
Výročí v červnu 

 
22.6.1633 – V řízení před inkvizicí byl Galileo Galilei přinucen odvolat 
Koperníkovu heliocentrickou teorii. 
 
15.6.1752 – Benjamin Franklin dokázal, že blesk je výboj elektřiny. 
 
11.6.1881 – Poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše. 
 
17.6.1885 – Socha Svobody byla přivezena do New Yorku. 
 
2.6.1896 – Guglielmo Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález – rádio. 
 
30.6.1905 – Albert Einstein představil v článku „On the Electrodynamics 
of Moving Bodies“ teorii relativity.  
 
19.6.1910 – Jan Kašpar absolvoval v Pardubicích první veřejný let v letadle 
vlastní konstrukce. 
 
3.6.1924 – Zemřel Franz Kafka, pražský spisovatel židovského původu . 
 
9.6.1934 – Kačer Donald debutoval v krátkém animovaném filmu Moudrá 
slepička od Walta Disneyho. 
 
7.6.1948 – Edvard Beneš dal přednost rezignaci na funkci prezidenta 
Československa před podpisem komunistické ústavy. 
 
23.6.1955 – V Praze na Strahově začala první celostátní spartakiáda. 
 
1.6.1962 – Nad Adolfem Eichmannem, jedním z hlavních organizátorů 
holokaustu, byl v izraelské věznici vykonán trest smrti oběšením. 
 
20.6.1976 – Ve finále fotbalového Mistrovství Evropy v Bělehradě zvítězilo 
mužstvo Československa nad týmem Německa na pokutové kopy – rozhodující 
proměnil Antonín Panenka. 
 
26.6.1997 – Spisovatelka Joanne Rowlingová poprvé veřejně publikovala knihu 
Harry Potter.  

(http://cs.wikipedia.org) 
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NEZAPOMEŇTE 
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odvoz 
komunálního 
odpadu 

 
• Užít si 

dovolenou 



Z obecního úřadu 
 
Informace ze zasedání RO: 
• Starosta informoval radu o vypršení platnosti většiny smluv o pronájmu hrobových míst a to 

k datu 31.12.2012. Končí jejich 10ti letá platnost. Od 1.1.2013 se budou uzavírat smlouvy 
nové. RO projednala návrh výše nájemného z hrobových míst na další období.  Bude na 
programu ZO. 

• Stavební komise předložila RO výsledky tří výběrových řízení. Jedná se o akce, na které obec 
získala určité dotační prostředky. Z Programu obnovy venkova je to 120.000,- Kč. Stejnou 
částkou se musí podílet ze svého rozpočtu. Bude proveden nový chodník na hřbitově a další 
práce v obci. Nejvýhodnější nabídku ve výši 240.005,- Kč dodala firma Huko Prachatice. Práce 
v souladu s projektem již byly zahájeny. 

 Dotace byla dále získána z Dispozičního fondu Česko-Bavorsko na vyhotovení propagačních 
 materiálů. Nejvýhodnější nabídku dodala firma Mija tisk Javorník ve výši 148.000,- Kč. Obec 
 se podílí též jednou polovinou této částky. 
 Dále byly předloženy výsledky výběru na přestavbu a přístavbu MŠ. Nabídku dodaly firmy 
 Kočí, a.s., Aldast a Prima Strakonice. Nejvýhodnější nabídku ve výši 2 810.952,- Kč dodala 
 firma Aldast. RO schválila předložené výsledky a pověřila starostu podpisem smluv o dílo na 
 uvedené akce. 
Další informace: 
• Určitě je potřeba se zmínit o rekonstrukci MŠ za účelem zvýšení stávající nedostatečné 

kapacity. Zvažovány byly různé  alternativy. Provizorní dočasné zřízení třídy v jiném objektu, 
eventuální kontejnérová přístavba apod.. Jako relativně nejvhodnější řešení se jevilo zřízení 
potřebných prostor ve stávající MŠ,  kde vznikne téměř 200m² užitné plochy. Bohužel určitým 
defektem jsou nezbytné schody. V této nové části MŠ se počítá se třídou předškoláků. Velmi 
přísná jsou též kritéria na požární bezpečnost, mimo požárně odolného schodiště uvnitř školky 
musí být instalováno druhé únikové schodiště vně budovy. Technické řešení bylo  poměrné 
náročné, nemalý čas si vyžádala i vyjádření všech dotčených orgánů. Na tuto akci musí být 
samozřejmě vydáno stavební povolení.  

