
Výročí v prosinci 
 
Zimní slunovrat je letos přesně 22.12. v 05:30 UT. Slunce stojí nad obratníkem 
Kozoroha. V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je 
nejdelší.  
 
⇒ 25.12.1261 – V kostele svatého Víta na Pražském hradě byl Přemysl Otakar 

II. spolu se svou manželkou Kunhutou Uherskou korunován českým králem. 
⇒ 12.12.1901 – Guglielmo Marconi provedl první transatlantické bezdrátové 

spojení. 
⇒ 14.12.1911 – Roald Amundsen dobyl Jižní pól. 
⇒ 19.12.1916 – Skončila bitva u Verdunu, která byla jednou z nejkrvavějších 

bitev 1. světové války. Na obou stranách padlo zhruba 700 000 vojáků. 
⇒ 9.12.1931 – Španělsko se stalo republikou. 
⇒ 10.12.1936 – Král Edvard VIII. podepsal abdikační listinu a stal se tak 

jediným britským monarchou, který se dobrovolně vzdal trůnu. 
⇒ 5.12.1941 – Druhá světová válka: byla zahájena sovětská protiofenzíva, která 

zvrátila průběh bitvy o Moskvu. 
⇒ 7.12.1941 – Japonský útok na Pearl Harbor, Spojené státy vstupují do války. 
⇒ 11.12.1946 – Byl založen Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci 

(UNICEF ). 
⇒ 20.12.1951 – První elektřina vyrobená jadernou energií v reaktoru EBR-1    

v Idaho Falls, USA. 
⇒ 13.12.1981 – V Polsku bylo vyhlášeno stanné právo (stan wojenny - válečný 

stav), vládu přebírá vojsko. 
⇒ 17.12.1989 – V USA byl odvysílán 1. díl seriálu Simpsonovi. 
⇒ 8.12.1991 – Setkání ruských, ukrajinských a běloruských představitelů, kteří 

se dohodli na vytvoření nové organizace – Společenství nezávislých států. 
⇒ 25.12.1991 – Michail Sergejevič Gorbačov rezignoval na post prezidenta 

Sovětského svazu. 
⇒ 31.12.1991 – Ve 24.00 oficiálně zanikl Sovětský svaz. 

 (http://cs.wikipedia.org) 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Vánoční koncert    

J. ZONYGY 
 
• Mikulášská pouť 
 
• Setkání harmoniká-
řů 

 
• Adventní koncert   

v kostele 

Starosta  obce Vacov srdečně zve na  veřejné 
zasedání zastupitelstva obce  

v úterý  13.12.2011  od  19 hodin. 
Program bude zveřejněn na vývěskách. 



Z obecního úřadu 
 
• Dne 3.11.2011 schválili zastupitelé obce Vacov zpracování projektu a další požadované 

dokumentace do dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Vzhledem k tomu, že  konečný termín pro odevzdání žádostí byl 15.11.2011, muselo se 
jednat velice rychle. Obec žádala o dotaci na obnovu vytipovaných částí místních 
komunikací (v souladu s podmínkami programu). Požadována byla projektová 
dokumentace s položkovým rozpočtem, technické parametry akce včetně zdůvodňovacího 
komentáře, vyjádření autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb, vyjádření 
odboru regionálního rozvoje KÚJČ, souhlas s ohlášením stavby příslušného stavebního 
úřadu, vyplnění průvodní dokumentace (tabulek) zveřejněných na stránkách MMR a další 
materiály. Obec veškerou požadovanou dokumentaci s žádostí o dotaci v uvedeném 
termínu odevzdala na příslušný odbor MMR. Dle dosavadních informací má Ministerstvo 
pro místní rozvoj k dispozici v tomto dotačním programu  50 mil. Kč pro města a obce       
v rámci celé ČR. I přesto, že na zpracování  dokumentace  byl poměrně krátký termín, bylo 
odevzdáno 169 žádostí. Celková požadovaná suma  v těchto žádostech byla ve výši 226 
mil. Kč. Obec zpracovala dva projekty, ve kterých požádala o cca 6 mil. Kč. V případě 
úspěšnosti činí výše dotace max. 70% realizačních nákladů, dalších 30% musí dofinancovat 
obec z vlastních zdrojů. 

