
Výročí v červnu 
 
⇒ 27. 6. 1555 rakouský arcivévoda a místodržitel v Čechách Ferdinand Tyrol-

ský položil základní kámen k letohrádku Hvězda /455 let/ 
 

⇒ 8. 6. 1600 v Rejčkově koleji na Starém Městě Ján Jesenský známý jako      
Jesenius provedl první pitvu lidského těla v Čechách  /410 let/ 

 

⇒ 25. 6. 1795 se v Praze konal první veřejný koncert Ludwiga van Beethove-
na   /215 let/ 

 

⇒ 19. 6. 1905 nar. Jiří Voskovec, vlastním jménem Jiří Wachsmann, herec 
(zemř. 1.7.1981) /105 let/ 

 

⇒ 17. 6. 1945 představením Jiráskovy hry Lucerna zahájilo provoz Stavovské 
divadlo po 2. sv. válce /65 let/ 

 

⇒ 19. 6. 1945 bylo po válce otevřeno Divadlo 5. května, dříve Nové německé 
divadlo, roku 1949 přejmenováno na Smetanovo, nyní Státní opera Pra-
ha /65 let/ 

 

⇒ 1. 6. 1950 v Praze v ulici Na Příkopě byl otevřen Dětský dům /60 let/ 
 

⇒ 27.6.1950 popravena Milada Horáková, politička, právnička (nar. 
25.12.1901)  /60 let/ 

 

⇒ 1. 6. 1955 v Husitské ulici v Praze na Žižkově byla otevřena první samoob-
služná prodejna /55 let/ 

 

⇒ 23. 6. 1955 zemř. František Janda - Suk, první český olympijský medailis-
ta, první český atlet, který vytvořil světový rekord, jako první na světě použil 
při hodu diskem otočky /60 let/ 

 

⇒ 28. 6. 1965 otevřen pro veřejnost plavecký stadion v Praze - Podolí; provoz 
byl zahájen 24. 6. 1965 mezinárodními plaveckými spartakiádními závo-
dy  /45 let/ 

 

⇒ 15. 6. 1985 v Praze na Petříně byl zahájen provoz lanové dráhy (přerušený 
7. 6. 1965 v důsledku sesuvu půdy) /35 let/ 

 

⇒ 29. 6. 1985 zemř. Jaroslav Dietl, dramatik a scenárista (nar. 22. 5. 1929) /25  
let/ 

 

⇒ 4. 6. 1995 se konal první ročník Pražského mezinárodního maratónu /15 let/ 
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• Na mokrý květen 
přichází suchý    
červen. 

 
• Často-li se v červnu 

hrom ozývá, kalné 
léto potom přichá-
zívá. 



Z činnosti obecního úřadu 
 
Z jednání rady obce v minulém období: 
• Komise ustanovená zastupitelstvem pro posuzování nabídek na zakázky obce malého rozsa-

hu (do 6 mil. Kč) ve složení předseda p. Jan Šťastný, členové Milan Bůžek a Vladimír 
Chum předložila radě obce výstup týkající se výběrového řízení na rekonstrukci místních 
komunikací (II. etapa). Na tuto akci, stejně jako na předchozí, která již probíhá, se podaři-
lo získat dotační prostředky. Součástí žádosti o dotaci je projektová dokumentace včetně  
položkového rozpočtu. Veškeré požadované materiály musí být v souladu se stanovenými 
pokyny Ministerstva pro místní rozvoj. Před podáním žádosti na MMR tyto materiály 
schvaluje příslušný odbor KÚ JČ. V souladu s vnitřní směrnicí obce byly osloveny tři firmy, 
a to Strabag a.s., Lesostavby Třeboň a.s. a Kvint  Vlachovo Březí s.r.o. Všechny tři firmy 
splnily  podmínky stanovené pro uchazeče.  Nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši             
3 990 751 Kč dodala firma Strabag a.s. Předložený výstup komise RO bez výhrad schválila. 

• Schválen byl i výstup výše uvedené komise týkající se rekonstrukce komunikace v k.ú. 
Tejmlov. I zde dodala nejvýhodnější cenovou nabídku, a to ve výši 1 813 536 Kč, firma 
Strabag a.s. Na tuto rekonstrukci byla též získána dotace ve výši 80% realizačních nákladů. 
Zbylých 20% musí obec doplatit ze svého rozpočtu. 

