
Výročí v červenci 
 
⇒ červenec 1300 měnová reforma Václava II. zahájení ražby tzv. pražských 

grošů /710 let/ 
 

⇒ 6. 7. 1415 upálen mistr Jan Hus (nar. 1369) /595 let/ 
 

⇒ 14. 7. 1420 bitva na Vítkově, Jan Žižka zvítězil nad křižáky /590 let/ 
 

⇒ 28. 7. 1750 zemř. Johann Sebastian Bach, německý barokní hudební sklada-
tel (nar. 21. 3. 1685) /260 let/ 

 

⇒ 24. 7. 1860 nar. Alfons Mucha, malíř (zemř. 14. 7. 1939) /150 let/ 
 

⇒ 21. 7. 1880 nar. Milan Rastislav Štefánik, politik, gen. francouzské armády, 
astronom, spoluzakladatel československého státu (zemř. 4. 5. 1919) /130 let/ 

 

⇒ 26. 7. 1880 nar. Karel Farský, teolog, spoluzakladatel Církve českosloven-
ské husitské, v letech 1924 - 1927 její první patriarcha (+ 12.6.1927) /130 let/ 

 

⇒ 16. 7. 1885 nar. Hana Benešová, manželka bývalého prezidenta ČSR Edvar-
da Beneše (zemř. 2. 12. 1974) /125 let/ 

 

⇒ 14. 7. 1910 nar. Helena Šmahelová, spisovatelka (+ 5. 11. 1997) /100 let/ 
 

⇒ 6. 7. 1915 nar. Herberta Masaryková, redaktorka a překladatelka, vnučka  
T. G. Masaryka (zemř. 30. 9 1996) /95 let/ 

 

⇒ 11. 7. 1920 nar. Dana Medřická, herečka (zemř. 21. 1. 1983) /90 let/ 
 

⇒ 13. 7. 1925 nar. Ivan Medek, muzikolog, novinář (zemř. 6. 1. 2010) /85 let/ 
 

⇒ 2. 7. 1930 nar. Ota Pavel, spisovatel (zemř. 31. 3. 1973) / 80 let/ 
 

⇒ 17. 7. 1950 zemř. Antonie Nedošínská, herečka (nar. 26. 6. 1885) /60 let/ 
 

⇒ 23. 7. 1950 nar. Jan Zajíc, student, upálil se na protest proti nastupující nor-
malizaci po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 
(zemř. 25.2.1969) /60 let/ 

 

⇒ 28. 7. 1960 zemř. Arnold Jirásek, akademik, chirurg (nar. 3. 7. 1887) /50 let/ 
 

⇒ 29. 7. 1985 zemř. Vlastimil Hála, trumpetista, aranžér, skladatel a hudební 
režisér (nar. 7. 7. 1924) /25 let/ 
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• 29.6. od 19 hodin 
Veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce 
Vacov 

 
• Pravá veselost    

nejenže nepřekáží 
lidské důstojnosti, 
ale je podstatnou 
podmínkou její   
dokonalosti.  

Bolzano 



Z činnosti obecního úřadu 
 
Z jednání rady obce v minulém období: 
• RO obdržela od ředitele ZŠ a MŠ rozhodnutí o přerušení provozu v mateřské škole v době 

hlavních prázdnin. Tomuto rozhodnutí předcházel průzkum zájmu rodičů o umístění dětí v 
tomto období (červenec-srpen). Přerušení provozu bylo stanoveno na dobu 5 týdnů, a to od 
19.7. do 20.8.2010. Provoz bude opět zahájen 23.8.2010. Rada obce toto rozhodnutí schvá-
lila. 

• RO byly předloženy dvě žádosti o možnost užívání víceúčelového zařízení obce ke cvičení 
aerobiku. Jedna žádost byla časově omezena na měsíce červenec a srpen 2010. RO žádos-
tem vyhověla. Konkrétní podmínky projedná s žadateli starosta obce. 

• RO schválila žádost od Komunity pro duchovní rozvoj o.p.s. Čkyně o finanční podporu kni-
hy „Boubín v rukou státu“ ve výši 2.000 Kč. Obec bude mít v této knize logo a obdrží určitý 
počet neprodejných výtisků. Kniha pojednává o Šumavě a zdejším životě. 

