
Prosinec v dějinách věků 
 

5.12. 1484 vyšla papežská bula proti čarodějnictví. Papež Inocenc VIII.     
vydal nařízení, které inkvizitorům dává pravomoce k pronásledování a souzení 
domnělých čarodějnic a kacířů. Začal hon na čarodějnice. 
 
18.12.1744 byli na základě patentu Marie Terezie z českých zemí vypovězeni 
Židé. Důvodem opatření byla údajná spolupráce Židů z pražského ghetta           
s nepřátelskými pruskými vojsky. 
 
6.12.1774 byla u nás podle nového „Všeobecného řádu pro školy normální, 
hlavní a obecné“ zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. 
 
21.12. 1834 na premiéře zpěvohry Fidlovačka ve Stavovském divadle v Praze 
poprvé zazněla píseň Kde domov můj, nyní česká státní hymna. Ve 30. le-
tech 19. stol. však Fidlovačka u diváků neuspěla, měla jen jednu reprízu! Píseň 
slepého mládence Mareše Kde domov můj se naopak stala doslova evergree-
nem. Oficiální českou hymnou se stala usnesením vlády až v r. 1920. 
 
1.12.1889 byla v Praze na Žižkově uvedena do provozu první veřejná elekt-
rárna v českých zemích. 
 
10.12.1959 přebral český vědec Jaroslav Heyrovský z rukou švédského krále 
Gustava Adolfa Nobelovu cenu za chemii. 
 
3.12.1989 byla jmenována nová vláda v čele s Ladislavem Adamcem. Z jedna-
dvaceti ministrů bylo 16 členů KSČ, jeden člen ČSSD, jeden člen ČSL a tři   
nestraníci. 
 
10.12.1989 jmenoval prezident G.Husák novou federální Vládu národního  
porozumění v čele s Mariánem Čalfou. Poprvé od r. 1948 měla KSČ ve vládě 
menšinové zastoupení. Ještě téhož dne prezident abdikoval. Novým kandidátem 
se stal Václav Havel. 
 
29.12.1989 zvolilo Federální shromáždění novým prezidentem ČSSR Václava 
Havla. 

(z knihy Rok do kapsy) 
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• Načerpat předvá-
noční atmosféru na 
Mikulášské pouti 

 
• Ocenit práci dětí na 

předvánoční besíd-
ce 16.12. 

 
• Zúčastnit se veřej-

ného zasedání ZO 
Vacov 17.12. 

 
• Odpočinout si při 

adventních koncer-
tech v kostele       
sv. Mikuláše 



Z činnosti obecního úřadu 
Z jednání rady obce: 
• Radě obce byl předložen výstup komise pověřené zpracováním a vyhodnocením nabídek na do-

dávku nového traktoru pro obec Vacov. Nejvýhodnější nabídku dodala firma Milisterfer ze Stra-
konic. RO doporučenou nabídku (v souladu s usnesením zastupitelstva obce č.19) schválila.  

• Rada obce dále schválila žádost „Baby clubu Vacov“ zastoupeného paní V. Šturmovou o poskyt-
nutí prostor pro schůzky maminek a dětí předškolkového věku. Pro tento účel byla poskytnuta 
velká zasedací místnost na OÚ, která je využívána poměrně řídce. Výhodou je, že tyto prostory 
jsou průběžně temperovány a  režijní náklady se tím v podstatě nenavyšují. 

• RO vzala na vědomí architektem navržené urbanistické řešení plánované výstavby v lokalitě Pod 
Dubem. Individuelní posouzení konkrétních požadovaných staveb bude předmětem stavební ko-
mise a RO. 

• RO dále vyhověla žádosti SK Rohanov o uhrazení části nákladů spojených s jubilejním desátým 
ročníkem turnaje ve stolním tenise mezi SK Rohanov a DJK Pörndorf ze sousedního Bavorska. 
Jedná se i o prestižní společenskou akci, které se v Pörndorfu v minulém roce  aktivně zúčastnil i 
starosta Alderschbachu. 