 

• Naplno probíhá příprava projektové dokumentace na zateplení tělocvičny u základní 
školy. Projekt zahrnuje zateplení obvodového pláště budovy, stejně tak střešní konstrukce a 
výměnu stávajících značně netěsnících oken. Součástí je i energetický audit, jehož výstup  
sehrává podstatnou roli při bodovém hodnocení projektu. Státní fond životního prostředí 
zatím dotační program na zateplení veřejných budov nevypsal, avšak tento krok se očekává 
v nejbližší době. Veškerou dokumentaci, včetně stavebního povolení, je však nutno mít z 
časových důvodů při vyhlášení dotačního programu alespoň z převážné části již 
vyhotovenou. 

 

• V rámci grantu SZIF byla podána žádost o dotaci na nový valník za obecní traktor.         
V současné době je dokumentace ve vyhodnocovacím procesu. 

 

• Úspěšná byla žádost o dotaci vyhotovení propagačních materiálů naší obce. Žádost byla 
podána do dispozičního fondu  Česko - Bavorsko. Obec získala dotaci 3.033 EUR (cca    
75. 000 Kč), stejnou částkou se musí podílet obec ze svého rozpočtu. 

 

• Úspěšná byla i žádost Farního společenství Vacov o dotaci  na opravu omítek kostela a 
výměnu věžních hodin. Žádost byla též podána v rámci programu přeshraniční spolupráce 
Česko - Bavorsko. Přidělená dotace je  ve výši 21.177 EUR (cca 530.000 Kč), což činí 
85% realizačních nákladů, zbývajícími 15% se musí podílet žadatel. 

 

• Nejpodstatnější body z  jednání rady obce se týkaly  
− výše vodného a stočného na rok 2012. Touto problematikou se jako každoročně zabýval  

ing. Novák. Výši vodného a stočného nejvyšší měrou ovlivňuje navýšení nájemného od 
provozovatele tohoto zařízení. Toto navýšení koresponduje se zastupitelstvem schváleným 
plánem „Obnovy vodovodů a kanalizací“.  Výstup z rady byl zaslán v předstihu 
zastupitelům obce. Ti se budou touto problematikou zabývat na  příštím zasedání. 

 

− zřízení revolvingového úvěru na předfinancování úspěšných dotačních programů. Jak       
již bylo zveřejněno, většinu úspěšných dotačních programů musí obec nejprve v plné     
výši předfinancovat ze svých zdrojů. V případě, že se více těchto úspěšných          
dotačních programů sejde najednou, obec z vlastních zdrojů nemusí mít dostatečné finanční  

Stránka  2 



 
• 30.11.2011 od 16 hodin 

Mikulášská  besídka 
Baby clubu Vacov 

 
• 3.12. od 20 hodin 

Mikulášská zábava 
 
• 9.-11.12. Vepřové hody 

na Javorníku (str.7) 
 
• 11.12. Mikulášská pouť 
 
• 11.12. od 14 hodin 

Setkání harmonikářů 
 
• 13.12.2011 od 19 hodin 

Zasedání zastupitelstva 
 
• 17.12. od 17,30 hodin 

Adventní koncert v 
kostele  

 
• 27. a 28.12.2011 

Knihovna uzavřena 
 
• 1.1.2012 Novoroční 

výstup na rozhlednu  
 
 
 

Bezproudí 
 
6.12.2011    11 - 15 hodin  
 
celá obec ŽÁR  
 vč. ZD a přilehlých samot 
 

Stále sledujte vývěsky  
ve svém okolí ! 

prostředky. Dle konzultací s bankovními ústavy je vhodné na 
takovéto účely uzavřít tzv. revolvingový úvěr s určitým horním 
limitem. Ten pak upřesňuje i bankovní ústav na základě 
požadovaných údajů týkajících se finančního hospodaření obce.  
Přiznaná dotace, jak již bylo uvedeno, je vždy vyplacena až po 
realizaci akce, vyhotovení závěrečné zprávy a provedených 
kontrolách. Revolvingový úvěr umožňuje použít sjednané 
finanční prostředky na toto předfinancování a po jejich získání je 
tam opět vložit. RO pověřila starostu dalšími kroky v této věci. 