• RO dále schválila podporu dětského dne ve Vacově 20.6.2010. Na základě předložené    
faktury bude proplaceno občerstvení zúčastněných dětí. 

• RO byla předložena ke schválení smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi Obcí Vacov a  společností E.ON Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 12.000 Kč. 
Jedná se o zatížení obecního pozemku sítěmi. 

• Starosta informoval radu o návrhu programu na zasedání zastupitelstva obce, které je svolá-
no na 29.6.2010. 

 

Z další činnosti: 
• Zpracována byla projektová dokumentace včetně žádosti o dotaci na rekonstrukce místních 

komunikací - III. etapa. Po odsouhlasení tohoto materiálu příslušným odborem KÚ JČ bylo 
vše předloženo na Ministerstvo pro místní rozvoj. Zde příslušná komise rozhodne, zda bude 
tato žádost podpořena. 

• Před dokončením je studie využití pozemku ve Vlkonicích p.č. 318/2. Tento pozemek obec 
vykoupila od ing. J.Chuma. Zde je mimo jiné v plánu výstavba již avizovaného komerčního 
bytového domu. Předběžný zájem projevilo do současné doby asi 9 žadatelů. Nyní obec 
svolá dotyčné zájemce, aby došlo k upřesnění jejich požadavků na bydlení a ty pak byly   
zohledněny v konkrétním projektu. Stanovena budou též pravidla týkající se dalšího postupu 
v této záležitosti. 

• Na základě řady dotazů patří další informace připravovaným stavebním parcelám v lokali-
tě „Pod Dubem“. Zde je nutno zdůraznit, že tato záležitost nebyla „zapomenuta“, ale konají 
se intenzivní kroky pro její dokončení a možnost vlastní výstavby rodinných domů. Jak již 
bylo zveřejněno, provedena byla I. etapa v hodnotě téměř 9 mil. Kč (včetně DPH), na což se 
podařilo získat dotaci ve výši 8 mil. Kč. Zhruba stejné náklady si vyžádá kompletní dokon-
čení i druhé etapy (komunikace, opěrné zdi, parkoviště, veřejné osvětlení atd.). Maximální 
snaha byla získat stejnou dotační částku i na tuto druhou etapu. To se však z řady příčin (viz 
dosavadní politická a ekonomická situace) nepodařilo. Zde je určitě zapotřebí podotknout, 
že dotace na infrastrukturu pro soukromou výstavbu není vůbec běžná záležitost, ale bez 
nadsázky řečeno, spíše zcela výjimečná. Většina obcí a měst toto řeší zafinancováním z 
vlastních zdrojů či úvěru a poté vynaložené finanční náklady rozpočtou do ceny parcely. Ta 
se pak pohybuje obvykle od cca 700 Kč/m2 a výše (dle náročnosti a kvality potřebné infra-
struktury + cena za vlastní pozemek). Pokud by obec toto řešila obdobným způsobem, byla 
by již příprava ZTV dávno dokončena. Avšak cena stavebních pozemků by byla pro řadu 
místních zájemců „nepřijatelná“, ne-li nedostupná. Proto se dále konají veškeré možné kro-
ky pro získání dotace. V krajním případě (nebude-li dotace dosaženo) bude nutno dokončit 
infrastrukturu (zejména nezbytné komunikace) z vlastních zdrojů tak, aby bylo možno ZTV  
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• 26.6. - 3.9.2010     
Prodejní výstava     
Léto 2010 - Javorník 

 
• 29.6.2010 od 19 hodin 

Zasedání zastupitel-
stva obce na OÚ Va-
cov 

 
• 2.7. od 19 hodin   

Koncert Štěpána Raka 
v kostele na Staších  

 
• Každý čtvrtek od 8.7. 

prázdninový aerobic 
str. 6 

 
• 17.7. od 21 hodin   

Milan Schelinger & 
Band a    „Oldies“ dis-
kotéka Ivana Müllera 

 
• 8.8.2010                  

Tradiční Vavřinecká 
pouť 

 
 
 
 

Z dětského dne 

Děkuji tímto P. Kopáčiko-
vé i všem, kteří se podíleli 
na přípravě i vlastním  
průběhu určitě zdařilého 
dětského odpoledne ve Va-
cově.             starosta obce 

 
 

více fotek v galerii obce 

po út st čt pá so ne 
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      zkolaudovat a prodávat parcely.  Znamenalo by to však navýšení pro-            
       dejní ceny parcel, aby se tyto náklady obce eliminovaly. 
• Firma HUKO Prachatice provedla opravu (předláždění) části místní 

komunikace na Javorníku. Místní komunikace z kamenných kostek 
byla vlivem provozu již značně zdeformována. Část byla rozebrána 
kvůli napojení domku na veřejný vodovod. 