 V době prázdnin bude MŠ přemístěna do prostor ZŠ. V září by měl být provoz již v MŠ a to 
 ve stávajících dvou podlažích. Dílo bude dle smlouvy dokončeno 28.9.2012. Je žádoucí, aby 
 provoz v tomto období byl  co nejomezenější a kdo může, aby ponechal děti doma. Nezbytné 
 informace budou dostupným způsobem průběžně oznamovány. 
• Poděkovat bych chtěl NFKK za obnovu rotundy sv. Antonína i organizační přípravu tradiční 

pouti na Javorníku.  
 Na základě článku v „Javornických rozhledech“ jsem však zaznamenal řadu dotazů , proč obec 
 dopustila „chátrání“ této kapličky, která je mimo jiné kulturní památkou, když většina dalších 
 kapliček v obci je opravena. Tyto dotazy jsou samozřejmě zcela opodstatněné. Ve zmíněném 
 článku totiž nebyla uvedena zásadní skutečnost. Kaplička na Javorníku totiž nikdy nebyla a 
 není  majetkem obce Vacov. Tato kulturní památka (včetně okolních pozemků) byla až do 
 října 2011  majetkem fyzické osoby. V roce 2011 pak tuto kapličku zakoupil NFKK a po 
 úspěšné žádosti  o dotaci provedl její obnovu. Není proto asi třeba zdůrazňovat, že obec 
 nemohla investovat veřejné prostředky na zhodnocení soukromého majetku. Přesto však 
 tato kulturní památka  nebyla určitě zcela ponechána  na milost či nemilost osudu. 
 V roce 1995 zakoupila obec šindel  a byla provedena výměna celé  střešní krytiny včetně 
 souvisejících činností. Dále byla provedena oprava omítek, poškozených oken, dodány nové 
 lavičky, došlo k renovaci určitých částí  a kaplička byla obílena. Tyto práce prováděl pan Josef 
 Paul a sponzoroval je rodák z Javorníku pan Jaroslav Kouba. Obec v roce 2005 provedla 
 úpravu okolí kapličky. Toto se týkalo zejména prací  z přírodního kamene, vyzdění schodů, 
 dále instalace infotabule apod. Zmínit  se je též nutno o činnosti pana Bohumila Šperla, který 
 kapličku bílil a prováděl další drobnou údržbu. 
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ČERVENEC  2012 

Oznámení  
o přerušení dodávky 
elektrické energie 

 
Dne 11.7.2012  

od 8.00 do 15.00 hod. 
Vypnutá oblast:  

Část obce Přečín od 
čp.56(58) směr Vacov.  
 

Dne 12.7.2012 
od 7.00 do 14.00 hod. 

Vypnutá oblast: 
část obce Mi řetice od 
čp. 22 za areálem ZD 

směr Nespice. 
Bližší upřesnění 
pomocí plakátů. 

Kdyby tato kaplička byla majetkem obce, určitě by již doznala zásadnější 
opravu už z titulu, že se jedná o kulturní památku. Toto pouze na 
vysvětlenou ke zmiňovanému článku a následným dotazům. 
Závěrem přeji hezké prožití dovolených a šťastný návrat z cest. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 

     Ze školy  
Asi před měsícem byla na naší škole vyhlášena soutěž ve sběru 

papíru. Pravidla věděli všichni dopředu. Věděli, že se bude vybírat starý 
papír, který musí být svázaný. Věděli, že velikost balíku nesmí být větší 
než “bedna od banánů“. A to hlavní z celé soutěže věděl také každý. 
Vítězná třída pojede místo vyučování do lanového centra na Zadově. Už 
první dny po vyhlášení ukazovaly, že to bude boj o každý kilogram. 

Ve čtvrtek 14. června se již brzy ráno začala ke škole sjíždět auta 
plná papíru. V devět hodin bylo jasné, že objednaná avie z Vodňan 
sesbíraný papír neodveze. Museli jsme zajistit auto o něco větší. První se 
vážil papír, který přinesli naši prvňáčci. Po nich papír od druháků až po 
deváťáky. 

