
 

Výročí v listopadu 

 
⇒ 1.11.1781 – Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Českých zemích. 
 
⇒ 6.11.1861 – Americká občanská válka: Jefferson Davis byl zvolen 

prezidentem Konfederace. 
 
⇒ 7.11.1941 - Německým letounem He 111 byla potopena sovětská 

nemocniční loď Armenia. Při katastrofě zahynulo přes 5000 pasažérů. 
 
⇒ 26.11.1941 – Americký prezident Franklin Delano Roosevelt podepsal 

listinu, která ustanovuje Den díkůvzdání vždy poslední čtvrtek v listopadu. 
 
⇒ 11.11.1951 – Američtí vynálezci John Mullin a Wayne Johnson předvedli 

první videorekordér. 
 
⇒ 14.11.1971 – Planetární sonda Mariner 9 dosáhla oběžné dráhy Marsu, 

čímž se stala první kosmickou lodí, jež se dostala na oběžnou dráhu jiné 
planety než Země. 

 
⇒ 18.11.1991 – Občanská válka v Jugoslávii: dobytím města skončilo 85 

denní obléhání chorvatského Vukovaru Jugoslávskou lidovou armádou. 
 
⇒ 23.11.1991 – Freddie Mercury, předák kapely Queen, veřejně oznámil, že 

má AIDS. Den poté zemřel. 
 
⇒ 16.11.2001 – Premiéra prvního filmu o Harrym Potterovi – Harry Potter 

a Kámen mudrců. 
 
⇒ 27.11.2001 – Hubbleův teleskop zaznamenal sodík v atmosféře exoplanety 

HD 209458 b, čímž byla objevena první atmosféra planety mimo 
Sluneční soustavu. 

 
 (http://cs.wikipedia.org) 
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Z obecního úřadu 
 

Z jednání Rady obce Vacov: 
• Starosta předložil RO záměr dílčích stavebních úprav v budově OÚ. Cílem je zejména 

snížení nákladů na energie v této budově. V minulém roce nebyla úspěšně vyhodnocena 
žádost o dotaci na výměnu veškerých oken. Největší tepelné ztráty vznikají právě těmito 
značně netěsnícími okny. Navíc prosklené plochy představují nemalou část obvodového 
pláště budovy. RO předložený záměr schválila. 

• Obdobný problém byl nastolen i v dalším bodě jednání. Jednalo se o tělocvičnu, která je již 
dlouhou dobu v zimních měsících v podstatě nepoužitelná. Veškeré dosavadní aktivity o 
získání určitých dotačních finančních prostředků na řešení této svízelné situace nebyly 
úspěšné. V současné době vyhlásil Státní fond životního prostředí (SFŽP) dotační program, 
kde by relativně bylo možno podat žádost o určitou dotaci na řešení tohoto palčivého 
problému. S podáním žádosti však souvisí řada dalších úkonů, které je nutno v poměrně 
krátké době připravit. Jedná se o projektovou i další dokumentace související s vypsanými 
podmínkami tohoto programu, včetně zpracování vlastní žádosti. Předem je však potřeba 
posoudit (dle bodového hodnotícího systému), zda má vůbec projekt šanci na takovou výši 
bodového hodnocení, které by mohlo eventuelně finanční podporu získat. RO schválila 
další postup v této věci s cílem podání žádosti do vypsaného dotačního programu. 

• RO dále schválila nájemní smlouvu na pozemky obce Vacov v k.ú. Čábuze pro 
Zemědělské družstvo Šumava Zdíkov. Jedná se o výměru 1,23 ha. ZOD Vacov o pronájem 
těchto pozemků neprojevilo zájem. 

• RO dále řešila nájemní vztah k obecnímu bytu v budově OÚ ve Vacově. Byly stanoveny 
určité podmínky k dalšímu postupu v této záležitosti. 