• Firma Swietelsky dokončila opravy místních komunikací z Přečína 
na Božetín, z Přečínských Chalup k hranici obce Drážov                   
(„na Ameriku“), v k.ú. Čábuze k Hadravům a z Čábuz do Podvítovčí 
kolem Spůlky. Na tuto akci v celkové hodnotě necelých 9 mil. Kč 
(vč. DPH) se podařilo získat dotaci.  

• V nejbližší době bude zahájena druhá etapa oprav místních 
komunikací. 

• Zahájeny byly též opravy kapliček v obci, na které se podařilo získat 
dotační prostředky z dispozičního fondu EU Česko-Bavorsko. Ve 
velmi špatném stavu byla zejména kaplička v Miřeticích. 

• Průběžně probíhá sečení obecních ploch i obsíkání rozsáhlých 
obecních komunikací. Prováděny jsou i další drobné činnosti za 
účelem vylepšení  a zabránění chátrání majetku obce (nátěry, opravy 
chodníků, oprava staré hasičské zbrojnice atd.) 

• Dne 26.5.2010 provedli pověření pracovníci KÚ JČ obsáhlý 
závěrečný přezkum hospodaření obce za rok 2009. Při této kontrole 
nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Poděkování patří všem 
pracovníkům OÚ, jejichž úseky byly kontrolovány, zejména pak     
A. Máchové, protože převážná část kontroly se týkala zejména 
finančního hospodaření obce a nakládání s veřejnými prostředky.     
V pořadí již druhá kontrola prověřovala již realizovaný projekt „
Parkové úpravy, nákup a výsadba zeleně včetně zatravnění                
v zastavěném území obce Vacov, k.ú. Vlkonice“ a nákup stroje na 
sečení (riedr Husqvarna). Ani při této kontrole nebyly zjištěny 
závady a nesoulad s dotačním programem rozvoje venkova 
(financovaného z EU) z kterého se podařilo obci získat na tuto akci 
dotační prostředky.  

 
Blahopřeji fotbalistům SK Vacov, kterým se podařilo po pětiletém úsilí 
podařilo vybojovat postup do I.A třídy. Děkuji též za příkladnou 
reprezentaci naší obce. Stejné poděkování patří i těm, kteří se nepřímo na 
tomto nemalém úspěchu podíleli a díky jimž je ve Vacově fotbal na 
současné úrovni. Do další sezóny přeji hodně úspěchů a určitě 
potřebného fotbalového štěstí. Ať se Vám nadále daří. 
 

Miroslav Roučka, starosta obce 



ŠTĚPÁN RAK A ALFRED STREJČEK  
 

         Je to skoro rok, kdy ve stachovském kině vystoupil Štěpán Rak se svým synem Matějem. 
Tento koncert byl vámi hodnocen velice pozitivně a mnozí z Vás si přáli koncert opět v kostele,  
jak tomu bylo před dvěma lety. 
         Jelikož jsem byl potěšen tím, jak šťastni jste odcházeli z koncertu, rozhodl jsem se uspořádat 
koncert v pořadí třetí. Tento koncert se uskuteční v kostele na Staších v pátek 2.7.2010 od 19.00 
hodin. 
         Tentokrát neuslyšíte kamennou kytaru ani Matěje Raka. Štěpán Rak s sebou přiveze úplně 
jiný klenot naší herecké a divadelní scény, pana Alfreda Strejčka. Myslím, že není třeba tohoto 
umělce nikterak uvádět, neboť jméno hovoří za vše. Jen v krátkosti: Alfréd Strejček vystudoval 
herectví na  brněnském JAMU a poté prošel spoustou divadel. Například Divadlo Jiřího Wolkera v 
Praze, Státní divadlo v Brně, Divadlo E.F.Buriana a další. Znáte ho také z televizních rolí Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda, Malá mořská víla a jiné. Patří mezi nejlepší interprety poezie a prózy a je 
držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru - křišťálové růže. Přednáší v češtině, latině, angličtině, 
němčině, španělštině a italštině. Mimo jiné úžasně hraje na flétnu, o čemž vás všechny určitě 
přesvědčí. 
         Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za koncertní projekt Vivat 
Comenius, se kterým oba umělci vystoupili na více než šesti stovkách koncertů ve dvaatřiceti 
zemích čtyř kontinentů. 
         Jak sami vidíte, máme se na co těšit. V jejich podání jsem viděl Tuláka po hvězdách a musím 
říci, že jsem odcházel z představení nadšen. Byl to neuvěřitelný zážitek. 
         Tímto vás všechny zvu na koncert těchto dvou umělců.Věřím, že budete spokojeni a odnesete 
si nezapomenutelný zážitek. 

