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Obec Vacov zve na tradiční 
 

MIKULÁŠSKOU POUŤ 3. a  4. 12. 2022 

    
 
sobota 3. 12. 2022 
   20.00 hodin Taneční zábava, hraje skupina Labyrint v obecním sále. Pořádá  SDH Vacov. 
neděle 4. 12. 2022 
   9 - 12 hodin Prodejní výstava  drobných rukodělných výrobků. Společenská místnost obecního domu na náměs!.           
   9 - 13 hodin Výstava drobného zvířectva v budově ZO ČSCH. 
   10.00 hodin Dudácká kapela na náměs!. 
   10.00 hodin Pouťové menu v restauraci U Kostela. 
   11.30 hodin Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.  
    

   Stánkový prodej 
   Na náměs5 můžete potkat Mikuláše s čerty a andělem. 

Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje,  
 děkuji Vám za účast při komunálních volbách a za Vaše hlasy. Vaší důvěry si 
nesmírně vážím a budu se ze všech sil snažit Vás nezklamat. Celý svůj život jsem věrný 
naší krásné obci, proto mi budoucnost Vacovska není lhostejná. 
Dovolte mi, abych se Vám krátce představil. Školní léta jsem strávil na vacovské základní 
škole. Střední a vyšší odbornou školu jsem absolvoval ve Strakonicích se zaměřením na 
výrobní technologie ve strojírenství. Do praxe jsem nastoupil v prosinci 2000 do 
Dřevostroje Čkyně, a.s., kde jsem působil až do svého zvolení starostou. 
 Začínal jsem jako referent zahraničního obchodu a poznával chod velké firmy. 
Postupně jsem zastával různé pozice, od roku 2009 jsem se stal obchodním manažerem, 
kde jsem naplno využíval své znalos< nabyté z realizace projektů a začal jsem pilařské 
provozy po celé Evropě sám navrhovat. Mým úkolem bylo jednání se zákazníky 
v dřevozpracujícím průmyslu, kterým jsem se vždy snažil navrhnout a osobně připravit to 
nejvhodnější technologické řešení. Jednání nebyla vždy jednoduchá, ale díky ochotě 
komunikovat a řešit problémy z obou stran jsme vždy společně našli cíl, spokojenost 
všech.  
 Jsem ženatý, s manželkou Pavlou vychováváme syna Fran<ška a dceru Elišku. Svůj 
volný čas věnuji hlavně rodině, sportu a trénování našich malých vacovských fotbalových 
nadějí. Pokud naleznu ještě nějaké volno, rád pomáhám manželce se zvelebováním 
našeho domu a zahrady.  
 Vážení občané Vacovska, nové zastupitelstvo v čele s novým starostou obce 
nastupuje po velice úspěšné éře pana starosty Miroslava Roučky, který zastával tuto 
funkci plných 20 let. Vím, že navázat na již vykonanou práci nebude snadné, ale 
s pokorou přijímáme nové výzvy a budeme své funkce vykonávat, jak nejlépe dovedeme. 
Budeme dbát na rozvoj všech čás! obce a společně budeme ch!t z Vacovska udělat 
ideální místo pro život nás všech. 

Váš nový starosta, Fran�šek Čtvrtník, DiS. 
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Upozornění  

Z obecního úřadu 

Dne 18. 10. 2022 proběhlo ustavující zasedání nově 
zvoleného Zastupitelstva obce Vacov na funkční období 
2022 až 2026. Zasedání až do zvolení nového starosty řídil 
pan Miroslav Blahout, nejstarší člen 
zastupitelstva. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo 
svoláno v souladu s platnou legislativou a žádný návrh na 
neplatnost voleb nebyl podán. Přítomno bylo 14 zvolených 
zastupitelů. 

Zastupitelé poté schválili přednesený návrh 
programu jednání a zprávu o výsledcích voleb. Na funkci  
starosty strany navrhly jen jednoho kandidáta  Františka 
Čtvrtníka, DiS. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Veřejným hlasováním byl zvolen starosta 13 
hlasy, 1 se zdržel. 

