
Červen v dějinách věků 
 

7.6.1424 zvítězil tehdy již slepý vojevůdce Jan Žižka v bitvě u Malešova. Byla 
          to jedna z bitev, ve které chytře uplatnil systém vozové hradby. 
 

15.6.1754 vztyčil český kněz a přírodovědec Prokop Diviš nad farou v Příměti-
          cích u Znojma první uzemněný bleskosvod v dějinách. Dal mu název  
          „povětrnostní mašina“, protože věřil, že dokáže „odsávat elektřinu z mra-
          čen“. Bleskosvod zůstal na faře jen 6 let, když zavládlo v r. 1760 velké 
          sucho, vesničané uvěřili, že je způsobil „ďáblův vynález - povětrnostní 
          mašina“, a bleskosvod strhli. 
 

16.6.1894 následkem výbuchu v karvinském dole zahynulo 325 havířů. 
 

7.6.1914 po třiceti letech stavebních prací byl slavnostně otevřen Panamský 
          průplav, který spojuje Atlantik s Tichým oceánem. První lodí, která      
          průplavem dlouhým 82 km projela, byl americký parník Alliance. 
 

15.6.1919 v prvních volbách do obecních zastupitelstev v nově vzniklé       
          republice zvítězila sociálně demokratická strana. 
 

6.6.1944 došlo k vylodění v Normandii. Začala tak jedna z největších vojen-
          ských operací 2 sv. války (operace Overlord), spojenecké invaze ve 
          Francii. I přes tuhý německý odpor bylo na konci června na evropském 
          kontinentě už přes milion spojeneckých vojáků, kteří táhli směrem na Pa-
          říž a k Rýnu. 
 

12.6.1964 byl v Jihoafrické republice odsouzen k doživotnímu žaláři Nelson 
          Mandela, černošský vůdce osvobozeneckého hnutí. V r. 1990 byl však    
          z vězení propuštěn. 
 

27.6.1954 byla v ruském Obninsku spuštěna první jaderná elektrárna. 
 

4.6.1989 čínská armáda krvavě potlačila masové demonstrace na náměstí   
          Nebeského klidu v Pekingu. Demonstrující především z řad vysokoškol-
          ských studentů požadovali více svobody a demokratizaci zaostávajícího 
          komunistického státu. 
 

10.6.1999 srbský parlament souhlasil s mírovým plánem Evropské unie, 
          Ruska a USA. Krizovou oblast v Kosovu obsadily mezinárodní jednotky 
          OSN, aby zmírnily napětí mezi Srby a Albánci. Válka v Jugoslávii tím   
          de facto skončila. 

(Rok do kapsy) 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Na svých dovole-

ných si důkladně 
odpočinout. 

 
• Je v povaze člověka 

moudře uvažovat a 
hloupě jednat. 

France 
• Optimista prohlašu-

je, že žijeme v nej-
lepším možném 
světě, a pesimista 
se obává, že je to 
pravda. 

Cabell 



Z činnosti obecního úřadu 
 

 

Rada obce zasedala od vydání předchozího zpravodaje dvakrát, a to 28.5. a 16.6.2009. 
 

• Nejaktuálnější bod těchto zasedání se týkal opět areálu autobusového nádraží ve Vacově. 
Zástupce realitní kanceláře, které svěřil současný vlastník tohoto zařízení (ČSAD  Autobusy 
České Budějovice a.s.)  jednání o prodeji, informoval starostu o záměru vlastníka zařízení 
odprodat v co nejkratší době. Jedná se o budovu, nástupiště a přilehlý pozemek. Předmětné 
plochy jsou i do budoucna určeny platnou územně plánovací dokumentací k využití pouze 
pro dopravní infrastrukturu. O záměru prodeje proběhlo s majiteli (kteří byli o celé historii 
výstavby a následně bezplatného předání zařízení Místním národním výborem Vacov do 
vlastnictví tehdejšího n.p. ČSAD podrobně informováni) již několik jednání. Dohodnuto  
bylo, že první nabídku k odkupu dostane obec Vacov. Starosta seznámil RO se znaleckým 
posudkem předloženým realitní kanceláří, který ocenil prodávaný majetek. Jedná se o část-
ku, která rozhodně není, vzhledem k  rozpočtu obce, zanedbatelná. Tato kauza bude na   
programu následného zasedání zastupitelstva obce. 

