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Vážení spoluobčané, 

 
 zanedlouho končící rok 2022 byl pro každého z nás rokem, který se nesmazatelně 
vryje do našich pamě" a zřejmě i do pamě" našich dě". 
 Začátek roku se nesl na pozi&vní vlně ustupující pandemie covid-19 a každý z nás 
vzhlížel k roku 2022 jako k roku, kdy se naše životy vrá" po více než dvou letech opět 
k normálu. Veškeré pozi&vní myšlení nás všech bylo náhle zmraženo 24.2.2022 
nesmyslnou agresí ze strany Ruska, které zcela zbytečně vyvolalo válečný konflikt na 
Ukrajině, jejž se bohužel nepodařilo ani po více než 9 měsících vyřešit mírovou cestou. 
Díky tomu i v tomto adventním čase umírá mnoho nevinných, včetně dě" a starých lidí, 
místo toho, aby se jako my těšili na nadcházející vánoční čas a užívali si přítomnos& svých 
rodin a blízkých. Jsem velice pyšný na to, jak se celá Evropa a potažmo celý zbytek světa 
semknul a vystupuje jednotně vůči agresorovi, který se snaží svým počínáním rozložit do 
této doby mírumilovný svět!  
 Tento válečný konflikt, který je opravdu za „humny“, v nega&vním světle ovlivňuje 
každého z nás. Jsem však hrdý na to, že jsme se této lidské tragédii dokázali vzepřít,  
snažíme se všichni neustále pomáhat všem lidem z Ukrajiny a není nám jejich životní 
situace lhostejná. Empa&e občanů si o to více vážím, neboť ani jejich situace není 
jednoduchá a promítá se do životů nás všech, a to enormním nárůstem veškerých 
životních nákladů od cen energií, pohonných hmot, bydlení až po cenu potravin. Doufám, 
že situace na Ukrajině bude co nejdříve vyřešena a že se svět vrá" k normálnímu životu, 
kterého jsme si možná dříve ani tolik nevážili. Velice bych si to přál i s ohledem na nás, 
občany Vacovska. 
 Pro samotnou obec Vacov se rok 2022 stal rokem, kdy jsme se postupně začali 
vracet k normálnímu společenskému životu, byť s pachu" situace na Ukrajině. Po 2 
letech se opět konal masopust, v jednotlivých částech obce se stavěly májky, konala se 
letní pouť s taneční zábavou, proběhlo rozloučení s panem starostou Roučkou spojené 
s výlovem rybníku ve Vlkonicích, tradičně jsme rozsví&li vánoční strom a přivítali paní 
Zimu. Zlepšení společenského a kulturního života v naší obci do budoucna velice 
napomůže  i  rozsáhlá  inves&ce  do  rekonstrukce  centra  Vacova,   díky   které  se   nám    

POLICIE ČR VARUJE PŘED 

PODVODNÝM JEDNÁNÍM 

∗ Výhodná inves�ce může být 

podvod! O svých platbách si 

vždy rozhodujte sami. Nikomu 

nesvěřujte vládu nad svým 

počítačem. 

∗ Podvodníci okrádají přes 

inzerát! Prodáváte něco přes 

internet. Zbystřete vždy, když se 

vás kupující snaží přemluvit k 

nestandardním postupům. 

Nepřistupujte na platbu 

nedoplatků, přeplatků či kaucí a 

nikam nezadávejte své platební 

údaje.  

∗ Podvodníci okrádají přes SMS!

Neotevírejte bez uvážení odkazy 

v SMS, může vás to stát spoustu 

peněz. 

∗ Podvodníci se vydávají za vaši 

banku! Volá vám bankovní 

úředník a tvrdí, že je váš účet v 

ohrožení. Zbystřete. Skuteční 

bankovní úředníci tak nikdy 

nepostupují. 
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Z obecního úřadu 

. 

Volby prezidenta republiky 
 

 I. kolo voleb je  13. a 14. ledna 2023;  
 případné II. kolo 27. a 28. ledna 2023.  
 Volit budeme na obvyklých místech v 6 okrscích v obci. 
 Žádost o voličský průkaz je možno podat písemně do 

6.1.2023, osobně do 11.1.2023.  
 Průkazy se budou vydávat nejdříve od 29. 12. 2022.  
 