• RO byly předloženy dvě žádosti týkající se vyjádření k výstavbě fotovoltaické elektrárny (FVE) 
na střechách nemovitostí. Stavební technik tuto záležitost konzultoval mimo jiné s odborem ži-
votního prostředí MÚ Vimperk. Dle sdělení, pokud se nejedná o památkové nebo jinak významné 
objekty, nevidí v instalaci tohoto zařízení problém. RO vydala k těmto žádostem  kladné vyjádře-
ní.  K výstavbě FVE na pozemcích  v katastru obce  Vacov se budou vyjadřovat  vždy zastupitelé. 

• Starosta dále informoval radu v návaznosti na zasedání RO č. 64 ze dne 7.10.2009 o řešení určité 
problematiky v souvislosti s pronájmy bytů v bytovém domě obce Vlkonice čp.137. RO vzala tu-
to informaci na vědomí. 

• Na OÚ Vacov se dostavil ekonomický ředitel 1.JVS ing. Trnka ve věci návrhu vodného a stočné-
ho pro obec Vacov na rok 2010. Předložil návrh kalkulace nákladů vycházejících zejména z kon-
krétních údajů za předchozí rok a prognóz na rok nadcházející. Touto záležitostí se každoročně 
podrobně zabývá radní ing. Z. Novák. Ing. Trnka byl v této souvislosti požádán o doplnění dal-
ších podkladů. Materiály týkající se stanovení ceny vodného a stočného na rok 2010 budou před 
schvalovacím procesem zaslány zastupitelům obce. 

• Starosta dále informoval radu o zpracování žádosti o dotaci na nákup traktoru a s jeho využitím 
při hospodaření v obecních lesích. Pokud by byla žádost úspěšná, je možno uplatňovat dotaci i 
zpětně, pokud kupní smlouva na traktor byla uzavřena po stanoveném termínu k odevzdání těchto 
žádostí (26.10.2009). Obec tuto podmínku splnila. Zda byla žádost úspěšná, či nikoli, bude zná-
mo v 1. čtvrtletí roku 2010. Skutečností je, že bylo v této výzvě předloženo mnoho žádostí, které 
uvolněné finanční prostředky nepokryjí. 

• Starosta informoval radu o verdiktu Krajského odvolacího soudu ve věci  soukromých pozemků 
pod částí místní komunikace v k.ú. Čábuze. Žalobci požadovali, aby obec z předmětné části po-
zemku stavbu (komunikaci) odstranila. Ani odvolací soud této žádosti nevyhověl a potvrdil zříze-
ní věcného břemene  pro Obec Vacov (vlastníka komunikace) za jednorázovou úplatu 115,- Kč.  

 
Další informace 
• Jak již bylo uvedeno, obec na základě usnesení ZO a schváleného výběrového řízení zakoupila 

nový traktor Zetor  7441. Cena traktoru vzešlá z výběrového řízení, včetně instalovaného čelního 
nakladače, byla 989 000,- Kč vč. DPH.Vzhledem k poměrně slušné výbavě se jedná o velmi dob-
rou cenu. Obec pořídila tento traktor na úvěr, který poskytla společnost ČSOB leasing a.s. Splát-
ka byla rozložena do 36 měsíců. Pokud by se na traktor získala dotace, byla by z ní uhrazena cca 
polovina této částky. 
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• 2.12. od 16 hodin       
Vánoční dílna  v ZŠ  
Vacov 

 

• 5.12. od 13,30 hod.  
Čertovský rej 

 

• 5.12. 20 hodin Mikuláš-
ský country bál 

 

• 5.12. od 18 hodin     
Adventní koncert          
v kostele 

 

• 6.12. Mikulášská pouť 
 

• 6.12. od 14 hodin      
Setkání harmonikářů 

 

• 16.12. od 17 hodin    
Vánoční besídka 

 

• 17.12.  od 19 hodin    
zasedání zastupitelstva 
obce 

 

• 19.12. od 18 hodin   
Adventní koncert  

 

• 28.-31.12. knihovna 
uzavřena - dovolená 

 
 