 Následovala volba místostarosty.  Na funkci 
neuvolněného místostarosty obce byla navržena pouze 
jedna kandidátka – Ing. Veronika Šťastná. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Veřejným hlasováním byla 
zvolena místostarostka 13 hlasy, 1 se zdržel. 

Dalším bodem byla volba třech členů rady obce. 
Nominováni a následně zvoleni byli Miroslav Blahout, Ing. 
Zdeněk Novák a Mgr. Pavlína Kopáčiková. 

Dále starosta informoval o povinnosti zřídit 
kontrolní a finanční výbor. Navrhl tyto výbory tříčlenné. Na 
funkci předsedy finančního výboru obce byl navržen Martin 
Moutelík. Na funkci členů finančního výboru obce – Radek 
Ptáček a Ing. Marie Roučková. Na funkci předsedy 
kontrolního výboru obce byl navržen MVDr. Michal Roučka, 

na členy Dr. Jan Šťastný, MBA a Pavla Valtová. Zastupitelstvo 
obce všechny tyto návrhy schválilo. 

Závěrem starosta František Čtvrtník poblahopřál 
všem zastupitelům k jejich zvolení a srdečně přivítal čtyři 
nově zvolené členy do samosprávy obce. Poděkoval zároveň 
končícímu starostovi obce panu Miroslavu Roučkovi a 
končícímu místostarostovi obce panu Františkovi Hůlemu za 
jejich mnohaletou práci pro obec Vacov. Poděkování patřilo i 
ostatním bývalým zastupitelům, kteří již v tomto funkčním 
období dále nepokračují. Zároveň poděkoval všem zvoleným 
zastupitelům za jejich projevenou důvěru a vyjádřil 
přesvědčení, že nově zvolené zastupitelstvo je zárukou 
pokračování skvělé spolupráce ve vedení obce, které 
zároveň přispěje k dalšímu jejímu rozvoji. 
 Dále poděkoval všem občanům, kteří přišli k volbám a 
vyslovili tak podporu nově zvolenému zastupitelstvu v 
okamžiku, kdy končí velice úspěšná éra pod vedením pana 
starosty Miroslava Roučky. Pan starosta přislíbil za všechny 
nově zvolené zastupitele, že se budou společně snažit 
vytvářet z Vacova co nejpříjemnější místo pro život našich 
občanů. 
 V diskuzi vystoupil i bývalý starosta Miroslav Roučka. 
Krátce zhodno<l svou mnohaletou práci pro obec, popřál 
novému zastupitelstvu a hlavně starostovi hodně sil, pevné 
nervy a mnoho úspěchů v nadcházející nelehké práci.  
 

Pavla Valtová 

  
 Provozní doba pošty Partner ve Vacově: 

 
 Pondělí  7.30 - 11.30  12.00 - 17.00 
 Úterý   7.30 - 11.30  12.00 - 16.00 
 Středa   7.30 - 11.30  12.00 - 17.00 
 Čtvrtek  7.30 - 12.30  
 Pátek   7.30 - 11.30  12.00 - 14.30 
 

Nové telefonní číslo pošty Partner ve Vacově: 776 128 514 
 

Od 6. 11. 2022 byla pobočka pošty Partner přestěhována do nově zrekonstruovaných 
prostor, které se nacházejí vlevo od hlavního vchodu. 

Správa hřbitova 
Žádáme majitele hrobů na hřbitově ve Vacově,  
kterým letos končí nájemní smlouva na hrob,  

aby se laskavě dostavili do kanceláře OÚ  
v úředních hodinách  (pí Blatná)  

k podpisu prodloužení této smlouvy. 
Jana Blatná 

Datové schránky 
 Od 1.1.2023 na základě změny zákona automa<cky získají 

datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající 
právnické osoby. Přístupové údaje obdržíte doporučeným 
dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. 