Okrskové volební komise 

 

 Zájemci o členství v OVK  se mohou hlásit do 14. 12. 
2022 u paní Jany Blatné, tel. 388 431 180. Práce 
v komisi je samozřejmě odměněna dle zákona. 

 První  schůzka  OVK se uskuteční ve středu 21. 12. 2022 
od 16,00 hodin na obecním úřadu, školení pro 
zapisovatele, předsedy a místopředsedy bude na 
obvyklém místě ve Vimperku ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 
9.00 hodin.  

naskýtá   nádherný    prostor a možnos&, kde pořádat společenské a kulturní akce. Na první čtvrtle" roku 2023 jsou již 
připravovány kulturní a společenské akce pod taktovkou ZUŠ Vimperk, ZŠ a MŠ Vacov a za podpory obce Vacov. O těchto 
připravovaných akcích budete pravidelně informováni prostřednictvím našeho zpravodaje, webových stránek obce a na 
facebooku knihovny.  
 Rok 2022 byl rovněž rokem komunálních voleb, kdy občané Vacovska volili v září nové zastupitelstvo obce pro 
funkční období 2022 - 2026. Po komunálních volbách došlo na základě Vašich hlasů k obměně 4 členů zastupitelstva a 
došlo rovněž ke změně ve složení rady obce. Nejzásadnější však byla pro nás všechny po 20 letech změna na postu starosty 
obce. Ještě jednou mi dovolte v tento adventní čas za nás všechny z celého srdce poděkovat panu emeritnímu starostovi 
Miroslavu Roučkovi za jeho dvace&letou práci pro obec Vacov a popřát mu do jeho dalšího života pouze zdraví, štěs" a 
spokojenost.  
 V tento okamžik se rovněž sluší poděkovat za příkladnou prezentaci a propagaci naší obce všem složkám, klubům a 
zájmovým organizacím působícím v naší obci, kteří svojí činnos" obohacují kulturní, společenský a sportovní život. Do roku 
2023 jim přeji co nejvíce úspěchů a doufám, že i nadále budeme společně obohacovat běžný život všech našich 
spoluobčanů. 
 Závěrem bych Vám všem, milí spoluobčané, chtěl jménem svým, ale i jménem nového zastupitelstva obce popřát 
do nadcházejícího vánočního času co nejvíce zdraví, štěs" a spokojenos&. Zároveň Vám přeji, aby byl Váš vánoční čas 
spojen s Vašimi rodinami a přáteli, se kterými jste třeba neměli v tomto hek&ckém roce možnost se pravidelně scházet. 
Myslete na to, že rodina a přátelé jsou to nejdůležitější v našich životech a važme si každé chvíle strávené s nimi. 

 
Příjemné Vánoce Vám všem přeje Fran+šek Čtvrtník, starosta obce Vacov 

 
Správa hřbitova 

 

Opětovně žádáme majitele hrobů na hřbitově ve Vacově, 
kterým letos končí nájemní smlouva na hrob, aby se 

laskavě dostavili do kanceláře OÚ v úředních hodinách k 
podpisu prodloužení této smlouvy. 

 
Jana Blatná 

Lesík „Pahorek“ – těžba dřeva 

Vážení spoluobčané, 
 s ohledem na množící se spekulace o vytěžení 
„Pahorku“ si vše dovoluji uvést na pravou míru. Koncem 
října nás vlastník pozemku LČR, s.p. informoval, že 
vzhledem k bezpečnos& pohybu obyvatel Vacova na 
„Pahorku“ musí provést vytěžení suchých stromů 
modřínů. Po osobní schůzce na místě s vedoucí polesí 
Zdíkov Ing. Jirsovou, pod kterou spadá správa tohoto 
pozemku, bylo bohužel konstatováno, že stávající stav 
zadní čás& lesíku je natolik vážný, že je nutné jeho 
vykácení (modříny narazily na skálu, přišly o výživu a z 
vrchu usychají). Tento fakt bohužel konstatoval i lesní 
hospodář Ing. Ptáček. Dle dohody s LČR, s.p. však 
proběhne v příš"m roce ve spolupráci se základní školou 
výsadba nového „Pahorku“, kde se budou žáci naší ZŠ 
podílet na výsadbě nových listnatých dřevin. Přední část 
„Pahorku“ zůstane nyní po ozdravném prořezání několika 
stromů ve stávajícím stavu. 