• RO dále odsouhlasila věcné břemeno pro společnost E.ON Distribuce a.s. Jedná se o 
pozemek obce Vacov v k.ú. Vacov (autobusové nádraží) zatížený zemním kabelovým 
vedením. Jednorázový poplatek byl stanoven ve výši 10.000 Kč bez DPH. 

• RO schválila proplacení nezbytných výdajů se zpracováním žádosti o dotaci na opravu 
omítek kostela sv. Mikuláše ve Vacově a rekonstrukci stávajících nefunkčních věžních 
hodin. Obec poskytuje v této záležitosti farnímu společenství i související metodickou 
pomoc. Vypsaný dotační program umožňuje požádat na tyto výše uvedené aktivity, je však 
potřeba vyhotovit požadovanou dokumentaci, včetně projektu, a zpracovat vlastní žádost o 
dotaci. Záležitost byla předem konzultována s P. Janem Janouškem. Omítky, zejména 
kolem věže kostela, kam zasahují přerostlé stromy, jsou ve velmi špatném stavu, a to 
zejména z důvodu trvalého stínu, a tím i nadměrné vlhkosti. Vyhodnocení žádosti (její 
úspěšnost či neúspěšnost) bude známa do konce tohoto roku. 

• RO se dále zabývala probíhající rozsáhlou rekonstrukcí zdravotního střediska. Dle 
doporučení stavebního dozoru by nebylo vhodné instalovat  choulostivá zdravotnická 
zařízení do prostor zcela nezbavených vlhkosti. Většina místností má totiž nové omítky a 
nemalou část tvoří nová přístavba (včetně prostor pro Zdravotnickou záchrannou službu 
Jihočeského kraje). Navrhuje proto požádat Regionální radu  (poskytovatele dotace) o 
nezbytné prodloužení termínu realizace do 15.2.2012. V průběhu tohoto zimního období by 
intezivním topením a větráním došlo k odpaření vody z omítek i nových podkladových 
betonových podlah. RO souhlasila se zpracováním žádosti o případné prodloužení termínu, 
včetně řádného zdůvodnění. Se ZZSJK byla tato záležitost již konzultována, problém s 
případným posunem termínu dokončení nemají. Záleží však na postoji Regionální rady 
(ROP Jihozápad). 
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• 28.9. St. svátek           
Den české státnosti 

 
• 5.11. od 15 hodin              

Drakiáda u paneláku 
 
• 5.11. od 20 hodin 

Hubertská zábava 
 
• 12.11. od 20 hodin 

Martinské posvícení na 
Javorníku 

 
• 12.11. Husí hody v 

Hotelu Krásná 
Vyhlídka 

 
• 13.11. od 14 hodin 

5.setkání seniorů 
 
• 17.11. státní svátek     

Den boje za svobodu a 
demokracii 

 
• 3.12. od 20 hodin 

Mikulášská zábava 
 
 

Bezproudí 
 
2.11.      12 - 16,30 hodin 
Mi řetice, Nespice, 
Podvítovčí, Ptákova Lhota, 
Žár 
 

4.11.       8 - 10 hodin 
Čábuze - Hamr a okolí 
 

4.11.     11 - 13 hodin 
Čábuze 
 

9.11.     11,30 - 17 hodin 
Benešova Hora 
 

Stále sledujte vývěsky  
ve svém okolí ! 

• RO se dále vyjádřila k předloženým výstupům stavební komise: 
� Nejpodstatnější se týkal zájmu Obce Vacov o odkup pozemku v 

k.ú. Javorník u Stach od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Tento úřad předložil určité podmínky, za kterých 
lze prodej uskutečnit. RO tyto podmínky akceptuje, rozhodnou  
zastupitelé na příštím zasedání. 

� Na programu byl i stávající návrh územně plánovací 
dokumentace. Vzhledem k určitým výhradám k tomuto materiálu 
bude na OÚ Vacov dne 4.11.2011 schůzka, na kterou byl přizván 
pořizovatel ÚPD MěÚ Vimperk, zpracovatel Architektonické 
studio ASKA Tábor, zmocněnec p. Jan Šťastný a členové RO. 

