravedlivému odsouzení na smrt. Zúčastnil 
se Nicejského koncilu. Konal pouť do Říma a skončil v Itálii, v městě 
Bari, kde se od roku 1087 nacházejí jeho ostatky. Úcta k němu se šířila 
po celé Evropě a dostala se až do Ruska, kde se stal národním patronem. 
Pro nás Jihočechy je důležité to, že od založení českobudějovické 
diecéze (20.9.1785, papežem Piem VI.) se stal svatý Mikuláš hlavním 
patronem českobudějovické diecéze, a jsme proto hrdi, že právě on je 
patronem našeho vacovského farního kostela. 
          Letošní svatomikulášskou pouť oslaví vacovská římskokatolická 
farnost o 2. neděli adventní, t.j. 5.12.2010, ve vacovském farním kostele 
slavnou mší svatou v 10.30 hod. Hlavním celebrantem a poutním 
kazatelem bude novokněz P.MUDr. Mgr. Jiří Bůžek, který působí 
v Brně a je knězem tamější diecéze, ale s kořeny vacovskými. (Byl      
ve Vacově pokřtěn). Po mši svaté bude udělováno novokněžské 
požehnání. 
          Jménem duchovní správy Vás srdečně zvu na duchovní oslavu 
letošní vacovské pouti. Na každého z Vás se upřímně těším. 
                                                                   

P.Dr. Mgr. Jan Janoušek 
                                                                  Administrátor Řkf Vacov 



Zvyky a slavnosti v roce  
 
         Ve všech ročních obdobích míval vesnický lid své slavnosti, nejvíce jich bývalo 
v zimě. Církevní rok začíná adventem a ten býval naším předkům dobou posvátnou. 
Netrpěli se žádné zábavy ani světské písničky a byly okřikovány rozpustilé řeči. Lidi 
rádi chodili na roráty a nosili s sebou tenké svíce svinuté ve sloupech, které si v kostele 
rozsvěcovali a zpívali. Také matky při ranním vaření zpívaly adventní písně. Veškeré 
zvyky se poutaly na svátky některých světců a připomínaly některé jeho vlastnosti. Už 
v prosinci měli svátky některých svatých, o kterých měli různé zvyky a mají dosud. 
          

         Před svátkem sv. Barbory (4.prosince) chodívali barboráci, kteří ve stavení     
provozovali jakousi hru o sv. Barboře. Bývali to dva, tři hoši oblečeni v dlouhé bílé   
košile. Jeden měl na hlavě korunu, jeden měl meč a dívka v bílých šatech a s rozpuště-
nými vlasy, v ruce košík s dárky a opentlenou metličkou. Po písni představovali stětí 
hlavy mečem a pak zpívali: „Svatá panno Barboro, urozená nevěsto, má duše i tělo   
budiž ti svěřeno. Jak v životě i při smrti pomáhej mi v  ouzkosti, když se duše s tělem 
loučí, do tvých svatých ran poroučí. Račiž mě před mou smrtí velebnou Svátostí zaopat-
řiti. Boha za mě prositi, bych mohl v milosti Boží umříti. Zlého ducha pryč odháněj,  
pomáhat mě nepřestávej. Zbav mě pekelnosti a přiveď mě do věčné radosti. Amen.“ Pak 
Barbora podělovala děti nebo je metličkou vyplácela. Hospodyně barboráky něčím    
obdarovala. 
          

         Na sv. Barboru si holky uřezávaly třešňovou nebo višňovou větvičku a dávaly si 
ji do teplé vody ve skleničce, kterou ob den vyměňovaly. Které se do Vánoc rozkvetla, 
ta se druhý rok jistě vdala. O půlnoční si ji nosily do kostela, a který chlapec jí u ní prv-
ní uhlídal, ten si ji vezme. Na sv. Barboru chodili skoro všichni do kostela do Bohumi-
lic, kde býval osadní spolek sv. panny Barbory a byla tam kostelní slavnost. Více kněží 
tam zpovídalo a bývaly slavnostní bohoslužby. Zvyk barboráků asi vymizel. 
 

         Stále se dodržuje zvyk chodit s Mikulášem, který povstal z toho, že sv. biskup 
Mikuláš v noci hodil třem chudým dívkám otevřeným oknem váček zlatých peněz do 
světnice, aby je zachránil a mohly se provdati, neboť je otec chtěl prodati. Sv. Mikuláš 
je světcem štědrosti. Za starých časů býval mikulášský průvod veliký. Biskup sám jel 
na bílém koni a byl doprovázen anděly, čerty, vojáky, medvědem a jinými maskami. 
Později se jen některý  hodně vysoký muž či mladík přestrojil za biskupa s vysokou   
čepicí, bílým šatem a ornátem a berlou a byl provázen andělem, který příchod oznamo-
val zvonkem, a čertem, který chřestil řetězem a tloukl holí na dveře. Děti se kolik dní 
obávají příchodu Mikuláše, dodávají si ve strachu odvahy a přemýšlí, kde by se ukryly. 
Když přichází, bývá v nich malá dušička. Do světnice vstupoval Mikuláš s andělem, 
čert zůstával za dveřmi a přiběhnul až na zavolání. Mikuláš vybízel děti, aby se modli-
ly, vyptával se rodičů, jak jsou hodné. Ty odměňoval dárky, na nehodné volal čerta, 
který je vyplatil a přitom se také vrhnul na přítomné, hlavně holky, ty vyplatil důklad-
něji. Kde rodiče nechtěli pustit Mikuláše do domu, tam si děti dávaly za okno punčochu 
a ráno v ní nacházely dárky, nejvíce ořechy a jablka  a něco cukroví. Mikuláš mluvíval 
hlasem hlubokým a místo „modli se“ říkal „muli se“, a proto jim říkali někde mulisáci. 
 