A kdo vyhrál? Kolik jsme nasbírali dohromady? Zkuste si tipnout. 
Do sběrných surovin jsme poslali 7 510 kg papíru. První místo 
obsadili deváťáci, kteří nasbírali 148,3 kg na jednoho žáka. 

1. místo 9. tř.    148,3 kg  
2. místo 2. tř.    105,3 kg 
3. místo 6. tř.      66,9 kg 
4. místo 1. tř.      61,2 kg                          
5. místo 3. tř.      55,5 kg 
6. místo 4. tř.      38,9 kg 
7. místo 5. tř.      32,8 kg 
8. místo 7. tř.      30,6 kg  
9. místo 8. tř.      24,2 kg 
 
Žáci druhé a deváté třídy se za vítězství ve sběru papíru zúčastnili 

programu v lanovém centru. Protože má autobus NoVy Vacov více míst 
než je deváťáků, rozhodli jsme, že s nimi pojedou i druháci, kteří obsadili 
krásné 2. místo. A ostatní soutěžící? Půjdou se svými třídními učiteli na 
zmrzlinu. Velké DÍKY všem. Bylo pěkné pozorovat, s jakým nadšením 
se do soutěže zapojila většina žáků. A ještě (a to bylo to hlavní) jsme 
pomohli naší přírodě!!!!     

                                                                         Pavlína Kopáčiková 



Z historie 
 
V červnovém čísle Vacovského zpravodaje si můžete přečíst něco z 
historie Nespic, jak bylo uvedeno v publikaci „Místopis okresu 
Volyňského“. Data zde uvedená jsou z roku 1910. 

Nespice, 
od Volyně  14,7 km, 62 domů, 389 obyvatel, fara i pošta 

Vacov, škola jednotřídní se 70 žáky.  K obci Nespice patří katastrální 
obec Žáro a osada Lhůta Ptačí. Vlastní Nespice položeny jsou na 
planince nade Sputkou, část obce tvoří samoty v údolí Sputky tzv. 
„Mlýny“ pod Putkovem a „Podvitovčí“, jehož část patří k Čábuzům. 
Konečně náleží k Nespicům samoty v údolí potůčka Vlkonického. 
Prudká Sputka žene několik pil i mlýnů, v Podvitovčí i valchu na 
šerku. V obci Nespicích posud několik  pěkných staveb dřevěných 
českého rázu Podleského. Světáků v samotných Nespicích 103. 
Katastrální výměra 400 ha, čistý výnos 2062,79 K, daň 1231 K 48 h. 
Polí  146ha, luk 63ha, pastvin 29ha, lesa 146ha, stavební ploch 2,2ha, 
neplodné a nezdaněné půdy 10,5ha. Majitelé půdy co rok se mění, 
ježto v posledních létech bylo mnoho statků rozparcelováno. Nad 20ha 
4, od 10-20ha 6, od 5-10ha 1, od 1-5ha 41, pod 1ha 56 majitelů. 
Obec má pěkné zřízený vodovod. Nespice, původně prý Dnespice, 
náležely od pradávna ku proboštskému zboží Volyňskému, za války 
30leté byly několikráte vojskem splundrovány, takže roku 1673 sám 
probošt jim obilí k setí daroval. F.Teplý uvádí, že panský les u Nespic 
prvotně náležel městu Volyni, byv darován špitálu Volyňskému pány 
Čábuzskými z Prostého. Ve druhé polovině XVII. v ěku, jsouce 
v peněžní tísni, postoupili les proboštu za to, že jim půjčil 2000 zlatých 
a některé dluhy odpustil. Zajímavá jest i zpráva, že probošt Jan Hynek 
Dlouhoweský r. 1668 na žádost Nespických povolil „vejsadní šenk“ 
v Nespicích a to tak, aby pivo bráno bylo na středu, tj. střídavě po 
čísle. Roku 1703 když páni upírali Nespickým toto právo, vykázal se 
nespický sedlák Jakub Studnička původní listinou proboštskou. 

 Pro porovnání uvádíme stav k 24.6.2012. Nespice mají 67 domů 
a 81 trvale hlášených obyvatel. 