Datovou schránku si také můžete založit již nyní sami.  
Více informací naleznete na webových stránkách 

www.chcidatovku.cz 
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Podzim láká do lesa 

 Na pohádkovou cestu lesem se první zářijovou sobotu 
vydalo v doprovodu dospělých 126 děvčat a chlapců. Na 
startu ve Vlkonicích dostali úkolový list a šli po vyznačené 
trase vstříc zážitkům. 
 První zastavení bylo u hastrmanů před vstupem do 
lesa. Trpěliví rybáři si z jejich rybníka vylovili kapříka. V lese 
se na jednotlivých stanoviš*ch mohli potkat s Patem a 
Matem, myslivci i ry*ři. Museli splnit alespoň jeden ze 

zadaných vědomostních nebo prak.ckých úkolů. U slonů si 
procvičili chůzi po laně a hod na cíl. 
 Letos poprvé se v našem lese objevili Asterix a Obelix, 
krásná Kleopatra, Římanka či anglická královna. Dě. musely 
kromě jiných úkolů ochutnat nápoj poznání a poté prokázat 
znalos. o Anglii. O tom, že čarodějnice opravdu existují, se 
přesvědčily na poslední zastávce. Čarodějnická hůlka jim 
pomohla vyčarovat „poklady“ ukryté v košíku, někteří si 
vyzkoušeli létání na koště.. Z jejich cukrárny ochutnali 
linecké netopýry a domácí jablečný závin. 
 Do cíle dorazily dě. s úsměvem na tváři. Úkolový list 
měly zcela popsaný, proto si zasloužily pohoštění a pozornost 
od sponzorů. 
 Celé odpoledne až do pozdního večera se na louce u 
rybníčku holkám i klukům věnovali Roučovi z  Přečína. 
Ochotně je vozili na koních. Hlasitý dětský smích se rozléhal 
po vsi, když Fran.šek s koňmi táhl kočár plný dě*. 
 Příjemné podzimní počasí vydrželo až do setmění, 
proto se mohli všichni společně bavit. 
 Na příš* setkání s vámi všemi se těší 

parta Vlkoňáků 

Ze spolkové činnosti 

A Masaryk přijel ... 
 
 V podvečer Dne vzniku 
samostatného československého státu 
jsme uspořádali lampionový průvod. 
Náš původní záměr byl seznámit naše 
nejmladší hasiče s významem tohoto 
svátku. 

 Protože se ale sešla parta 
nadšenců a každý z nich přispěl 
nějakým nápadem, jak akci oboha.t, 
rozhodli jsme se pozvat širokou 
veřejnost.  
 Příslib příjezdu Masaryka udělal 
své a my jsme od hasičárny vypravili 
průvod čítající téměř 300 účastníků. 
Pro zdůraznění významu tohoto svátku 
jsme dětem připnuli českou trikolóru. 
Na bezpečnost provozu během 
průvodu dohlíželi naši mladí hasiči. 
Zájem o tuto akci násobně předčil naše 
očekávání, což nás samozřejmě velmi 
potěšilo. Děkujeme, že jste přišli. 
 Několik zkoušek, pečlivá 
příprava kostýmů a rekvizit a páteční 

sváteční večer mohl začít. Od hasičárny 
jsme vyrazili směrem k autobusovému 
nádraží a odtud kolem mateřské školy 
jsme došli k lípě Republiky, kde nás 
čekala průvodkyně Kateřina Smilová, 
která nám v krátkos.  připomněla, jak 
to tenkrát bylo. Poté již z dálky zazářila 
světla a sytý zvuk motoru ohlásil příjezd 
prezidentského vozidla Praga Alfa. Jako 
první vystoupil z vozu člen ochranky 
prezidenta a ujis.l se o bezpečnos. 
prostoru. Poté osobní řidič pan Václavík 
otevřel dveře a z vozu vystoupil 
tolik očekávaný Tomáš Garrigue 
Masaryk  s   krásnou  dcerou     Alicí. 
Po tradičním přivítání chlebem a solí 
vykročil po červeném koberci k lípě 
Republiky, kde po položení  věnce 
setrval chvíli v .ché vzpomínce. 
Nejedno oko se zalesklo doje*m při 
pohledu na prezidenta Masaryka 

vzdávajícího poctu československé 
státní hymně. Pan prezident si před 

svým odchodem s.skl pravici s pány 
starosty, odstupujícím Miroslavem 
Roučkou a nově zvoleným Fran.škem 

