
Srpen v dějinách věků 
 

16.8.1619 zemřel český a římský král Václav IV., syn Karla IV. a jeho třetí 
manželky Anny Svídnické. 
 

26.8.1789 přijalo francouzské ústavodárné shromáždění Deklaraci práv člověka 
a občana, jejíchž 17 článků je dodnes základem demokratických ústav. Mezi 
hlavní zásady patřila rovnost všech lidí, svoboda slova a shromažďování. 
 

22.8.1864 uzavřelo šestnáct států ženevskou dohodu o zásadách zacházení s vo-
jáky raněnými na bojišti. Znakem nové organizace se stal rovnoramenný červe-
ný kříž v bílém poli. Zdravotnická organizace nazvaná Červený kříž vznikla    
z iniciativy Švýcara H. Dunanta. 
 

15.8.1914 byl formálně otevřen Panamský průplav. Poté, co francouzský     
investor pro finanční podvody zkrachoval, stavbu dokončily Spojené státy ame-
rické. 
 

2.8.1924 se uskutečnil 1. sportovní přenos Československého rozhlasu -     
zápas v boxu na Letné v Praze: František Růžička versus Rocky Night. Průběh 
utkání komentoval přímý účastník Jiří Hojer telefonicky a Adolf Dobrovolný 
opakoval jeho slova do mikrofonu v rozhlasovém studiu. 
 

13.8.1929 byl v pražském kině Lucerna uveden americký film Loď komedian-
tů - první zvukový film promítaný v Československu. 
 

27.8.1939 vzlétlo ke zkušebnímu letu první tryskové letadlo - Heikel He 178, 
k jehož konstrukci dal podnět průkopník letectví a kosmonautiky W. von Braun. 
 

4.8.1964 vstoupily Spojené státy americké do vietnamské války. 
 

15.8.1969 začal ve Woodstoku, na farmě nedaleko New Yorku, legendární 
rockový festival, na nějž dorazilo neuvěřitelné množství 500 000 fanoušků, aby 
zde shlédli rockové hvězdy Jimiho Hendrixe, Janis Joplinovou či Joe Cockera. 
 

17.8.1969 byl v USA poprvé promítán kultovní film Bezstarostná jízda (Easy 
Rider) o motorkářích, kteří se toulají Amerikou, s Dennisem Hopperem a Pete-
rem Fondou v hlavních rolích.  
 

8.8.1974 poprvé v historii USA americký prezident odstoupil ze svého     
úřadu. Richard Nixon se tak vyhnul potupnému odebrání úřadu pro jeho účast 
ve skandální aféře Watergate. 
 

11.8.1999 pozorovala většina obyvatel České republiky částečné zatmění 
Slunce. 

(z knihy Rok do kapsy) 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Odstávka vody 

27.8.2009 
 
• Bezproudí 

28.8.2009 
(viz str.3) 

 
• Když jediné,        

co člověku zůstalo, 
jsou vzpomínky,   
je moudré je       
vychutnat. 

          Hailey 
 
 



Z činnosti obecního úřadu 
 

Od vydání minulého zpravodaje zasedala rada obce dvakrát, a to 29.7 a 5.8.2009. Rada obce 
se na těchto jednáních zabývala: 
 
• Předloženým výstupem stavební komise týkajícím se výběru dodavatele na opravu 

hřbitovní zdi. Nejvýhodnější nabídku dodala firma Huko s.r.o Prachatice ve výši 
305.000 Kč. Na tuto akci se podařilo získat 50% dotaci v rámci Programu obnovy ven-
kova (POV). 

• Žádostí o předčasné ukončení nájemní smlouvy na užívání pozemku obce z důvodu 
prodeje nemovitosti v kú. Rohanov (bývalý občanský výbor). V návaznosti pak žádostí 
o pronájem tohoto pozemku novým majitelem uvedené nemovitosti. 

• Rozpočtovými změnami za měsíc červenec předloženými p. A.Máchovou. RO předlo-
žené změny schválila. 