 
Z další činnosti 
• Za účasti zástupců obce a odboru dopravy MěÚ Vimperk proběhla 

schůzka na pozemcích „Pod Dubem“. Týkala se posouzení 
stávajícího stavu komunikací a dopravního značení. Bylo 
konstatováno, že současný stav této infrastruktury umožňuje vydání 
stavebního povolení na rodinné domky. Dále byl i konzultován 
další postup týkající se vlastního projektu. Myšleno tím jeho 
kompletní dokončení po získání určitých finančních prostředků 
prodejem stavebních parcel. 

• Firma Strabag a.s. provedla stavební úpravy místní komunikace v 
Přečínských Chalupách. 

• Dokončeny byly úpravy prostoru školní zahrady, včetně vysázení 
okrasné zeleně. Stav tohoto prostoru byl značně nevábný, k čemuž 
nemalou měrou přispěl i poslední nájemce. Cílem je též i demolice 
„zdevastovaného“ skleníku. 

• Firma HUKO Prachatice zahajuje na místním hřbitově výstavbu 
dalšího chodníku tak, aby zde vznikl „řízený“ prostor pro další 
jednohroby. Stávající kapacita pro ně byla již vyčerpána. 

• Pracovníci obce mimo „stabilních povinností“ prováděli z 
úsporných důvodů terénní úpravy kolem komunikací na ZTV Pod 
Dubem.  

• Byl zakoupen posypový materiál na nadcházející zimní období. 
• Na základě oznámení obec jako každoročně zajistí odvoz listí 

shrabaného z veřejných prostranství. 
Miroslav Roučka, starosta obce 

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 1 2 3 4 
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Školní rok 2011/2012 
 
 Ani jsme se pořádně nerozkoukali a už je za námi víc než měsíc školního roku 2011/2012. 

Za přítomnosti rodičů, žáků a pana starosty M. Roučky jsme jej zahájili na 
slavnostním shromáždění před budovou školy. Do řad školáků bylo 
pasováno 15 prvňáčků. Celkem zasedlo do školních lavic 124 žáků.  
V hlavní budově ZŠ byly o prázdninách provedeny nutné stavební opravy a 
úpravy. Koncem prázdnin bylo instalováno nové technické vybavení včetně 
PC v hodnotě cca. 320 tisíc korun v rámci projektu EU Peníze školám. 

Součástí tohoto projektu je i školení učitelů. Bude též zakoupena ještě jedna interaktivní tabule. 
 Koncem září a začátkem října navštívili žáci 1. a 2. stupně Moravský kras. V loňském roce 
jsme měli možnost poznávat krásy Českého Švýcarska. To vše je v rámci projektu Šance pro 
venkovské školy. 27. září byli žáci 4. a 5. postupného ročníku v planetáriu v Českých 
Budějovicích. Jeli autobusem pekáren NOVY se spolehlivým řidičem panem Potužníkem. I 
v letošním školním roce bylo domluveno s vedením pekáren, že nám budou zapůjčovat svůj 
autobus. Chceme ho využít hlavně na pravidelné akce jako je plavecký výcvik, lyžařský výcvik, 
školní výlety, kulturní a sportovní akce. Chci zdůraznit, že bez této pomoci bychom na řadu akcí 
nemohli ani pomýšlet. Doprava s ČSAD je finančně náročná. Chci proto za tyto služby vedení 
pekáren NOVY poděkovat.  
 Velmi pěkná beseda byla s panem Zdeňkem Janíkem, který je pravidelným hostem na 
besedách s našimi žáky o knihách a literatuře vůbec. Tentokrát přišel s paní učitelkou   Michaelou 
Vacíkovou, aby představili svoji novou knihu pohádek, básniček a písniček Šumavská světýlka. 
 A co plánujeme v průběhu školního roku? Naši nejstarší žáci pojedou do Českých Budějovic 
na přehlídku středních škol Vzdělání a řemeslo, v listopadu se pravidelně koná přehlídka 
literárních a výtvarných prací Čestický brambor, připravujeme se na lyžařský a plavecký výcvik, 
atd. O dění ve škole Vás budeme pravidelně informovat na webových stránkách naší školy 
www.zsvacov.cz. 
 Žákům, rodičům, kolegům a kolegyním i Vám, čtenáři Vacovského zpravodaje, přeji slunné 
podzimní dny, hodně zdraví a pohody ve školním roce 2011/2012. 

