
 
Prosinec v dějinách věků 

 
⇒ 5.12.1868 byla v zemích Koruny české poprvé zavedena všeobecná bran-

ná povinnost. Délka vojenské služby byla tehdy stanovena na tři roky. 
⇒ 1.12.1903 měl premiéru první filmový western, film Velká vlaková lou-

pež režiséra E.S. Portera. Devítiminutový snímek obsahoval vše, co by 
měl správný western mít: darebáky a odvážné hrdiny, honičku i dobrý   
konec. 

⇒ 17.12.1903 začala éra motorového létání. Bratřím Wrightovým se poda-
řily čtyři řízené lety motorovým letadlem v Severní Karolíně. Jejich dvou-
plošník urazil ve vzduchu dráhu až 270 m. 

⇒ 19.12.1918 schválilo Národní shromáždění zákon o zrušení šlechtických 
titulů a řádů  a zákon o osmihodinové   pracovní době.  

⇒ 5.12.1933 skončila v USA prohibice 
⇒ 1.12.1938 jmenoval prezident Hácha novou čs. vládu v čele s premiérem 

Rudolfem Beranem. 
⇒ 17.12.1938 se v časopise Mladý hlasatel objevila první stránka kresleného 

seriálu spisovatele Jaroslava Foglara a výtvarníka Jana Fischera, z něhož 
se později zrodil legendární český komiks Rychlé šípy. 113 pokračování 
seriálu vycházelo až do r. 1941, kdy nacisté další vydávání časopisu       
zakázali. 

⇒ 22.12.1948 představili američtí vědci první tranzistor v hudebním  zesi-
lovači a potvrdili tak praktičnost nového vynálezu pro hudební průmysl. 

⇒ 31.12.1953 začalo vysílat ostravské televizní studio. 
⇒ 19.12.1958 byl do vesmíru vypuštěn první americký zpravodajský     

satelit SCORE. 
⇒ 31.12.1968 poprvé vzlétl sovětský nadzvukový dopravní letoun Tupolev 

144. Na rozdíl od francouzsko-britského nadzvukového letounu Concorde 
nebyl Tu 144 úspěšný a jeho lety byly zastaveny v r. 1978. 

⇒ 1.12.1988 byl tento den vyhlášen světovým dnem boje proti AIDS. 
⇒ 10.12.1988 došlo na Škroupově náměstí v Praze k nevídané události.    

Konala se zde úředně povolená demonstrace ke Dni lidských práv, na 
které veřejně promluvili i disidenti. 

(z knihy Rok do kapsy) 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Tradiční Mikuláš-

ská pouť v neděli 
7.12.2008 

 
• Setkání harmoni-

kářů  
 
• Zasedání zastupi-

telstva obce 
 



Z činnosti OÚ 
 

Zasedání Rady obce Vacov se konalo od vydání minulého zpravodaje třikrát, a to 22.10., 5. a 
19.11.2008. 
Rada obce se zabývala: 
• odbornou správou a hospodařením v obecních lesích včetně odměny za tuto činnost. 
• návrhem cen vodného a stočného na rok 2009, též za přítomnosti ekonomického ředitele    

1. JVS. Podklady související s návrhem cen budou před zasedáním prosincového zastupitel-
stva zaslány všem zastupitelům. 

• žádostí o vybudování vodovodního řadu v Mladíkově, zafinancování bylo předběžně přislí-
beno soukromou osobou. RO předala požadavek k odbornému posouzení provozovateli na-
šeho vodovodu 1. JVS. 