Martin Sedlák 
 
 
 
 

Seni cup 2010 
 

Mimořádná příležitost se naskytla našim klientům Sociální pohody o. p. s, 
Javorník v podobě účasti na Seni cupu v Havlíčkově Brodě. Fotbalový 
turnaj, bohatý doprovodný program, mnoho jídla a pití. Cesta byla 
dlouhá, ale i přesto se naši klienti moc těšili.  
Za účasti mnoha domovů sociální péče jsme započali naši cestu turnajem, 
která byla sice krátká, ale velmi krásná. První zápas se nám moc 
nepovedl, další utkání jsme vyhráli. Poslední zápas ve skupině měl 
rozhodnout o našem postupu. Hrálo se velmi bojovné a vyrovnané utkání, 
které bohužel skončilo v náš neprospěch.  

         Po skončení utkání nám byl podáván oběd. Krásný den zakončilo utkání známých osobností, 
které se velmi vydařilo. Antonín Panenka, Jiří Mádl nebo pan Suchařípa. Všem patří velké 
poděkování za perfektně připravenou akci a mnoho krásných zážitků 

Švihel Zdeněk 

Stránka  4 



 

Dětský den 
 

         V neděli 20.6. bylo pro děti z Vacova a okolí připraveno dětské odpoledne. Sluníčko nám ne-
přálo, bylo chladno, ale naštěstí nepršelo. Ve dvě hodiny odpoledne se prostor vedle fotbalového 
hřiště začal zaplňovat dětmi i dospělými. Každé dítě dostalo kartičku se 
jménem a razítkem prasátka. Na louce, kterou pro nás posekalo ZOD       
Vacov, bylo připraveno deset stanovišť - střelba na fotbalovou a florba-
lovou branku, trampolína, chytání ryb, hod na čápa, slalom s míčkem   
na lžíci, házení lasem na dřevěné telátko, vyhazování míčků z padáku, 
stříkání proudnicí na plechovky a jízda na koni. Poslední dvě stanoviště 
byla nejvíce oblíbená a byl o ně největší zájem.  
         Za splnění úkolu dostal každý razítko. Někde koníka, jinde vever-
ku, míč, kočičku…Po splnění všech disciplín se muselo zpět na start. Při správnosti (zajímavé je, 
že to bylo u všech soutěžících) čekala na děti odměna. A k čemu bylo to prasátko na kartičce?      
Za to dal dětem Láďa Lešák párek v rohlíku, limonádu a koláček. 
         Poděkování zaslouží sponzoři - manželé Čejkovi z Vlkonic, Makasovi, Šturmovi a Valto-
vi z Vacova,  Obec Vacov a pekárna Novy. Velké díky od všech dětí a rodičů patří vacovským   
hasičům, Láďovi Lešákovi, Jardovi Jindrovi, panu Pilnému za malování dětí a především         
manželům Roučovým z Přečínských Chalup, Janě Lisické a Patrikovi Urbanovi (mistr ČR 2009 v 
rodeu) z Mladíkova za půjčení koní. Právě jízda na koni byla pro většinu dětí největší zážitek. A co 
na to všechno řekly děti? 
         Jirka Vlček: „Nejvíce se mi líbila jízda na koni a florbal. Nelíbila se mi ta zima.“ 
         Dominik Holub: „Mně se to líbilo všechno, hlavně jsem jezdil na koni.“ 
         Iveta Hořejšová: „Mně se nejvíc líbilo jezdit na koních a ještě stříkat proudnicí.“ 
                                                                                                                                    Pavlína Kopáčiková 

