
                                         

Výročí v srpnu   

 
1.8.1291 – Kantony Uri, Schwyz a Unterwalden uzavřely „smlouvu 
o věčném spolku“ na obranu před Habsburky, čímž byly položeny základy 
Švýcarské konfederace. Dodnes je tento den ve Švýcarsku slaven jako den 
vzniku této země. 

3.8.1778 – V Miláně byl otevřen operní dóm La Scala. 

8.8.1786 – Francouzští horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard provedli 
první výstup na horu Mont Blanc.  

28.8.1867 – České korunovační klenoty byly trvale navráceny do Prahy. 

1.8.1907 – Na ostrově Brownsea v jižní Anglii byl zahájen první skautský 
tábor. 

11.8.1934 – Na ostrově Alcatraz nedaleko San Francisca byli uvězněni 
první trestanci. 

15.8.1947 – Britská Indie byla i přes odpor Gándhího a Néhrúa rozdělena 
na dva nezávislé státy – Indii a Pákistán.   

8.8.1963 – Velká vlaková loupež: Skupina 15 lupičů přepadla poštovní 
vlak na trase Glasgow–Londýn a ukořistila 2,6 milionu liber v malých 
bankovkách.  

9.8.1974 – Aféra Watergate: Richard Nixon se stal prvním prezidentem 
USA, který rezignoval na svoji funkci. 

28.8.1988 – Na letecké základně Ramstein se odehrálo jedno z nejhorších 
leteckých neštěstí. Ve vzduchu do sebe narazila tři akrobatická letadla. Na 
zemi bylo zabito 70 lidí a několik stovek dalších zraněno. 

23.8.1989 – Dva miliony lidí z Estonska, Lotyšska a Litvy vytvořily 
lidský řetěz mezi městy Vilnius a Tallinn, aby vyjádřily touhu pobaltských 
národů po nezávislosti na Sovětském svazu. 

12.8.2000 – Ruská ponorka K-141 Kursk se potopila v Barentsově moři. 
Všech 118 námořníků zahynulo. 

(http://cs.wikipedia.org) 

Číslo  7-8 
2. srpna 2013 
 
Uvnitř tohoto vydání: 

Z obecního úřadu 2 

Z rozhledny 
Pouť v Čábuzích 

 
3 

Ze školy  4 

Z knihovny 
Pozvánky na akce 

 
6 

Společenská kronika 
Inzerce 

 
7 

Z Rohanova 
Ze sportu 

 
8 

120 let SDH Vacov 5 

Základní 
organizace 

Českého svazu 
chovatelů 

srdečně zve na 
tradi ční pouťovou 
výstavu drobného 

zvířectva              
v chovatelském 

stánku               
11.8.2013                        

8.00 - 15.00 hodin. 



Z obecního úřadu 
 

Informace z jednání Zastupitelstva obce Vacov dne 20.6.2013: 
• Nejpodstatnější bod tohoto zasedání se týkal „Hospodaření obce a závěrečného účtu za 

rok 2012, včetně zprávy auditorů“ . Dokumenty k tomuto bodu, zpracované Ing. Hanou 
Slancovou, obdrželi zastupitelé před zasedáním. Pověření auditoři KÚ JČK provedli dne 
3.4.2013 komplexní kontrolu hospodaření obce za rok 2012. Zjištěny byly čtyři formální 
nedostatky, k nimž zastupitelé přijali  usnesení.   

•  Zastupitelé dále vyslovili souhlas se zpracováním projektu a žádosti o dotaci do 
Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad na „Modernizaci místních 
komunikací na území obce Vacov v letech 2013 a 2014“. Dále schválili předfinancování 
projektu ve výši 4 mil. Kč (včetně DPH) a spolufinancování z vlastních zdrojů ve výši min. 
15 % celkových nákladů v případě, že žádost bude úspěšná. Veškerá dokumentace musí být 
na ÚRR ROP Jihozápad předána do 29.7.2013. Skutečností však je, že pro Jihočeský a 
Plzeňský kraj bylo do této výzvy uvolněno poměrně málo finančních prostředků.  