Fran+šek Čtvrtník, Dis., starosta 

 

Starosta obce srdečně zve občany  
na veřejné zasedání  

 

Zastupitelstva obce Vacov ve středu 14.12.2022.  
 

Z programu:  
návrh rozpočtu obce na rok 2023,  

vodné a stočné na rok 2023, koupě budovy České 
pošty, dotace spolkům v obci,  

změny územního plánu, poplatky SKO… 
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Koncertní činnost žáků ZUŠ Vimperk na 
pobočce ve Vacově 

 
Žáci Základní umělecké školy Vimperk, kteří 

navštěvují pobočku ve Vacově, oboha li úvod vacovského 
adventu. 27.11. vystoupil soubor dřevěných dechových 
nástrojů na rozsvícení vánočního stromečku a 30.11. 
uspořádali žáci a učitelé Adventní koncert v obecním sále 
Vacov. Koncert se velmi vydařil. Před zaplněným sálem, kde 

sedělo kolem 70 posluchačů, předvedli všichni hudebníci 
povedená vystoupení.  

Někteří žáci dechového oddělení, kteří hrají 
v dechovém orchestru, mají před sebou ještě nabitý advent. 
12.12. zahrají 3 koncerty pro žáky základních škol a 
Gymnázia Vimperk a 17. a 18. 12. je čekají dva Vánoční 
koncerty v MěKS Vimperk, které dechový orchestr pořádá 
pravidelně každý rok a jsou vyvrcholením jejich koncertní 
sezóny. 

V novém roce se žáci z pobočky opět představí 
vacovskému publiku. Dne 30. 1. 2023 se uskuteční ve 
společenské místnos  nově otevřeného obecního domu na 
náměs7 třídní koncert žáků od učitelů Jana Hrdličky a 
Fran ška Zacha. Koncert bude začínat v 16:30 hodin. 
V březnu bychom v tomto novém obecním domě chtěli nově 
uspořádat také Jarní koncert našich žáků. 

Děkujeme obci Vacov za podporu základní 
umělecké školy a přejeme Vám všem krásné proži7 Vánoc. 
Těšíme se, že se v novém roce budeme opět vídat při 
vystoupeních našich žáků. 

 Petra Vališová, vedoucí pobočky Vacov 

  Ze školy 

Adventní období nejen u nás ve škole 
 

 První adventní neděli pozvala naše škola společně s obcí a farním společenstvím všechny dě  i dospělé na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu. Naposledy jsme se při společném rozsvícení sešli v prosinci 2019. Nové náměs7, vánoční 
jarmark s výrobky našich žáků, vystoupení malých i velkých muzikantů ze ZUŠ, teplé občerstvení, koňské spřežení, příjezd 
paní Zimy a básničky sněhových vloček, koncert skupiny Black Ladies…, to všechno čekalo na návštěvníky této tradiční akce. 
Věříme, že jste se při společném rozsvícení vánočního stromu všichni vánočně naladili a s úsměvem na tváři vstoupili do 
klidného adventního období.  
    Po rozsvícení jsme pokračovali zimním bazarem sportovní výbavy ve společenské místnos  obecního domu na 
náměs7. Jsme rádi, že si tady někteří z našich žáků pořídili výbavu na blížící se lyžařský výcvik. Pondělní dopoledne patřilo 
Mikuláši, čertům a andělům. První stupeň a mateřskou školku navš7vila početná skupinka pekelníků s knihou hříchů. 
Nezbedníci si od nich vysloužili čertovské uhlí, od Mikuláše a krásných andělů dostali sladkou odměnu všichni. Protože do 
pekla si čer  nikoho neodnesli, mohli hned druhý den prvňáčci, druháčci i třeťáčci odjet na pohádkový výlet do Prahy, kde 
na ně v divadle Karlín čekalo kouzelné vystoupení Alenka v říši divů. 