• Žádostí hasičů SDH Benešova Hora o finanční pomoc v souvislosti s oslavami 110. vý-
ročí založení SDH Benešova Hora a 3. ročníkem noční soutěže požárních družstev dětí 
(Memoriál V. Maurice). RO schválila proplacení dechové hudby ve výši 5.000 Kč a 
proplacení faktur v souvislosti s těmito akcemi ve výši 8.000 Kč. 

• Starosta informoval RO o možnosti žádat o dotační prostředky na zhotovení bezdráto-
vého rozhlasu v rámci celé obce. RO schválila vyhotovení veškeré dokumentace k této 
záležitosti, včetně zpracování žádosti o dotaci do příslušného programu. 

• Výstupy stavební komise, které se týkaly zejména žádostí o prodej obecních pozemků. 
RO akceptovala návrhy stavební komise, které budou předloženy zastupitelstvu obce. 

• Starosta informoval RO o přípravě Vavřinecké pouti 2009. 
 

Další informace 
 
• Nadále probíhá výměna vytipovaných částí vodovodního řadu (dle projektu). Do 

30.9.2009 musí obec vyhotovit veškeré podklady v souvislosti s žádostí o proplacení vý-
dajů (dle dotační smlouvy) na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). 

 
• Dohotoven byl i chodník k panelovému domu, včetně nezbytného osvětlení. 
 
• V rámci průběžného zpracovávání žádostí do vyhlášených dotačních programů se po-

dařilo získat určité finanční prostředky, a to na : 
− nákup technického zařízení na OÚ v souvislosti s již zavedenou službou CzechPoint 
− kulturní akce v obci (grant KÚ JČ) 
− výměnu určitých poškozených dopravních značek na místních komunikacích (grant 

KÚ JČ). 
− na parkovou úpravu prostranství nad MŠ a panelákem a nákup techniky na údržbu ze-

leně (grant Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) 
Celkové náklady: 702.000 Kč. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům Benešova Hora, jmenovitě pak L. Jírovcovi a Zd. 
Mašláňovi za velmi dobrou přípravu oslav 110. výročí založení SDH Benešova Hora a stejně 
tak noční soutěže požárních družstev dětí. Obě tyto akce úspěšně reprezentovaly celou obec. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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Ve čtvrtek 27.8.2009  
od 13 - 17 hodin bude  

odstávka vody  
ve Vacově, Vlkonicích, 
Mi řeticích, Vrbici a Pec-

kově z důvodu  
rekonstrukce  

vodovodního řadu. 
 

BEZPROUDÍ 
 

Pátek 28.8.  od 8-10 hod. 
část obce Vacov napájená 

z TS Bytovky 
 

Pátek 28.8.  
od 11-13 hodin 

část obce Vacov napájená 
z TS Vacov Obec 

 
 

Z Memoriálu V. Maurice 
 

 
více fotek ve fotogalerii 
obce na www.vacov.cz 

Oslavy 110. výročí založení  

SDH Benešova Hora 

a  Memoriál Václava Maurice 
 
       1. srpna 2009 náš sbor oslavil 110. let od 
svého založení. Oslavu jsme počali slavnostním 
průvodem obcí, na jehož konci byl páterem Janouškem v místní kapli posvě-
cen nový prapor sboru. Děkujeme firmě STTEN  s.r.o. a majiteli firmy panu 
Janu Šťastnému za sponzorský dar na jeho zaplacení. 

Po přemístění na naši závodní dráhu byli oceněni 
někteří z členů sboru, vzácní hosté pronesli   
slavnostní projevy a oficiální oslava se pomalu 
dostávala do svého cíle. Následovaly ukázky sta-
ré hasičské techniky, přičemž se patří poděkovat 
hasičskému muzeu ve Stachách za zapůjčení  
historických stříkaček.    
S nástupem večera se začaly sjíždět sbory dětí, 

které byly natěšené na náš pověstný noční Memoriál Václava Maurice, konal 
se již třetí ročník. Sjelo se rekordních 22 družstev, z největší dálky k nám 
přijela družstva dětí z obcí Lipovec a Senetářov z okresu Blansko. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích, a to přípravka, mladší a starší. 
V kategorii přípravka si 1. místo odvezly děti z Dolan, v kategorii mladší   
vyhrálo družstvo dětí z Vacova a v kategorii starší si odvezlo první místo     
a putovní pohár družstvo dětí pod označením Šipoun C. 