• RO dále schválila provedení nezbytných oprav místních komunikací. Rozsáhlejší opravy a 
rekonstrukce jsou závislé na dotačních prostředcích, o které se trvale usiluje. 

• RO schválila předložené výstupy stavební komise spadající do kompetence tohoto orgánu. 
• Starosta informoval radu o bezpečnostní situaci v obci za 1. čtvrtletí 2009. V tomto období 

nebyl spáchán žádný přestupek. 
 

Další informace o aktivitách v obci: 
 

• V budově OÚ došlo ke kompletní rekonstrukci obřadní síně, která nedoznala změn od její 
výstavby. Došlo k výměně podlahové krytiny, topných těles, záclon, úpravě interiérových 
prvků a vymalování této místnosti. Vzniklo důstojnější prostředí pro konání slavnostních 
akcí. 

• Firma Strabag, závod Prachatice provádí postupně lokální opravy místních komunikací po 
zimním období. Jedná se o nezbytné dílčí řešení s ohledem na finanční možnosti obce. Na 
celkové opravy komunikací je zpracován rozsáhlý projekt, finanční prostředky však přesa-
hují částku 30 mil. Kč. Takovouto rekonstrukci je možno provádět pouze za předpokladu 
získání dotačních prostředků. 

• Na určitých místech v obci, zejména tam, kde došlo k pokácení vytipovaných stromů, byla 
provedena výsadba nových stromů. 

• Dne 16.6.2009 proběhla kolaudace I. etapy přípravy základního technického vybavení pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě „Pod Dubem“. V této etapě, jejíž náklady přesáhly část-
ku 9 mil. Kč, byla vybudována povrchová a dešťová kanalizace, vodovodní řady a osazeny 
šachty, vpustě a provedena přípojná místa pro jednotlivé parcely. Provedena byla příprava 
pro zhotovení komunikací. V současné době je jednáno (projekt je již vyhotoven) o položení 
kabelových sítí, elektrické rozvody NN pro stavební parcely, veřejné osvětlení a telefonní 
kabely. Po provedení těchto sítí budou upraveny komunikace tak, aby byl umožněn přístup 
na jednotlivé pozemky. Na zkolaudovanou I. etapu se podařilo získat   dotaci ve výši 8 mil. 
Kč (cca 90 % realizačních nákladů), další více než 1 mil. Kč investovala obec ze svého roz-
počtu. V současné době je evidováno již 16 zájemců o stavební pozemky. Kompletní dokon-
čení si však vyžádá ještě značné náklady (přibližně dalších 9 mil. Kč). Předpokladem pro 
kompletní dokončení je opět získání dotace. 

• Intenzivně probíhá finalizace žádostí o dotace do 5. výzvy regionálních operačních progra-
mů (ROP). Hodnota předložených projektů je řádově v částce 60 mil. Kč. 

 

Závěrem přeji všem hezkou dovolenou, zasloužený odpočinek po celoroční práci a bezpečný  
návrat z Vašich cest. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
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• 26.6. od 20 hodin 
Prázdninová diskotéka 

 
• 5.7. St. svátek - Den 

slovanských věrozvěs-
tů Cyrila a Metoděje 

 
• 6.7. St. svátek - Den 

upálení mistra Jana 
Husa 

 
• Knihovna uzavřena 

29.6.- 10.7.2009 
 

 
Sportovní komise  

obce Vacov pořádá  
v letním období  
dlouhodobou  

tenisovou soutěž. 
Zájemci o účast v soutěži 

se mohou hlásit u p. 
Jaroslav Mach:  

607 117 156 
Vlastimil Frič:  

602 317 376 
Všechny věkové kategorie 

hráčů jsou vítáni. 
 