• RO schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování územně plánovací dokumenta-
ce pro celý katastr obce Vacov. Jako součást  ÚPD je požadována i studie územního systé-
mu ekologické stability, čímž se navyšuje konečná cena díla o částku 50 000 Kč a činí     
celkem 474 317 Kč. Na zpracování ÚPD bude žádáno o dotaci z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj. 

• RO dále odsouhlasila zvýšení poplatku za pronájem zasedací místnosti pro Irisdiagnostiku 
na 200 Kč/den. Tato služba, která je zde 1x za 4 týdny, je občany poměrně hojně využívána. 

• Na programu byla i určitá problematika týkající se dodržování nájemních podmínek v byto-
vém domě obce Vlkonice čp. 137. Pro řešení spíše ojedinělých problémů byl stanoven další 
postup. 

• ČSCH - organizace Vacov požádal obec o příspěvek na svoji činnost. Tato žádost bude    
vyřízena v rámci schváleného rozpočtu. 

• K vyjádření byla předložena žádost ředitele ZŠ a MŠ Vacov týkající se přerušení provozu 
v MŠ Vacov v průběhu letních prázdnin. Jedná se o každoroční záležitost, kde je nutno zvo-
lit optimální řešení s ohledem na řadu souvisejících bezprostředních okolností. Ty se týkají 
především nezbytných úprav v budově MŠ (v souladu s hygienickými předpisy atd.), stejně 
tak čerpání řádné dovolené učitelek a personálu MŠ (v době školního roku za plného provo-
zu je čerpání značně problematické) a přihlédnutí k odůvodněným požadavkům rodičů na 
umístění dětí v tomto období. Na zřeteli je nutno mít i ekonomickou stránku provozu MŠ    
v návaznosti na počet umístěných dětí.  Touto záležitostí se zabývali i členové  školské rady. 
RO vydala stanovisko k dalšímu postupu. Konkrétní informace pro rodiče jsou k dispozici  
u vedoucí učitelky MŠ. 

• RO dále schválila přípravu III. etapy dokumentace na rekonstrukci místních komunikací   
v souladu s podmínkami dotačního programu MMR. 

• Na programu dále byl návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní, týkající se pozemku           
č. 697/4 v k.ú. Vacov jehož historickým vlastníkem byla církev a v současné době je ve 
správě Pozemkového fondu ČR. Návrh smlouvy byl předán  P. MVDr. Mgr. Janu Janouško-
vi, který jej podpořil a následně předložil na biskupství v Českých Budějovicích. Starosta    
v dodatku k této smlouvě konkrétně zdůvodnil zájem obce o její uzavření. Po vyjádření   
biskupství bude návrh přednesen zastupitelům obce. 

• RO dále odsouhlasila za stanovenou úplatu věcná břemena na obecních pozemcích pro 
společnost E.ON Distribuce a.s. v souvislosti se sítěmi, které se na předmětných pozemcích 
nacházejí.  
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• 17.6. 10- 17 hodin  
Bazárek dětského ob-
lečení  

 

• 20.6. od 14 hodin  
Dětské odpoledne 

 

• 17.7. Milan Schelinger 
& band a „Oldies“ dis-
kotéka Ivana Müllera 

 
 

Důležitá informace 
 

Vyzýváme občany  
včetně chalupářů, 

aby alespoň v neděli 
 nebyly prováděny  
nadměrně hlučné  
činnosti jako řezání  

dřeva cirkulárkou, sekání 
trávy motorovou  

sekačkou atd.  
Na tuto skutečnost již 

upozornila řada občanů. 
Velmi obsáhlá vyhláška 

obce, která mj. řešila  
i tento problém,  

byla na základě doporuče-
ní kontrolních orgánů  

Ministerstva vnitra  
zrušena především  

pro velmi obtížnou vyma-
hatelnost. Pravdou však 
je, že ani vyhláška není  
všemocná, pokud chybí 

určitá soudnost  
a ohleduplnost.  

Požadavek na alespoň 
jednodenní klid po celotý-

denním pracovním  
procesu je určitě  

oprávněný a má své  
logické opodstatnění. 