 

 

Školní výlet na Kvildě 
 

Po loňském školním výletě, kdy jsme byli v Českých Žlebech, jsme se všichni těšili na ten letošní. 
Ve čtvrtek 10.6. jsme brzy ráno odjeli na Kvildu, kde jsme měli zajiště-
no ubytování na ubytovně NP a CHKO Šumava. Po obědě jsme vyrazili 
na Svinnou Ladu. Povalový chodník nás přivedl až k jezírku, ve kterém 
podle pověsti bydlí víla. Tu jsme neviděli, ale malá kachňátka na jezírku 
byla překrásná.  
Večer byl plný překvapení. Pekli jsme vuřty, každý pokoj si připravil 
pro ostatní zábavný program. Čtvrťáci vypustili k nebi thajský balonek 
štěstí s přáním. Snad se nám splní. Pozdě večer byla stezka odvahy. Paní 

učitelky si myslely, že po tak náročném dni brzy usneme, ale naše povídání nebralo konce. Ráno 
jsme se probudili do krásného dne. Po snídani nás eko autobus dovezl na Bučinu. Odtud jsme se šli 

podívat na hraniční přechod pro pěší a cyklisty. Naše cesta pokračovala 
na Prameny Vltavy a zpět na Kvildu. Chceme poděkovat pekárně       
Novy za dopravu a za výborné rohlíky a buchty k snídani. Paní Maškové 
za ubytování v pěkném prostředí. A protože jsme byli podle paní učite-
lek vzorní turisté, pojedeme příští rok na Jelení Vrchy. Huráááááááááá! 

                                                                   třeťáci a čtvrťáci vacovské školy  
 

více fotek v galerii obce na www.vacov.cz  
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Ivan  Fontana 
*1946 

vědeckotechnický pra-
covník, básník a prozaik 
 
Někteří jsou dobře place-
ni za to,  
že ruší starý pořádek,  
jiní ještě lépe za to,  
že nastolují nový  
nepořádek. 
 
Myšlenky letí vesmírem, 
klepy od ucha k uchu. 
 
Každý si myslí,  
že je moudrý už tím,  
že zestárnul;  
jenom moudrost je věčně 
mladá. 
 
Nejvíce práce se udělá 
za pět minut dvanáct; 
zbytek dne se už jen  
předělává. 
 
Se lží se daleko nedojde, 
ale žije se na vyšší noze. 
 
Abychom vyrovnali svůj 
rozum s ideály, musíme 
stále hloupnout. 
 
Šašek zvážní, začne-li 
být král lidem k smíchu. 
 
Manželství má nesporně 
některé výhody -  
ale ty jsou na hony vzdá-
lené těm,  
jež se mu připisují. 
 
Valná většina vynálezů 
vznikla proto,  
aby napravila chyby těch 
předchozích. 

Pozvánky na akce v měsíci červenci: 
 

Koncert Štěpána Raka  a Alfréda Strejčka 
v pátek 2.7.2010 od 19 hodin     

v kostele na Staších  
 
 

Nadační fond K.Klostermanna srdečně zve na prodejní výstavu  
Léto 2010 v Hotelu Krásná vyhlídka na Javorníku  

od 26.6. do 3.9.2010 
 
 

Přátelé restaurace U Milušky a SDH Vacov 
vás srdečně zvou  

na taneční koncert 
MILAN SCHELINGER & BAND  

a následnou  
„Oldies“ diskotéka Ivana Müllera 

v sobotu 17.7.2010 od 21 hodin v obecním sále 
Vstupné 99,- Kč 



Číslo 6, 28. června 2010 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci květnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Marie Baumanová            Rohanov           70 let 
Božena Klapsiová            Vlkonice          70 let 
Helena Štěpánková           Vlkonice          70 let 
Božena Klímová              Rohanov           83 let 
Stanislav Hadrava            Čábuze             85 let 
Ludmila Chumová            Vlkonice          89 let 
 
 

Dne  8.6.2010 oslavila 89. narozeniny    
Erika Matějcová (roz. Chumová) 
 
 
Veronika Chumová 

*** 
 

Rozloučení s předškoláky 
 
Ve čtvrtek odpoledne  proběhlo na 
OÚ Vacov slavnostní rozloučení 
předškoláků s MŠ. Tradiční akci    
dokreslily děti základní školy svým 
hudebním doprovodem. Budoucím 
prvňákům přejeme hodně úspěchů ve 
velké škole. 
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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 
 

• Prodám kamna Kora na dřevo 6 měsíců stará. Cena 8 000 Kč. Tel: 775 315 803. 