 
 
 
 

Foto z výletu ZŠ 
 

 

Školáci si užívají výlety 
 

Už jste někdy stihli za dopoledne vidět v Anglii Orient expres, na arabské 
poušti velbloudy, v indické džungli slony? V jediný den potkat beduíny, jo-
gíny, thajské piráty, japonské samuraje, indiány a medvěda? Děti z 1.-4. tří-
dy naší školy ano. Ve středu 17.6. jsme jeli do Českého Krumlova na kome-
diální příběh Cesta kolem světa. Některé děti byly na otáčivém hledišti popr-
vé, o to byl jejich zážitek větší. Počasí nám přálo, cesta  uběhla bez  zastá-
vek, a tak už se teď těšíme  na další výlet za kulturou.  

(pk) 

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 31   

červenec 2009 

okrsek 
volební 
účast v 

% 
ODS KSČM ČSSD ostatní nad 5% 

č.1 - Vacov 29,6 37 % 20,5 % 16 %  KDU-ČSL 5,5 % 

č.2 - Přečín 26,7 34,7 % 21,7 % 17 % Suverenita 13 % 

     Věci veřejné 8,7 % 

č.3 - Žár 25,6 38,7 % 25,8 % 16,2 % SDŽ 6,4 % 

     Suverenita 6,4 % 

č.4 - B.Hora 34,7 27,5 % 7,5 % 17,5 % KDU-ČSL 5 % 

     Suverenita 10% 

     Nejen has.a živn. 5% 

     SNK 7,5% 

     Strana zelených 5% 

č.5 - Rohanov 38,3 3,5 % 46,2 % 32,1 % Suverenita 7% 

     Národní strana 7% 

č.6 - Javorník 31,8 68 % 18 % - Vaše alternativa 13,6% 

č.7 - Čábuze 35,5 18,7 % 6,2 % 18,7 % Věci veřejné 6,2 % 

     Pravý blok 6,2% 

     Vaše alternativa 12,5% 

     SNK 25% 

     Dělnická strana 6,2% 

Jak jsme volili do Evropského parlamentu  
ve dnech 5. - 6 . června 2009   



Pokus o povýšení Přečína na tržní městečko - 2. část. 
 
Kašperské Hory prostřednictvím celních komisařů Jiřího Bormana a Jana Františka Pfannera. 

Citace z listiny B Archiv ministerstva vnitra Sig. N.M. P-145/1. jak se psalo před 350 lety: „Na to 
sdělujeme Vaší milosti poslušně, že to není jen tak, a že kdyby kdy s úctou vzpomenutý pan  
z Radkovců tento požadavek, svoji ves Přečín na tržní městečko s takovými týdenními trhy zdvihnouti 
měl, nebylo by jen hornímu městu Kašperským Horám, nýbrž i jiným okolním hraničním městům, kte-
rá podobnými výsadami nadána jsou jako uvedené Kašperské Hory velmi na úkor, jelikož by obchod-
níci na stravu nezůstávali a mimo toho i skrovné clo obilní a dlažebné ne tak jako dříve odváděli.“  a 
tak dále. Podáno 16. dubna 1658 na Českou komoru, kde Jan z Elzhaimu dne 26.dubna téhož roku 
(oceňme pružnost úřadování) předává Mikuláši, sv. pánu ze Schönfeldtu, královskému komornímu 
radovi a nejvyššímu mincmistru v království Českém k dobrozdání. 