Čtvrtníkem. Po krátké promluvě k 
přítomným dětem jsme se s panem 
prezidentem rozloučili jeho oblíbenou 
písní Ach synku, synku. Potěšilo nás, že 
se ke zpěvu pořádajících postupně 
přidaly další hlasy. Z výrazu prezidenta 
bylo zřejmé, že ho píseň a návštěva 
Vacova potěšila. Všechno ale jednou 
končí a nezbývalo než zamávat na 
rozloučenou. 
 Přestože byl neobvykle teplý 
večer, pozvali jsme přítomné dě. na čaj 
a jejich doprovod na svařák, které pro 
účastníky průvodu sponzorsky připravil 
nový provozovatel místní restaurace, za 
což mu *mto děkujeme.  
 Velké  poděkování  patří  všem, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci 
návštěvy T. G. Masaryka.                                                                              
 

Za SDH Vacov  Dana Makasová 
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Ze života v obci 

Houbařský víkend na Javorníku 2022 
  
 Javornický rozvojový spolek ve spolupráci s Českou 
mykologickou společnos* (ČMS) a hotelem Krásná vyhlídka 
uspořádal v termínu 9. – 11. 9. 2022 pátý ročník 
houbařského víkendu na Javorníku na Šumavě. V porovnání 
s lety minulými, kdy houby rostly málo, nerostly vůbec, 
nebo rostly, ale nesmělo se na ně chodit, byl letošní ročník 
vskutku úspěšný a léta strádání se nám plně vynahradila. 
V expozici bylo k vidění 308 druhů hub od běžných po 
vzácné (zákonem chráněné houby pochopitelně 
vystavovány nebyly, byť v daný termín alespoň některé 
poměrně hojně rostly).  Větší část druhů pocházela z okolí 
Javorníka, nicméně pro zpestření jsme dovezli i řadu druhů, 
které v okolí Javorníka nerostou, neboť mají jiné ekologické 
nároky. K vidění tedy byly i houby z Polabí, z Prahy, z okolí 
Dobříše, Strakonic či z hrází rybníků v okolí Českých 
Budějovic. K zajímavějším druhům patřily například ryzec 
honosný, muchomůrka drsná, liška Friesova a voskovka 
Berkeleyova. Návštěvníky ovšem pochopitelně nejvíce 
oslovila bohatá expozice hřibovitých hub, která včetně 
klouzků a křemenáčů čítala úctyhodných 49 druhů. Povedlo 
se nalézt i většinu nejedlých a jedovatých „barevných 
hřibů“, takže návštěvníci výstavy si mohli na místě 
prohlédnout rozdíly mezi těmito hřiby a jedlými barevnými 
hřiby – tedy hřibem kovářem, kolodějem a polosíťkovaným.  
Pro řadu návštěvníků bylo novinkou, že existují jedovaté 
bedly, které byly v expozici zastoupeny mimo jiné bedlou 
zahradní. Všichni pak obdivovali doslova monstrózní 
plodnici pýchavky obrovské. 
 V průběhu sobotní vycházky, které se zúčastnilo více 
než 20 lidí, jsme navš*vili blízkou kyselou smrčinu 
s vtroušenými buky, modříny, jedlemi, břízami a borovicemi.  
V průběhu vycházky jsme nalezli mnoho desítek druhů 
převážně běžných hub, které lze na lokalitě tohoto typu 
očekávat. Výkladu o nalezených houbách v terénu se ujal 
RNDr. Jan Wipler, informace o hřibovitých houbách doplnil 
Lubomír Opat a díky přítomnos. Bc. Aleše Jirsy mohli 
zájemci vidět i některé zástupce hub va.čkovitých.  
 Součás* víkendového programu byly i soutěže – 
poznávací soutěž pro dě. a soutěž o Miss hřib. Poznávací 
soutěže se zúčastnilo více než 10 dě*, převážně 
předškolního a mladšího školního věku a nutno říci, že se 
snažily. Do soutěže o Miss hřib se přihlásilo 11 soutěžících, 
což bylo vzhledem k opravdu masivnímu růstu hřibů 
smrkových překvapivě málo. Hlavní cenu – „rybičku na 
houby“ – si odnesla Eliška Soukupová, jejíž hříbek (Boletus 