(pv) 

 

Správa hřbitova 
Žádáme občany, aby si příležitostně zašli na OÚ Vacov 
zkontrolovat evidenci uložení do hrobů, případně oznámili 
dřívější uložení urny (spolu s úmrtním listem zemřelého).   
Zároveň nezapomeňte ohlásit změnu vlastnictví hrobového 
zařízení po zemřelém majiteli. 

Jana Blatná, OÚ Vacov                                                              
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Ze  školky 

 
Školní výlet II. třídy mateřské školy Vacov 

Ve čtvrtek 14. června vyrazila na školní výlet  třída starších dětí. Stejně jako u malých dětí, 
které byly na výletě den před tím, byl cílem naší cesty bazén v Prachaticích. Cesta autobusem nám 
rychle utíkala, měli jsme se na co dívat. Říkali jsme si, kterou vesnicí nebo městečkem právě 
projíždíme, pozorovali jsme silničáře při práci, dívali se na zemědělské stroje. Prachatice nás 
přivítaly pohledem na Libínskou rozhlednu a už jsme vystupovali u plaveckého bazénu.  

Malý bazén byl jen pro nás, a tak byla možnost se pěkně vyřádit. Vody se nikdo nebál, 
potápěli jsme se, lovili předměty z vody, hráli si na žraloky, pluli na lodi z polystyrénových desek. 
Hodina v bazénu utekla doslova rychle jako voda. Převlékli jsme se, nasvačili  
a vyrazili do města. Naše první zastávka byla na dětském hřišti hned vedle bazénu. Chvilku jsme si 
pohráli, vyzkoušeli prolézačky, které na naší zahradě nemáme. Pan řidič nás potom odvezl na 
náměstí do muzea loutek. Oči nám přecházely z množství pohádkových postaviček. Poznat, do 
které pohádky patří, byla hračka. Obdivovali jsme oblečení králů, princezen, vodníků i obyčejných 
lidí a trochu se báli čertů, kteří na nás vykukovali ze všech koutů. V divadelním sále byla možnost 
zahrát si pohádku s loutkami v loutkovém divadle. Vyzkoušely si to děti i paní učitelky. 

Z muzea bylo jen pár kroků do cukrárny na zmrzlinu. Každý si vybral tu, kterou má 
nejraději. Sedli jsme si na lavičku na náměstí a pozorovali kašnu a staré domy. 

Pak jsme už trochu unavení nasedli do autobusu, aby nás pan Potužník mohl dovézt zpátky 
do Vacova. Autobus vyjel z pěkného počasí do velké bouřky. Blýskalo se, hřímalo, lilo jako 
z  konve, ve Vacově nešlo vystoupit. Zachránil nás Martínkův tatínek, který přišel s velkým 
slunečníkem a převedl děti pěkně v suchu do školky. To bylo dobrodružství na závěr našeho výletu!  
Děkujeme pekárně NoVy za zapůjčení autobusu a panu řidiči V. Potužníkovi, že se  
o nás tak dobře staral a v pořádku nás dovezl domů.     
 
   

Rozloučení předškoláků s mateřskou školou 
 Ve čtvrtek 21.června se loučili naši předškoláci s mateřskou školou. Obec Vacov  připravila 
velice pěkný obřad pro děti a jejich rodiče. K dětem promluvil pan starosta Miroslav Roučka, 
vedoucí učitelka MŠ Vacov Dagmar Čtvrtníková a také nový ředitel ZŠ a MŠ Vacov pan Mgr. 
Josef Mráz. Prvňáčci s paní učitelkou Alenou Jopkovou  předvedli krátkou ukázku toho, co se ve 
škole naučili. Jejich pásmo písniček a básniček bylo milé a veselé.  
 Rodiče a děti se podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly od pana starosty kytičku a děti 
dárek v podobě zajímavé encyklopedie. Pan starosta poděkoval  také všem učitelkám mateřské 
školy za jejich práci. 
 Přejeme budoucím prvňáčkům hezké prázdniny a šťastné vykročení do první třídy. Rodičům 
hodně radosti z úspěchů svých dětí. 

Dagmar Čtvrtníková                                                                                                           



Pozvánky na akce : 

 
Pozvánka  

na jednání Zastupitelstva obce Vacov 
ve čtvrtek 28.6.2012 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Vacov. 