Bezproudí 
 

25.11.2009  8 - 16 hod. 
Miřetice, Nespice 

Ptákova Lhota 
Žár 

 
Celá obec Žár vč. ZD,  
Nespice, Podvítovčí,     

Miřetice vč. ZD,     
Ptákova Lhota 

 

• Ze získané dotace byla dokončena úprava terénu a výsadba zeleně u panelo-
vého domu ve Vlkonicích. V rámci této akce  byla pořízena také technika  
na údržbu trávníků. Jedná se o profesionální rider Husquarna, který byl na 
základě výběrového řízení zakoupen (včetně příslušenství) u firmy Hobby-
tech Vimperk. Jedná se o multifunkční zařízení, které lze využít do určité 
míry i při zimní údržbě chodníků. Postupně je možno dokoupit řadu dalších 
doplňků (fréza, čisticí kartáč atd.). Získaná dotace byla ve výši 90% reali-
začních nákladů, avšak DPH ve výši 19% je pro obec neuznatelná položka. 
Celkové náklady této akce dosáhly 503 000,- Kč. 

• Firma Strabag dokončila instalaci (výměnu) cca 20 dopravních značek na 
místních komunikacích v obci. Jednalo se o dopravní značky na rizikových 
místech, jejichž stav byl již špatný. Na tuto akci v hodnotě necelých 100 000 
Kč byla získána z grantu KÚ  JČ dotace ve výši 80% realizačních nákladů. 

• Po renovaci obřadní síně byly provedeny určité dílčí úpravy i ve velké zase-
dací místnosti. Byly vyměněny radiátory a zastaralá neúsporná osvětlovací 
tělesa, došlo k vybílení místnosti a položení nové podlahové krytiny. Prove-
dena bude ještě instalace interiérových žaluzií před prosklenou stěnu. Tento 
prostor nedoznal změn od výstavby budovy úřadu.  

• Jak již bylo zveřejněno v řadě sdělovacích prostředků, obec Vacov měla 
úspěšně vyhodnocený projekt v rámci 5. výzvy regionálních operačních  
programů (ROP). Jedná se o přiznanou dotaci ve výši 15,2 mil. Kč (92,5% 
realizačních nákladů) na nezbytnou rekonstrukci naší základní školy, o kte-
rou se již několik let usiluje. V současné době se připravuje řada dalších   
dokumentů, které musí obec v této souvislosti ve stanovených termínech 
předložit. Akci musí mimo jiné v plné výši předfinancovat. K tomuto velmi 
významnému projektu bude zveřejněno více v příštím zpravodaji. 

• Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli a pomáhají s úklidem 
spadaného listí v různých částech naší obce. Jedná se o velmi cennou pomoc 
i s ohledem na skutečnost, že v současné době zajišťuje tuto činnost, ale i 
velkou řadu dalších, na plný pracovní úvazek pouze jeden zaměstnanec. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

Obec Vacov srdečně zve na tradiční  
MIKULÁŠSKOU POUŤ, která se koná v neděli 6.12.2009 

Program:     
9 - 12 hodin         Prodejní výstava vánočních výrobků na OÚ 
                            Výstava fotografií Americká tvář Mexika  
                            Dudácká kapela na náměstí 
                            Příchod Mikuláše s čerty 
11,30 hodin         Mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
14 hodin              Setkání harmonikářů v sále 