• Další bod se týkal záměru zřízení ZUŠ v ZŠ ve Vacově. Žáci naší školy jsou v případě 
zájmu o výuku na hudební nástroje řadu let odkázáni na dojíždění mimo obec. Krátký 
komentář k tomuto bodu přednesl Mgr. Stanislav Mauric, který dal mimo jiné i podnět k 
jednání o této záležitosti. Zřizovatelem ZUŠ je KÚ JČK a ředitelem ve Vimperku Bc. Pavel 
Vališ. S ním již proběhla řada jednání na úrovni starosty i ředitele ZŠ a MŠ Vacov. 
Předběžný zájem o hudební výuku ve Vacově je značný. Zastupitelé poté tento záměr 
schválili a pověřili starostu pokračovat v jednání.  

• V části týkající se výstupů ze stavební komise zastupitelé schválili prodeje dalších dvou 
pozemků pro výstavbu  RD v lokalitě Pod dubem.  

• V bodě různé seznámil starosta zastupitele s úspěšně vyhodnocenými žádostmi o dotace, 
které obec předložila včetně projektů do různých dotačních programů. Úspěšnost byla 
tentokráte poměrně slušná a nyní se podnikají další potřebné kroky k vlastní realizaci 
těchto projektů.  

• Závěrečné usnesení z tohoto zasedání přednesené Ing. Vl. Fričem zastupitelé jednomyslně 
schválili.  

 
Z další činnosti: 
• Firma Huko dokončila generální opravu chodníku z centra k autobusovému nádraží. 

Doasfaltování komunikace vedle rekonstruovaného chodníku provedla firma Reno 
Šumava, která opravuje i výtluky na místních komunikacích v obci.   

• Rozsáhlá preventivní údržba proběhla na Klostermannově rozhledně na Javorníku. 
Opatřeno novým nátěrem bylo celé kovové schodiště. Rozhledna byla též kompletně nově 
vybílena. Nově natřena jsou okna v původní i nové vyhlídce.  

• Práce pokračují na tělocvičně u ZŠ. Proběhla již výměna všech 72 oken včetně vstupních 
dveří. Dokončuje se zateplení budovy a povrchová úprava obvodového pláště. Strop 
tělocvičny byl opatřen 30ti centimetrovou vrstvou izolačního materiálu. Dílčí opravu  
doznala i dosti chatrná střešní krytina, provedeny byly i nezbytné klempířské práce.  Uvnitř 
tělocvičny se též provádí opravy zdiva, bílení a nové nátěry ocelových konstrukcí. 
Dokončen je i projekt na vytápění. Objekt tělocvičny bude vytápěn ze stávající kotelny 
pomocí čtyř teplovzdušných souprav. Jako poslední dojde k instalaci nové bukové podlahy.  

• Úspěšná byla též třetí žádost o dotaci, předložená na Státní fond životního prostředí, 
týkající se energetických úspor. Po tělocvičně a budově obecního úřadu byl kladně 
vyhodnocen i projekt se žádostí  o dotaci na budovu MŠ. I zde  dojde k  výměně stávajících  
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oken (mimo nástavbu), zateplení celého obvodového pláště MŠ včetně 
stropu v suterénu. Cílem je, aby veškeré práce, které ovlivňují 
bezprostředně chod MŠ (což se týká zejména výměny oken), byly 
provedeny v době plánované odstávky MŠ. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 

Klostermannova rozhledna 
 

 Sobota 13. července 2013 patřila na Javorníku 10. výročí 
znovuotevření Klostermannovy rozhledny. Obec Vacov spolu s 
NFKK   uspořádala malou vzpomínkovou akci. Počasí nám přálo, a 
tak bylo  již od rána  příjemné posezení na lavičkách u malého 
občerstvení při harmonikách Šumavských kozáků. Děti se mohly 
vyřádit v nafukovacím hradu a pak vyrazit na rozhlednu. Vstup byl 
celý den zdarma, čehož využilo velké množství návštěvníků. Každý 
obdržel též pohlednici rozhledny s upomínkovým razítkem.              
Ve 14.00 hodin začala oficiální část programu. Krátké proslovy 
přednesl starosta Vacova Miroslav Roučka, MVDr. František Roučka, 
Ing. Jan Stráský a pan Emil Kincl. Program dále pokračoval 
vystoupením Dua Eva a Míra z Kraselova.  
 Opravená rozhledna láká k opravdu krásné vycházce zakončené 
hezkým pohledem na Šumavu. Využijte proto letních dnů a navštivte 
rozhlednu. 