Mikuláš ze Schönfeldtu si dne 26.dubna nechává předvolat purkmistra a radu Královského 
svobodného horního města Kašperské Hory a i skrze dobrozdání celních komisařů Bormana a Pfan-
nera, které je odesláno na českou komoru 1. května téhož roku, a píše dobrozdání. Citace: „Moje 
svědomité mínění a smýšlení o tom podati nalézám, a zdá se mi označeného pána z Radkovce; atd. 
Žádost značně  (velmi) podezřelou, když jeho požadavek nejen samotnému královskému svobodnému 
hornímu městu Kašperským Horám, nýbrž i všem okolním královským pohraničním místům privile-
gia, která mají, odporuje. A obzvláště oněm kašperskohorským, kteří musí předce silnice vedoucí 
z města Pasova na jejich městečko přes Zlatou stezku, které řečenou chudou obcí s velikými výdaji 
v dobrém sjízdném stavu udržovati atd.; a o co vše by kašperskohorští přišli a až ke zničení a až do 
bahna přitisknutí.“ 

Dne 15. června 1658 Jan z Elshaimu vydává doporučení: Jeho uherského a českého králov-
ského veličenstva skutečným a jiným radům a komořím vyslaným královským místodržícím. Cita-
ce: „Nuže, aby jim kašperskohorským v tomto případě nebylo přivoděno praejudicum tím, že žádají 
se velmi opatrní královští páni místodržící přátelsky, aby v případě, že by jmenovaný pan z Radkovce 
podobná požádání učinil, aby oni toto nevzali laskavě v poradu, nebo v tom nic nedělali, dříve než se 
vyslechne v tom komora česká.“ 

A to nejlepší nakonec, jak způsoby jednání se příliš nemění. Již 16. března 1658 Mikoláš, 
svobodný pán ze Schönfeldu, píše tento list. Pro únavu čtenáře jen podstatné citace: „ Nejjasnější-
mu – nejmocnějšímu králi v Uhrách a v Čechách. Nejmilostivější pane a pane! Nebylo by toto právo 
tržní pouze nejvyšším rozhodnutím platným pro příští podobné případy a škodou shora uvedeného 
chudého horního městečka atd. Proto předkládám Vašemu královskému Veličenstvu  svou oddanou a 
poslušnou prosbu, abyste i nadále  milostivě chudému hornímu městečku  od pradávna uchované cí-
sařské a královské výsady a milosti chránil, aby k dalšímu zdaru mileného hornictví nutné prostředky 
mu odebrati nedovolil a abyste ves Přečín náležející vícekráte již jmenovanému panu z Radkova ze 
shora uvedených důvodů na tržní místo s týdenními trhy nepovýšil. Toto Vašemu královskému Veli-
čenstvu k milostivé úvaze pokládám za své nutkání (povinnost).“ 
          Kašperskohorští si mnuli ruce a počítali, Přečín zůstal vsí a protřelému panu z Radkovic sklap-
la naprázdno nastražená past a zanedlouho r. 1661 umírá.  
          Po něm dědí jeho dcera Kateřina Konstancie provdaná za hraběte Ferdinanda  Františka Leo-
polda z  Vrtby. A od ní kupuje 12.12.1669 panství její manžel, vlastník Votic, Olbramovic, Drahonic 
a Přečína a prodává 1700 Ferdinandu Schwarzenberku (1652-1703). Dále pokračují Schwarzenber-
kové: Adam František 1680-1732, Josef Adam 1722-1782, Jan 1742-1789, Josef 1769-1833, tento 
majitel chtěl r. 1795 vyměnit Přečín za panství Dietenheim v Německu. Jan Adolf 1799-1888, Adolf 
Josef 1832-1914. Definitivně prodává Jan Swarzenberk smlouvou trhovou danou ve Strakonicích 
30.10.1936 a na Hluboké 11.11.1936 okresu Strakonickému. 
Prameny na OÚ Vacov.                                                                           Jiří Bečvář, Přečínské Chalupy. 
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Výlet do národního parku Bechtesgaden 
 