Z kroniky Žáru  sepsané farářem Fr. Špalkem, kráceno. 

Stránka  4 



Adventní koncerty 
Vážení přátelé. 
         Je zde opět známý čas potřebný ke zklidnění a zamyšlení, čas vážný, 
ale plný radosti a očekávání, čas Adventní. Aby se nám lépe rozjímalo nad 
končícím rokem, který mnohým opět utekl až příliš rychle, připravili jsme 
pro Vás řadu  koncertů krásné hudby. jako každoročně budou se konat      
v chrámu Sv. Mikuláše ve Vacově o adventních sobotách. V sobotu před 
1. Adventní nedělí, tj. 27.11.2010, bohužel neuvítáme p. prof. Jaroslava 
Vodrážku, skvělého varhaníka a improvizátora klasické hudby. Koncert 
byl pro nemoc nucen odvolat. My se též omlouváme. V sobotu před 3. Ad-
ventní nedělí, tj. 11.12.2010, nás přijdou pozdravit zpěvem nám už dobře 
známé děti  a dívky  ze Čkyně. Budou k nám svými hlásky promlouvat 
pod vedením p. sbormistra Fafejty. V sobotu před 4. Adventní nedělí,      
tj. 18.12.2010, uvítáme vimperský Žesťový kvintet. Skupinu pěti velmi 
nadaných mladých hudebníků, kteří svou hudbou dokážou nejen potěšit, 
ale též dodat posluchačům spoustu příjemné, radostné energie. 
         Nedlouho před koncerty budou v obcích vyvěšeny plakáty, které 
Vám upřesní hodinu jejich začátku a další zajímavé podrobnosti. Všechny 
Vás srdečně na tyto koncerty zveme. Jak je všeobecně známo, náš vacov-
ský kostel oplývá nevšedně dobrou akustikou, a my pořádající se budeme 
snažit udělat vše pro to, abyste byli spokojeni a domů si odnesli  opravdu 
krásný a bohatý zážitek, který skutečně k Adventu nerozdílně patří. Je již 
po mnoho let všeobecně známo, že vstupné na Adventní koncerty je    
dobrovolné. Rádi bychom Vás ale poprosili, abyste se snažili podle své 
možnosti na koncerty finančně přispět, abychom je mohli v příštích letech 
opět pořádat. Srdečné díky všem. 

Farní společenství 
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Václav Vojáček 
*1943 

stavbyvedoucí a soudní 
znalec 

 
Lenoch také miluje 
práci, ale platonicky. 
 
Muž je nejmilejší 
těžítko žen, které jsou 
do větru. 
 
Těžší než si pamatovat 
bývá někdy 
zapomenout. 
 
Až bude práce zábava, 
budou se prodávat na 
pracoviště vstupenky. 
 
Platonická láska je 
dálkové studium sexu. 
 
Nohy žen jsou 
kolejničky, po kterých 
naše oči zajíždějí  
do tunelů sukní. 
 
Otroci svých vášní si 
žijí nejsvobodněji. 
 
Pomník, to je zátěž, 
aby pozůstalí měli 
jistotu. 
 
Ideální manžel pro 
sexbombu  
je pyrotechnik. 
 
Za to, že jsem ženatý, 
vděčím dobrému vkusu 
své ženy. 
 
Tchoře, který nesmrdí, 
se ostatní tchoři štítí. 
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Od 20. - 24.12.2010 
knihovna uzavřena - 

dovolená 
 
 
 
 

BEZPROUDÍ 
 
úterý 7.12.    8-16 hodin 
část obce Vlkonice  
RD od hřbitova ke křižo-
vatce (Chumů),  
RD od prodejny Jednota 
ke křižovatce (Chumů), 
čp. 57, 70, 77, 84 
 
středa 8.12.  8-16 hodin 
ulice od hřbitova  
Vlkonice čp. 3, 36, 13, 
20, 82, 83, 89, 98, 95, 
107 
 

*** 
 
 

Upozornění pro všech-
ny cestující ve směru 
Vacov - Strakonice 
 

od 25.11 do 10.12. 2010 
bude v tomto směru me-
zi zastávkami: 
• Dřešín, chatová oblast 
• Chvalšovice 
• Přečín 
 

kvůli úplné uzavírce   
silnice zajištěna  
náhradní autobusová   
doprava směrem do  
Vacova. Z tohoto důvo-
du budou spoje z výše 
uvedených zastávek vy-
jíždět o 30 minut dříve, 
než je uvedeno v jízdním 
řádu.  