Rada obce schválila: 
• směrnici předloženou ředitelem ZŠ a MŠ týkající se úplaty za vzdělávání a školské služby   

v MŠ Vacov. Výše úplaty se nemění a zůstává na úrovni předchozího období. 
• výsledek výběrového řízení předložený stavební komisí na akci obnovy místních komunika-

cí v Rohanově. Nejvýhodnější nabídku dodala firma Strabag a.s. oblastní správa Prachatice. 
• žádosti o příspěvky na slavnostní akce mladých hasičů ve Vacově a Benešově Hoře v sou-

vislosti s ukončením výcvikového roku. 
• předložený návrh nájemní smlouvy na byty pronajímané v dokončeném domě pro seniory 

včetně přílohy řešící výši nájemného. 
• konání tradičního novoročního ohňostroje s finančním limitem 12 000 Kč. 
• umístění reklamní cedule na Klostermannově rozhledně na Javorníku na rok 2009 za jedno-

rázovou odměnu 12 000 Kč. 
• věcná břemena na stavby společnosti E.ON (kabel, vedení, sloupy atd.), kterými jsou zatíže-

ny pozemky ve vlastnictví obce Vacov. Byla stanovena i výše jednorázové úplaty za tato 
břemena. 

 
Z další činnosti 

• Firma Strabag Prachatice zahájila práce v souvislosti s rekonstrukcí  místních komunikací 
v Rohanově. Na tuto akci bylo žádáno o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Žá-
dost byla vyřízena kladně. Bohužel však nebylo možno zahájit práce dříve. Celý administra-
tivní proces (příprava projektu, žádosti a vyhodnocení, stejně tak následné výběrové řízení na 
dodavatele) je časově náročná záležitost. Realizační náklady převyšující 2 mil. Kč budou z 
80% hrazeny z prostředků dotačních, 20%  obec doplatí ze svého rozpočtu.  

• Firma Luna Progres Nebahovy (jak bylo zmíněno v minulém zpravodaji) provedla instalaci 
vybavení pro hry dětí v areálu MŠ ve Vacově. V rámci této akce byla provedena i výsadba 
zeleně. Celkové náklady přesáhly částku 300 000 Kč. 210 000 Kč (70%) se podařilo získat z 
dotačních prostředků MMR. Vyzkoušet instalované atrakce děti stihly ještě před sněhovou 
nadílkou. 

• V plném proudu je rekonstrukce kuchyně a jídelny včetně dalšího souvisejícího zázemí v 
ZŠ Vacov. Prováděné úpravy jsou technicky poměrně náročné. Realizačně jednodušší je vždy 
nová výstavba. V rámci této akce byly odstraněny v kuchyni i jídelně stávající podlahy (byly 
na hlíně bez izolace), dále část omítek, obklady i technologie kuchyně, která byla z velké čás-
ti původní. Tento stav již hygiena odmítla nadále tolerovat (na výjimku). V rámci rekonstruk-
ce se zhotovuje i nová kanalizace (z kuchyně) včetně nezbytného lapolu. Instalováno bude 
kompletně nové technologické vybavení kuchyně i s klimatizační jednotkou 
(vzduchotechnikou). Stavebně budou upraveny v souvislosti  s platnými normami i  sklady a   
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• 5.12. od 17 do 19 hod.                  
Mikulášský rej pro děti    

 
• 5.12.2008 od 20 hod.

Country mikulášská 
zábava 

 
• 6.12. v 11 hodin       

Požehnání včelařům 
 
• 7.12. 2008  od 9 hod             

Mikulášská pouť 
 
• 7.12. od 14 hodin     

Setkání harmonikářů 
 
• 11.12. od 19 hodin   

Zasedání zastupitelstva 
 
• 20.12. od 20 hodin 

Předvánoční diskotéka 
 

 
 
 
 
 
 

Požehnání včelařům 
 

7. prosince si připomíná-
me svátek sv. Ambrože.  
A protože sv. Ambrož je 
krom jiného i patronem 

včelařů, v sobotu 
6.12.2008 v 11 hodin se 

bude konat v kostele  
sv. Mikuláše ve Vacově 

mše svatá  
na požehnání včelařům.  
Srdečně zveme všechny, 
samozřejmě i nevčelaře. 