My všichni ze školy Vám přejeme pohádkové Vánoce a těšíme se na další společné akce. 

 



 
 

 

Farní společenství Vacov oznamuje,  
že na Štědrý den, stejně jako každý rok, od 10.00 do 12.00 hodin  

si můžete přijít do kostela svatého Mikuláše ve Vacově pro  
BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO.  

Vzhledem k úmr7 pana faráře za7m nevíme, jak budou bohoslužby o Vánocích.  
Jakmile budeme znát jejich pořad, oznámíme ho  ve vývěsce před kostelem.  

 

***** 
Tělovýchovný spolek Javorník zve na tradiční  

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE,  
který se uskuteční 26. 12. 2022 v sále v hotelu Krásná vyhlídka.  

Registrace účastníků je od 9.00 hod., zahájení turnaje v 10.00 hod.  
Více na www.javorniksumava.cz 

a 
SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ VÝSTUP 

dne 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 
na rozhlednu Karla Klostermanna na Javorníku. 

K poslechu hrají Šumavš7 mazáci a Šumaři ze Stach. 
 

                                          ***** 
Obec Vacov srdečně zve na již tradiční 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
v neděli  1. 1. 2023 v 18.00 hod.  

na autobusovém nádraží ve Vacově. 
  

                                      ***** 
Obec Vacov srdečně zve na 

PLES OBCE VACOV  
v sobotu 4. 2. 2023 od 20.00 v obecním sále ve Vacově. 

Hraje Renesance, vstupné 250,- Kč,  
předprodej v Obecní knihovně ve Vacově,  

Pavla Valtová tel.: 388 431 270. 
 

***** 
Obec Vacov srdečně zve na divadelní představení  

SLEPICE NA ZÁDECH 
s TaDanou Dykovou a Vojtou Dykem v hlavních rolích 

v pondělí  6. 3. 2023 od 19.00 hod. 
Vstupné 600,- Kč, rezervace vstupenek v Obecní knihovně ve Vacově.  

 
Darujte svým blízkým zážitek z  divadelního představení. 

V obecní knihovně je možno zakoupit dárkovou poukázku na vstupenky na toto 
představení. 

Bližší info  na tel.: 388 431 270, Pavla Valtová. 
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Nové knihy 
Poncarová Jana 
Herečka: Múza první republiky  
 

Fielding Joy 
Slepá ulička  
 

Bryndza Robert 
Osudné svědectví  
 

Minier Bernard 
Lucia  
 

Boček Evžen 
Aristokratka pod palbou lásky  
 

Schabowski Carla  
Hodinář z Dachau  
 

Kepler Lars  

Pavouk  
 

Dvořáková Petra 
Zahrada  
 

Vondruška VlasDmil 
Anděl smr   
 

Pro děD 
Kratochvíl Miloš 
Kouzelný rok v Kouzelné školce 
  

Kutzendörfer Tomáš  
Skřítkové pod Sněžkou  
 

Pospíšilová Zuzana 
Šikovný syslík  
Případ: DeTeKTiVové a falešní  
stěhováci 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lásku od milovaných, 
přátelství od přátel, 
dobré slovo od těch,  
kterých si vážíš, 
k tomu kapičku štěsN  
a moře zdraví v novém roce 
2023 

přeje Vaše knihovnice  

 

 

Vacovský zpravodaj 

Pozvánky na akce Z knihovny 
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Společenská kronika 
Tel.: 388 431 270                                    

E-mail knihovna@vacov.cz 
Elektronickou verzi naleznete na: 

h�p://www.vacov.cz/ 
 

Distribuce: Prostřednictvím list. 
zásilky Českou poštou do všech do-
mácnos! obce. Pro návštěvníky 
Vacova  část nákladu na poště,                 
v prodejně  Jednota a Obuv Patera. 
Vychází jako občasník. 
Tiskne obec Vacov, Vacov 35,                  
IČO 00250783. 
Neprodejné. 
Redakční  rada:                                
Pavla Valtová, Jana Blatná,              
Mgr. Lenka Špejzlová.  

