
Červenec v dějinách věků 
 
9.7.1609 podepsal Rudolf II. na Pražském hradě majestát o svobodě nábožen-
ského vyznání v zemi (tzv. Rudolfův majestát). K vydání dokumentu byl     
panovník donucen českými pány, kteří v rozhodující chvíli vyhroceného sporu 
mezi Rudolfem a jeho bratrem, arcivévodou Matyášem, zůstali na Rudolfově 
straně. 
 
12.7.1679 vydal anglický král Karel II. zákon, na svou dobu velmi pokrokový, 
na ochranu občanských svobod pod názvem Habeas Corpus Act, podle nějž 
nesměl být nikdo zatčen bez uvedení důvodu ani držen ve vazbě bez soudního 
vyšetřování. 
 
8.7.1709 bylo u Poltavy poraženo švédské vojsko, švédský král Karel XII.      
s těžkými zraněními uprchl na turecké území. Vítězná ruská vojska tak získala 
rozhodující vliv v Pobaltí. 
 
4.7.1789 začal Matěj Václav Kramerius vydávat Krameriusovy c.k. pražské 
poštovní noviny (v r. 1791 přejmenované na Krameriusovy císařské královské 
vlastenecké noviny). 
 
6.7.1809 porazil Napoleon v bitvě u Wagramu rakouská vojska. Tím byl defi-
nitivně zlomen odpor Rakouska vůči Napoleonově Francii. Vídeňským mírem 
ze 14. října téhož roku Rakousko muselo Francii přenechat Salcburk, Krakov, 
Kraňsko a část Chorvatska. 
 
2.7.1894  ve Francii se konaly pravděpodobně první automobilové závody.  
Na trase Paříž - Rouen jelo celkem 15 vozů těch nejneobvyklejších konstrukcí, 
poháněných parou, elektřinou, benzinovým motorem atd. Vítězem se stal hrabě 
Albert Emile de Dion na parním automobilu. 
 
21.7.1969 v 3,56 SEČ stanul na měsíci první člověk - americký astronaut Neil 
Armstrong. 
 
5.7.1999 vstoupila česká průzkumná rota na území Kosova, aby zde začala    
plnit program v rámci mezinárodní mírové mise KFOR. 

(z knihy Rok do kapsy) 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Na svých dovole-

ných si důkladně 
odpočinout. 

 
• V některých situa-

cích nás jen smích 
zachrání před tím, 
abychom nebyli 
směšní. 

Růžička 
 
• Neslibuj nic, co bys 

nemohl  za rok    
slíbit znovu. 

Brudzinski 



Z činnosti obecního úřadu 
 

V měsíci červenci se rada obce na svém zasedání zabývala: 
• Škodami na obecním majetku způsobenými přívalovými dešti na přelomu měsíce 

června a července. V tomto období byl vyhlášen hejtmanem jihočeského kraje Mgr.    
Jiřím Zimolou stav  nebezpečí i pro náš region. Nejčastější škody byly způsobeny       
zejména na místních komunikacích, kanalizaci, dále na přírodním koupališti v Rohanově 
a kaskádě obecních rybníků (Farák, Střeďák, Židák). Z prostředků obce bylo provedeno 
nezbytné zprovoznění poškozené infrastruktury. Dále byly zdokumentovány vzniklé 
škody a v součinnosti s odbornou firmou vyčísleny náklady na obnovu poškozeného ma-
jetku. Požadované podklady jsou průběžně dle pokynů zasílány pověřeným orgánům     
k dalšímu zpracování. 

• Výběrovým řízením na zhotovitele územně plánovací dokumentace  (ÚPD) pro celý 
katastr obce Vacov.Touto záležitostí se zabývala stavební komise, kterou pověřilo zastu-
pitelstvo obce. Na základě předchozích informací  bylo osloveno pět firem zabývajících 
se předmětnou činností. Nejvýhodnější nabídku dodala firma ASKA arch. studio Tábor 
ve výši 504.937 Kč vč. DPH. Rada obce tuto nabídku schválila. Cílem je v co nejbližší 
době na ÚPD začít pracovat. 