Vl. Chum 

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     

ČERVEN 2010 

 
Další informace: 
 

• Firma Swietelsky s.r.o zahájila práce na rekonstrukcích místních 
komunikací (I.etapa) v souladu se zpracovanými projekty. 
Rekonstruovány jsou komunikace z Přečína na Vrbici (přes 
Božetín), z Přečínských Chalup  k hranici obce Drážov                   
(„na Ameriku“), v k.ú. Čábuze k Hadravům a z Čábuz do 
Podvítovčí kolem Spůlky. Při této příležitosti je nutno upozornit,    
že obec provádí pouze rekonstrukce místních komunikací, které leží 
v jejím katastrálním území a jsou v majetku obce. To je odpověď na 
řadu dotazů, proč nebyla rekonstrukce komunikace z Přečína do 
Vrbice provedena v celé délce. V místě ukončení prací již začíná 
vrbický katastr a komunikace je ve vlastnictví obce Vrbice. 

 
• V rámci programu obnovy venkova vyhlášeného KÚ JČ získala 

obec v souladu s předloženým projektem dotaci ve výši 110 000 
Kč. V rámci tohoto programu je  povinná spoluúčast obce ve výši 
minimálně 50% přiznané dotace, tzn. též 110 000 Kč. Obec žádala  
o částku vyšší, ale  vzhledem k pravidlům tohoto programu, který 
upřednostňuje malé obce s nízkou daňovou výtěžností, byla 
požadovaná částka poměrně krácena. 

 
• V minulém zpravodaji byla informace o 5. výzvě regionálního 

operačního programu, kde obec obdržela již na přelomu roku 
2009/2010 oznámení o podpoře projektu týkajícího se rekonstrukce 
naší ZŠ. Práce v souladu se schváleným harmonogramem měly 
začít již 1.3.2010. Dle kusých informací budou veškeré projekty z 
této výzvy znovu přehodnoceny. Celá záležitost se již řeší několik 
měsíců. Reakce žadatelů na tento postup jsou diametrálně rozdílné, 
a to zejména podle toho, zda měly projekt úspěšný, či nikoli. Je 
však skutečností, že většina žadatelů, kterým již  bylo oznámeno, že 
jejich projekt byl podpořen a uzavřeli smlouvu o úvěru pro povinné 
předfinancování, je právem rozhořčena. Někteří totiž zahájili i 
vlastní práce (jak se často dovídáme z tisku). Při této příležitosti se 
také nabízí otázka, zda byl výbor regionální rady při schvalování a 
podpisu smluv k podpořeným projektům u předchozích čtyř  výzev 
(kde měla i naše obec několik neúspěšných projektů) stoprocentně 
přesvědčen, že je vše „v  naprostém pořádku“ a nebo k podobné 
reakci, jako nyní, chybělo trestní oznámení kupř. z řad 
neuspokojených žadatelů. 

Miroslav Roučka, starosta obce 



Elektrizace a malba kostela ve Vacově. - 3. část /dokončení/. 
archivní zpráva 

 
         Pan M. Martan maloval již pod dozorem Památkového úřadu v Praze kapli v Kraselově. Na 
lešení bylo 6,70 pevného metru dříví 8-10 cm síly z knížecího lesa polesí Přečín, hajnice u Biskupa. 
Dříví stálo 6,70 x 80 Kč = 530 Kč. Dříví dovezli zdarma a velmi ochotně rolníci z Hory Benešovy: 
František Kořenský, starosta, Václav Dolanský, Josef Vlček, Jan Vlček, Bedřich Marášek a Jan 
Vondrášek. 
         V úterý svatodušní tj. 11.6.1935 a ve středu 12.6. bylo postaveno lešení, na něž se vešlo          
5 pevných metrů prken z pily pí. Vávrové – Vacov. Malíři začali 11.června brousiti stěny a 
pačokovati. Barvy vesměs zemité, ve vápně trvanlivé byly objednány u firmy Montana - spojené 
závody na výrobu barev Praha VIII. Nejdříve byla zalešena celá hlavní loď a vymalována hned celá, 
vlastní klenba, prsa nejsvětlejší, sběžiště ve francouzském oknu, pasy v růžovém nádechu, stěny      
o něco tmavěji, než-li klenba, špalety oken vymalovány hřejivě žlutě, hlavice ve francouzském oknu 
tmavším než sběžiště, sokly nejtmavěji. Celkem kostel si vyžádal 7 odstínů základní barvy. 
Tonování kostela se podařilo p. Martanovi plně. Kostel jest úplně čist a jest opravdu důstojným 
stánkem božím. Tonování kostela bylo skončeno 27.června 1935. Následujícího dne bylo 
odstraněno lešení a tu kostel úplně se zaskvěl v krásné jednoduchosti. Tonování kostela a renovace 
oltářů stála 4 258 Kč a byla zaplacena 12.7.1935 p. Martanovi.                           Tolik Dr. Pernegr. 
 