                                                                                 Jan Hartl – ředitel ZŠ a MŠ        

NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ 
 
Řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 31.12.2002 jsou jejich držitelé 

povinni vyměnit do 31. prosince 2012. 
 

Řidičské průkazy vydané od 1.1.2003 do 30.4.2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2013. 

 
Řidičský průkaz vyměníte pouze na MěÚ Vimperk , odbor dopravy a 

silničního hospodářství, Nad Stadionem 199 
 
 

*** 
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Číslo 10, 25. října 2011 

 
V neděli 16.10.2011 

jsme slavnostně přivítali 
nové občánky : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anastázii Klasovou 

Veroniku Čechovou a 
Elišku Pšeničkovou  

 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Appelta 

Denisu Schvarzbachero-
vou 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artura Krause. 
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Upozornění občanům 
 

 Dle zákona  o občanských průkazech  budou od 01.01.2012 
vydávány  nové OP s kontaktním elektronickým čipem. Žádosti o tyto 
občanské průkazy budou nabírat pouze pracoviště, kde je pro to 
programové vybavení, v našem případě MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6 
(proti kostelu), a je třeba se dostavit osobně, bez fotografií. Snímek se 
pořizuje přímo do počítače na místě, tak jako v případě cestovních pasů.  
 S ohledem na tyto skutečnosti oznamujeme, že poslední žádosti o OP 
bez čipu s převzetím na našem obecním úřadu je možno podat do 30. 
listopadu letošního roku. Nabízíme občanům, kteří mají konec platnosti 
starých OP do poloviny příštího roku a chtějí si vyřídit nové, aby si do 
uvedeného termínu (30.11.2011) podali žádost na našem OÚ.  
Případné dotazy a informace podá osobně nebo telefonicky H. Daňhová, 
388 431 180. 
 V období prosinec 2011 až leden 2012 nebudou nové OP ještě 
pravděpodobně vydávány, a proto nabízíme tuto možnost hlavně pro 
občany se sníženou pohyblivostí. 
 

*** 
 

 
Mladí hasiči na diskotéce. 

 

Dne 24.9. 2011 se ve vacovském sále sešlo na 80 dětí. Šlo 
o členy dětských hasičských družstev z Benešovy Hory, 
Vacova, Zdíkova, Stach, Soběšic a Dřešína. Všechna tato 
družstva se pravidelně zúčastňovala Šumavské hasičské 

ligy. A proč že se vlastně sešli? 
  SDH Benešova Hora ve spolupráci s SDH Vacov pro tyto mladé 
hasiče uspořádal neoficiální zakončení ŠHL. Nejdříve byla tato akce 
plánována pro tři sbory, ale nás, pořadatele, vůbec nezamrzelo, že se jich 
nakonec dostavilo relativně velké množství. Pro skvělou náladu a 
nezapomenutelný zážitek to bylo jedině dobře! 