• Návrhem na odkup části pozemku za hrází rybníku Židák v Přečíně. S majitelem        
pozemku již bylo jednáno osobně. V případě dohody bude tato záležitost na programu 
jednání ZO Vacov. 

• Nákupem traktoru, který je nezbytný pro zajištění řady činností v obci. Stávající traktor, 
který měla obec téměř rok bezplatně zapůjčený od firmy Elektrostav Strakonice, bude po 
vacovské pouti vrácen. Za tuto prokázanou službu, která určitě není zcela obvyklá, panu 
Vladimíru Vl čkovi veřejně děkuji . 

 

Z další činnosti 
• Firma Strabag pokračuje v provádění nezbytných oprav výtluk na místních komunikacích. 

V případě získání dotačních prostředků budou provedeny komplexní opravy v souladu se 
zpracovaným projektem. 

• Firma Huko s.r.o. Prachatice dokončuje výstavbu chodníku mezi mateřskou školou a pane-
lovým domem. Práce značně zkomplikovalo deštivé počasí. Na louce nad MŠ vyvěralo       
v této době šest intenzivních pramenů. Firma Huko část vody svedla drenážemi do stávající 
studny na předmětném pozemku. Voda, která poměrně vydatně proudila i kolem bytových 
domů a zatékala do sklepů, byla drenáží svedena do kanalizační vpustě. Poloha chodníku 
pod komunikací byla volena s ohledem na jeho využití i pro občany jdoucí směrem do Pec-
kova. Dosavadní chůze na krajnici vozovky byla nebezpečná zejména pro děti, které tudy 
chodí z panelového domu do školy. Řada řidičů zde nerespektuje rychlost danou  dopravní 
značkou pro průjezd obcí. 

• Firma Kvint s.r.o Vlachovo Březí pokračuje po pauze způsobené přívalovými dešti ve      
výměně zkorodovaného ocelového veřejného vodovodního řadu. Na tuto akci se podařilo 
získat dotaci se SZIF ve výši 6 mil. Kč. Nyní probíhá druhá etapa, která bude dokončena   
do 30.9.2009. Děkuji tímto za vstřícnost všem občanům, jejichž pozemků se tyto práce    
dotýkají. 

• Probíhá oprava hřbitovní zdi. 
• Průběžně se provádí sečení veřejných prostranství a obsíkání krajnic místních komunikací. 
• Poděkování patří občanům (hasičům), kteří v některých částech obce zajišťují sečení trávy 

na návsích a veřejných prostranstvích. 
Miroslav Roučka, starosta obce 
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• 1.8.2009 od 13 hodin    
Oslava 110. výročí    
založení SDH B. Hora 

 

• 7.8.2009 od 21 hodin 
Pouťová diskotéka 

 

• 8. - 9.8.2009          
Vavřinecká pouť 

 
*** 

Kriminalita v regionu  
v poslední době  

nebývale stoupá : 
 
Přepadení benzinové    
                            pumpy 2x 
 

Vloupání do občerstvení na 
koupališti  
 

Prachatičtí kriminalisté od-
halili v jednom vesnickém 
stavení u Žáru pěstírnu  
konopí. Navíc tu našli i 
krátkou střelnou zbraň, 
 na kterou neměl majitel  
povolení. - více  na www.
prachatickonews.cz 
 

Při akci s krycím názvem 
ECHELON odhalili celníci 
v bývalém rekreačním  
objektu nelegální linku na 
výrobu cigaret, zadrželi přes 
milion kusů cigaret a šest 
cizinců. - více na  www.
prachatickonews.cz 
 

V pátek 17.7. byla přepade-
na pošta, na místě nebyli 
zákazníci, vedoucí odmítl 
vydat peníze a zavolal poli-
cii. Muž se zalekl a utekl. 
 