         Archivář dodává:  
         Ještě další náklady spojené s renovací kostela:  
         Zhotovení a zbourání lešení, opotřebení prken lešení          616 Kč 
         Oprava oken                                                                         505 Kč 
         Pobronzování svícnů                                                              30 Kč 
         Renovace kazatelny                                                                70 Kč  
         Vymalování 3 oken v presbytáři                                           150 Kč 
         Oprava či lakování lavic a dveří                                           120 Kč 
         17.7.1935 natření vikýřů ve střeše a věži                             256 Kč 
         Malování oken v příčné lodi                                                 200 Kč 
         Oprava kostelní střechy                                                        795 Kč 
                                                                                                    2 742 Kč 
 
Celková suma výdajů 7 000 Kč. Celková suma prostředků na opravu 5 173 Kč. Rozdíl 1 827 Kč. 
Tolik kostel. 
Pan farář Dr. Pernegr uzavírá „Díky Pánu Bohu, že všechny práce se zdařily a že při nich nedošlo 
k žádnému úrazu.“ 
         Dále duchovní správce v témže roce opravoval po kostele střechu stodoly – 5 248 Kč, stáje a 
kolnu – 693 Kč, omítnutí chatrných zdí fary od zahrady, vyspravení zdí stodolních a kůlny 260 Kč, 
dva hromosvodové hroty na faru 140 Kč a další náklady na kostelní vybavení. Končeno s velkými 
opravami kostela, hřbitovů a fary v srpnu 1935. Celkový náklad  37 892 Kč, z nichž 7 520 zaplatil 
Schwarzenberský patronátní úřad ve Vimperku. Ostatní náklad nesli obětaví osadníci se svým 
farářem. 
         Tak bylo ukončeno napravování škod na farnosti, které započalo 1.5.1930 instalací nového 
faráře Dr. Františka Pernegra na Vacov. Nebude se nikdy vědět, kolik peněz tento obětavý kněz dal 
ze svého. 
Poznámka časová: mzda pracovníka v té době se podle kvalifikace pohybovala od 1,50 Kč do 5 Kč 
na hodinu, zedník 2-3 Kč. 

Jiří Bečvář, Přečínské Chalupy 
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Vystoupení školního pěveckého sboru. 
 
Pěvecký soubor ZŠ a MŠ Vacov každoročně vždy v květnu a 

před Vánoci účinkuje v Domě klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětí-
ně. Děti jsou zde srdečně vítány a panuje tu přátelská atmosféra plná 
radostného očekávání. 

Také v letošním roce v květnu deset dětí z 1. - 5. tř. pod vede-
ním Mgr. J. Hartla, ředitele školy, potěšilo svým vystoupením        
seniory v tomto domově. Lidové písničky jako „Ještě já se podí-
vám“, „Pod naším okýnkem“, „Teče voda, teče“, „Široký hluboký“   
a další si mnozí  z obecenstva spolu s dětmi s chutí zanotovali. Sedm 
malých muzikantů předvedlo, co se už naučili zahrát na zobcovou 
flétnu. To vše za doprovodu akordeonu. 
         Děti byly za svůj výkon odměněny potleskem a malým          
pohoštěním. Účinkující i jejich posluchači se už teď těší na příští vy-
stoupení. 
     S dopravou dětí do Pravětína pravidelně pomáhá pan R. Albrecht     
z Benešovy Hory.  Za jeho ochotu mu velmi děkujeme. 

                                                                             Mgr. V. Štěpánková      
 
 
 

Soutěž v požárním sportu okrsku Vacov. 