Od 17 hodin probíhaly různé soutěže pro menší 
hasiče a ti větší si pořádně užili tříhodinovou 
diskotéku. Plný počítač ,,maxíků“ a písniček z 
pohádek? Tak to bychom se jim moc nezavděčili. 
Zněly songy, za které by se nemusely stydět 
dospělácké diskotéky, a naši mladí si s nimi 
poradili, jak se sluší, parket byl plný! Jídla i pití 

bylo nakonec stejně velké množství jako zábavy, a to jen díky OÚ Vacov, 
který poskytl finanční prostředky, abychom mohli zaplnit stoly jídlem. 
 Příští rok se možná dočkáme podpory od rady ŠHL, a to by 
znamenalo, že se akce stane skutečným a oficiálním zakončením ŠHL pro 
dětská družstva. Pořadatelé děkují OÚ Vacov za již zmíněný finanční dar, 
všem sponzorům a všem účastníkům za skvělou atmosféru. Doufáme, že se 
na podobně skvělé akci ještě někdy potkáme! 

J.Vácha 



Pozvánky na akce: 
 

Myslivecké sdružení Podháji Vacov srdečně zve na tradiční  
HUBERTSKOU ZÁBAVU  

dne 5.11.2011 od 20 hodin v obecním sále.  
 

Vstupné 80,- Kč hraje  Malá muzika Nauše Pepíka  
Bohatá zvěřinová tombola. 

Předprodej od 31.10. v obuvi u Paterů. 
 

 
SDH Javorník srdečně zve  

na  
MARTINSKÉ POSVÍCENÍ  

v sobotu 12.11.2011 od 20 hodin v hotelu Krásná Vyhlídka.  
 

Vstupné 100 Kč   hraje Fernet  
 

Tradiční předtančení   
 

Hotel Krásná Vyhlídka srdečně zve na Martinské husí 
hody v sobotu 12.11.2011. 

 
 
 

Obec Vacov zve všechny seniory  
na  

5. SETKÁNÍ SENIORŮ s malým pohoštěním 
v neděli 13.11.2011 od 14 hodin v obecním sále. 

 

Hudební a kulturní doprovod 
 

Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ Vacov  
p. Daňhová 388 431 180, p. Blatná 388 431 270. 

 
 
 

Obec Vacov srdečně zve na vánoční koncert  
JIŘÍHO ZONYGY (vítěze soutěže X-Factor)  

s kapelou Větry z Jihu  
v pátek 9.12.2011 od 19,30 hodin v obecním sále.  

 

Vstupné 290 Kč  Předprodej  Obuv Patera. 
 

Program tvoří středověká hudba i lidové písně v autorském podání. 
Především však obsahuje řadu známých a oblíbených vánočních koled 
v osobité interpretaci.  
 
 

Tradiční Mikulášská pouť a setkání harmonikářů  
v neděli 11.12.2011. 
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Je velmi těžké předpo-

vídat budoucnost: 
 

"Vrtat naftu? To jako 
myslíte, že máme vrtat 
do země, abychom našli 
naftu? Jste blázen." řek-
li dělníci Edwinu L. 
Drakovi, když sháněl 
pracovníky pro svůj 
projekt těžby ropy v 
roce 1859 
 
"Už nikdy nebude po-
staveno větší letadlo." 
inženýr Boeingu o leta-
dle 247, které neslo de-
set pasažérů. 
 
"Je úplně jedno, co dě-
lá. Stejně nikdy ničeho 
nedosáhne." řekl v roce 
1895 učitel otci Alberta 
Einsteina 
 
"Nelíbí se nám jejich 
zvuk a kytarová hudba 
je pomalu na ústupu." 
Decca Records odmítli 
v roce 1962 těmito slo-
vy začínající skupinu 
The Beatles. 
 
"Nevidím žádný důvod, 
proč by lidé chtěli mít 
doma počítač." Ken 
Olson, prezident a za-
kladatel Digital, 1977 
 
"Elektronická pošta 
skutečně pracuje tak, 
jak bylo slíbeno. Bohu-
žel si nenašla cestu přes 
zažité lidské zvyky. Byla 
tedy uvítána technický-
mi typy, ale sekretářky 
a všichni ostatní ji od-
sunuli na vedlejší kolej, 
protože se ukázalo, že je 
pro ně příliš složitá." 
časopis Time, 1991 



Číslo 10, 25. října 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

V měsíci  září jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
*** 

 
 