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 2008 

 

další zázemí. O nezbytnou dotaci na tuto akci bylo opakovaně žádáno 
(několik let). Finanční prostředky se podařilo získat bohužel až ve IV. 
čtvrtletí tohoto roku. Proto nebylo možno zahájit práce dříve (bez      
finančního pokrytí).  Rozhodující však je, že bude vyřešen problém, 
který směřoval až k možnému zastavení provozu tohoto zařízení. 

• Práce pokračují též na přípravě vodohospodářské infrastruktury  pro 
bytnou zónu „Pod dubem“. K této akci bude uvedeno více příště. 

• Na základě četných dotazů týkajících se rekonstrukce centrální ko-
telny a napojení dalších bytových domů sděluji, že veškeré přípravné 
práce jsou dokončeny. Ministerstvo životního prostředí však stanovilo 
termín odevzdání projektů se žádostmi o dotace (týkající se naší kotel-
ny) na leden a únor 2009. Termín předchozí byl říjen 2007. Tím bych 
chtěl uvést na pravou míru určité mylné představy, že obec může žádat 
o dotaci vždy, když ji potřebuje. Tato skutečnost je obcí neovlivnitelná. 
Rozhodující je však předchozí projektová připravenost, což je obvykle 
časově i finančně náročné. V termínu od vyhlášení dot. programu do 
stanoveného termínu příjmu žádostí se to bez předchozí přípravy (kdy 
je často požadováno i platné stavební povolení) dá těžko stihnout. 

• Pro potřeby SDH Vacov bylo zakoupeno vozidlo Volkswagen Trans-
porter (kombi max. 9 míst). Automobil byl dovezen ze SRN, jeho stáří 
je 2,5 roku a najeto má  cca 50 tisíc km. Jeho technický stav je velmi 
dobrý. Po potřebném dovybavení bude sloužit pro zásahy, kdy není po-
třeba vyjíždět s cisternou. Vzhledem k tomu, že provoz zakoupeného 
vozidla je velmi úsporný, dojde tím i ke snížení nákladů. Z grantu 
KÚJČ bylo na vozidlo získáno 280 000 Kč, 150 tisíc bylo doplaceno 
(povinná spoluúčast) z prostředků obce. 

• Neúspěšné byly žádosti o dotace v rámci Regionálních operačních pro-
gramů (EU). Žádáno bude opět v následujícím možném termínu. 

• Důležitá výzva našim občanům 
• V případě zájmu o bydlení v domě pro seniory je nutno podat v co 

nejkratším termínu písemnou žádost na OÚ Vacov (př. osobně kontak-
tovat p. Daňhovou). V nejbližší době komise vyhodnotí další žádosti 
(zájemců, kteří nemají trvalé bydliště v naší obci)  a tím dojde k napl-
nění kapacity. Rezervovat do budoucna byty není možné jak z hlediska 
dotačního programu, tak i režijních nákladů. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 
Starosta obce Vacov srdečně zve na  

veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2008 od 19 hodin. 
Program bude zveřejněn na vývěskách. 