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    

prosinec 2009 
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Šance  

pro venkovské školy 

Projekt: „Šance pro venkovské školy“ 
 

         Ve školním roce 2009/10 pokračují žáci Základní školy ve Vacově v 
práci na projektu „Šance pro venkovské školy“, který potrvá do dubna 2012. 
Během tohoto období budou zkoumat rostlinstvo a živočišstvo v jejich 
přirozených místech výskytu a vlivy člověka na jejich životní prostředí. Dále se 
budou zabývat vztahy mezi jednotlivými ekosystémy. 
         V současné době zpracovávají téma „Krajina a voda“. 
         V teplých měsících vycházeli do přírody v okolí Vacova, kde jsou vodní 
zdroje, a pro svůj projektový úkol vyhledávali zajímavé rostliny, pozorovali 
hmyz a drobná zvířata. Z vycházek mají mnoho fotografií a zápisků, s nimiž 
nyní dále pracují, aby svoje pracovní téma naplnili z různých hledisek. 
Příznivý vztah k přírodě se v dětech utváří od dětství a je výrazně ovlivněn 
výchovou. 
         Pozoruhodné objekty z říše rostlinné i živočišné našli v okolí 
Mladíkovského potoka v Podhájí, v údolí řeky Sputky i jinde. 
         Především Podhájí, kde se nachází maloplošné chráněné území, poskytlo 
dětem mnoho námětů. Území má charakter chráněného naleziště vzácných a 
ohrožených rostlin a živočichů. Je zde zakázáno ničit a poškozovat živočichy a 
rostliny i jejich prostředí.  
         O vyhlášení tohoto chráněného území v roce 1986 se podstatnou měrou 
zasloužil pan Ladislav Havel z Peckova, bývalý dlouholetý učitel ZŠ ve 
Vacově. Věděl, že je nutné přírodu chránit před civilizačními vlivy, aby její 
bohatství zůstalo zachováno pro příští generace.  
         Je nesporné, že zachování příznivého stavu životního prostředí se 
závažným způsobem týká nás všech. Člověk je součástí přírody, proto 
znečištěná voda, vzduch a zdevastovaná krajina ohrožují jeho samotnou 
existenci. Každý by se měl ke svému okolí chovat šetrně a dále je 
nepoškozovat.                                                                     Mgr. Věra Štěpánková 
 

Palivové dříví     
         V minulých týdnech značně vzrostla poptávka po samovýrobě 
palivového dřeva v obecních lesích. Avšak místa, kde je možné zadat 
samovýrobu, již prakticky nejsou, a nenastane-li nějaká živelná pohroma, tak 
do budoucna ani nebudou. 
         Ale i tak je možné si v obecním lese připravit palivové dřevo a to formou 
takzvané „čistoty lesa“. Jde  v podstatě o to, že na určité ploše se sklidí silnější 
větve, těžební odpad, ležící souše a vyznačené stojící souše. Jde tedy zase o 
samovýrobu palivového dřeva, ale tato již není koncentrována na relativně 
malé místo. Čistota lesa se provádí na celé zadané ploše.  
         I na tento způsob samovýroby si je nutno vyžádat příslušný formulář na 
OÚ. Případný zájemce má možnost si vybrat v obecním lese lokalitu pro tuto 
činnost, ale nelze samozřejmě začínat od prostředka porostu. Palivové dřevo 
musí být složeno v měřitelných hráních přímo v porostu  a   platí se pouze za 
kuláčky s průměrem větším než 8 cm. Větve, těžební odpad a slabší kuláčky, 
pokud si je neodvezete, se shazují na hromady. Na práci budete mít určitý 
časový limit, který si sami určíte, avšak tento je nutno dodržet.  
         Závěrem doufám, že s tímto novým způsobem získávání paliva budete 
spokojeni a těším se naši úspěšnou spolupráci. 

                                     Za lesy obce Vacov OLH ing. Petr Ptáček 
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Ze setkání seniorů 
24.10.2009 

Setkání seniorů 
 

         Již potřetí se ve vacovském obecním sále sešli senioři ke 
společenskému posezení. Sobotní odpoledne začalo hudebním 
vystoupením dětí pěveckého kroužku, následovaly vtipné žertovné 
básničky přímo šité na naši obec a spoluobčany. Tak se dědečkům a 
babičkám představily děti místní základní školy. Po krátkém přivítání 
starostou obce, panem Miroslavem Roučkou, již následovala volná 
zábava. Chutné občerstvení, hudba, tanec a především společné setkání    
a popovídání si.  
 

 

Stolní tenis: SK Rohanov  DJK Pörndorf 
 
         V listopadu 1999 poprvé a potom už každý rok - jednou v Německu 
jednou v Česku, tak lze jednoduše charakterizovat spolupráci a dnes už 
přátelství mezi stolními tenisty z bavorského Pörndorfu a Rohanova.  