         V polovině května t.r. zorganizovala ZŠ ve Vacově pro své žáky z vyšších tříd výlet do národního 
parku Berchtesgaden. Tento park se nachází na jihovýchodě SRN a hraničí s rakouskou spolkovou zemí 
Salzburg.  
         V Berchtesgadenu jsme absolvovali prohlídku továrny na výrobu likéru, Enzianbrennerei Grassl. 
Mnozí z nás byli překvapeni, že se tento likér, chutí připomínající becherovku, vyrábí z kořenů hořce.  
         Dále nás čekalo příkré stoupání po Rossfeld Höhenring Straße, kde se platí mýtné, až na vrchol 
Rossfeldu v nadmořské výšce 1600 m. Cestou jsme viděli kvetoucí sasanky a devětsil a hned vedle sníh.  
         Počasí se opravdu vydařilo, a tak se před námi otevřel překrásný pohled na Berchtesgaden a dál do 
kraje, kde bylo vidět řeku jako stříbrný proužek a domy byly jako drobné kostky.  
         Expozice „Dokumentation“ v Obersalzbergu, se kterou jsme se také seznámili, otevřeně pojednává o 
historii nacismu a zločinech 2. sv. války.  
         Dalším bodem programu byla projížďka na lodi po jezeře Königsee. Jezero ledovcového původu se 
nachází v jihovýchodním Bavorsku a je nejhlubší v Německu (maximální hloubka 190 m). Projížďka byla 
velmi romantická. Jezero obklopují vysoké horské masívy Watzmanu porostlé lesem a křovinami, ze str-
mého svahu padá do jezera vodopád.  
         V půli plavby jsme uprostřed jezera  náhle zastavili a obsluha lodi hrou na trumpetu demonstrovala 
ozvěnu od příkrých horských svahů. Zážitek z jezera byl umocněn slunečným počasím, které nás celý vý-
let provázelo.  
         V Berchtesgadenu jsme navštívili také solný důl. Oblečeni do havířských „mundúrů“ jsme se vláč-
kem svezli přímo dovnitř hory. Tam nás čekala jízda po dřevěné skluzavce, překvapivá projížďka po pod-
zemním solném jezeře a zajímavé vyprávění o vzniku soli a její těžbě. Dolem nás provedl opravdový od-
borník, a tak jsme se dozvěděli, jak se těžila sůl v minulosti a jak se těží dnes.  
         Na zpáteční cestu domů jsme se vydali unaveni, ale plni dojmů a nových poznatků. Všichni se už 
teď těšíme na další společný výlet.  

Mgr. V. Štěpánková  
 

Milí přátelé, 
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zážitky ze školního výletu, který jsme 
připravily s paní Mgr. Věrou Mauricovou, paní Pavlínou Kopáčikovou a paní 
Ilonou Maškovou pro děti z 2.,3. a 4. třídy. 
V pátek 21.5.2009 jsme se z Vacova přesunuli do Čkyně, abychom mohli dál 
pokračovat vlakem. Děkujeme všem přátelům i ochotným rodičům, kteří na své 
vlastní náklady převezli děti i jejich zavazadla. 

         Ze Čkyně jsme se s dobrou náladou a písní na rtech dopravili ve speciálně pro nás připojeném vagó-
nu do Volar. Zde jsme přesedali do vlaku, který nás vezl do Stožce. Mnohokráte po cestě se nám stalo, že 
se nás lidé vyptávali: “Prosím Vás, odkud jsou ty děti?“ My s úsměvem odpovídali: “Z Vacova.“  Děti 
byly totiž naprosto báječné. Poslouchaly, zdravily, děkovaly, měly přehled o svých věcech, přesouvaly se 
vzorně přesně podle pokynů při přestupování do vlaků, respektovaly všechny změny, když se musely 
uskromnit, aby se vešli do vlaku další cestující např. s koly a přitom všem chtěly stále zpívat. 
         Ve Stožci jsme si užili bohatý výukový program o přírodě Šumavy v místním Informačním středisku 
i opékání dobrot na ohni. 
          Následovala pěší túra do Českých Žlebů, kde nám Správa NP Šumava propůjčila krásnou ubytovnu 
k přespání. Děkujeme všem ochotným zaměstnancům Správy NP. Děti dostaly velkou pochvalu i od paní 
správcové, která našla při našem odchodu ubytovnu vzorně uklizenou. 
         V sobotu děti navštívily hraniční přechod Nové údolí, kde se dokonce svezly po nejkratší meziná-
rodní železniční dráze z České republiky do Německa a zpět. Počasí bylo příjemně slunečné a při zpáteční 
cestě se nepřestávalo zpívat a hrát. 
         Za pomoc při zajištění výletu děkujeme i firmě pekárna NoVy Vacov.  
Fotky ze školních akcí ve fotogalerii obce.                                                           Mgr. Alena Marie Jopková 
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Knihovna uzavřena  
v období 