edulis) byl návštěvníky vyhodnocen jako nejkrásnější.  
 Na přípravě expozice se podíleli Lubomír Opat (ČMS), 
RNDr. Jan Wipler (MK Broumov), Jiří Souček (MK 
Jihočeského muzea), Bc. Aleš Jirsa (MK Jihočeského muzea), 
MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. (ČMS), Lenka Suková, 
Miroslav Suk, Mar.n Hodina a Ing. Jaroslav Vlček (ČMS). 
Celkově nám letos podmínky přály a věříme, že další ročník 
bude ještě úspěšnější. 

 

 

Za organizátory a s přáním „Ať rostou“! 

Markéta Vlčková 
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Září a říjen v ZŠ a MŠ Vacov 

 Školní rok se v základní škole Vacov rozběhl velmi 
rychle. Školu navštěvuje 179 žáků a v průběhu září a října 
pro ně byla uspořádána celá řada akcí. Druháci a třeťáci jezdí 
na výuku plavání. Při výuce českého jazyka navštěvují žáci 
knihovnu, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje.  
 Pro všechny žáky školy byl uspořádán projektový den 
se skutečnými paleontology. V průběhu dne žáci odkrývali 

třímetrovou dinosauří kostru, vytvářeli vlastní odlitek 
vyhynulého živočicha a dozvěděli se spoustu informací. 
Starší žáci se zúčastnili „Burzy škol“ ve Vimperku. 
Pokračujeme také ve spolupráci s NP Šumava a díky této 
spolupráci se uskutečnily dva projektové dny: „Houby“ pro 
žáky 3. třídy a „Tajemství šumavských skřítků“ pro žáky 2. 
třídy. Žáci deváté třídy se vypravili na exkurzi do pekárny. 
Osmáci navš*vili Střední průmyslovou školu ve Volyni, kde 
se odehrával „Den s obnovitelnými zdroji“. Žáci se mohli 
účastnit také dvou soutěží: Přírodovědný klokan a 
Pythagoriáda. Pro starší žáky byla připravena beseda na 
téma Evropské unie. Ve spolupráci s Českým červeným 
křížem se ve škole odehrála akce pro veřejnost „Den 
prevence a zdraví“. Na konci října realizovali žáci druhého 
stupně projektový den se Zátopkem a na stupni prvním jsme 
běželi na Sněžku (po schodech).  V rámci činnos. školní 
družiny absolvovali žáci divadelní představení, ukázky 
dravých ptáků a výlet do vlčího výběhu u Srní. 
 V průběhu září a října byly hojně využívány všechny 
prostory školy, včetně nových učeben v podkroví. Počítačová 
učebna je využívána nejen pro výuku informa.ky, ale i 
v ostatních předmětech. V nové laboratoři se 
mikroskopovalo a dělaly chemické pokusy. Výuka probíhá 

také v nové přírodovědné učebně. Pro podporu čtenářství 
navštěvují žáci školní knihovnu s čítárnou. Výuka probíhala 
také ve školní kuchyňce i v dílnách. Všechny prostory školy 
se snažíme využívat ke spokojenos. žáků i učitelů. 
 Mateřskou školu Vacov navštěvuje téměř 70 dě- a 
září se odehrávalo zejména v rytmu adaptace. I ve školce se 
ale odehrálo několik akcí. Na zahradě se dě. zapojily do 
divadelního představení. Předškoláci si vyráběli a pouštěli 
draka. MŠ Vacov spolupracuje s komunitním centrem Čkyně 
a v rámci této spolupráce se podařilo uspořádat dva výlety 
do jedlého parku a minizoo Pastvina u Sušice a také ve třídě 
drátkovali a korálkovali s lektorkou. Ve spolupráci s SDH 
Vacov navš*vily dě. hasičskou zbrojnici a měly možnost si 
osahat a vyzkoušet vybavení a techniku. V říjnu také 
proběhla ve školce logopedická depistáž, neboli odborné 
vyšetření vývoje řeči. 