Takže desetileté výročí nemohlo  
proběhnout jinak než sportovním 
soupeřením. V sobotu 14. listopadu 
se v obecním sále utkaly za zelenými 
stoly družstva Rohanov „A“ -  DJK 
Pörndorf“A“ a SK Rohanov „B“ - 
DJK Pörndorf „B“. Hrálo se o putov-
ní pohár „Vincence Rožka“, který  

věnoval p. Rudolf Fliegerbauer z Pörndorfu. Právě Rudy Fliegerbauer  a 
Čenda Rožek stáli před deseti lety u zrodu tohoto sportovního klání, které 
je nejlepším důkazem toho, že přátelství mezi lidmi nezná hranic.          
Ve vlastním měření sil byli úspěšnější hosté. V obou zápasech zvítězila 
družstva Pörndorfu a to shodně 10:6, takže se pohár po roce vrací zpět do 
Německa. 
Tato vzájemná setkání mají i svou společenskou stránku. Ta začala přije-

tím na obecním úřadě, kde p. starosta M. Roučka se-
známil naše hosty s tím, co se na Vacovsku za dva ro-
ky od jejich poslední návštěvy událo a odpovídal na 
dotazy přítomných. Na závěr přijetí došlo k vzájemné 
výměně upomínkových dárků a starosta pozval všech-
ny na slavnostní oběd do restaurace „U Milušky“. Ces-

tou na oběd si všichni prohlédli místní pekárnu a byli v krátkosti sezná-
meni s tím, jak taková průmyslová pekárna funguje. 
         Po odehrání stolního tenisu pokračoval program ubytováním a veče-
ří v Rohanově v penzionu „Ekosport“. Pak proběhla beseda o tom, jak se 
žilo v Rohanově, s promítáním fotek. Následně z rukou  pana starosty 
převzali vítězové putovní pohár a všichni se přesunuli zpět do Vacova, 
kde SDH Rohanov pořádal taneční zábavu. 
         V neděli ráno u snídaně jsme se vzájemně rozloučili s tím, že se   
setkání po všech stránkách vydařilo, a už se těšíme na to příští v Němec-
ku, které se ponese v duchu dvacátého výročí založení stolního tenisu      
v Pörndorfu.                                                                          SK Rohanov 
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Z důvodu školení 
knihovna uzavřena ve 

dnech 25.11.,  
2. a 9.12.09 (středy) 
 
 
 
 
 

28. - 31.prosince 2009 
knihovna uzavřena - 

dovolená 
 
 

Jan Lukáš 
*1942 středoškolský 

učitel 
 

Neříkej hop, dokud ne-
víš, koho máš přeskočit. 
 
Lékařů bude brzy  
nadbytek, protože  
většina pacientů zemře 
stářím v čekárnách. 
 
Čím měkčí učitelé,  
tím natvrdlejší žáci. 
 
Kdo lže, ten krade -  
volají ti, kteří lžou,  
že nekradou. 
 
Nevěra je nejlepší způ-
sob, jak se přesvědčit, 
že jsme jeden jako  
druhý. 
 
Polidštění bylo dokon-
čeno v okamžiku, kdy si 
opice začaly závidět. 
 
Životní úroveň stoupala 
tak rychle, že na ni  
většina nedosáhla. 

Pozvánky na akce v měsíci prosinci: 
 

Divadelní soubor   Bouček,   Skupina   historického šermu Artego   
a  dětský dramatický soubor DAMIÁN při   ZUŠ   Vimperk     

zahrají   v obecním   sále pohádku   pro   děti   a   rodiče 
      O   NEPOVEDENÉM   ČERTOVI 

Na scéně bude samotné peklo, ale zároveň uvidíme, jak v nebi 
žijí andílci, jak umí dovádět a jak dobře hrají fotbal. 