 

 
Redakce si vyhrazuje právo                 

krá$t příspěvky přispěvatelů.  

Názory přispěvatelů 
nemusí vždy souhlasit 
s názory redakce. 

 

V měsíci listopadu oslavili  významné výročí a od obce Vacov obdrželi dárkový 

balíček s blahopřáním �to občané:  

Karel Kučera, Josef Kordík, Václav Štěpánek, Alois Hejpetr, Zdeňka Hejpetrová, 
Anna Machová, Anežka Trojanová a Marie Bastlová. 

 

Jak  jste si zajisté všimli, byli jsme  zákonem  donuceni  upravit rubriku 
„jubilan$“.  
Ti, kdo mají zájem o původní podobu zveřejnění vlastního jubilea (věk a 
bydliště), musí při návštěvě gratulantů s přáním a balíčkem podepsat písemný 
souhlas, který bude následně uchován na úřadě.  
 

***** 
 

Milí občané Vacova a okolí, milí farníci, 
 ať Vás dary Boží milosF po celý rok chrání, ať Vám Bůh dá štěs!, radost a 
hojnost požehnání!  Krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2023 Vám ze srdce 
přeje  a žehná   

P. Jan Janoušek, administrátor farnos� 
 
 
Toto požehnání nám všem pan farář vzkázal po mši svaté v neděli 4. 12. 2022. 
Bohužel dnes, když vychází tento zpravodaj, už pan farář Janoušek není mezi námi 
živými. OpusFl nás náhle 6. prosince na svátek sv. Mikuláše po převze! Ftulu 
čestného kanovníka při Katedrální kapitule u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.   
 
Poslední rozloučení s naším panem farářem bude v sobotu 17. 12. 2022 v 9.00 
hodin v kostele ve Vacově. Prosím pomodlete se za jeho nesmrtelnou duši a 
věnujte mu vzpomínku. Děkuji.   

Za  farní společenství Šochmanová Olga   
. 

Chovatelův dvorek 

Blíží se konec roku, 
chovatelé mají po 
tradiční pouťové 
mikulášské výstavě, a 
tak nastává doba 
bilancování a 
hodnocení právě 

končícího roku. Zase se nám letos 
podařilo trochu vylepšit naši 
chovatelnu, máme nainstalováno nové 
osvětlení a v příš!m roce by měla být 
kompletně zrekonstruována celá 
elektroinstalace. Velké poděkování za 
to patří obci Vacov, která na naši 
činnost přispívá z rozpočtu a ještě větší 
poděkování patří všem Vám, kteří 
navštěvujete naše výstavy a svými 

příspěvky rovněž umožňujete 
vylepšování našeho zázemí. Díky Vám 

za to moc! I již výše zmíněná 
mikulášská výstava byla našimi 
nejvěrnějšími návštěvníky opět hojně 

navš!vena i přes ne úplně ideální 
počasí, které k procházkám zrovna 
příliš nevybízelo. Děkujeme všem, kteří 
přišli, za milou návštěvu a štědrost. 
Všechny jsme Vás rádi viděli a všem 
Vám, našim příznivcům, na závěr roku 
přejeme ty nejštědřejší Vánoce, 
klidnou pohodu vánočních svátků a 
nejvíc veselého Silvestra. Do nového 
roku pak pevné zdraví, hodně sil a 
vitality ke zvládání všech úskalí, která 
Vám mohou zkřížit cestu a samozřejmě 
i trochu toho štěs!čka. Mějte se moc, 
moc, moc dobře a na shledanou.  
 