29.6. - 10.7.2009 
Dovolená. 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 
P.Luniaczka znáte jako 

autora fotografií  
lidových staveb, které 

vystavoval v srpnu 2007 
ve Vacově a letos nám 

opět uspořádá  
novou výstavu  

fotografií   9. srpna. 
 

*** 

Pozvánky na akce: 
 
 

Srdečně zveme na  
PRÁZDNINOVOU DISKOTÉKU 

 v pátek 26.6.2009 ve 20 hodin v obecním sále ve Vacově. 
Vstupné 40,- Kč 

 
***  

 
Štěpán Rak se vrací 

 
         Vážení přátelé, loni v listopadu  vystoupil ve Stachách kytarový virtuóz 
a génius pan Štěpán Rak. Vystoupení proběhlo v kostele. Za to patří dík míst-
ní farnosti, která poskytla prostory pro pořádání onoho koncertu, jenž se těšil 
velké návštěvě lidí z okolních obcí, ale i stašských obyvatel. 
         Štěpán Rak znovu vystoupí ve Stachách a nebude sám. S ním přijede 
i jeho syn Jan Matěj Rak, který ovládá hru na kytaru se stejnou bravurou, ja-
ko jeho otec. Sám jsem jejich společné vystoupení navštívil a musím říci, že 
zážitek to byl opravdu vzrušující. Dva virtuozové s různými styly, kdy vám 
běhá mráz po zádech a tají se dech. Zvláště, když Matěj Rak spustí písně od 
Jaroslava Ježka, které jsou známé snad po celém světě, nebo vlastní zpraco-
vání písně Skákal pes, kdy až s úžasem čekáte na to, jak vše dopadne. 
Oba pánové přijedou do Stach 7.8.2009 a odehrají pouze jediné večerní vy-
stoupení ve stašském kinosále, kam se vejde asi 140 lidí. 
         Věřím, že s vystoupením, které proběhne, budete spokojeni stejně tak, 
jako při prvním koncertu pana Štěpána Raka. 

S přáním krásných dovolených vám všem Martin Sedlák 
 

Zájemci o koncert si mohou rezervovat vstupenku na OÚ  u p. Daňhové. 
 

*** 
 

         Na kolech po knihovnách regionu, tentokrát  s automobilovými a mo-
tocyklovými veterány, byla akce, kterou pořádala městská knihovna Prachati-
ce a na kterou jsme Vás zvali v minulém čísle Zpravodaje.  
         V sobotu 6.6.2009 kolem 13 hodiny dorazili i na vacovské náměstí ve-
teráni z VCC Strakonice. Přijelo několik aut,   
které jsme ještě nedávno potkávali na silnicích,    
i pár skvostů. Kolona byla doprovázena zástupky-
němi knihoven strakonického i prachatického 
okresu. Po krátkém přivítání starostou obce,      
M. Roučkou, předvedly své hudební a básnické 
umění děti z hasičského kroužku pod vedením D. Makasové a J. Chrstošové, 
za což jim musím ještě jednou poděkovat. Poté návštěvníci navštívili obecní 
knihovnu, kterou si se zájmem prohlédli, a  po dobrém obědě pokračovali dá-
le po určené trase až do Prachatic. 