Restaurace - pizzerie 
PENZION PLUS 

 
Otevřeno v měsících 
červenec a  srpen  

denně 11,30 - 13,30  
a 17 - 22 hodin. 

Co je dětství ? Poznávání. 
Co je mládí? Odletí.  
Život věru není lehký, 
neptá se Tě, chceš, či ne. 
A člověk  je tvor křehký! 
Vydrží, či podlehne. 
Kdo vytrvá při rodině, 
ten se ve světě neztratí. 
Po životní dřině, 
děti lásku oplatí. 

Devětaosmdesát let píše,  
v knihu Tvého žití čas. 
A my pozvedli jsme  číše, 
abys zdráva byla, svěží zas. 
Život ať Tě stále baví 
a těší Tě boží svět. 
Práce ať Tě neunaví, 
co je  devětaosmdesát let?  
Snad dnes trochu vzpomínání, 
hlavou Tobě přeletí. 



 

PŘÍPRAVKA 
 

           V minulých dnech dokončila přípravka jarní část soutěže. Mladší přípravka se 
letos připíše svými výsledky k úspěchům vacovského fotbalu, neboť skončila na krásném        
3. místě z 8 zúčastněných týmů. Začátkem června se kluci zúčastnili největšího turnaje 
přípravek do 10 let E.ON Junior Cup v Prachaticích, kde obsadili 7. místo z 12 zúčastněných 
týmů z okresu Prachatice a Český Krumlov. 
         Do prázdnin nás čeká dokopná, kde se starší přípravka a velká část mladší přípravky 
rozloučí, neboť od září nastoupí za mladší žáky v 1.A třídě. Proto také hledáme nové fotbalisty 
do mladší přípravky. 
         Závěrem chci jménem svým i jménem rodičů ostatních kluků poděkovat vedení klubu    
za zázemí, které kluci na hřišti ve Vacově mají, trenérům Standovi Macholdovi za čas a 
trpělivost, Gustovi Bujokovi, Vojtovi Uhlířovi, Tomáši Čejkovi za pomoc, klukům za jejich 
snahu a bojovnost a panu Janu Uhlířovi za krásné fotky ze zápasů. 

                                                                                                                         Dana Makasová 

            
 

*** 
 

Poděkování 
 
Dne 12.6. na cestě ze Strakonic do Vacova jsem ztratil peněženku s větším obsahem peněz a se 
všemi doklady. Ještě ten den mi vše vrátil pan Jan Hořejš z Miřetic, který odmítl jakoukoli 
odměnu. Tímto bych mu chtěl poděkovat s tím, že je velice příjemné, že ještě mezi námi žijí 
takoví lidé.  

S úctou  Milan Jirouš, Javorník 76. 
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  

Š.Hoštice:Vacov    2:3 Hůle,Makas, Tachajev Vacov:Vimperk 3:5 Novák, Hůle, Rasocha 

Vitějovice:Vacov 1:8 Makas 4,Vintr 2,  Tachajev, Procházka Čkyně:Vacov 8:0  

Vimperk:Vacov 2:1 Vintr Vacov:Zdíkov 2:2 Beňo, Bubík 

Lažiště:Vacov 0:6 Vintr 3,Makas, Kotrbatý,Tachajev Lažiště:Vacov 7:0  

Čkyně:Vacov 14:2 Strnad, Procházka Vacov:Š.Hoštice 3:4 Novák 2, Makas 

Vacov:Vitějovice 9:0 Makas 4, Bubík 3, Vintr,Kotrbatý Vacov:Netolice 2:3 Novák 2 

Vacov:Vimperk 2:0 Bubík,Vintr    

Vacov:Š.Hoštice 9:0 Makas 3, Bubík 2, Vintr, Hůle, 
Kotrbatý, Strnad     

   

Vacov:Vl.Březí 1:2 Procházka    

Vacov:Volary 10:4 Makas 3, Bubík 3,Vintr 2,Tachajev 2    

STARŠÍ PŘÍPRAVKA      