Dosud neznámý pachatel se 
v době od 17. - 20.7. vlou-
pal do pekárny. Celkem 
vznikla škoda za 28 045 
Kč. - www.policie.cz 

 

Srdečně zveme na tradiční Vavřineckou pouť ve Vacově  

ve dnech 8. a 9. srpna 2009 
 
Pátek          21 hodin    Pouťová diskotéka - obecní sál 
 

Sobota       14 hodin    Fotbalový zápas -  muži Vacov „A“ – Poříčí 
                  14 hodin    Turnaj na přírodním kuželníku ve Vlkonicích 
                  16 hodin    Fotbalový zápas -  staré gardy Vacov – Stachy 
                  20 hodin    Taneční zábava  - Renesance - náměstí 
 

Neděle      10 hodin    Vernisáž výstavy „Jihočeská lidová  
                                     architektura“ - OÚ Vacov  
                  10-15 hod. Výstava fotografií na OÚ 
                  10 hodin    Dechová hudba - náměstí 
                  11 hodin    Mše svatá v kostele 
                  13,30 hod.  Vodáci Lhenice /country skupina/ - náměstí 
                  16 hodin    Fotbalový zápas - Vacov „B“ – Vimperk 
                  16 hodin    Posezení s harmonikou - náměstí 
                                     

PO - PÁ zastávka autobusů  u silnice naproti nádraží,  
 SO a NE zastávka ČSAD Strakonice přemístěna k poště  

a ČSAD Vimperk k mateřské škole. 
 

*** 

Odpadové hospodářství 
 
         Jako každoročně v tomto období  jsou intenzivně zatíženy veškeré 
sběrné nádoby na separovaný odpad umístěné v obci. Bohužel však  zde 
není odkládán pouze odpad separovaný (plasty, sklo, papír), pro který 
jsou nádoby určeny, ale i mnohdy veškeré harampádí, které si zřejmě ně-
kteří  chalupáři vyklízejí z nemovitostí. Pracovníci obce pak tento nepořá-
dek po víkendu odvážejí do kontejneru na sběrný dvůr. Toto je bohužel 
stinná stránka turistického ruchu, protože ne všichni návštěvníci se cho-
vají tak, jak se to od „slušných lidí“ očekává.  
         Skutečností též je, že k nepořádku kolem kontejnerů přispívá i odlo-
žený odpad z některých pohostinských zařízení (plastové lahve, krabice 
od nápojů, cigaret apod.) 
Četnost vývozu, jak už bylo vícekrát uvedeno, nelze z kapacitních mož-
ností firmy (obdobné problémy se vyskytují všude) zvýšit. 
         Apelujeme tímto na dodržování pořádku a odkládání pouze od-
padu, na který jsou sběrné nádoby určeny. 

V. Chum, stavební technik 
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Z mateřské školy 

 
         Školní rok se nachýlil ke svému konci a i my v mateřské škole     
vyhlížíme zasloužené prázdniny, na které se všichni, děti i zaměstnanci, 
poprávu těší. Dovolte mi krátké ohlédnutí za letošním školním rokem 
2008/2009. 
         V září jsme začínali ve dvou třídách s počtem 39 dětí. Postupně bě-
hem roku přicházely další děti, takže v červnu byl počet dětí v MŠ 43. Na 
místo učitelky nastoupila čerstvá absolventka střední pedagogické školy 
Iveta Habichová.  
         Naše školka je školka venkovská a proto je vzdělávání v souladu 
s přírodou, střídáním ročních období a v neposlední řadě i s dodržováním 
tradic. 
         Na podzim jsme sbírali přírodniny, vyráběli z nich zvířátka, obrázky 
nebo si s nimi děti podle své fantazie hrály. Velkou radost udělaly našim 
dětem nové prolézačky, které byly nainstalované právě na podzim, a ještě 
jsme si jich stačili užít, než napadl první sníh. 
         Dobu Adventu, těšení se na Vánoce a Mikuláše a čerty, nemůžeme 
ve školce vynechat. Stalo se již tradicí, že nám Mikuláše, čerty a anděly 
dělají děti ze základní školy a své role se vždy zhostí s citem tak, aby se 
naši malí nebáli a užili si nadílku. 
         Před Vánocemi se scházíme s rodiči na besídce, kde máme také 
chvilku času posedět a společně si popovídat. Malé děti letos předvedly 
rodičům tanečky na motiv zimy, starší předškoláci zahráli pohádku o Kra-
konošovi. 
         Po Vánocích už to začne utíkat. Na konci ledna jdou předškoláci 
k zápisu do základní školy, v únoru jim začíná plavecký výcvik 
v Prachaticích. 
         Další venkovskou tradicí je masopust, kdy děti vyráběly karnevalo-
vé masky. Ve školce jsme měli karneval s tancováním, soutěžemi a slad-
kými odměnami. 
         Letošní zima nám dopřála dostatek sněhu, a tak jsme mohli sáňko-
vat, bobovat, klouzat se na ledu, stavět sněhuláky i sněhové bunkry. 
         I zima rychle utekla a byly tu Velikonoce. Děti barvily vajíčky, vy-
ráběly různé dekorace, učily se koledy. 
         Najednou tu byl červen a s ním i oslava Dne dětí. Rozdělili jsme se 
na dvě skupiny. Starší děti značily cestu, schovávaly psaníčka s úkoly a 
na konci cesty se schovaly i s velkým pokladem. Mladší děti hledaly šip-
ky, poctivě plnily úkoly, a i když byly některé pořádně těžké, zvládly je 
na jedničku. Na konci cesty hledaly poklad a musely projevit svoji odva-
hu, když to v křoví všelijak bručelo a houkalo. To bylo radosti, když zjis-
tily, že jsou to předškoláci s taškou plnou lízátek a bonbónů. Děkujeme 
panu Volfovi za tento dárek. Další velkou nadílku sladkostí dostaly děti 
od pana starosty Miroslava Roučky, za kterou rovněž děkujeme. Po ná-
vratu do školky objevily děti další poklad v podobě hraček a úplně nové-
ho kouzelného vozítka, které má fantastický název – měsíční vůz. 
Pak  už zbýval jen školní výlet. Vypravili jsme se na „dalekou“ cestu do 
Dobrše. V Dobrši na nás čekal pan Rezek, který ukázal dětem zbytky  
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Foto z výletu  