 
         Letošní okrsková soutěž se uskutečnila v sobotu 8.5. pod zášti-
tou SDH Benešova Hora a zúčastnilo se jí celkem 13 družstev 
v kategoriích DĚTI, ŽENY I., MUŽI I, MUŽI II. Soutěžilo se pouze 
v královské disciplíně požárního sportu - požárním útoku.  
         Jako první se na startovní čáru postavilo družstvo přípravky 
SDH Vacov. V tomto družstvu, pod vedením  paní Makasové, soutě-
ží i děti z mateřské školky. Jejich premiéru na první soutěži a velmi 
pěkný požární útok odměnili rodiče i ostatní diváci silným             
potleskem. Gratulace patří k prvnímu získanému poháru. V kategorii 
mladších se na 1. místě umístilo SDH Vacov, v kategorii starších 
dětí 1. místo SDH Vacov,    2. místo SDH Benešova Hora. Kategorie 
ženy na 1. místě Benešova Hora, 2. místo Vacov. Kategorie muži 
II - 1. Přečín, 2. Rohanov, 3. Javorník, 4. Čábuze. Kategorie muži I - 
1. Benešova Hora, 2. Vacov A, 3. Vacov B. Za družstvo Vacova B 
nastoupil a “ soutěžní adrenalin “ si  vyzkoušel i hostinský od Sv. Já-
na Jára Škopek.  
         Soutěž jsme zakončili společným večerním posezením na kou-
pališti Rohanov. Více fotografií na naší nástěnce a v galerii SDH Va-
cov.                      

 Za soutěžní družstva SDH Vacov Michal Roučka 

Konvoj vojenských 
historických vozidel měl, 

jak se již stalo tradicí, 
počátkem května svou 
zastávku ve Vacově. 

Příznivci, hlavně děti, 
obdivovaly překrásně 

udržovaná auta i 
autenticky oblečené 

vojáky. 
 
 
 

Foto ze soutěže  
v požárním sportu 
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Opětovná výzva  
 

Šikovné ženy či páni, 
kteří věnujete svůj 
volný čas ručním 

pracím a chtěli byste 
se podělit o své  

výrobky na pouťové 
výstavě, prosím  

ozvěte se  
do knihovny. 

 
 
 
 
 

Momentky z oslavy 
 

vzpomínání p. Uhlíře 
 

seskok parašutistů 

Pozvánky na akce v měsíci červnu: 

 

 
Ve čtvrtek 17.6.2010 od 10 - 17 hodin  

BAZÁREK dětského oblečení  
na OÚ ve Vacově 

 
 

V neděli 20.6.2010 od 14 hodin srdečně zveme  
na  

DĚTSKÉ ODPOLEDNE plné her a soutěží  
na prostranství vedle fotbalového hřiště ve Vacově. 

 
 

*** 
 
 

 

Oslava osvobození. 
 

Vzpomínková akce k 65. výročí ukončení 2. světo-
vé války se uskutečnila v sobotu 8.5.2010. Původně 
byla plánovaná jako akce venku, ale vzhledem       
k dlouhodobě nepříznivému počasí byla nakonec 

přesunuta do obecního sálu. Slavnostním odpolednem slovem provázela 
paní Pavlína Kopáčiková a hudební skupina Vodáci ze Lhenic. Po úvod-
ním hudebním přednesu žákyně ZŠ Vacov Martiny Paterové připomněl 
krátkým projevem historické události starosta obce, pan Miroslav Roučka. 
Taneční vystoupení kroužku základní školy na motivy M.Jacksona        
vystřídalo poutavé vzpomínání pamětníka pana Josefa Uhlíře z Milíkova 
na válečný život  a osvobození Vacova americkými vojáky v roce 1945. 
Po druhém vstupu tanečního kroužku se všichni návštěvníci přesunuli     
ke hřišti, protože se počasí umoudřilo a plánovaný seskok tří parašutistů 
se mohl uskutečnit.  
Akci vhodně doplňovala výstava dobových fotografií z Vacovska.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotky z akce ve fotogalerii obce   
na http://www.sumavanet.cz/vacov/fotogalerie.asp 



Číslo 5, 28. května 2010 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci dubnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Marie Kalivodová     Vlkonice                  70 let 
Václav Vlček            Lhota nad Roh.         75 let 
Marie Chumová        Benešova Hora         80 let 
Marie Křížová           Lhota nad Roh.         81 let 
Marie Kramlová        Miřetice                   85 let 
Marie Zemánková     Vlkonice                  85 let 
Marie Nováková       Vlkonice                  85 let 
Josef  Maránek          Mladíkov                 90 let 
Anna  Vachelová        Rohanov                101 let 

 
 

Zlatou svatbu oslavili manželé  
Květoslava a Miloslav Potužníkovi z Vlkonic  

a  
Jarmila  a Stanislav Němcovi také z Vlkonic. 