 
***** 

BABY CLUB VACOV  
Srdečně zveme všechny dětičky                                                       

na slavnostní ukončení školního roku. 
V pátek 29. června v 16.00 hod. se sejdeme na louce u 

paneláku.                                                  
Přijďte si pohrát, opéct buřtíka a něco si vyrobit.                        

Čeká na vás překvapení. 
 

***** 
SDH Benešova Hora zve  

na taneční zábavu  
se skupinou LABYRINT    

dne 21.7.2012 od 20:30 hod  
na parkovišti nad Autoservisem Reindl 

v Benešově Hoře. 
Lístky jsou v předprodeji od 22.6.2012 u pana 

Patery ve Vacově. 
Cena 100 Kč v předprodeji, na místě 150 Kč.  

V případě špatného počasí se akce přesouvá do obecního sálu ve 
Vacově,  kde budou upřednostněny pouze lísky z předprodeje. 

 
***** 

 SDH Benešova Hora zve  
všechny občany na  

 6. Ročník dětské noční soutěže  
„Memoriál Václava Maurice“ 

konaný dne 28.7.2012 na hasičské dráze v Benešově Hoře  
nad Autoservisem Reindl. Přijďte podpořit skvělé sportovní výkony  

od našich nejmenších až po ty starší. 
 

***** 
KOLOD ĚJŮV POHÁDKOVÝ LES 

Dobrodružná cesta  lesem a nevšední pohádkové zážitky,  
1.9.2012, sraz ve 14.00 hod. u rybníčka ve Vlkonicích. 
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Knihovna ve dnech 
2.-4.7.2012 

uzavřena - dovolená. 
 
 

Nové knihy 
 

Corinne Hofmannová: 
Shledání  v Barsaloi 
Nora Robertsová: 
Podivné hry 
Ruleta osudu 
Kouzlo okamžiku 
Elizabeth Lowell: 
Oheň a déšť 
David Morrell: 
Bludičky 
Lilly Schönauer: 
Utkané z lásky 
Vlasta Javořická: 
Hřivna zakopaná 
1 a 2. díl 
John Saul: 
Nemilovaní 
Sasha Blake: 
Přání 
Danielle Steel: 
Domov 
Jay Elliot: 
Cesta Steva Jobse 
 
Pro děti 
Disney: 
Výlet do světa aut 
Egmont: 
Barbie, ošetřovatelka 
zvířat 

 
***** 

„Pepíčku, kdo ti pomá-
hal s domácím úko-
lem?“ 
„Tatínek.“ 
„Tak mu vyřiď, že 
Wolker byl Jiří a ne  
Johnie.“ 

HLEDÁME 
pro připravovanou výstavu  staré fotografie Vacova a okolí. 

Fotografie si oskenujeme a ihned vrátíme. 
Informace v knihovně -  Pavla Valtová, tel. 388 431 270.  
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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: Pavla Valtová, 
J.Blatná, a Mgr. V. Česánková. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Číslo 6, 26. června 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci květnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům: 

 

 
 

Poděkování 
 

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem 
Drahomírem Caisem z Nespic, 

Jarmila Caisová 
 

****** 
 
Tři roky utekly jako voda a náš syn se loučí s mateřskou školkou a já 
bych tímto chtěla poděkovat  jejím zaměstnancům. Všem učitelkám, 
hlavně Terezce Králové a Martině Lustové za to, jaký dětem 
připravovaly zábavný a zajímavý program. Paní kuchařce Čtvrtníkové 
za to, jak prý skvěle vaří, paní Šíslové za nádherně vyzdobenou školku 
k různým příležitostem. 
Všem přeji nádherně prožité prázdniny. 

Němcová Gabriela 
 

Chumová Ludmila Vlkonice 91 let 

Klímová Božena Rohanov 85 let 

Koubová Růžena Miřetice 81 let 

Hadrava Stanislav Rohanov 80 let 

Kůsová Růžena DD Kůsov 75 let 

Inzerce 
 

• Pronajmu prostor k  činnosti na náměstí ve Vacově (dříve paní Ketzerová). Tel. 602 648 368. 
 
• Zpracuji pasporty staveb, projektovou dokumentaci pro stavební povolení domů, chat, garáží 
 atd.  Tel.:606 4050146. 
 