Pavla Valtová 
 

Nejen na Velehradu se oslavovalo 
 

 1150 let od příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Protože 
těmto světcům je zasvěcena i kaplička v Čábuzích, tak i tam jsme 
spolu s   P. Janouškem 5. července slavili poutní mši svatou. Pan farář 
byl velice potěšen, že mohl na začátku mše vysvětit kapličku po 
provedené a zdařilé rekonstrukci. Někteří Čábuzští měli strach, že se 
dokončení opravy a úklid do poutě nestihne. O to měli větší a 
upřímnou radost a požádali mě proto, abych jejich jménem 
poděkovala starostovi a radě obce, že se o rekonstrukci kapličky 
zasloužili a dále všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se 
postarali o její úklid a vrácení vnitřního vybavení na své místo.  
 A protože je čas poutí, zvu Vás na poutní mši sv. ke kapličce v 
Nespicích, která bude v neděli 4.8.2013 v 11.30 hod. A samozřejmě 
také na poutní mši sv. v kostele ve Vacově  11.8.2013 v 10.30 hod. 

        Za farní společenství Šochmanová Olga  

 

10. výročí znovuotevření 
Klostermanovy 

rozhledny 
 

 
 

Z pouti v Čábuzích 



Ze školy: 
 

Evropský den 
 Na sklonku školního roku ve středu 19. 6. 2013 děti vacovské  
ZŠ zanechaly své učební pomůcky doma, všichni se v rámci 
projektového dne na chvilku přenesli do různých koutů Evropy. 
 Pan ředitel s dostatečným předstihem vylosoval každé třídě 
jednu evropskou zemi. Žáci se svými učiteli zpracovávali daná témata 
podle libosti. Dopředu se domlouvali, jak by se mohli tohoto úkolu 
zhostit. V průběhu projektového dne dohledali potřebné informace 
k určeným státům, doladili výzdobu tříd, dokončili přípravy 
k prezentacím, které během dopoledne předvedli ostatním. 
A nyní společně nahlédněme do jednotlivých tříd, jak to tam 
probíhalo: 
První třída se přeměnila v mapové centrum. Detailně se seznamovali 
s krásami České republiky, zabývali se současností, zabrousili i do 
minulosti. Uprostřed třídy vyznačili hranice českého státu. Poté 
pomyslně cestovali po ČR, zajeli na návštěvu i k našim sousedům. 
Vyráběli korunovační klenoty, meče, postupně se proměňovali v malé 
krále a statečné rytíře. 
Děti z 2. třídy s pomocí rodičů připravily zajímavou výstavku věcí 
připomínajících Francii. Jízdní kolo ozdobily vlajkami různých států, 
připomněly si známou Tour de France. Dopoledne jim zpříjemnily 
postavičky Asterixe a Obelixe, francouzský film Mrňouskové. 
3. a 4. ročník se vydal na cestu do Itálie. Žáci přispívali vlastními 
zážitky z dovolených, největšímu zájmu se těšilo zmapování světa 
italských aut, místní italské módy a kuchyně. S chutí se pustili do 
vlastní výroby tiramisu. Ostatní žáky pozvali na diskotéku v italském 
rytmu. 
Páťáci se při projektu rozdělili do šesti skupin. Jejich cílem bylo 
putování do Španělska. Společně vytvořili výstavku s nástěnnými 
obrazy, na nichž se zabývali ryze španělskými tématy, zhotovili 
pomocí kašírování trojrozměrnou mapu. Samotnou prezentaci zahájili 
španělským pozdravem. Děvčata s růžemi ve vlasech se proměnila ve 
flamencové tanečnice. Třídou se rozezněl známý španělský hit. 
Na 2. stupni nás přivítali šesťáci v Rakousku. Pro učitele připravili 
vídeňskou kávu, žákům nabídli drobnou sladkost. Přednesli 
zajímavosti o této zemi, mluvené slovo o Mozartově životě 
podmalovali ukázkou tohoto skladatele. Na závěr žákyně zatančily na 
tóny vídeňského valčíku. 
Do Velké Británie nás sedmáci dopravili dvoupatrovým autobusem. 
Úkol ztvárnili jako živý obraz, z něhož postupně   vystupovali různé 
postavy za doprovodu melodií, s nimiž jsou  jednotliví představitelé 
neodmyslitelně spjati. Po třídě se tak prošli: Mr. Bean, anglická 
královská rodina, česká olympijská výprava v holínkách, Harry 
Potter, punková kapela, James Bond. Prezentaci zakončili společným 
tancem.  
V osmé třídě jsme při vstupu obdrželi vlaječky SRN. Do barev 
německé vlajky se oblékali nebo své obličeje obarvili i někteří 
zástupci osmáků. Důležité informace vystřídaly dvě ukázky 
svatebních pochodů. Všichni zpívali jednoduchou německou píseň. 
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Deváťáci začali slovenskou hymnou, téma zpracovali přes interaktivní tabuli. V tomto koutku 
světa jsme si i zasoutěžili. Do připravené slepé mapy Slovenska zvolení zástupci tříd 
zakreslovali geografické údaje. Za soutěživost byly všechny třídy odměněny. Závěr patřil znělce 
slovenského Večerníčku. 
 Je nutné dodat, že v textu určitě nezazněly všechny aktivity, které se ve třídách odehrály. 
Fotografie z této akce najdete na stránkách školy www.zsvacov.cz. Virtuální výlet po Evropě se 
určitě líbil, což bylo patrné z tváří mnohých přítomných. Třeba až tedy vycestujeme do 
zmíněných zemí doopravdy, možná si vzpomeneme na dnešní výjimečný školní den, který s 
sebou přinesl tolik nevšedních zážitků.  
 Touto cestou bychom Vám všem rádi popřáli krásné prázdninové cestování a šťastný 
návrat domů. 