Je naší milou povinností poděkovat lidem a fir-
mám, které podpořily naši noční soutěž: STTEN 
s.r.o., PEKÁRNA VACOV NOVY spol. s r.o., 
Obec Vacov, MIJA tisk Javorník, firma Alumis-
tr, Stekoservis, Sportbar RELAX Zadov, Šu-
mavský statek Nicov, firmě 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, Kemp Rohanov, p. 
Zdeněk Volf, p. Jan Horejš st., pí. Ivana Bubíková, p. Šťastný Pavel Přečín, 
p. František Reindl, p. Radim Albrecht, p. Josef Sova, p. Roman Mošna, p. 
Robert Herman a další. Jaroslavu a Dáše Bučkovým, Barboře a Jirkovi Laz-
nů a všem členům SDH Benešova Hora. 
         Tímto bychom chtěli poděkovat i všem, kdo se starali o hladký průběh 
oslav i této soutěže, a popřát si, aby se takto vydařená akce příštím rokem 
zopakovala. 

                                                     Za SDH Benešova Hora Jakub Vácha 

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 29 30     

září 2009 

 
 

FOTO 
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Opětné setkání po letech…. 
 
V sobotu 27. června 2009 se uskutečnilo již sedmé setkání bývalých žáků vacovské školy. Toto by-

lo organisováno u příležitosti výročí 70. narozenin dotyčných, prá-
vě v letošním roce. Účastníci srazu opustili školní lavice v roce 
1953 a část pak v roce 1954. Ti absolvovali tzv. JUK – jednoletý 
učební kurz. 
Setkání proběhlo z iniciativy jednoho ze žáků p. Josefa Vachla, 

známého z Vacovska z doby jeho působení coby „vodaře“. Ten zajistil tisk pozvánek, jejich roze-
slání, sál, květiny pro dámskou část srazu, ale též napečení sladkostí. V této činnosti mu pomáhali 
p. Marie Seberová a p. Stanislav Venclík. 
         Pan Vachel ve 14 hodin přivítal v obecním sále 36 účastníků setkání. 
Akce se zúčastnili i tři pozvaní, dosud žijící, tehdejší učitelé, a sice: p. Jo-
sef Matějka, jenž překročil 80 let života, dále p. Ludmila Chumová a Jan 
Chrástka. Účast na setkání přijal též starosta obce p. Miroslav Roučka. 
Po zahájení byla uctěna památka již 27 zemřelých spolužáků minutou ti-
cha. Poté se ujal slova starosta obce, který seznámil přítomné s rozvojem vacovského regionu a při-
lehlými obcemi, s dosud realisovanými akcemi, ale i s plány do příštích let. Toto bylo kladně hod-
noceno jak osobami žijícími v místě, tak i účastníky, kteří tráví svůj život v různých částech naší 
republiky. 
         Při nahlédnutí do adresáře registrujeme následující města s okolím: Vimperk, Strakonice, 
České Budějovice, Plzeň, Praha, Horní Slavkov a další. Najdeme též adresy v cizích zemích –   
Slovensko a Holandsko. Pan Vachel dále přečetl pozdravné dopisy od dvou spolužáků, kteří se 
z různých důvodů nemohli setkání zúčastnit. 
         Pak následovala bohatá slovní výměna zkušeností či zážitků v drobných hloučcích, zpestřená 
doprovodem harmoniky a zpěvem. 
         Dobrou náladu nepokazila ani bouřka, která se v této době přehnala nad Vacovem. Ve večer-
ních hodinách docházelo k postupnému loučení a odchodu jednotlivých účastníků. 
         Závěrečná část přítomných opouštěla sál kolem 22. hodiny s vyslovenou myšlenkou – na    
základě kladného hodnocení, zkusíme po čase zorganisovat další setkání. 