(jb) 
(fotky z akce ve fotogalerii obce)                                                                    
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Společenská kronika 
 

V měsíci květnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Václav Voldřich          Javorník              70 let 
Václav Vacík               Čábuze               75 let 
Anna  Blažková           Miřetice              75 let 
Božena Klímová          Rohanov             82 let 
Stanislav Hadrava       Čábuze               84 let 
Ludmila Chumová       Vlkonice             88 let 

 
 

*** 
 
 

Úspěchy žáků  
 

Rasocha Lukáš – l. místo v okresním kole Atletické olympiády 
         v Prachaticích (běh na 50 m, skok do dálky) 
 
Chasa Jaromír – 2. místo, Velká cena Blovic (karate- katy) 
 
Šachový turnaj ve Čkyni 
Hůle Jan – 4. místo   
Holub Dominik – 7.místo   
Štěrba Martin – 9. místo  
Vlček Jiří, Jírovec Adam, Bubík Jiří, Vintr Lukáš – další pěkná umístění 
(Turnaje se účastnilo celkem 48 žáků a žákyň ze ZŠ Vacov a ZŠ Čkyně.) 
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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 
 
• Pronajmu byt v  čp. 134 ve Vlkonicích, 1+1+K celk. 50 m2 s ústř. top. Telef. 772 285 841. 

Atletická olympiáda ve Zdíkově – medailová umístění 
Štěrbová Adéla, Makas David, Bubík Jiří, Beňo Vojtěch, Matoušová Klára, Podařilová Rozárka, Novák 
Ondřej, Vlček Jiří, Rasocha Lukáš, Holub Dominik, Pšenička Stanislav, Beňová Kristýna, Uhlířová 
Lenka, Buček Dušan.  
 
         Ve středu 10.6.2009 ukončil pro letošní školní rok činnost Cyklistický kroužek. Malí cyklisté  si 
vyzkoušeli svoji šikovnost v jízdě zručnosti. Své dovednosti musely prokázat i paní učitelky.  
Následovalo vyhodnocení aktivity během celého školního roku a předání pěkných cen. Děkujeme panu 
Jaroslavu Maškovi za zhotovení nových překážek pro jízdu zručnosti. 



                                                          PŘÍPRAVKA  
 

Minulý týden dokončili nejmladší fotbalisté jarní část soutěže. Poprvé v historii va-
covského fotbalu byla přihlášena do soutěže minikopané mladší přípravka. Reprezentovali ji 
převážně fotbaloví nováčci, proto je pro ně úspěchem i dosažené 5. místo z 6 zúčastněných týmů. 
Složení: Feďa Tachajev (brankář), Vojta Beňo, Jirka Bubík, Martin Dolíška, Honzík Hůle, David Makas, 
Martin Mls, Kája Procházka, Péťa Vastl, Lukáš Vintr a Fanda Strnad. 
         Starší přípravka hrála od podzimu z velké části v novém složení a obsadila 7. místo v tabulce 
z 9 týmů. Kluci získali potřebné zkušenosti, které uplatní v nové sezóně, kdy nastoupí bez zkušeného kapi-
tána Adama Jírovce, který odchází do žáků. 
Složení: Honza Volf (brankář), Feďa Tachajev, Vojta Beňo, Jirka Bubík, Adam Jírovec, David Makas, 
Martin Mls, Ondřej Novák, Kája a Marek Procházkovi, Lukáš Rasocha, Péťa Vastl a Lukášek Vintr. 
         Do prázdnin budou kluci 
trénovat, čeká nás dokopná a        
o prázdninách letní soustředění. 
Závěrem chci poděkovat vedení 
klubu za podporu a zázemí, Stan-
dovi Macholdovi za trpělivost a 
čas věnovaný dětem, klukům za 
snahu a bojovnost, rodičům za 
spolupráci a panu Janu Uhlířovi 
za přímo profesionální fotografie 
nejen z dětských zápasů. Fotky je 
možno vidět na internetových 
stránkách SK Vacov.              
                                                       