   Mgr. Lenka Špejzlová 

 
 

Ohlédnutí za oslavami 120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Vacově 
 
 Poslední červnovou sobotu se do Vacova sjeli hasiči z okolních obcí, aby společně s námi 
oslavili 120 let trvání našeho sboru. Program oslav se nesl v tradičním duchu. Zahájen byl 
slavnostním průvodem obcí za doprovodu mažoretek a Dechového orchestru ZUŠ Vimperk pod 
vedením pana Petra Staňka. Na místním hřbitově hasiči uctili památku zesnulých členů.  

Další část oslav probíhala za přihlížení místních občanů a návštěvníků obce v prostoru 
autobusového nádraží. Po slavnostních projevech byla předána vyznamenání našim zasloužilým 
členům. Zazněla přitom děkovná a pochvalná slova jak od našich vzácných hostů, tak od 
starosty obce, což je pro nás, dobrovolné hasiče, vždy největší odměnou. 

Program pokračoval tanečním a pěveckým vystoupením dětí ze základní školy, které 
připravila a s dětmi secvičila paní učitelka Mgr. Jana Voldřichová. Školáky vystřídaly 
mažoretky za doprovodu dechového orchestru z Vimperka. 

Po vystoupení mažoretek přišly na řadu ukázky historické a současné hasičské techniky. 
Velmi působivá byla ukázka hasičů z Chvalšovic, kteří předvedli hašení ruční stříkačkou 
taženou koňmi. Z historické techniky bych rád připomněl také motorovou stříkačku od firmy 
Mára z roku 1937. Za nemalého úsilí jí naši členové Vít Ševčík a Petr Škopek vrátili „původní 
lesk“, a proto mohla být v celé své kráse během oslav vystavena. 

Ze současné techniky diváky nejvíce zaujala ukázka dekontaminační sprchy, kterou 
předvedli zástupci Hasičského záchranného sboru z Prachatic a ukázka zásahu integrovaného 
záchranného systému u dopravní nehody. Mimo to bylo možné zhlédnout i další vystavená 
vozidla profesionálních i dobrovolných jednotek. Oslavy završila taneční zábava s kapelou 
Renesance pořádaná v obecním sále. 

Posláním oslav bylo připomenutí historie, činnosti a významu jednoho z nejstarších 
spolků ve Vacově (založen byl  23. července 1893 z podnětu Čtenářského spolku ve Vacově). 
Nelze se však obracet pouze do minulosti. Důležité je sledovat budoucnost sboru a snažit se 
pracovat tak, aby byla jeho tradice i mezi příštími generacemi zachována. Jak si náš sbor 
v tomto ohledu vede, nejlépe napoví současná členská základna, která čítá přes sto členů, 
z čehož jednu třetinu tvoří děti.  
 Na závěr bych rád vyslovil poděkování všem, kteří se na přípravách a důstojném 
průběhu oslav podíleli, a to jak vlastními silami, tak finančně. Velký dík patří představitelům 
Jihočeského kraje a obce Vacov, kteří nad oslavou převzali záštitu a též ji finančně podpořili. 
Poděkování patří také všem našim sponzorům, spolupracovníkům a příznivcům. V neposlední 
řadě děkujeme všem hasičkám a hasičům od nás i z okolních obcí, kteří přišli 120. výročí 
založení našeho sboru s námi oslavit. 