Stanislav Venclík 
 
 

Pouť ve Vacově  
 
         V neděli 9.srpna se konala tradiční pouť ve Vacově. Klienti  našeho domova -  Domeček    
Sociální pohoda o.p.s. z Javorníka se na tuto událost dopředu již velmi   
těšili. O to byla jejich radost ještě větší, když si celou pouťovou atmosféru 
mohli sami prožít. Nákupy, perníková srdíčka, stánky plné lákavých       
výrobků, šperků i příjemné hudby - to vše na naše klienty zapůsobilo tak 
silně, že se od té nádhery ani nemohli odpoutat. Odměnou jim bylo samo-
statné nakupování dárečků, které si sami mohli vybrat i koupit podle   
vlastního přání. Jejich nadšení i vyprávění o hezkých pouťových zážitcích 
přetrvává dodnes.  
         Jsme upřímně moc rádi, že nám všem přálo i počasí a mohli jsme si celý pouťový den prožít 
mezi občany Vacova a společně s nimi si vychutnat i prožít báječný pouťový den. 

                                                                                                               Hasáková Jana - vychovatelka 



Co je nového v Římskokatolické farnosti Vacov? 
 

         Možná, že někteří z čtenářů Vacovského zpravodaje zaregistro-
vali, že od 1.7. t.r. odešel z farnosti a tudíž i z fary dosavadní duchov-
ní správce P. Robert, Konrád Paruszewski, polský kněz. Důvodem 
jeho odchodu nebyl žádný „malér“, nebo prohřešek proti církevní  
kázni. Naopak. 
         Českobudějovická diecéze se potýká, podobně jako i ostatní   
diecéze v České republice, s nedostatkem kněží i trvalých jáhnů. Pro-
to dochází ke slučování farností a řešení této nelehké situace. Za této 
situace rozhodl po zvážení a pohovoru se zúčastněnými pan biskup 
Paďour o přeložení našeho vacovského pana faráře do Kasejovic 
(vikariát Nepomuk), kde bude mít opět tři farnosti. Dosavadní farnos-
ti, které Otec Robert spravoval, byly rozděleny mezi duchovní správu 
ve Čkyni a Vimperku. Fara ve Vacově tak osiřela a zůstala prázdná. 
Duchovní správou vacovské farnosti byl od 1.7.2009 pověřen          
P. Dr.Mgr. Jan Janoušek, který doposud spravoval farnost Čkyně, 
kde bydlí, Bohumilice, Lštění u Vimperka, Dobrš a k tomu nyní i 
Vacov. 

Mnozí mě již znají z dřívějška. Nejsem žádný mladíček. Mezi 
mnou a P. Robertem je rozdíl celé generace. Přesto, pokud mě Pán 
Bůh dá zdraví a sílu, bych chtěl svěřené úkoly plnit co nejlépe. 
         A proto se na Vás, především na farníky, ale i rodiče pokřtě-
ných i nepokřtěných dětí, obracím s prosbou. Prosím, přihlaste své 
školou povinné děti na výuku náboženství. Již za nedlouho zahájíme 
nový školní rok 2009/2010. Je třeba pamatovat i na duchovní rozvoj 
osobnosti. U pokřtěných by proto měla být přihláška na náboženství 
naprostou samozřejmostí. Ze strany vacovské školy žádné námitky 
proti výuce náboženství nejsou, ani dnes nehrozí, že děti  se nedosta-
nou kvůli náboženství na střední školy. Je to proto jen na vaší dobré 
vůli. Při křtu svatém jste slíbili před Bohem a církví, že své děti     
povedete k víře. Toto je jedna z příležitostí. Kdo by měl zájem,     
přihlaste se ve škole u svých třídních učitelů a my společně se školou 
zařídíme další. 
         Co se týče duchovní správy, bohoslužby ve farním kostele     
sv. Mikuláše ve Vacově bývají pravidelně ve středu v letním čase  
od 17.30 hod. Zimní období bude včas upřesněno. Nedělní boho-
služby se konají v 11.30 hod. Pokud byste potřebovali mluvit 
s duchovním, je možné vždy po bohoslužbě nebo telefonicky na čísle 
388 423 240 (v případě nepřítomnosti je záznamník). 
         Přeji všem čtenářům výborného Vacovského zpravodaje hezký 
zbytek prázdnin a ve zbývajících měsících roku ať Vás všechny   
provází Boží Láska a požehnání! 