Kostel a fara ve Vacově podle Fr. Špalka a ostatních archivních zdrojů. - 3.část 
 
         V roce 1307 sem byl za faráře prezentován Jindřich, syn Vilémův z Ohrazenic. V r. 1357 byl sem 
dosazen kněz Franclín z Horažďovic, který zde dlouho nepobyl a měnil s farářem Kadovským Úbislavem 
dne 29.11.1362. V r. 1375 byl tu farář Heřman, který měnil s knězem Martinem z Vimperka, který je pre-
zentován 23.3.1375. R. 1394 měl sem býti dosazen za faráře Michal z Radčí, ale konzistoř dala sem kněze 
Jakuba ze Staré Boleslavi, který pak měnil s farářem Martinem ze Strýčic. Další zprávy o farářích postrá-
dáme, až v r. 1574 se objevuje kněz Felix Miglitius a po něm sem byl dosazen kněz luteránský Jan 
z Volyně. V r. 1616 byl vacovským farářem kněz Mojžíš Čackonius. V r. 1618, 24.8. píše administrátor a 
asesorové konzistoř podobojí rytíři Petrovi Pešíkovi z Komárova, na Hošticích, Dolejším Poříčí, Přečíně a 
Žďáře a oznamují mu, že pohánějí kněze Mojžíše Čackohojnanského před konzistoř ze skutku cizoložné-
ho a žádají, aby kněze postavil k 7.9. tohoto roku. 
         V období po r. 1620 nekatolický kněz musel odejít a nebo sám dobrovolně uprchl a fara byla neob-
sazena. V r. 1624 sem docházel kněz z Čestic Augustin Stephanicius. Po rekatolizaci byla na Vacově zří-
zena katolická fara, asi ve 40. letech 17. stol. V r. 1646 se uvádí na Vacově kněz Matouš Václav Mekelius 
z Mekelsteina. R. 1664 byl zde farář Jiří Vilém Schrott. A od té doby jsou vedeny vacovské matriky, je-
jichž úvodní nápis zní: „Rejstřík knize matriční. Roku 1664 dne 15 juli pro zapsání všech nemluvňátek, 
kteří křtu S. došli, a umrlcův, kteří se od toho léta a dne svrchu psaného s tímto bídným světem rozloučili 
a kterýž v stav S. manželstva pořádně potvrzený a copulirovaný při záduší S. Mikuláše ve vsi Vatcově za 
správce a faráře téhož času Jiříka Vilíma Šrotta byly. Koupen od pana Samuele,  knihaře a toho času po-
jezdného solního města královského Sušice za 30 kr. Toho času starším kostelníkem byl jest Jiřík Kadlec 
z Vacova, jemu přidaný Prokop Lopatka ze vsi Vlkonic, panství Strakonickému přináležící.“ 
         A následovali faráři:  
1669-73 Jan Augustin Niger z Rokycan, přešel do Jinína 
1673 Jan František Šumar z Plzně, který téhož roku umírá 
1673-76 Kristián Augustín Rašín z Rozenfeldu (šlechtic) přišel sem z Dobrše 
1676-90 Simeon Melchior Josef Brejcha  
1690-1702 Vilém Jaroslav Haugvic z Biskupic (šlechtic), přišel z Dobrše, byl majitelem dvoru Dřešínka, 
odešel za děkana do Budyně 
1702-06 Zdenko Jiří Chřepický z Modlíškovic (šlechtic), stal se pak kanovníkem a proboštem u sv. Víta 
v Praze, zemřel 1756 
1706-11 Jan František Eisner, přišel z Veselí, zde zemřel 
1711-15 Josef Ferdinand Elefant, přešel do Veselí 
1715-22 Václav Jan Kuna, zemřel zde 18.1.1722, u něho byl první kaplan 
1722-29 Josef Raimund Bajer, rodák z Poličky, zámecký kaplan na Hluboké, přešel do Protivína a pak se 
stal kanovníkem ve Staré Boleslavi 
1729-48 Adam Jan z Rothenbachu (šlechtic), přešel do Soběslavi. Míval 2 až 3 kaplany, vypomáhali ka-
pucíni a minorité 
1748-72 Matěj Pfeffer, rodák z Chýnova, přešel do Ledenic 
1772-76 Jan Quodfinger, přešel do Bavorova 
1776-85 Matěj Jelínek, býval zde kaplanem a je jediný, který se zde stal farářem 
1785-99 Ondřej Václav Leitnant, byl vikářem, přešel do Vimperka 
1799-1801 Antonín Korvín, rodák Horažďovický, zemřel zde 
1801-07 Tomáš Paule, přišel z Vimperka, odešel do Lažic. Byl rodák z Kamenného Újezda, zde byl ne-
štěstím stíhán, třikrát okraden, hned první noc přišli zloději 
1808-20 Karel Hoslovský, rodák Prachatický, přišel sem od sv. Vintíře, odešel do Hosína 
1820-21 Kašpar Nachlinger, rodák Prachatický, přišel od sv. Vojtěcha, měnil do Bavorova 
1821-25 Antonín Šperling, přišel z Bavorova, zemřel zde 6.7.1825 
1825-43 Tomáš Johánek, rodák z Milavče, přišel od sv.Vojtěcha. Stavěl faru, hřbitov, byl to kněz horlivý 
a dobrý. Odešel do Bošilce, kde byl vikářem a arciknězem a tam zemřel. 