Mgr. Jakub Vilánek, zástupce ředitele 

 
 

Pobočka ZUŠ Vimperk ve Vacově 
 

 I ve školním roce 2022/2023 dojíždí učitelé ZUŠ 
Vimperk vyučovat na pobočku do Vacova. Celkem 24 žáků se 
zde učí hrát na klavír, elektronické klávesy, zobcovou flétnu, 
příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a nově i na fagot. 
Své umění mladí muzikan. letos poprvé předvedou na 
Adventním koncertě, který se bude konat 30. 11. od 17.00 
hod. v místním obecním sále. 
                Stále více žáků z Vacova, kteří hrají na dechové 
nástroje, se zapojuje do dechového orchestru, který působí 
v ZUŠ Vimperk. Tito hudebníci se zúčastní akcí, které 
dechový orchestr těsně před Vánocemi pořádá. V pondělí 
12.12. se uskuteční 3 koncerty, které navš*ví žáci základních 
škol a gymnázia z Vimperka. V sobotu 17.12. a v neděli 
18.12. si můžete dechový orchestr poslechnout na 
tradičních Adventních koncertech. Oba koncerty se 
uskuteční v MěKS Vimperk od 16.00 hod. Předprodej lístků 
na obě akce bude zahájen 1.12. online na stránkách 
kulturavimperk.cz nebo přímo osobně v Městském 
kulturním středisku Vimperk. Přijďte si poslechnout naše 
žáky, Vaše dě3, na připravované koncerty a zpříjemnit si 
tak předvánoční čas. Všechny srdečně zveme.   

        
  Petra Vališová 

  Ze školy 

Školní bazar 

ZŠ a MŠ Vacov pořádá  
v týdnu od 28. listopadu do 2. prosince 2022  

ve společenské místnos. obecního domu na náměs* ve Vacově 
"Bazar zimní sportovní výbavy"  

pro dě. i dospělé (lyže, brusle, snowboardy, boby, hokejová výstroj...).  
Podrobné informace najdete na stránkách školy. 



 
 

 

Tělovýchovný spolek Javorník Vás zve na 
KARETNÍ TURNAJ V KAČABĚ 

v sobotu 26. listopadu 2022 od 13:00 hod. 
v salónku hotelu Krásná vyhlídka. Startovné 100,- Kč. 

***** 

Obec Vacov zve na příjemný páteční podvečer  
25. 11. 2022 od 18.00 hod. v salonku restaurace U Kostela spojený s  

VÝROBOU ADVENTNÍCH VĚNCŮ. 
Materiál na výrobu bude zajištěn (mimo svíček).  

Registrace na tel. čísle 607 515 696 Pavla Čtvrtníková. 

***** 
Obec Vacov, ZŠ a MŠ Vacov a Farní společenství Vacov srdečně zvou na  

1. ADVENTNÍ NEDĚLI   
27. 11. 2022 na náměstí ve Vacově. 

16.00 hod. Jarmark výrobků žáků ZŠ  a MŠ Vacov  ve společenské  
         místnosti obecního domu na náměstí. 
17.30 hod. Příjezd paní Zimy a rozsvícení vánočního stromu. 
18.30 hod. Adventní koncert skupiny Black Ladies  v kostele sv. Mikuláše. 

***** 
ZUŠ Vimperk, pobočka Vacov srdečně zve na 

ADVENTNÍ KONCERT 
v úterý 30. 11. 2022 od 17.00 hod. v obecním sále ve Vacově.  