 
− Územní odbor HZS Prachatice zastoupený  plk. M. Rabou 

požádal o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč na 
pořízení vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví   
k vzduchovým dýchacím přístrojům určeného pro potřeby 
jednotek PO v rámci ORP Vimperk. Cena tohoto zařízení je cca 
160 tisíc Kč. Bylo osloveno dalších 7 měst a obcí v rámci ORP 
Vimperk. Finanční dar je požadován do 30.4.2012. RO souhlasí s 
poskytnutím požadovaného finančního daru a jeho zařazením do 
rozpočtu roku 2012. 

 
• Finanční úřad Prachatice provedl kontrolu nakládání s dotačními 

prostředky získanými  na obnovu technologických zařízení na ČOV 
Rohanov a Přečín. Ve zprávě finančního úřadu bylo konstatováno, 
že s finančními prostředky bylo  nakládáno v souladu                      
s podmínkami dotačního programu. Kontrolu provedli i pověření 
pracovníci MŽP. 

 
• Regionální rada soudržnosti Jihozápad schválila po posouzení 

předložených argumentů posunutí termínu dokončení 
rekonstrukce zdravotního střediska (včetně zázemí pro ZZS JK) ve 
Vacově do 29.2.2012. Vzhledem k tomu, že se právě jedná             
o rekonstrukci, v průběhu vlastních prací se objevují skutečnosti, 
které projektant nemohl předvídat. Ty se poté vyhodnocují a 
průběžně řeší. Posunutí termínu bylo též projednáno s vedením 
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. K tomuto kroku 
nemělo výhrady. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

po út st čt pá so ne 
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První adventní neděle ve Vacově. 
(převzato z www.vimperk.eu) 

 
 Rozsvícení vánočního stromu je jistě milým připomenutím 
blížících se svátků. Toto slavnostní rozžehnutí vánočních světýlek 
probíhá ve většině měst i obcí našeho regionu. Lidé se schází a těší se 
na rozzáření nové monumentální ozdoby na náměstích. V mnoha 
obcích a městech probíhají adventní trhy, které specificky dokreslují 
atmosféru nadcházejících Vánoc. Ani ve Vacově nejsou pozadu. 
Organizátoři ale vše pojali originálně a odlišně od ostatních obcí. 
Posuďte sami. 
 Občané celého Vacovska byli pozváni na Čertovskou školu, 
která se konala 27. listopadu odpoledne ve vacovském obecním sále. 
Co vlastně ta Čertovská škola byla? Jednalo se o pohádkové 
divadelní představení souboru Bouček, SHŠ Artego a dětského 
dramatického souboru Damián z Vimperka. Diváků dorazilo na 250, 
s čímž ani sami pořadatelé nepočítali, ale velice mile je vysoká 
návštěvnost překvapila. Menší i větší děti se těšily na pohádku, 
jelikož chtěly poznat, jak to vypadá ve škole v pekle. Jakmile skupina 
čertic vběhla na scénu, započalo několik dětí plakat, což k čertí škole 
jistě patří. Dětská očka se rozzářila radostí až při výstupu andělů a 
Mikuláše, od kterého po skončení pohádky všechny děti dostaly 
sladkou odměnu za statečnost v průběhu vystoupení. 
 Po závěrečném aplausu v obecním sále ovšem program 
neskončil. Všech 250 návštěvníků se přesunulo na vacovské náměstí, 
kde ještě čekalo několik desítek dalších. Stánek se svařákem, grogem 
a medovinou – to při oslavách příchodu adventu nesmí chybět. 
Kromě tohoto stánku bychom na náměstí čekali další stánky s 
tradičními vánočními výrobky. Žádné tu ovšem nebyly. Překážely by 
totiž paní Zimě, která přijela na koni všem zúčastněným popřát 
krásné Vánoce. 
 S  přáním příjemného adventního času se přidal i starosta obce,  
pan Miroslav Roučka, který též přivítal všechny přítomné. Paní Zimě 
již jen zbývalo společně s dětmi odpočítat rozsvícení nejen stromu, 
ale celého centra Vacova. 
 Celá akce byla povedená a můžeme jen doufat, že podobně 
přátelská atmosféra zavládla tento víkend nejen na všech náměstích, 
ale hlavně ve všech našich srdcích. Vacovští si též přejí, aby se celá 
tato akce stala další vánoční tradicí podobně jako Mikulášská pouť 
nebo vítání nového roku velkolepým ohňostrojem. 