Srdečně zveme  
na  

2. VACOVSKOU DRAKIÁDU  
na louce pod benzinovou pumpou (u paneláku) 

v sobotu 5.11.2011 sraz v 15 hodin 
 

Občerstvení a hudba zajištěné 
Překvapení - ukázky modelů aut - speciální dráhy 

 
Host - Jana Chládková - profesionální malování na 

obličej (tygříci, kočky, motýlci, Batmani…).  
Cena 50 Kč/obličej 

 
„POČASÍ JE NA DRAKA“ 

Stránka 7 
 

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 prostor k obchodní činnosti na náměstí ve Vacově (dříve paní Ketzerová). Info na 

tel: 602 648 368. 
 
• Neradi žehlíte? Žádný problém. Volejte tel. 777 825 662. 

Jiří Kučera Rohanov 70 let 

Anna Ševčíková Vlkonice 82 let 

Olga Padrtová Miřetice 87 let 

Václav Pavlík Miřetice 88 let 

Milada Tyrnerová Miřetice 90 let 

Václav Chum DD Kůsov 72 let 

Alena Zdeňková zve 
všechny příznivce na 
pravidelné ZUMBA 

PARTY do tělocvičny ZŠ 
Vacov každé pondělí od 

20:05 hod.  
Cena za cvičení 40 Kč a  

pro děti ZŠ 25 Kč.  
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Letošní soutěžní sezóny pořádané v rámci ŠHL se pravidelně účastnila všechna soutěžní družstva, která 
působí v našem sboru SDH Vacov (tj. družstvo mužů, žen, 2 družstva starších dětí a 2 družstva mladších dětí).  
Sezóna pro dospělé byla zahájena 12.6.2011, první soutěží v Žernovicích a měla celkem 12 soutěží. Ty se 
odehrály na různých místech prachatického, strakonického i klatovského okresu. V letošním roce byla pro 
zajímavost spojena soutěž v Obytcích se soutěží v Mochtíně, kde se mezi sebou utkala družstva ze ŠHL a 
Západočeské hasičské ligy (této soutěže se zúčastnilo celkem 50 družstev mužů a 18 družstev žen). 

Začneme tedy od žen. Zúčastnily jsme se všech 12ti soutěží a mezi naše největší úspěchy patří pět 
získaných pohárů; konkrétně 2 poháry za 2. místa z Obytců a Přechovic a 3 poháry za 3. místa z Mochtína, 
Dolan a Bohumilic. Za jeden z nejcennějších pohárů považujeme pohár za 2. místo přivezený z Přechovic, kde 
jsme dosáhly našeho nejlepšího času na nástřikové terče, tj. 25,94 s. Dalším úspěchem je náš letošní osobní 
rekordní čas, tedy pokoření hranice 21 sekund, s časem: 20,45 s.  

Muži se zúčastnili celkem 10ti soutěží a za jejich největší úspěchy lze považovat soutěž v Nišovicích, 
kde v silné konkurenci s časem 20,90 s obsadili 13. místo, dále v Zahorčicích, kde s časem 20,23 s obsadili 10. 
místo a v Budilově, kde s časem 20,36 s obsadili 12. místo.  

 

Soutěže dětí odstartovaly o něco později a v rámci ŠHL se jich konalo pět. Zahájeny byly v Budilově, 
9.7. 2011. Mezi největší úspěchy našich mladších dětí (mladší děti “ Vacov A“ se zúčastnily 4 soutěží, „Vacov 
B“ 3 soutěží) patří: 
• „Vacov A“ - 2. místo v Budilově, s krásným časem 22,14 s (odkud se bohužel nezapočítávaly body do 

celkového hodnocení, a to z důvodu nefunkčnosti časomíry a měření pouze na „stopky“) a dále 3. místo 
z Bohumilic, za čas 32,14 s. 

• „Vacov B“ – největším úspěchem je 5. místo z Bohumilic, za čas 34,36 s. 
 