Pavel Čtvrtník, starosta SDH Vacov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
6. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební doprovod TRIO ORION. 
Dopravu možno objednat telefonicky na   OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 
***** 

 
Připravujeme: 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

Lenky Filipové 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně  
Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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    Nové knihy 

Nesbö, Jo                               
Švábi   

Gideon, Melanie             
Manželka 22  

Pinske, Jörn               
Orchideje  

Kanselová, Marie  
Ovocné a nepečené hr-
níčkové moučníky  

Gordon, Noah             
Ranhojič 

Lorentzová, Inny         
Obchodnice se zlatem 

Mossanen, Dora   
Harém 

Pötzsch, Oliver           
Katova dcera               
Katova dcera a černý 
mnich 

Petersová, Elizabeth    
Lev v Údolí 

Wilsonová, Jacquelin 
dalších 22 titulů této au-
torky dívčích románů 

 

***** 

Od 12.8.2013                 
do 28.8.2013               

bude knihovna z důvodu 
rekonstrukce a revize 

knihovního fondu        
uzavřena. 

Pavla Valtová 

 Pozvánky na akce: 

 

Tradi ční Vavřinecká pouť 9.-11. srpna. 2013 
 

Pátek 
21.00 hodin – Pouťová diskotéka DJ Ivan Müller B.A.D. - obecní   sál 
 
                                             Sobota 
10.00 hodin - Fotbalový zápas:  muži Vacov A - Záblatí 
14.00 hodin - Turnaj v kuželkách -  přírodní kuželník ve Vlkonicích 
15.00 hodin - Dechová hudba Roštovanka - náměstí 
16.00 hodin - Fotbalový zápas: staré gardy Vacov - Čkyně 
20.00 hodin - Trio Renesance – náměstí 
22.30 hodin - Ohňová show - Taneční skupina Cetare - náměstí 
 

  Neděle 
8.00 - 15.00 hodin  
     - Výstava drobného zvířectva - budova ZO ČSCH 
9.30 - 13.00 hodin  
     - Dechová kapela Vlachobřezská KOZLOVKA  -                                          
        náměstí 
10.30 hodin - Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Hlavní   
        celebrant  bude P. Ivan Pavlíček, novokněz Plzeňské    
        diecéze. Po mši udělí novokněžské požehnání.               
14.00 hodin - Harmonikáři Šumavští kozáci - náměstí 
16.00 hodin - Fotbalový zápas: muži Vacov B - Dlouhá Ves 
 
Stánkový prodej - občerstvení. 
Pouťové atrakce zajišťuje paní Soňa Tříšková. 
 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY 
 

Umístění zastávek v době pouti: 
V době uzavírky t.j. dne 10.-11.8.2012 budou zastávky autobusů 
přesunuty:  
• pro směr Zadov - Strakonice k poště  
• pro směr Vimperk před mateřskou školu. 

 
                           ***** 

 
SK Vacov 

zve  
na I. ročník Memoriálu Ivana Ketzera 

ve středu  28.8.2013 od 17.00 hod.  
Turnaj odehrají 4 mužstva mladších žáků.  

 
Přijďte podpořit domácí tým. 
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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. 

Mašková Jarmila Lhota nad Rohanovem 91 let 

Panošová Anna  Rohanov 87 let 

Laznová Milada Rohanov 85 let 

Vozka František  Vacov 84 let 

Chumová Božena Přečín 82 let 

Vacík Václav Vacov 82 let 

Hadová Marie Přečín 81 let 

Balvínová Marie Miřetice 83 let 

Lopatka Václav Lhota nad Rohanovem 81 let 

Narovec Václav Žár 81 let 

Vacek Ladislav Javorník 81 let 

Krajánková Zdeňka Vlkonice 80 let 

Soukupová Marta Miřetice 80 let 

Vozková Božena Vacov 80 let 

Němcová Vlasta Rohanov 75 let 

Inzerce 
• Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení 

staveb a stav. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel. 606 405 146,                        
e-mail: projekty.kinkorová@gmail.com 

• Pronajmu prostor k obchodní činnosti na náměstí ve Vacově. Info na tel.: 602 648 368. 
• Prodám akumulační kamna 4,5 T. Používaná jednu sezonu, plně funkční, cena: 1.500,- Kč, 

tel.: 602 648 368. 
• Prodám nové dveře 60P, bílé, plné. Cena dohodou. Tel.: 737 767 537. 