Jaroslav Kubát 
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Ze života v obci 

Po covidové pauze 
konečně můžeme naši 
činnost bilancovat opět 
jako bohatou. Plně jsme 
se vráFli ke kulturní 

činnosF, soutěžení a pomáhali jsme 
tam, kde bylo potřeba. Podruhé jsme 
se přihlásili do celorepublikové 
Ankety o dobrovolné hasiče roku. 
Celkem bylo přihlášeno 128 sborů, 
odborná porota nás poslala do finále 
a získali jsme Ftul Sbor dobrovolných 
hasičů roku 2022. O konečných 
výsledcích rozhodlo veřejné 
hlasování.   16. listopadu jsme se 
v Brně v Zoner Bobyhall zúčastnili 
slavnostního vyhlášení výsledků. Díky 
zaslaným hlasům jsme obsadili páté 
místo. Tímto děkujeme všem, kteří 
nám svůj hlas poslali. Naši činnost 

můžete sledovat na stránkách sboru 
www.sdhvacov.cz, činnost jednotky 
je nově prezentována na facebooku. 
 Chceme poděkovat všem 
našim sponzorům a příznivcům, kteří 
nás jakýmkoliv způsobem v naší 
činnosF podporují. Velké poděkování 
za stálou podporu patří obci Vacov. 
Chtěla bych vyjádřit náš velký vděk 
panu Miroslavu Roučkovi, který nás 
celých 20 let ve funkci starosty plně 
podporoval. Musím ocenit jeho 
obrovské nasazení, profesionální i 
lidský přístup k nám hasičům. Jeho 
velkou zásluhou kromě spousty 
jiného obec disponuje dvěma novými 
hasičskými automobily. Ve stejném 
duchu chceme pokračovat v naší 
spolupráci s novým vedením obce 
v čele s panem starostou FranFškem 

Čtvrtníkem, DiS. 
 Děkuji členům zásahové 
jednotky za odvedenou práci. Často 
přijíždějí k zásahu jako první a téměř 
pokaždé odjíždějí jako poslední. Tuto 
nelehkou práci vykonávají bez nároku 
na odměnu a ve svém volném čase. 
Poděkování patří všem členkám a 
členům sboru za odvedenou práci, 
členům soutěžních družstev za 
skvělou reprezentaci sboru a obce. 
 Jménem Sboru dobrovolných 
hasičů přeji všem občanům Vacovska 
klidné a pohodové proži< vánočních 
svátků a do nového roku především 
pevné zdraví, štěs< a splnění všech 
přání. 

                                                                                                                
Za SDH Vacov Dana Makasová 

Vážení příznivci a fanoušci SK Vacov, 

 
 dovolte mi, abych Vám všem v tento vánoční čas poděkoval za Vaši celoroční podporu všech 
týmů SK Vacov a popřál Vám za všechny členy našeho klubu do nového roku 2023 hlavně hodně 
zdraví, štěs!, spokojenosF a radosF nejen z fotbalových výsledků našich týmů. Zachovejte nám svou 
přízeň a těšíme se opět na setkání v jarní čásF fotbalových soutěží. 

 

Za SK Vacov Ing. Tomáš Novák, předseda SK Vacov 

    Čertovská výprava 
 

 Pátý  prosinec  patří už spoustu let průvodu čertů 
a Mikuláše. Stejně tak tomu bylo i letos.  Velmi početná 
družina čertů s krásným Mikulášem a milým andělem se 
vydala nejen do domácnos! Vacova, ale byli žádáni i 
v přilehlých obcích.  Dětské tváře tento večer nezdobí 
smích, ale jsou plné obav, strachu a mnohdy i slziček. A 
tak si čerF vyslechli, jak už nebudou zlobit, budou 
uklízet hračky, psát úkoly, učit se násobilku a spoustu 
dalších příslibů. Po těchto slibech si vzal slovo Mikuláš 
s andělem a za hezkou básničku děF obdarovali 
bohatou nadílkou. Některé děF k tomu od čerta dostaly 
za své hříchy i pytel s uhlím. 
 Tolik obávaný večer mají děF za sebou a teď už se 
mohou těšit na stromeček a dárky od Ježíška. Ale rodiče 
jim určitě občas připomenou, že čert nikdy nespí. 
 

 

A zase za rok se do Vacova těší parta pekelníků 
 