 
Text a foto pro vimperk.eu: Jakub Vácha 
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Divadelní představení  
a slavnostní rozsvícení 

stromku 27.11.2011 
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5. setkání seniorů  

v neděli 13.11.2011 
 

Seniory potěšily svým 
kulturním vystoupením 
děti vacovské ZŠ. Za-

zpívaly, zarecitovaly i 
půvabně zatančily . Poté 
se již ujal slova starosta 

obce, všechny srdečně 
přivítal a popřál příjem-

nou zábavu.  
A senioři se opravdu 

srdečně bavili při hudbě 
a tanci až do pozdních 

odpoledních hodin.  
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Na Tvůj příchod čekáme... 
  
 Ano, v neděli 27.11.t.r. jsme oslavili první neděli adventní. Pro 
katolické křesťany tato l. neděle adventní je současně zahájením nového 
liturgického - církevního roku L.P. 2011-2012. Tento církevní rok není 
totožný s rokem občanským, který začíná vždy l. ledna. Církevní rok 
naproti tomu začíná vždy l. neděli adventní, proto také každý rok začíná 
jiným listopadovým datem. 
 Adventní doba je pro nás dobou očekávání. Kdo zde vlastně koho 
očekává? Čekají lidé na Boha, nebo Bůh čeká na lidi? Obojí. Neboť, zde 
jde o čekání na Vykupitele. Advent (latinsky) = advenire, adventus = 
přicházeti, přijíti, - příchod. Adventní liturgie, kterou církev slaví, nám 
chce připomenout a vlastně zpřítomňuje čekání na Kristův příchod. 
První počátky adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 
4. století. Od 12.-13. století se stává advent začátkem liturgického roku. 
Do té doby začínal liturgický rok teprve až Slavností Narození Páně. A 
tak pro nás je advent dobou očekávání. Vždyť v očekávání je totiž skryta 
podstata naděje. 
 Oblíbeným symbolem adventu nejen v kostelích, ale i v 
domácnostech je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně 
zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů. Zvyk není starého data. 
Vznikl ve druhé polovině 19. století v Německu, odkud se rozšířil i k 
nám. Světlo adventních svící nese v sobě poselství Božího světla a 
připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“. (Mt 5,14). Proto je 
zelený adventní věnec symbolem života a společenství. Je znamením 
naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou smrti. Vždyť proto se Boží 
Syn, Ježíš Kristus, pro nás stal člověkem a my na Jeho příchod s nadějí 
čekáme. 
 V průběhu letošní adventní doby jako každoročně oslavíme naši 
velkou vacovskou  pouť, spojenou s velmi populárním a oblíbeným 
světcem, svatým Mikulášem, kterému je zasvěcen náš farní vacovský 
kostel, ale nejenom to, on je také hlavním patronem českobudějovické 
diecéze. Jeho památka se v církvi slaví 6. prosince. Pouť budeme slavit 
následující neděli 11.12.2011 (3. neděli adventní) poutní mší svatou v 
našem kostele v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude letošní novokněz 
(spolužák našeho P. Jana Mikeše) P. Tomas van Zavrel. Kdo od něj 
ještě neměl možnost přijmout novokněžské požehnání, bude mít 
příležitost po mši svaté. 
 V sobotu 17.12.2011 od 17.30 hod. v kostele vystoupí se svým 
adventním koncertem čkyňské sbory Růže a Roseta pod vedením 
sbormistra pana učitele Jaroslava Fafejty. Srdečně jste zváni. 
 Na závěr si dovoluji všem čtenářům Vacovského Zpravodaje, 
jejich rodinám, zkrátka všem popřát požehnaný a milostiplný advent, 
který vyvrcholí vánočními svátky. Bůh Vám všem žehnej! 