 
 
 
 
 

Číslo 7-8, 2. srpna 2013 
 

Společenská kronika 
 

V měsících červnu a červenci jsme poblahopřáli k životnímu 
jubileu těmto občanům: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blahopřání 
 

V měsíci červenci oslavili diamantovou svatbu 
Věra a Václav Váchovi z Čábuz. 

K tomuto výročí přejí hodně zdraví a štěstí na další 
společné cestě 

děti Václav, Věra a Jaromír s rodinami 

Leť, orlíku, leť 
a vyřiď všem z Vacova 
přeji krásnou pouť! 
 

Zdeněk Janík 
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Oprava požární zbrojnice v Rohanově 

 
 Že je v Rohanově bohatý společenský život, už víte, ale naši hasiči se umí sejít nejenom u 
zábavy, ale i u práce. Na výroční schůzi jsme se 
domluvili, že s finančním přispěním obce opravíme 
požární zbrojnici. 
 Vše se domluvilo a mohlo se začít, celkem 
pracovalo okolo 10 mužů, sešli se celkem   9 krát, 
někdy v plném počtu, někdy jen jednotlivec, vše 
podle času a potřeby. Nejprve okopali starou fasádu, 
nahodili, naštukovali a natřeli novou fasádní barvou. 
Natřeli vrata od zbrojnice i garáže, nad garáží natřeli 
plechovou střechu, uklidili vevnitř i okolo. Celkem 
skoro každý odpracoval 30 hodin. Obec Vacov dodala 
potřebný materiál. Nakonec jsme se dohodli, že příští 
brigádu natřeme zábradlí okolo rybníčka. 
 Ale to bychom nebyli v Rohanově, kdybychom poslední brigádu nemínili zakončit nějakou 
akcí. Tady musím konstatovat, že organizační schopnosti našich mužů lehce selhaly, ale my ženy 
se za každých okolností rychle domluvíme a vše přeorganizujeme k naší spokojenosti. A tak jsme 
se všichni  sešli večer u ohýnku, opekli klobásy, děti se vyblbly a my dospělí měli téma k hovoru 
téměř na celý večer. 

Gabriela Němcová 

 

Nová fotbalová sezona týmu A 

 Vacov začal letošní letní přípravu trošku jinak, než bylo zvykem, a to přátelským zápasem s 
Lažištěm na hřišti v Záblatí. Na první přátelský zápas jsme odjeli přesně s 11 hráči, z čehož byli 
tři dorostenci, tomu odpovídala i vysoká prohra 7:1. V letní přípravě je připraveno 16 tréninkových 
jednotek a 5 přátelských zápasů. Do týmu se vrátily známé tváře, Viktor Valta a Zdeněk Švihel, s 
prvním týmem se také připravují tři dorostenci, Jiří Mls, Tomáš Kovářík a Miroslav Vítovec.  
 První polovinu přípravy nabírají hráči převážně 
fyzickou kondici a sílu. Tréninkové jednotky 
probíhají na tréninkovém hřišti ve Vacově s 8 až 12 
hráči. V dalším přátelském zápase jsme hráli se 
starším dorostem FK Junior Strakonice a vyhráli 
jsme vysoko 6:0. Ve třetím přátelském zápase nás 
čekal soupeř z Hradiště    a za teploty kolem 35 
stupňů jsme vyhráli 5:1 na hřišti v Šamonicích. Tento 
týden se přidají do přípravy bratři Machové, kteří byli 
na dovolené,     a Petr Vojtíšek, který se vrátil z 
pracovní brigády.  
 V druhé polovině přípravy začneme více s 
balony a střelbou na branku. Další přípravný zápas 
odehrajeme 3. srpna od 17:00 hodin na hřišti ve Vacově s týmem Lhenic. Podrobnější informace 
najdete na nově zrekonstruovaných internetových stránkách www.skvacov.websnadno.cz  a ve 
vývěsce na náměstí. 

Zdeněk Formánek 