                                                          

                                                         ŽÁCI  
 

Blíží se konec fotbalové sezóny 2008/2009, někde odehrají už jen poslední zá-
pasy, někde je dohráno. Okresní přebor žáků skončil o víkendu 13., 14. června 
a pro naše žáky to byla velmi úspěšná sezóna. První místo v tabulce je po dlou-
hé době velkým úspěchem hráčů, trenérů, vedení klubu. I když úspěchu mnozí 
nevěřili a o soutěži si myslí, že nemá velkou úroveň, ti co se ve svém volném 
čase dětem věnují, ať už ve sportu, v hasičích, v tanci, ví, že to úspěch je. 

         Pro letošní sezónu se sešlo v mužstvu žáků kolem 20 fotbalistů, převážně místních. Dojíždějí sem  i 
hráči z Čestic a Zdíkova. Na hostování  ve Vimperku byli 3 fotbalisté. 
         Kdo letošní výsledky sledoval, ať už na trávníku nebo třeba jen ve zpravodaji, ví, že výsledky byly 
jednoznačné (3:0, 6:0..). Vítězstvím si hráči zajistili postup do 1.A třídy, kde to nebude vůbec jednodu-
ché. Opory týmu Míra Moutelík, Honza Zloch, Franta Roučka, Tomáš Hozman, Pavel Klas, Honza Mrá-
zek, Kuba Novotný a Kuba Plášil ze žáků odcházejí a v týmu budou hodně chybět. Za první místo dosta-
nou hráči od Okresního fotbalového svazu pohár, ale to až na losovacím aktivu v červenci. Protože k prv-
nímu místu patří i medaile, trenéři je předávali na posledním domácím zápase.  
         Trenéři Honza Kopáčik a Viktor Valta touto cestou děkují všem těm, co se kolem mužstva žáků po-
hybovali, za pomoc a spolupráci a divákům za fandění a podporu. 
         Přejme klukům hezké prázdniny,ať si odpočnou, zasportují, najdou nové kamarády a někdy v září se 
zase sejdou u toho "kulatého nesmyslu".                                                                                                (pk) 
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OP Žáci  OP Muži B  

Vacov - Strunkovice  Mls, Hozman, Zdeněk Vacov B - Ktiš   Moutelík 

Lažiště - Vacov  Krňoul 2, Moutelík, Vítovec, Roučka, Plášil Netolice B - Vacov B  Kratochvíl 3, Jíška 

Vacov - Volary  kontumačně hosté nepřijeli Vacov B - Lažiště B  Švihel 2, Hanzlík 

Nebahovy - Vacov  Mls 3 , Plášil 2, Moutelík, Altenstrasser, 
Mrázek 

Husinec - Vacov B  Moutelík 

3 : 0   

0 : 6  

3 : 0  

2 : 8   

1 : 2   

1 : 4  

3 : 3  

1 : 1  

mladší přípravka  starší přípravka  

Vl. Březí : Vacov 7 : 2 Makas, Mls Zdíkov  :  Vacov 1 : 1 Makas 

Lažiště :  Vacov 2 : 0  Netolice : Vacov 7 : 1 Rasocha 

Vimperk : Vacov 0 : 2 Makas, Bubík Prachatice : 
Vacov 

5 : 0  

Čkyně :  Vacov 8 : 1 Vintr L. Čkyně : Vacov 5 : 0  

Vacov :  Lažiště 0 : 1  Lažiště : Vacov 4 : 3 

Vacov :  Čkyně 0 : 3    

Vacov : Vimperk 0 : 2     

Vacov  :  Lažiště 3 : 1 Makas 2, Bubík   Dana Makasová 

Vintr L., Jírovec, 
Rasocha   