         (pokračování příště) 
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Z vítání občánků dne 
19.10.2008 

 

 
 

Číslo 11, 26. listopadu 2008 

Vítání občánků 
 

         Nejen podzimní sklizní  a volbami žije venkov. V naší obci jsme 
již tradičně vítali nová miminka jako nové občánky obce. Tentokrát 
byla úroda velmi bohatá, 19. října celé nedělní dopoledne vyplnily tři 
slavnostní obřady. Starosta obce, pan Miroslav Roučka, přivítal cel-
kem 5 děvčátek a 8 chlapců (jmenovitě na str.7). Jako mimořádnou 
událost označil část, kdy se sešly troje dvoj čata najednou  - Tereza a 
František Grábmüllerovi z Rohanova, Jasmína a Johana Rasochovy ta-
ké z Rohanova a Jiří a Josef Boškovi z Vlkonic se svými rodiči i sou-
rozenci. Na obec s 1300 obyvateli je to opravdu výjimečné. 
         Všechny obřady doprovázely svým vystoupením děti z mateřské   
i základní školy, maminky jako poděkování dostaly kytičku, děti       
tradiční dřevěnou hračku vacovské výroby od sponzora a finanční   
příspěvek od obce. 
 

Jak jsme volili 17.-18.10.2008 

podrobnější informace na www.volby.cz 
 

 
Upozornění občanům 

 
V souladu se zákonem E.ON oznamuje, že bude provedeno odstraně-
ní dřevin pod linkami VN v k.ú. Přečín, Benešova Hora, Čábuze a 
Rohanov. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu 
využití uživatelem pozemku. 

Do zastupitelstva kraje    

1 100 voličů volební účast 45,78%    

ODS 156 hlasů 32%  

ČSSD 124 hlasů 25%  

KSČM 101 hlas 20,7%  

KDU-ČSL 35 hlasů 7%  

  

Volební účast  1. kolo 43,33%  

 2. kolo 30%  

Ing. Josef Kalbáč  1 kolo 105 hlasů 

  2. kolo 176 hlasů 

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.  1. kolo 97 hlasů 

  2 kolo 157 hlasů 

Do senátu  



Knihovna  bude  uzavřena 
22.12.2008 - 1.1.2009 
 
 
 
 

Jiří Suchý 
*1931 

herec a zpěvák, básník, 
textař, výtvarník 

 
Bigamie - zdánlivě atrak-
tivní způsob manželství, 
vycházející z ukvapeného 
předpokladu, že dvě ženy 
jsou větším potěšením než 
jedna. Úskalí bigamie  
odhalí zpravidla čas.  
Zákon, který nám bigamii 
odpírá, by se měl nazývat 
Zákonem na ochranu mu-
žů. 
 

Monogamie neboli jedno-
ženství je způsob manžel-
ství zavedený v našich  
zemích. Má dvě výhody: 
nebudí pohoršení ani zá-
vist a odpovídá našim  
příjmům. 
 

Orgie je kolektivně  
páchaná prostopášnost, 
jejíž podrobný popis zde 
neuvádím z obavy, aby se 
nestal návodem. 
 

Rande - název pro schůz-
ku, na kterou přichází pán 
s kyticí a dáma se zpoždě-
ním. 
 

Vášeň nese všechny  
znaky hořlaviny: vzplane, 
zahoří a pohasne. K haše-
ní vášně nevolejte, slečny, 
požárníka. Alespoň ne, 
když je ve službě. 
 

Žárlivost  - neúčinný způ-
sob boje proti konkurenci. 
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V pátek 5.12.2008 v obecním sále  

ČERTOVSKÝ REJ .  
Pekelníci přijďte od 17 hod. do 19.hod., masky čertů vítány. 