Obecní sál Vacov   29. 11. 2009  ve 13 hodin Vstupné : 40,- Kč           
 
 

1. Vánoční dílna - OZDOBY A SVÍČKY Z VOSKU 
Ve středu 2.12.2009 se v ZŠ Vacov bude konat 1. vánoční dílna.  

Dopolední program je připraven pro děti ZŠ a MŠ,  
odpoledne zveme od 16,00 hodin zájemce z řad veřejnosti. 

S sebou:     fén do dvojice, lněnou utěrku, vykrajovačky (menší), bavlnky 
V případě zájmu se přihlaste v knihovně do 30. listopadu 2009. 
 
 

Přijďte v sobotu  5.12.2009 od 13:30 - do 15:30 hodin na  
ČERTOVSKÝ REJ  

do obecního sálu, možná přijde Mikuláš. Masky čertů  vítány!!!! 
 

Skupina Vodáci Lhenice srdečně zve na Mikulášský COUNTRY BÁL  
v sobotu 5.12.2009 od 20 hodin v obecním sále. Vstupné 70 Kč. 

 
 

Srdečně zveme na ADVENTNÍ KONCERT v sobotu 5.12.2009  
od 18 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Vacově. Na programu barokní hudba. 

Účinkuje Žesťový kvintet z Vimperka. 
 
 

Srdečně zveme na VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Petra Škopka „Americká tvář 
Mexika“ v neděli 6.12.2009 od 9-12 hodin na OÚ Vacov  

 
Srdečně zveme na 12.SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ  

ve Vacově, které se koná 6.12.2009 od 14 hodin v obecním sále. 
Vstupné 40,- Kč 

 
Pozvánka na ŠKOLNÍ BESÍDKU  

ve středu 16.12.2009 od 17 hodin v obecním sále. 
 

Pozvánka na ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA obce Vacov ve čtvrtek 
17.12. od 19 hodin. Program bude zveřejněn. 

 
Srdečně zveme na ADVENTNÍ KONCERT  

v sobotu 19.12.2009 od 18 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Vacově.  
Účinkuje Dětský sbor Růže a Dívčí sbor Rosetta  

pod vedením pana učitele Fafejty ze Čkyně. 



Číslo 11, 23. listopadu 2009 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci říjnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Václav Hadrava                   DD Kůsov         68 let 
Josef Kalivoda                     Vlkonice            70 let 
Olga Švecová                      Vlkonice            70 let 
Jan Menšík                         Přečín                75 let 
Růžena Hadravová             Čábuze              80 let 
Růžena Šoulová                   Nespice             80 let 
Věra Škopková                   Vlkonice            82 let 
Václav Vácha                     Čábuze              82 let 
Leopold Vlček                    Benešova Hora  84 let 
Vlasta Houdková                Přečín                86 let 
Věruška Machová               Miřetice             86 let 
Marie Vítovcová                 Miřetice             86 let 
Marie Trojanová                 Žár                     86 let 
Hedvika Škopková             Vlkonice            88 let 

*** 
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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. 

 

BABY CVÍČO      středa    10.00-11.00    30,-Kč

    

2.12.2009-Mikulášská nadílka
9.12.2009-Cvíčo
16.12.2009-Cvíčo
23.12.2009-Volno
30.12.2009-Tvůrčí dílna

prosinec 2009

BABY MASÁŽE    pátek     9.00-10.00    50,-Kč
                                              10.00-11.00
4.12.2009-Mikulášská nadílka
11.12.2009-Mažeme
18.12.2009-Mažeme
25.12.2009-Volno
1.1.2010-Volno

              Na lekce se můžete přijít kdykoliv podívat 
a přidat se kdykoliv v průběhu nynějšího i následujícího roku

      S pozdravem a přáním krásných svátků 
Veronika Šturmová,Jana Škopková a Pavel Fiala

Informace na tel.:720 418 009 u Veroniky Šturmové

Pozvánka  
na veřejné 

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
obce Vacov ve čtvrtek 

17.12.2009  
od 19 hodin  

v zasedací místnosti 
OÚ. Program bude 

zveřejněn. 