P. Jan Janoušek 
vacovský administrátor 
384 81 Čkyně 51 
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Stanislav Komenda 

*1936 
profesor, básník a publicista 
 
Jsou lidé, s nimiž je 
potěšení se vítat - a jiní, se 
kterými je radost se loučit. 
 
Raději s přáteli v pekle  
než samotný v nebi. 
 
Pro dobré pití se vždycky 
kousek žízně najde. 
 
Je těžko uvěřitelné,  
že génius je na svět 
přiváděn stejnou 
technologií jako idiot. 
 
Dobré pověsti se dožíváme 
poté, co vymřeli pamětníci. 
 
Vyjádřeno ekonomickou 
terminologií je vlastně 
alkoholik dobrovolným 
plátcem nepřímé spotřební 
daně a stálým sponzorem 
lihovarnického průmyslu. 
 
I veřejný dům má své 
tajemství. 
 
Kdo se příliš bojí, že udělá 
chybu, neudělá nikdy nic. 
 
Až ti bude líto, že tě nikdo 
nemá rád, vzpomeň si, jak 
rádo by si to s tebou 
vyměnilo třeba takové kuře, 
které má rád kdekdo. 
 
Mají-li tu možnost, jsou 
okolnosti vždy nepříznivé. 
 
 
Pohádky se vymýšlejí 
proto, aby mohla 
spravedlnost alespoň někdy 
zvítězit. 
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Hlasujte pro TOP 12 
 
 
 
 

1 Alchymista - P. Coelho 
2 Babička - B. Němcová 
3 Co život dal a vzal -  

B. MacDonald 
4 Děti z Bullerbynu -  

A. Lindgren 
5 Egypťan Sinuhet -  

M. Waltari 
6 Harry Potter -  

J.K.Rowling 
7 Malý princ -  

A. de Saint-Exupéry 
8 Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války -  

J. Hašek 
9 Pán prstenů -  

J.R.R. Tolkien 
10 Rychlé šípy - J. Foglar 
11 Saturnin - Z. Jirotka 
12 Stmívání - S. Meyer 

 
Hlasovat  můžete  
ve vaší knihovně  

do 30.9.2009  
nebo na stránkách  

www.knihasrdce.cz 
 
 

 
 
 
 
 
V knihovně na prodej  

kniha   
Petra Luniaczka:  

Putování za jihočeskou 
lidovou architekturou.  
Na 126 stránkách je po-
psáno 36 výletů po jiho-
českém kraji včetně  

Vacovska, Česticka … 
Cena 100,- Kč 

Pozvánky na akce: 
 

Komise kultury při OÚ Zdíkov pořádá zájezd  
Termální lázně Bad Füssing I a II v sobotu 26.9.2009.  

Odjezd autobusu v 7,30 hod. AN Zdíkov.  
Cena 570,- Kč, úhrada nejpozději do 1.9.2009.  
Přihlášky vč. úhrady : OÚ Zdíkov p. Caisová. 

 
*** 

 
Výstava fotografií Mgr. Petra Luniaczka  

„Jiho česká lidová architektura“  pokračuje do 18.9.2009  
na OÚ Vacov. 