Pozvánky na akce: 
 

Srdečně zveme všechny děti na  
MIKULÁŠSKÝ REJ  

v sobotu 4.12. od 14 hodin do obecního sálu 
Čertovské hry a soutěže - Možná přijde i Mikuláš 

 
Srdečně zveme na MIKULÁŠSKOU COUNTRY v sobotu 4.12.2010 

od  20 hodin do obecního sálu. 
Hrají Vodáci Lhenice.        Vstupné 70 Kč 

 
 

Tradiční MIKULÁŠSKÁ POUŤ  
v neděli 5.12.2010 

9 - 11 hodin       Prodejní výstava výrobků (ukázka výroby vizovického 
                           pečiva) na OÚ Vacov 
10 hodin             Dudácká kapela na náměstí 
10,30 hodin        Mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
14 hodin             Setkání harmonikářů v obecním sále 
 

Stánkový prodej - občerstvení 
 
 

Obec Vacov zve na  
13. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ v neděli  ve 14 hodin  

v obecním sále. 
 

 
ZŠ a MŠ Vacov zvou srdečně každého, kdo chce pomoci s rekordem 

ČR ve čtvrtek 9.12.2010,  
na VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ s přáním Ježíškovi.  

Sraz ve 14,30 hodin před ZŠ Vacov. 
www.ceskyjezisek.cz 

 
Obec Vacov srdečně zve 18.12.2010 od 19 hodin na vystoupení  

Vladimíra Hrona - POPOVÉ VÁNOCE 
Vstupné 160,- Kč. Předprodej vstupenek  - Obuv Patera. 

 
 

ZŠ Vacov srdečně zve na  
VÁNOČNÍ BESÍDKU  v úterý 21.12. 2010 od 17 hodin  

v obecním sále 
 

Připravujeme na leden : 
15.1. -  Sportovní ples 
29.1. -  Divadelní soubor Čelakovský uvádí komedii Doba kamenná 
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Společenská kronika 

 
V měsíci  říjnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 

Eva Mourková                  Rohanov                  70 let 
Ladislav Mikeš                 Benešova Hora         75 let 
Růžena Hadravová            Čábuze                    81 let 
Růžena Šoulová                Nespice                    81 let 
Věra Škopková                 Vlkonice                  83 let 
Václav Vácha                   Čábuze                    83 let 
Leopold Vlček                  Benešova Hora         85 let 
Vlasta Houdková              Přečín                      87 let 
Věruška Machová             Miřetice                   87 let 
Marie Vítovcová               Miřetice                   87 let 
Marie Trojanová               Žár                          87 let 
Hedvika Škopková            Vlkonice                  89 let 
 

 
*** 

 
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří doprovodili na poslední 
cestě pana Jaromíra Jírovce. 
         Děkujeme též MUDr. Marii Křížové a sestřičkám Haně Uhlířo-
vé a Ludmile Zlochové za veškerou péči, kterou mu v posledních 
dvou letech věnovaly.  

Rodina Jírovcova 
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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. 

 

 



Setkání bez hranic 
 

         Na středu 10. 11. 2010 klienti Sociální pohody o. p. s, Javorník přijali pozvání  Stroomu Dub do 
Národního domu na druhý ročník kulturní a zároveň soutěžní akce Setkání bez hranic. A jaký program 
si naši klienti připravili? Vystoupení country tanců, sborový zpěv a zpívanou pohádku. 
          Toto odpoledne zahájily roztleskávačky prachatické VOŠS a Střední pedagogické školy. Po jejich 
tanečcích už následoval hlavní program, ve kterém vystoupili zástupci zúčastněných zařízení se svým 
soutěžním programem. Mohli jsme vidět a hlavně slyšet krásný zpěv za klavírního doprovodu, taneční 
indiánskou scénku, divadelní scénku. Samozřejmě nechyběl ani moderní a scénický tanec. Šestičlenná 
porota své bodování opravdu neměla lehké. Přesto body vždy udělila a naše zařízení skončilo na 
krásném čtvrtém místě. 
Ale největší překvapení na nás teprve čekalo. A to host celého odpoledne, kterým byla zpěvačka Heidi 
Janků. Její upřímné  srdce a  krásný úsměv přispěl ke skvělé náladě všech. Roztančila a roztleskala celý 
sál. Na konci vystoupení všem soutěžícím věnovala svoji fotografii, kterou samozřejmě nezapomněla 
podepsat. Snad s každým se trpělivě vyfotografovala a hlavně každého upřímně objala. 
          Tímto bych ráda poděkovala pořadatelům a hlavně ředitelce Stroomu Dub za opravdu skvělé 
odpoledne.                                                                                                                Mrázková Jana 
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