***** 
 Nadační Fond Karla Klostermanna zve na tradiční  
LUCIE A ROZSVÍCENÍ BETLÉMU NA JAVORNÍKU 

v sobotu 10. prosince 2022 od 19:00. 

***** 
SDH Javorník již tradičně srdečně zve na 
ADVENTNÍ TROUBENÍ NA JAVORNÍKU 

17. 12. 2022 od 17.00 hodin. u kapličky sv. Antonína. 
Účinkují Žesťový kvartet Otavanka a komorní sbor Rose[a ze Čkyně. 

***** 

Obec Vacov 
uvede Divadelní společnost Háta v komedii 

KAKTUSOVÝ KVĚT. 
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 

V sobotu 17. 12. 2022 od 19.00 hod., obecní sál Vacov. 
Vstupné 450,- Kč. 

Rezervace vstupenek v obecní knihovně, 388 431 270 - Pavla Valtová. 

***** 

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, zahájení turnaje v 10.00 hod. Více na 

www.javorniksumava.cz.  
a 

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ A NOVOROČNÍ  VÝSTUP 
dne 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 

 na rozhlednu Karla Klostermanna na Javorníku.   
K poslechu zahrají Šumavš* kozáci 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. 
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Nové knihy 
 

Novák Zdeněk  
Historie fotbalu na Vacově 1950
-2019  
Grünig Michaela  
Rodinný hotel. Nový začátek 
Rodinný hotel. Bouřlivá doba 
Börjlind Cilla 
Milosrdný samaritán 
Tře* hlas  
Coates Darcy 
Šepot v mlze  
Regan Lisa  
Pohřbené kos.  
Kultánová Zuzana 
Zpíváš, jako bys plakala  
Brown Dan 
Andělé a démoni  
Tomeš Pavel 
Až na ten konec dobrý  
Wilková ScarleW  
Až uvidíš moře  
Dán Dominik 
Studna  
Körnerová Hana Marie 
Druhý břeh 
Dlouhá cesta  
Švec Pavel 
Akce Kvilda: Příběh převaděče, 
který se před StB deset let 
ukrýval ve skříni  
Cunningham Michael 
Tělo a krev  
 

Pro dě3 
 

Mar-nek Zdeněk  
O zvířátkách a jiné příběhy  
Š-plová Ljuba 
Jak se chodí do pohádky se 
Čtyřlístkem 
Tetourová Marie  
Malované čtení: Veselé bajky  
Malované čtení: Co mě čeká, 
než vyrostu 
Francová Veronika 
Nalezená srnčata  
Walliams David 
Operace Banány  
Příšerná teta 
Jelínková Hanka 
Pilníček pro tvůj jazýček  

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 září a říjnu oslavili  významné výročí a od obce Vacov obdrželi 

dárkový balíček s blahopřáním �to občané:  

Vlasta Pšeničková, Václav Půbal, Blažena Caisová, Ludmila Kůsová, Marie 
Vinterová, Marie Gruberová, Hedvika Kůsová, Josef Kaskoun, Marie Vítovcová, 
Ludmila Hrošová, Eva Mourková, Karel Vlček, Věra Škopková, Věra Matoušová, 

Helena Zlochová, Věra Václavíková, Jiřina Albrechtová, Jan Menšík  
a Čestmír Jílek. 

 
Poděkování  

 
Děkuji všem příbuzným, známým a členům MS Benešova Hora, kteří se přišli 

rozloučit dne 19. 9. 2022 s panem Václavem Voldřichem.  
 

Za pozůstalé Karolína Voldřichová 

 
Uctění památky 

I letos jsme ve Vacově pokračovali v tradici. Ke Dni vzniku samostatného 
československého státu  místostarostka obce Ing. Veronika Šťastná spolu s 

knihovnicí Pavlou Valtovou položily kvěGny a zapálily svíčku u osmi památníků 
obětem I. a II. světové války v obci. 