 
 

Vavřinecká pouť 
 
         Letošní Vavřinecká pouť ve Vacově probíhala pod-
le již tradičního scénáře a také počasí velmi přálo. Celý 
víkend bylo slunečno a teplo. 
         Ze sobotního programu si vybral každý dle svého   - 
sportovní utkání, přírodní kuželník ve Vlkonicích,      
pouťové atrakce a večer oblíbená zábava na náměstí se 
skupinou Renesance. Novinkou byla ohňová show v po-
dání skupiny  Berit z Vimperka. Tato atraktivní podívaná 
v noční tmě přilákala i mnoho rodičů s dětmi, které tento-
krát měly pozdější večerku. A pak už se zase tančilo, povídalo se známými a 
celkově užívalo večera a noci. 

Neděle byla zaměřena více slavnostně. Dopoledne verni-
sáž výstavy Mgr. Petra Luniaczka „Jihočeská lidová archi-
tektura“. Úvodní slovo samotného autora a  Mgr. Pavla 
Fencla, ředitele Prachatického muzea, doprovázela hudeb-
ní produkce, bylo připraveno i malé občerstvení, které   
věnovalo Řeznictví Švehlovi a Obec Vacov. Na náměstí 
předvedla své umění dechová kapela,  odpolední vystoupe-
ní oblíbené country skupiny Vodáci ze Lhenic vystřídali 
harmonikáři, kteří hráli známé skladby až do podvečerních 
hodin. Pro sportovní fanoušky nechyběl ani odpolední   
fotbalový zápas. Samozřejmostí byli stánky, občerstvení    
i pouťové atrakce. Prostě vše, co k pouti patří. Návštěvníci 

společenského a kulturního  víkendu odcházeli spokojeni. 
         Starosta obce tímto děkuje  p. J. Blatné, M. Molitorovi a hasičům Va-
cov za organizační obslužnost            při Vavřinecké pouti. 
 
více fotek ve fotogalerii obce na www.vacov.cz 
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Společenská kronika 
 

V měsíci červenci  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 

 
Václav Bouda              Lhota nad Roh.            70 let 
Božena Boudová         Vlkonice                      70 let 
Marie Němcová           Benešova Hora            70 let 
Josef Zloch                  Miřetice                       75 let 
Václav Mužík              Čábuze                        75 let 
Rudolf Vaněk              Javorník                       75 let 
František Vondrášek   Vlkonice                      80 let 
Anna Panošová            Rohanov                      83 let 
Jarmila Mašková         Lhota nad Roh.            87 let 
Vlasta Vozobulová      Benešova Hora            87 let 
Anna Ševčíková          DD Kůsov                   90 let 
Anna Chumová           DD Strakonice             92 let 

 
*** 

 

Obyvatelé paneláku děkují obecnímu úřadu za výstavbu chodníku, 
který určitě přinese bezpečnou chůzi i ostatním občanům. 

 

Oznámení 
 

         Triatlon Klub Klatovy pořádá dne 29.8. 2009 16. ročník silničního 
cyklomaratonu Author Král Šumavy . V letošním roce máme nové trasy 
100, 150, 200 a 250 km. Trasy jsou značeny přenosným značením, které po 
projetí závodníků uklízíme. Závod se jede za běžného silničního provozu a 
na důležitých křižovatkách a odbočkách budou naši pořadatelé. Vaším 
městem budeme projíždět od 13.00 asi do 16.30 hod. Přijedeme od Ro-
hanova, hned za autobusovým nádražím doleva a znovu doleva směrem na 
Vrbici. Podrobnosti na www.authorkralsumavy.cz . 
         Děkuji za Váš kladný přístup k našemu extrémnímu závodu a za vaši 
pomoc. 
Za Triatlon Klub Klatovy ředitel závodu František Šrait. 
                                                                 Tel.: 602 106 300 
                                                                 E – mail: f.srait@centrum.cz 
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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. 