 Váš  P. Jan Janoušek, vacovský administrátor 



Pozvánky na akce: 
 
 

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  150 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.  

 
*** 

 
Obec Vacov zve na tradiční MIKULÁŠSKOU POU Ť  

v neděli  11.12.2011 
 

9-11 hodin  Prodejní výstava výrobků na OÚ Vacov 
10 hodin            Dudácká kapela na náměstí 
10,30 hodin Mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
14 hodin            Setkání harmonikářů v obecním sále 

 

Stánkový prodej – občerstvení 
 

*** 
 

Srdečně zveme na již  
14. SETKÁNÍ HARMONIKÁ ŘŮ ve Vacově, které se koná  

v neděli 11.12.2011 od 14 hodin v obecním sále. 
 

Vstupné 50 Kč 
 

*** 
 

V sobotu 17.12.2011 od 17.30 hod. v kostele vystoupí se svým 
ADVENTNÍM KONCERTEM   

čkyňské sbory Růže a Roseta pod vedením sbormistra pana učitele 
Jaroslava Fafejty.  
Srdečně jste zváni. 
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Knihovna uzavřena  
27. a 28.12.2011  

- dovolená. 
 
 
 
Ideální žena je ta, která 
je vám věrná a zahrnuje 
vás péčí a něhou, jako 
byste byl jejím milen-
cem. 

Achard 
 
 
Ženy mají zvláštní  
vášeň pro matematiku: 
dělí své stáří dvěma, 
zdvojnásobují cenu 
svých šatů, ztrojnásobu-
jí plat svých mužů a 
přičítají pět let k věku 
svých přítelkyň. 

Achard 
 
 
Mladým mužům jsou 
manželky milenkami, 
mužům středního věku 
družkami a  
starcům pečovatelkami. 

Bacon 
 
 
Existují tak počestné 
ženy, že mají vždy vý-
čitky svědomí, když 
svého muže podvádějí. 

Maupassant 
 
 
Žena toho druhého je 
vždycky  mnohem  
žádoucnější než ta,  
kterou máme. 

Remarque 



Číslo 11, 1. prosince 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

Blahopřejeme občanům narozeným v měsíci říjnu  
k životnímu jubileu 
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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 
 
• Neradi žehlíte? Žádný problém. Volejte tel. 777 825 662. 
 
• Prodám zcela zrekonstruovaný byt 3+1 v 1.patře „paneláku“ ve Vacově. Tel. 775 315 006. 
 
• Hledám prostory pro bydlení na venkově s možností finanční podpory na adaptaci. Pražská 

seniorka, tel. 222 248 006, záznamník 

Jan Mach Javorník 75 let 

Růžena Hadravová Čábuze 82 let 

Růžena Šoulová Nespice 82 let 

Helena Wintrová Vlkonice 82 let 

Věra Škopková Vlkonice 84 let 

Václav Vácha Čábuze 84 let 

Leopold Vlček Benešova Hora 86 let 

Vlasta Houdková Přečín 88 let 

Věruška Machová Miřetice 88 let 

Marie Vítovcová Miřetice 88 let 

Hotel Krásná 
Vyhlídka Javorník 

Vás zve  
ve dnech 

9. - 11.12.2011  
na  

vepřové hody.   



Stránka 8 
                                                                    Starší  přípravka 
 

 Na konci října ukončila starší přípravka podzimní část soutěže. Kluci trénují pod vedením p. 
Fedora Tachajeva a p. Bohumila Vítovce. Změnou prošla i pravidla soutěže, hraje se na menším hřišti 
v počtu 5 + 1. Kluky musíme pochválit za jejich snahu a bojovnost, neboť si zimu  přečkají na 4. místě 
v tabulce z 12 zúčastněných týmů. Za tento výsledek patří poděkování i oběma trenérům. Někteří kluci 
ještě vypomáhali  při zápasech mladších žáků, Lukáš Vintr a David Makas  se zúčastňují zápasů 
Fotbalového výběru okresu Prachatice. Úspěšně a pohodově máme za sebou i dokopnou, na které se 
sešli kluci, trenéři i rodiče v plném počtu. Ani v tomto chladném počasí kluci nezahálí a mají za sebou 
již 2 halové turnaje v Oseku na Strakonicku. 
 Aby kluci viděli, jak se hraje ten „opravdový, dospělácký fotbal“,  vypravili se s p. Tachajevem do 
Českých Budějovic na zápas Dynama České Budějovice s Viktorií Plzeň. Výlet se zdařil a všichni si 
přivezli spoustu nezapomenutelných dojmů a zážitků.         (dm) 
A takhle jsme hráli : 