 
Pavla Valtová  

Chovatelův dvorek 

Nejenom v Čechách, 
ale i na Moravě jsou 
šlechtěna zajímavá 
plemena holubů, 
která patří mezi naše 

národní plemena. My si v tomto 
příspěvku přiblížíme brněnského 

voláče. Brněnský voláč je plemeno 
holuba domácího chované pro 
okrasný chov a výstavy. Je to 
nejznámější a nejrozšířenější 
plemeno vysokonohého voláče, 
který je chovaný po celém světě. 
 Je nejmenším plemenem 
vysokonohého voláče, celková délka 
těla ptáka se pohybuje kolem 37 cm. 
Je nápadný svými  tělesnými tvary. Je 
velice š!hlý se vzpřímeným postojem 
a dlouhými, rovnými a rovnoběžnými 

běháky. Vzdálenost mezi kolenním 
kloubem a koncem prostředního 
prstu činí asi 17 cm. Běháky i prsty 
jsou neopeřené. Holub chodí po 
špičkách prstů. U brněnského voláče 
se cení jemná konsGtuce a co 
nejdrobnější a nejš!hlejší postava. 

Prodloužená linie nohou by měla 
procházet okem zvířete. Krk ptáka je 
dlouhý a poněkud nazad nesený, což 
vytváří prostor pro velké kulovité 
vole. To by však mělo být v dolní 
čásG podvázané, hruď je útlá a kýl 
hrudní kosG je viditelný. Křídla jsou 
dlouhá, vysoko nasazená a ruční 
letky se nad ocasem kříží. Záda jsou 
jemná a ocas je poměrně dlouhý. 
Hlava, zobák, oko i obočnice se 
tvarem neliší od divokého holuba 
skalního a jejich barva odpovídá 
barvě opeření. Brněnský voláč se 
chová v mnoha barevných a 
kresebných rázech.  

Jaroslav Kubát 
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Inzerce 

Kam se poděly lavičky 

 Několik let stála lavička pod 
lípou vedle křížku, když se jde od 
Foltýnů dozadu směrem na Sušinu. 
Sloužila spoustě lidem. Sedávali na 
ní turisté, randila tam omladina a 
odpočívaly na ní babči, když byly na 
procházce. Byl odtud pěkný pohled 
do kraje, na Rohanov a Javorník.  A 
letos na jaře lavička zmizela. Půjčil 
si ji někdo (nebo snad ukradl)? Už 
se tam neobjevila.  
 Jinou lavičku udělal pan 
Viktor a postavil ji nezištně k polní 
cestě, po které se jde od Peckova 

k Mladíkovu. Zase se i tam 
zastavovaly a odpočívaly babči, 
sedávali tam houbaři a všichni se 
kochali pěkným pohledem. Lavička 
na tomto místě nevydržela ani dva 
měsíce. Zase si ji někdo půjčil (nebo 
ukradl)? Žijí snad mezi námi ve 
Vacově kradeníci? Doufáme, že ne. 
Snad už obě lavičky svým 
současným „majitelům“ posloužily a 
oni je  vrá! na místo, aby zase 
sloužily všem.  

 
Šochmanovi Peckov 

 

Obdobný osud potkal i lavičku, 

kterou do parčíku na křižovatce u 

paneláku instalovala obec Vacov. 

Lavičky tam byly dvě. Od srpna je 

tam již jen jedna. Ani tady nebyl 

viděn někdo, kdo lavičku odváží??? 

• Koupím garsoniéru zde v okolí. 
 

• Prodám byt v Nezamyslicích u obce Rabí, 2 + 1,  59 
m², vlastní garáž, sklep a malý pozemek. Ve výborném 
stavu, po celkové rekonstrukci. 

 Info na tel. 775 180 531. 

 

Pstruhařství Mlýny v Žáru otevřelo pro své zákazníky novou podnikovou prodejnu, kde je 

možné zakoupit kromě ryb také rybí výrobky či jiné kvalitní produkty. Zároveň všechny zveme 

na předvánoční prodej kaprů a dalších sladkovodních ryb. Objednávky přijímáme 

prostřednictvím  e-mailu objednavka@pstruharstvi.cz nebo na tel. 603 888 542. 