Možná přijde Mikuláš.  
 

*** 
 

Skupina Vodáci ze Lhenic Vás srdečně zve na  
Mikulášský country bál 

v pátek 5.12.2008 od 20 hodin v obecním sále. 
 

*** 
 

Obec Vacov srdečně zve  
na tradiční  

MIKULÁŠSKOU POU Ť, která se koná v neděli 7.12.2008  
 
Program:    9 - 13 hodin         - prodejní výstava na OÚ 
                   10,15  hodin        - dudácká kapela  na náměstí 
                   10,45 hodin         -  příchod Mikuláše s čerty 
                   11 hodin              -  Mše svatá 
                   14 hodin              - 11. setkání harmonikářů v obecním sále 
                    

*** 
 

Srdečně Vás zveme na  
PŘEDVÁNOČNÍ DISKOTÉKU                                                                                                 

dne 20.12. 2008  od 20 hodin v obecním sále                                                                                                                                  
Vstupné  40,- Kč 

 
*** 

 
 

Večer plný zábavy 
 

         Karel Gott, Peter Nagy, Michal David...ti všichni vystoupili                
v obecním sále ve Vacově. Nevěříte?  
         V pátek 30.10.2008 při představení „ABECEDA HVĚZD I“ se střídali 
na jevišti umělci z Čech i za zahraničí. Stačila paruka, brýle a díky Vláďovi 
Hronovi se bavil celý sál. Vzal to pěkně podle abecedy, zpíval, tančil. Dvě 
hodiny zábavy bez přestávky není nic jednoduchého. Páteční večer utíkal 
jako voda, vystoupení mělo spád, poznámky pana Hrona k divákům, k 
politické situaci byly podle mého názoru vtipné, pohotově reagoval. 
         A podle ohlasu po představení se bavili všichni. A to byl hlavní úkol. 
Já jen můžu slíbit, že nás příští rok čeká pokračování a myslím,    že se 
vstupenky v předprodeji u Paterů dlouho neohřejí. 

(pk) 



Číslo 11, 26. listopadu 2008 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci  říjnu jsme poblahopřáli k životnímu  
jubileu těmto občanům: 

 
Jiřina Albrechtová     Javorník            75 let 
Věra Škopková          Vlkonice           81 let 
Václav Vácha            Čábuze              81 let 
Leopold Vlček           Benešova Hora  83 let 
Vlasta Houdková       Přečín                85 let 
Marie Vítovcová        Miřetice             85 let 
Marie Trojanová        Žár                     85 let 
Hedvika Škopková    Vlkonice           87 let 
Josef  Pšenička           Přečín                89 let 

 
Slavnostně byli přivítáni noví občánci: 

 
Denis Benda, Javorník 
Jiří a Josef  Boškovi , Vlkonice 
Antonín Čech, Benešova Hora 
Tereza a František Grábmüllerovi, Rohanov 
Vojtěch Ptáček, Žár 
Jasmína a Johana Rasochovy, Rohanov 
Šimon Trojan, Vacov 
Eliška Volfová, Benešova Hora 
Adéla Zádková, Vlkonice 
František Zloch, Vlkonice 

 
 

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 pro-
dejně 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. 
 

Zlaté svatby 
 
Dne 25. října oslavili zlatou svatbu manželé Marie a Karel Staňkovi z Nespic,  
Božena a Václav Boudovi z Vlkonic.  
Oběma párům přejeme do dalších let hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze svých blízkých. 
 

Diamantová svatba 
 
30. října 1948 si ve zdejším kostele řekli své ano manželé Marie a František Bláhovcovi ze 
Žára.  
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, pohody a radosti z nejmladší generace. 
 

*** 
 
Děkujeme přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Václavem Špiclem z Vacova. 

rodina 



Ze sportu 
 

Starší přípravka. 
 

        Podzimní část soutěže ukončila i starší přípravka, která skončila na 6. 
místě v tabulce. Je to pěkné umístění, neboť hraje v novém složení a z části 
je doplněna hráči z mladší přípravky. 
 