Přípravka 
 
Na konci října ukončila přípravka podzimní část soutěže. Mladší přípravka hraje opět formou 
turnaje, změna je v menším hřišti  a v počtu 5+1. Kluci za svou bojovnost zaslouží velkou 
pochvalu, neboť mladší přípravka přezimuje na krásném 2. místě v tabulce a starší přípravka na 4. místě. 

Přehled podzimních zápasů : 

 
OP Žáci 1. A 

 
         Po vydařeném začátku soutěže, kdy se žáci na chvíli objevili v čele tabulky, přišli těžší soupeři a 
šest prohraných zápasů v řadě přineslo 8. místo se 13 body po podzimní části. Pro kluky, kteří loni do 1. 
A třídy postoupili a na zápasy odjíždějí ve 12 lidech to není zas tak špatné umístění. 
Nyní mají do února volno a čas na jiné sporty. První zápas v jarní části hrají až v dubnu: 
Poslední zápasy: 
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OP Žáci 1. A   OP Muži B  

Vacov - Strakonice B 1: 0 (Kopáčik) Vl. Březí B - Vacov B  2:7 ( Kopáčik 2, Kratochvíl, Blahout J., Lešák 
J., Jíška, Vojtíšek) 

Netolice - Vacov 7 : 3 (Zdeněk 2, Jírovec) Vacov B - Čkyně B 4:1 ( Blahout J. 2, Kratochvíl, Čejka M.) 

Vacov - Vodňany 0 : 3 Vacov B - Sv. Máří 14:0 ( Blahout J. 4, Kratochvíl 3, Vojtíšek 3, 
Kopáčik, Moutelík, Bujok G., Klas P.) 

Osek - Vacov 1 : 0 Vitějovice - Vacov B 3:6 ( Kopáčik 3, Vojtíšek 2, Bujok G.) 

Vacov - Prachatice B 2 : 6 (Mls 2) Vacov B - Pěčnov  10:4 ( Blahout J. 4, Vojtíšek 2, Kratochvíl, 
Čejka M., Kopáčik, Švihel) 

Protivín - Vacov 5 : 1 (Zdeněk) 

Volyně - Vacov 3 : 1 (Zdeněk) 

Do ukončení podzimní části fotbalové soutěže zbývá vacovské rezervě 
poslední zápas , ale i tak přezimuje v čele tabulky. Výsledky posledních 
zápasů ukazují, že se hráči pořádně rozstříleli.  

MLADŠÍ   PŘÍPRAVKA      

Vl.Březí - Vacov                               7 : 1   Mls  Vimperk - Vacov                            1 : 0 

Volary - Vacov 1 : 11  Bubík 2, Hůle, Kotrbatý, 
          Vintr 3, Makas, Mls 2, Procházka 

Vacov - Čkyně  4 : 11  Mls, Rasocha 3 

Vacov - Lažiště 12:0  Vintr 2, Makas 2, Bubík 4,  
          Mls 3, Kotrbatý 

Zdíkov - Vacov    1 : 6    Mls 2, Vintr, Rasocha 3 

Vacov  - Čkyně        1 : 5   Mls Vacov - Lažiště 1 : 8    Beňo 

Vacov - Š..Hoštice 13 : 1  Makas 4, Vintr 3, Kotrbatý 2, 
           Tachajev 2, Procházka, Strnad 

Netolice - Vacov     1 : 2    Rasocha 2 

Vimperk - Vacov    1 : 1   Vintr Š..Hoštice - Vacov  0 : 3    Rasocha 3 

Vacov - Vitějovice 12 : 0  Makas 4, Bubík 5, Vintr 3   

Vacov  - Volary         9 : 1    Makas 5, Vintr 2, Bubík 2   

Vacov - Vl.Březí 4 : 3   Vintr, Bubík 2, Makas   

Lažiště - Vacov 0 : 16  Bubík 6, Makas 4, Vintr 2, Hůle,  
          Tachajev, Kotrbatý, Strnad 

  

Čkyně - Vacov    4 : 1   Bubík   

STARŠÍ   PŘÍPRAVKA  