 

 

 

 
a rozloučení se  

s mateřskou školou 



starého hradu, opravenou bývalou školu, renesanční bránu a vzal nás i 
do krásného dobršského kostela. Prohlídku jsme zakončili u kaple se 
zvonicí, a protože vylézt na zvonici bylo nebezpečné, alespoň nám pan 
Rezek jedenkrát na velký zvon zazvonil. Posvačili jsme na návsi na la-
vičkách pod lípou a pěšky jsme se vydali na statek, kam nás pozval tatí-
nek Hynka a Prokopa, pan Krátký. Cesta na statek byla vyznačená šip-
kami z kamínků, dřívek a větviček. Na konci cesty byl veliký nápis PO-
KLAD. Děti hledaly a našly krabici plnou broskví a dobrůtek od pana 
Krátkého. Na statku děti viděly kozu s kůzlaty, ovce, kravičku, kachny, 
králíky, morčata. Mohly zvířata krmit, hladily si je a užívaly si nádher-
ného prostředí statku. Pan Krátký nám připravil opravdu nevšední záži-
tek a my mu za to moc děkujeme.  

Dalo by se napsat ještě mnoho o naší práci, nezmínila jsem se 
vůbec o divadlech a koncertech, které jsme v průběhu školního roku vi-
děli a které mají naše děti také moc rády. 
 
         Na konci června přišlo loučení s našimi předškoláky,které proběh-
lo již tradičně na Obecním úřadě ve Vacově. V letošním roce odchází 
do základní školy osm budoucích prvňáčků.  

 
Již dříve jsem děkovala našim sponzorům, ráda bych také podě-

kovala panu Josefu Zlochovi, který nám opravil rozviklané dětské stol-
ky.  
Přejeme všem dětem i rodičům hezké prázdniny. 

                                                                                       D. Čtvrtníková 
 

 
*** 

 
 

 
SDH    Benešova Hora  vás zve na  oslavu 110. vý-
ročí založení sboru dobrovolných hasičů a na ME-
MORIÁL  VÁCLAVA  MAURICE . To  je dětská 
noční soutěž  mladých hasičů, kterou pořádáme již 
třetím rokem.  Václav Mauric byl oddaný hasič a byl 

mnohým vzorem, a tak na jeho památku jsme pojmenovali noční ha-
sičskou soutěž pro děti. Přijďte se podívat na mladé hasiče, jak se zá-
palem a  zručností zvládají útok. Za zmínku určitě stojí se zmínit o 
těch úplně nejmenších, kteří ještě ani nechodí do školy, jak tahají ha-
dice a proudnici ve dvou, aby ji utáhli a zasáhli cíl. 
         Po skončení dětské soutěže pak nastupují dospělí na útok ve třech na 
dětskou trať. O zážitky nebude nouze. Jste všichni srdečně zváni  naším 
sborem na 1. srpna  2009 v Benešově Hoře od 13 hodin. U klubovny 
hasičů začne průvod obcí, následovat bude posvěcení praporu, ukázka 
hasičské techniky a od 20 hod dětská noční soutěž. 
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Zdeněk Janík:  
Je třeba se ptát (Haiku) 