INZERCE 
 
• Nabízím zemní a bourací práce. Jan Kříž, Benešova Hora 11. www.prace-bagrem.cz. Tel. 603 

785 238. 
• Rodina s velkým psem hledá pronájem v okolí Vac., Čes., Stach. Do 3500 Kč. Tel. 605 782 510. 
• Firma Bachl, spol. s r.o., závod Bohumilice přijme do hlavního pracovního poměru - operátory 

strojů na výrobu a potisk PE fólií. Jedná se o vícesměnný provoz. Kontaktní osoba: Jaroslav Ho-
rák mob. 602 134 737. 

• Pronajmu k podnikání 2 místnosti ve Vacově čp. 22 ke dni 15.10.09. Nyní trafika pí. Kárové. 
Děkuji za nabídku. Telefon 732 485 070. 

 



 
Fotbalové soustředění 

 
Je pondělí ráno, v uších nám ještě doznívá hudba od pouťových atrakcí 
a nejmladší fotbalisté se schází na hřišti, aby společně vyrazili na 
prázdninové soustředění do Soběšic. 
Každý den na ně čekají dva tréninky pod vedením trenérů Standy Ma-
choldy a Gusty Bujoka. Kromě fotbalu vyjíždějí na kolech, chodí na 
procházky po okolí, hrají společenské hry. Ve 
středu mají odpočinkový den v podobě zájez-
du do bazénu v Horažďovicích a po obědě do 
sídla „Pohádkové Šumavy“ Mlázovy u Kolin-

ce. Je čtvrtek večer a přijíždějí rodiče se spoustou dobrot, pamlsků, na-
nuků a fotbalovým dortem na rozlučkový večírek. Vyhlašuje se nejlépe 
uklizený pokoj, nejhodnější pokoj, vítězové cyklistického závodu, 
zkrátka každý z kluků je odměněn a nastává volná zábava. 
         Týden utekl jako voda, je pátek po poledni a kluci odjíždí jako jedna velká a dobrá parta 
směrem Vacov. Před odjezdem se ptali, proč už odjíždí domů a kdy sem zase přijedou, čímž by-
lo jasné, že se jim soustředění líbilo a splnilo svůj účel. 

                                                                                                                                 (dm) 
*****  
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Jak nemít smutek 
když mi ze vznešených slov 
skutek zas utek ? ! 
 
Žena smí všechno 
ať si zkusí, co zkusí 
Nic však nemusí 
 
Jaro je tady 
slyšíš je hrát na cimbál ? 
Ach, být zas mladý ! 
 
Přestaň se rmoutit 
protože si nedostal  
co sis tolik přál 
 
 
 
 

Rozum do hrsti 
Ani láska nebeská 
všemu netleská 
 
Čert mi radu dal 
co však za to bude chtít 
jsem se nenadál 
 
Co můžeš čekat 
ve světě, kde předou psi 
než kočky štěkat 
 
Žena je věčná 
inspirace umění 
leč nebezpečná 
 
Kamkoli půjdeš 
pamatuj si cestu zpět 
až tě zklame svět 

Zdeněk Janík:  Rozum do hrsti    
(Haiku) 

Měj někoho rád 
ve dvou to jde přece líp 
Zkus to milovat 
 
Hrát si slovy 
má v sobě víc, než se zdá 
Leccos napoví 
 
Čím rybě voda 
a ptáku pro změnu vzuch 
lidem svoboda 
 
Fata morgana 
slibotvorné šílenství 
Poušť a fontána ? ! 
 
 

To je můj život 
Dobrý dribling, míč a koš 
chlubí se pivot 
 
O kolečko víc 
má prý blázen, říkáme 
Někdy líp než nic 
 
Že se i tisk zvrh ? 
Což jsi spadl z Měsíce ? 
Všude vládne trh 
 
Je po povodních 
Slunce suší zem 
a vrací jim smích 

*** 
Ha-i-ku (haiku)  
         je starý japonský veršovaný útvar s přísnou stavbou. Musí obsahovat tři verše, z nichž alespoň dva 
by se měly rýmovat; první musí mít pět slabik, druhý sedm a třetí opět pět slabik.  
Nejvýznamnějším představitelem byl Mistr Matsuo Bašó ze 17.stol. 