Starší děti se v kategorii A i B zúčastnily všech 5ti dětských soutěží. Největší úspěchy starších dětí:  
• „Vacov A“ – soutěž Budilov a 1. místo s časem 18,50 s (odkud se ale bohužel, jak již bylo zmíněno, 

nezapočítávaly body do celkového hodnocení) a Bohumilice a 1. místo s časem 18,00 s. 
• „Vacov B“ – Budilov a krásné 2. místo s časem 19,59 s, Stachy a 4. místo s časem 21,64 s. 

Na poslední soutěži dětí, tj. soutěž, která se uskutečnila dne 3.9.2011 v Bohumilicích, byly vyhlášeny 
celkové výsledky ŠHL dětí a dětská družstva byla odměněna věcnými cenami a poháry za celkové umístění. 
Celkové umístění mladších dětí, z celkem 12 týmů, které se zúčastnily ŠHL v této kategorii: 

  4. Vacov A (15 bodů) 
  8. Vacov B (9 bodů) 

V kategorii mladších dětí celkově zvítězily: 1. Dolany (35 bodů), 2. Poříčí (30 bodů), 3. Dřešín (22 bodů). 
Celkové umístění starších dětí, z celkem 19 týmů, které se zúčastnily ŠHL v této kategorii: 

  4. Vacov B (17 bodů) 
  5. Vacov A (16 bodů) 
Celkově se na prvních třech místech umístily: 1. Benešova Hora (28 bodů), 2. Dřešín (28 bodů), 3. Stachy 

(25 bodů). 
 

Celkové vyhlášení výsledků kategorie dospělých se uskutečnilo dne 10.9.2011 v Sudoměři. Zde se konala 
také poslední soutěž, která byla pro mnoho týmů rozhodující. V kategorii žen se zde uskutečnil boj o celkové 
umístění, tedy: Dolany vs. Svatá Maří o 1. a 2. místo a Budilov vs. Vacov o 3. a 4. místo. Naše družstvo bohužel 
po chybě v útoku obsadilo na soutěži 5. místo s časem 21,61 s, který hned v následujícím útoku pokořilo 
družstvo žen Budilov B. V kategorii mužů bylo umístění již ve většině případů jasné. Vacovští muži se tohoto 
zápolení zúčastnili pouze mimo soutěž, protože běželi se dvěma vypůjčenými závodníky a dosáhli výborného 
času 20,23 s. Po ukončení soutěže následovala pauza a poté se přikročilo k celkovému Vyhlášení výsledků ŠHL 
pro rok 2011 v kategoriích muži a ženy. Vyhlášení proběhlo formou „Garden party“ na dráze v Sudoměři.  
Vyhlašovalo se pět nejlepších družstev žen a 15 nejlepších družstev mužů. Družstva obdržela věcné ceny, večeři 
a diplomy. V kategorii muži bylo 5 nejlepších družstev odměněno poháry za celkové umístění v ŠHL a taktéž 
tomu bylo u 3 nejlepších družstev žen. 

Vacovské ženy se umístily na celkovém 4. místě (50 bodů) z počtu 13ti zúčastněných družstev. Na předních 
příčkách se umístily: 1. Dolany (76 bodů), 2. Svatá Maří (70 bodů), 3. Budilov B (60 bodů). 

Vacovští muži se umístili na celkovém 21. místě (14 bodů) z počtu 43 zúčastněných družstev. Na předních 
příčkách se mezi 5ti nejlepšími umístily: 1. Žernovice A (180 bodů), 2. Kalenice (152 bodů), 3. Dolany (130 
bodů), 4. Drachkov (111 bodů), 5. Obytce (108 bodů). 

Tímto byla tedy sezóna 2011 definitivně uzavřena a my se již teď těšíme na další, která bude snad i o něco 
úspěšnější. ☺ 

Za sportovní družstvo žen SDH Vacov – Katka N. 