 

Je třeba se ptát 
Není vždycky nasnadě 
jak si počínat 
 

Jsi v tom po uši ?                                                       
Toužíš po ní k zbláznění ?                                            
Pst !  Nic netuší !                                                                                                              
 

Jsou lidé mocní 
dál moudří i nemoudří                                                   
a malomocní                                         
 

Každá žena má                                                            
k sobě trochu jiný klíč                                                  
Zůstává však svá                                                        
 

Být, anebo mít ?                                                         
Každodenní dilema                                              
Já jsem zvolil – být !                                                   
 

Pláč nespraví nic                                                                                               
ještě v slzách uklouzneš 
a o potíž víc 
 

Čehý, nebo hot? 
sám se musíš rozhodnout 
co pro tebe vhod 
 

Každý má svoji 
osobní abecedu 
Jiné se bojí 
 

Dávat, nebo brát ? 
Někdy jsou i pospolu 
a to, když máš rád 
 

Vítr vane z hor 
káně plachtí údolím 
Kolik je tu nor ? 
 

Haiku je kázeň 
vložit jen do mála slov 
radost i strázeň 
 

Život není klid 
stále se něco děje 
Jen tvořit je žít 
 

Co je nenávist ? 
Často jen nepřiznaná 
tajená závist 
 

Zkus, jak je psáno 
věřit, doufat, milovat 
máš půl vyhráno 
 

Jsou sliby chyby ? 
Někdy ano, jindy ne 
Raci i ryby ! 
 

Otvírej mysl 
jen tomu, co v sobě má 
pokoj a smysl 
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V knihovně na prodej  
kniha   

Petra Luniaczka:  
Putování za jihočeskou 
lidovou architekturou.  
Na 126 stránkách je po-
psáno 36 výletů po jiho-
českém kraji včetně  

Vacovska, Česticka … 
Cena 100,- Kč 

 
 
 
 
 

 
Gabriel Laub 

1928-1998 
prozaik, novinář 

 
Domácí obědy jsou  
levné, nepočítáme-li  
náklady na manželství. 
 
Některé pokrokové ženy 
si pletou erekci s reakcí, 
protože oboje znají  
jen z knih. 
 
Svědomí a přátele  
máme tak dlouho,  
dokud je nepotřebujeme. 
 
Dobré myšlenky jsou 
jako krásné ženy: když 
přicházejí, je nám jedno, 
odkud se vzaly. 
 
Tak dlouho jsme se učili 
tleskat všemu, že teď  
umíme tleskat nejen pro, 
ale i proti. 
 
Na nic nevykládají lidé 
tolik práce, jako na to, 
aby donutili jiné  
pracovat za sebe. 

 

Pozvánky na akce: 

 
SDH Vacov srdečně zve  

na  
POUŤOVOU DISKOTÉKU Ivana Müllera  

„Hity od pravěku po současnost“ 
pátek 7. srpna 2009 od 21 hodin v obecním sále 

vstupné 70,- Kč 
 

 
*** 

 
 

SDH Benešova Hora Vás srdečně zve  
na  

Oslavu 110. výročí založení SDH Benešova Hora  
a slavnostní vysvěcení praporu,  

které se uskuteční v sobotu 1. srpna 2009.  
Záštitu nad oslavami převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. 
 