Složení: brankář  Jan Volf, Vojta Be-
ňo, Adam Jírovec, Filip Královič,  
Martin Mls, Ondra Novák, Lukáš Ra-
socha, Petr Vastl. 
Doplňují: Lukáš Vintr, David Makas, 
Jirka Bubík, Kája Procházka, Martin 
Štěrba, Marek Procházka. 
 
Za obě přípravky chci poděkovat vedení klubu, trenérům a rodičům za skvě-
lou spolupráci.                  

(dm) 
         

Výsledky zápasů 

*** 

 
 
 

Ženy a kočky dělají,  
co chtějí, a muži a psi 
by se měli uklidnit  
a zvyknout si na to.  

Robert A. Heinlein 
 
 
 
Opravdu ideální man-
žel je muž, který zachá-
zí se svou manželkou 
přesně tak jako se svým 
novým vozem.  

Henry Ford 
 
 

Výsledky zápasů:       

Vimperk : Vacov            9 : 0 

Vacov : Zdíkov          4 : 1 (Jírovec 4) 

Vacov : Netolice       1 : 6 (Jírovec) 

Vacov : Prachatice     0 : 8 

Vacov : Čkyně           1 : 6 (Jírovec)  

OP Žáci  OP  Muži „B“    

Lažiště - Vacov 1 : 1 Roučka Vacov - Lenora  1 : 2 Kopáčik 

Vacov - Volary 3 : 2 Plašil 2, Kopáčik Stožec - Vacov 3 : 1 Kopáčik 

Nebahovy - Vacov 1 : 4 Mls 2,Roučka, Zloch Vacov - H.Vltavice 7 : 0 Valta 2, Mucha 2, Hanzlík, 
Moutelík, Kopáčik 

Š.Hoštice - Vacov 0 : 3 Blahout J., Kopáčik, Valta 

Vacovské B přezimuje v tabulce na 5.místě.  

V okresním přeboru žáků je Vacov na druhém 
místě, když na vedoucí Lhenice ztrácí jen dva 
body.   

Stránka 8 
Otče a bratře Martine, nezapomeneme 

         Patnáctého října jsme se rozloučili v českobudějovickém kostele Panny Marie Růžencové 
s dlouholetým duchovním správcem v Dobrši, který působil i jako farář ve Vacově a Česticích. Při 
rekviem se s ním rozloučil biskup Jiří Paďour, bývalý generální vikář a nynější litoměřický biskup Jan 
Baxant spolu s několika desítkami kněží českobudějovické diecéze, za dobršské farníky paní učitelka 
Kramlová a generální představitel petrinů, k nimž Otec Martin patřil. Důstojný obřad zakončila skautská 
večerka, kterou zahrál na trubku člen delegace skautů, kteří se přišli se svým bratrem rozloučit. Na 
hřbitově v Mladém vhodilo kytičku a hrst země do hrobky jeho řádových spolubratří několik set farníků 
z Dobrše, Vacova i Čestic a jeho rodáků z východních Čech. Dobršští na něj vzpomněli už 11. října ve 
svém kostele v jímavé zádušní mši sv. za velké účasti lidí. 
         P. Martin František Vích se narodil 12.5.1921, jako kněz byl odsouzen v r. 1953 k desetiletému 
trestu vězení, který si odpykával v uranových dolech. Po propuštění pracoval jako zahradník v Českých 
Budějovicích, od. r. 1967 spravoval tři farnosti: Dobrš, Vacov a Čestice. Byl znám svými Listy 
z Pošumaví, které vydával patnáct let. V r. 2005 byl vyznamenán za vynikající zásluhy o demokracii a 
lidská práva Řádem T. G. Masaryka a předtím už vyznamenáními skautskými. V posledních letech žil a 
působil v terapeutické komunitě Němčice Občanského sdružení Sananim. Zemřel 7. října 2008 ve 
strakonické nemocnici. 

Zdeněk Janík 