• Daruji: dámské kolo Favorit, televizor Grundig, střešní zahrádku na Škoda 120. 
 Prodám: 4 ks  letních pneu 175/65R14, málo jeté i s disky. Tel.: 734 702 622. 
 
•  Pojďte mluvit ANGLICKY/N ĚMECKY ☺ Zábavně a efektivně - dospělí i děti - individuální 
 přístup, kvalita, brzy výsledky - 1. ukázková hodina ZDARMA! VŠ, státní zkoušky, certifikát 
 ZMP, pobyt v zahraničí. Tel.: 608 556 415 rene.kosinova@centrum.cz 



Stránka 8 
Z fotbalu 

 
                                             STARŠÍ   PŘÍPRAVKA 
 

            V minulých dnech skončila fotbalová sezóna 2011/2012, a tak známe 
kompletní výsledky. Pouhé 3 body (tzn. 1 nevyhraný zápas) kluky připravil o 
bronzovou medaili, a skončili tak na 4. místě z 12 zúčastněných týmů. I toto je 
velký úspěch a „bramborová medaile“ vyrobená z raných brambor klukům na 
krku opravdu slušela. Odehráli 22 zápasů, z toho mají 16 výher, 1 remízu a 5x 

prohráli. Krom toho v zimě absolvovali dva halové turnaje v Oseku, z toho 1 s medailovým 
umístěním.  
      Za úspěšnou sezónou musí být pořádná dokopná a 
tu už máme také za sebou. Po oficiální části sehráli kluci 
vítězný zápas proti rodičům a následovala volná zábava. 
Neloučili jsme se jen se sezónou, ale 6 hráčů vyslal 
jejich věk do kategorie mladších žáků, kteří hrají 1. A 
třídu. Přípravku opouštějí : Jirka Bubík, Honzík Hůle, 
Zdenda Kotrbatý, David Makas, Kája Procházka a Lukáš 
Vintr. Z rukou trenérů převzali pro vzpomínku na tyto 
roky 2008 – 2012 fotbalovou sošku. Popřejme hráčům, 
ať se jim u žáků daří alespoň stejně tak dobře jako v 
přípravce. 
      Závěrem chci jménem rodičů poděkovat vedení klubu za perfektní zázemí, trenérům 
Feďovi Tachajevovi a Bohumilu Vítovcovi za čas a trpělivost, kterou klukům věnovali, panu 
Ivanu Ketzerovi, který si téměř pokaždé našel čas dělat nám rozhodčího při zápasech a panu 
Janu Uhlířovi za krásné fotky, které nám i po letech připomenou tyto fotbalové časy našich dětí. 
Našim klukům děkujeme za bojovnost a reprezentaci klubu a přejeme jim krásné prázdniny a 
hodně úspěchů do nové sezóny. 

                                                                                                               Dana Makasová 
 
Takto jsme na jaře bojovali : 
 

 

Vitějovice : Vacov   3 : 10 Vlček 3, Bubík 2, Procházka 2, Hůle, Vintr, Kovář 

Vacov : Š.Hoštice 13 : 4 Procházka 4,Vlček 4, Makas 2, Hůle, Kotrbatý, Kovář 

Sv.Máří : Vacov   1 : 9 Makas 4, Procházka 2, Kovář, Vintr, Bubík 

Vacov:Strunkovice 14 : 0 Kovář 4,Vlček 4,Vintr 2, Makas, Hůle, Bubík, vlastní 

Zdíkov : Vacov   0 : 14 Rataj 5,Vintr 2,Vlček2,Makas,Hůle,Procházka,Kotrbatý,Kovář 

Vacov : Vimperk   5 : 11 Vintr, Bubík, Rataj, Kovář, Vlček 

Vacov : Vl.Březí   2 : 2 Rataj 2 

Vacov : Netolice 14 : 5 Vintr 3, Rataj 3,Vlček 3, Kovář 3, Makas 2 

Čkyně : Vacov 13 : 1 Makas 

Vacov : Lažiště 26 : 0 Vintr 7, Rataj 7, Vlček 5, Hůle 4, Makas 2, Bubík 

Volary : Vacov   3 : 12 Vintr 4, Hůle 2,Bubík 2, Kotrbatý 2, Kovář 2 