Program: 
13,30 hod.  slavnostní nástup a průvod obcí 
14 hodin     posvěcení praporu páterem Janouškem 
15 hodin     uvítání hostů, projevy, vyznamenání členů SDH 
16 hodin     ukázka hasičské techniky na parkovišti za autoservisem Toreko 
         kulturní program 
20 hodin     Memoriál V.Maurice - dětská noční soutěž  
 
 

*** 
 

 
Patnáct žáků deváté třídy Základní školy ve 
Vacově si 30. června převzalo závěrečná vy-
svědčení v obřadní síni obecního úřadu. 
V devět hodin se dostavili společně s třídní 
učitelkou Mgr. Jarmilou Šťouralovou slav-
nostně oblečení deváťáci na obecní úřad, kde se v nimi rozloučil staros-
ta obce, pan Miroslav Roučka, a ředitel školy, Mgr. Jan Hartl. Následo-

valo předání vysvědčení, podpisy do pamětní 
knihy obce, společné foto a hurá na prázdniny, 
po kterých již většina mladých lidí vylétne 
z domova nacházet nové prostředí, kamarády i 
poznatky. K tomu jim přejeme hodně sil a 
štěstí na dobré lidi. 

(hd) 



Číslo 7, 24. července 2009 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci červnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Anna  Trojanová                  Vacov                70 let 
Jaroslava Vlčková              Javorník            70 let 
Josef  Cais                           Vlkonice            75 let 
Ludmila Vachlová              Vlkonice            75 let 
Josef  Hudík                        Žár                     75 let 
Eliška Pšeničková               Vlkonice            75 let 
František Vozka                 Vacov                80 let 
Milada Laznová                   Rohanov            81 let 
Ladislav Kučera                 Vlkonice            81 let 
Antonie Štouralová             Benešova Hora  83 let 
Erika Matějcová                 Vlkonice            88 let 

 

 
Poděkování 

 
         Vedení firmy STTEN s.r.o. Nespice 50 děkuje za rychlý a pro-
fesionální zásah hasičského sboru Vacov pod vedením Miroslava 
Molitora. 
Dále pak hasičskému sboru Čkyně a profes. hasičům Vimperk. Podě-
kování patří také rychlé záchranné službě Vacov a všem, kteří pomá-
hali při hašení a úklidu. 
 
         Děkujeme  obecnímu úřadu za  zaplacení pronájmu  schodolezu 
pro našeho syna Petra. Také děkujeme základní škole ve Vacově,    
že náš syn mohl navštěvovat tuto školu.                    

 Manželé Tomáškovi - Peckov 
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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 
 
• Pronajmu byt 4+1 s garáží v řadovém domu v B. Hoře. 602 107 740. 
• Nabízím zemní a bourací práce. Jan Kříž, Benešova Hora 11. www.prace-bagrem.cz. Tel. 603 

785 238. 
• Rodina s velkým psem hledá pronájem v okolí Vac., Čes., Stach. Do 3500 Kč. Tel. 605 782 510. 
• Vyměním byt 3+1 s velkým balkónem v Praze na Hůrce (Prokopské údolí) za byt nebo domeček 

se zahrádkou. Případně, kdo levně prodá domeček. PS: zdr. důvody! Děkujeme za nabídky. Kon-
takt Přibyslavová Lada tel.  774 886 664. 

• Prodám levně, popřípadě daruji za odvoz stoleček, skříň, dvojkřeslo, rozkládací stůl. Za 1.000 Kč 
prodám rozkládací gauč, fotku popřípadě pošlu. Tel: 739 476 177. Paní Procházková, Vlkonice 
137. 

 