 
Do další padesátky jim hodně zdraví, pohody a radosti ze života přejí 

Miroslav Roučka, starosta  obce 
i redakce Vacovského zpravodaje 

 
*** 

 
         Děkujeme všem, kteří se přišli 22.5.2010 naposledy rozloučit        
s panem Josefem Caisem z Vlkonic. Děkujeme za květinové dary a 
projevenou soustrast.                                                   manželka s rodinou 

 
**** 

 
Hotel Vyhlídka na Javorníku, s novými majiteli a nově jako nekuřácká 
restaurace, oficiálně otevírá provoz v sobotu 12.6.2010.  
Rádi bychom postupně vrátili hotelu jeho ztracené jméno i poslání.  

Vlastimil a Daniela Fričovi 
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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 
 

• Vyměním byt 3+1 v Česticích bez fin. vyrovnání za malý 2+0, 2+1 nebo koupím malý byt. Tel: 
724 645 973. 

 
• Prodám jehňata „Sufolt“ váha 25 kg. Tel. 388 431 131. 

 

Obec Vacov hledá domov 
pro 3-4 letou fenku  

(černá s bílou náprsenkou). 
Velmi hodná, vhodná  

k dětem, neohrožuje ani 
domácí zvířectvo.  

Případný zájemce ať se 
obrátí na obec. 



 

Turnaj ve fotbale. 
 

         Ve středu 12. května se konal ve Vimperku tradiční turnaj ve fotbale Mc Donalďs Cup. 
Turnaj zahájil vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu PhDr. Miloš Beneš. 
Naši školu reprezentovali: Jakub Tonkovič z 1. třídy, druháci Karel Procházka, Zdeněk 
Kotrbatý, David Makas, Lukáš Vintr, František Strnad, Fedor Tachajev a třeťák Vojtěch Beňo. 
Bohužel nemoc zahnala do postele i malé fotbalisty, tak jsme neměli jediného hráče na střídání.  
         Devět školních družstev bylo rozděleno do tří skupin. Po odehrání zápasů v základních 
skupinách se týmy utkaly o celkové pořadí. Okresním vítězem se stala ZŠ Prachatice Národní a 
vybojovala si tak postup na krajské finále v Č. Budějovicích. Další pořadí: 2. ZŠ Smetanova 
Vimperk, 3. ZŠ TGM Vimperk, 4. ZŠ Vlachovo Březí, 5. ZŠ Vacov, 6. ZŠ Prachatice 
Vodňanská, 7. ZŠ Čkyně, 8. ZŠ Volary, 9. ZŠ Stachy. 
Nejvíce gólů v našem týmu dal David Makas, pochvalu zaslouží celé družstvo za sportovní 
chování a bojovnost    v každém zápase. 

 Pavlína Kopáčiková 
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Dopravní soutěž mladých cyklistů. 
 

         V úterý 4. května se v Prachaticích konala 
Dopravní soutěž mladých cyklistů. O postup do 
krajského kola se utkalo dvacet družstev z jedenácti 
škol  Celkem se zúčastnilo osmdesát mladých 
cyklistů. Soutěžilo se na dopravním hřišti, kde 
závodníci předvedli jízdu, při níž policisté 
kontrolovali dodržování všech pravidel bezpečnosti. 
Klání dále pokračovalo jízdou zručnosti a testem,    
v němž soutěžící prokazovali, jak znají pravidla 
silničního provozu a zásady poskytování první 
pomoci. 
         Závodu mladších žáků se zúčastnilo  devět 
družstev a tým našich žáků ve složení Ivana 
Jopková, Rozálie Podařilová, Martin Kaskoun a 
Ondřej Novák obsadil 4. místo. Družstvo starších 
žáků - Lenka Uhlířová, Julie Klikarová, Marek 
Valta a Jan Kopáčik - bylo šesté z jedenácti 
zúčastněných. 
         Při soutěži jsme zjistili, co musíme do příštího 
závodu lépe natrénovat, aby naše umístění bylo ještě 
lepší. Už teď se těšíme na další ročník oblíbené 
olympiády. 
 

Více fotek ve fotogalerii obce. 