Hospoda v Nespicích a Žáře 
 

         Současná vesnice Nespice, Žár a Lhota Ptákova, nynější součást obce Vacov, 
byly součástí panství Volyňského, které od 10. století vlastnil probošt kapitoly sv. 
Víta, hlavního kostela země. Celkem panství Volyňské obnášelo 22 vesnic od 
Strunkovic nad Volyňkou až po naše dvě vesnice. Ovšem v čase docházelo 
k dlouhodobým změnám v držení vsí. Stalo se, že panství bylo několikrát zastave-
no. Poprvé v roce 1436 císařem Zikmundem Lucemburkem známému obojetníkovi v husitské 
válce Přibíkovi z Klenové. V roce 1454 vyplatil panství Jošt z Rožmberka, převor johanitů ve 
Strakonicích, a toto se táhlo k roku k roku 1462, zde 2.220 zlatých uherských a 250 kop 3 groše 
a 20 denárů českých, 23.4.1463 za krále Jiřího panství Volyňské zapsáno. Při nich zůstává      
do doby katastrofy bělohorské a pak je vyplaceno 5.300 zlatých proboštem kapituly Šimonem 
Brožem dne 13.5.1621. Až do republiky stále patřilo ke kapitule sv. Víta. 
         Za probošta Jana Hynka barona Dlouhoveského byla podána žádost o povolení zřízení 
výčepu piva v Žáře a Nespicích. Tato listina byla proboštem vystavena dne 11. ledna 1668 a 
začíná textem: „Přednešenou žádost suplikantů v povážení vezmeme  a všelijak na to myslím, 
aby oni podaní spíšeji ke vyzdvihnutí než-li ke zkáze nějaké přijíti mohli, povoluji, aby v té nové 
hospodě vystavené na místě těch dvou vesnic Žára a Nespic do mé vůle a uznání pivo šenkovati 
se mohlo. Oni však Nespičtí vždy posvícení toliko piva na střídu a střídavě od jednoho místa 
k druhému bráti povinni budou a též k mému dobrému a užitku, aby potom pilnou prací napo-
máhali, nechtěli-li by této milosti potratiti.“A tak se stalo a hrdla byla ovhlá pivem volyňským 
ne přečínským při docházení do krčmy vacovské. Vrchnost si dobře hlídala, čí pivo se pije.  
         V r. 1706 vznikl spor o šenkování piva v Žáře a Nespicích. Už nebudeme nikdy vědět   
jaký psychologický proces probíhal v mozcích zúčastněných osob po koupi přečínského panství 
Schwarzenbergem v r. 1700 a Dobrše roku 1707, ale lze uhadovat ze zápisu  dobršského faráře 
Ondřeje de Waldtu v Pamětnici dobršské z roku 1712 o náhlém onemocnění Vilíma Foltýna, že 
schwarzenbergské právo bylo jaksi vyšší. Tehdejší volyňský hejtman Vilím Foltýn toto právo 
upíral. Řešení tohoto sporu probíhalo ve Volyni, kam si sedláci přinesli listinu o povolení šen-
ku. Sedlák nespický Jakub Studnička (asi z rodu Studničků Zuklínských, do r. 1800 z Nespic 
mizí) držíce listinu v ruce řekl hejtmanovi: „Aj, aj na naší vůli bylo od měšťanů volyňských pivo 
bráti a takové jsme vždy od nich na desítky kupovali a je na kovářském dvoře šenkovali a také 
se pamatuju, že potom Janovský stateček za živnost pro hospodu měl  býti zkažen, ale jinde se 
pořádná vystavěla. A tak my při tom zvostaváme. Námť to pán dal a hejtman Losar v roce 1681 
potvrdil“  Toto bylo podepřeno pivními rejstříky volyňských měšťanů z roku 1682 až 1685.  
         Kovářský dvůr je současné čp. 7, grunt u Kovářů v Nespicích. Nová hospoda byla posta-
vena v Žáře pod silnicí čp. 15 v r. 1703 a v chodu času byla při ní vystavena i chalupa čp. 14. 
Dále se čepovalo pivo v Nespicích - Vítovcích v čp. 30 u Lacinů, šenkýři z rodu Polatů. 
         Učiňme poznámku: ve Volyni  té doby měl pivovárečné právo každý druhý měšťanský 
dům. A tak si žárští a nespičtí své právo šenku a svých vlhkých hrdel uhájili. 
         Posuňme se v čase o 200 let kupředu a zveřejněme záhadu o pivním moku v Čechách. 
V měšťanském pivovaře v Plzni uvařilo se v roce 1859 celkem 60.000 věder  piva (1 vědro = 
56,589 litru), o 10.000 věder víc než roku 1858, a přece se vypilo v Čechách dle tehdejší statis-
tiky více než 100.000 věder „plzeňského“. V té době ještě nebylo akciového a společenského    
a ani staroplzeňského pivovaru. Kdo ozřejmí záhadu rozdílu 40.000 věder piva. Pivo v Čechách 
je věc dobrá, ale velmi záludná.                                                 

 J. Bečvář, Přečínské chalupy 
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