 
POBYT OLŠINA  

V září jsme se vypravili s našimi klienty  z DOZP Sociální pohoda o. p. s, Javorník na rybářský zájezd 
na Olšinu. Přivítalo nás krásné slunečné počasí v útulném koutě naší milé Šumavy. Ubytování bylo 
skvěle připravené, a tak jsme ihned po obědě vyjeli na výlet do Českého Krumlova, kde probíhaly 
Svatováclavské slavnosti. Český Krumlov je krásné město – prohlíželi a obdivovali jsme skvosty 
výstavby našich předků. Také jsme si prohlédli staročeský trh, kde nás zaujaly rozličné výrobky 
řemeslníků. Odpoledne jsme se vlakem vrátili  na  Olšinu.  A  naši  rybářští  nadšenci  popadli 
rybářské   pruty  a  utíkali  k  vodě. S ostatními jsme se vypravili na procházku a také k rybníku zjistit, 
jak „ berou“. Večer jsme si povídali ve společenské místnosti a domlouvali si plány na další dny. Druhý 
den jsme se věnovali chytání ryb, dále jsme navštívili muzeum, kde jsme se dozvěděli o životě lidí na 
Olšině, o historii rybníku Olšina. Po výborném obědě jsme se věnovali sportovním hrám. Hra „ 
šipkovaná“ zaujala všechny svými náročnými úkoly. Pěkný den jsme ukončili táborákem, opékáním 
vuřtů, krásnými písničkami a vyhlášením vítězů a rozdáním cen. Naši rybáři opět poseděli u rybníka a 
opět jim všechny ryby uplavaly. V úterý jsme hráli společenské hry, vydali jsme se na procházku po 
okolí a obdivovali jsme krásně udržovaný areál. Odpoledne jsme jeli vlakem do Českého Krumlova.  
Navštívili   jsme   nádvoří   zámku,  podívali  se  na  medvědy  a  navštívili  jsme  výstavu  o  Africe s 
pěknými exponáty a živými krokodýly. Večerním vlakem jsme se vrátili, povečeřeli a společně si 
popovídali o všech zážitcích. Ráno jsme se při snídani rozloučili s milým personálem Olšiny, sbalili si 
kufry a odjížděli plni zážitků z příjemně strávených dnů.  
Chtěli bychom poděkovat celému personálu za milý a vstřícný přístup ke všem klientům. Díky. 

Alena Reindlová 

Šumavské Hoštice:Vacov 0 : 12 Rataj 4,Vlček 4,Makas,Tachajev, Bubík, Procházka, 

Vacov : Svatá Máří 21 : 1 Vlček 6, Makas 4, Vintr 4, Bubík  3, Kovář 2, Procházka, Tachajev 

Strunkovice : Vacov 0 : 14 Vlček 4,Bubík 3, Makas 2,Hůle 2, Procházka, Strnad, Rataj 

Vacov : Zdíkov 25 : 0 Makas 5, Vlček 5, Rataj 4, Hůle 3, Kovář 3,Kotrbatý 2, Vintr 2, Procházka 

Vacov : Vitějovice 18 : 3 Rataj 4, Vintr 3, Vlček 3,Bubík 3, Makas 2, Hůle, Procházka, Kotrbatý 

Vimperk : Vacov 3 : 2 Kovář, Vlček 

Vacov : Volary 6 : 2 Rataj 5, Vlček 

Lažiště : Vacov 0 : 25 Vintr 5, Makas 5, Bubík 4, Rataj 3, Kotrbatý 3, Procházka 3, Vlček 2 

Vl.Březí : Vacov 7 : 3 Makas, Vintr, Rataj 

Netolice : Vacov 1 : 11 Vlček 4, Rataj 3, Makas, Vintr, Kotrbatý, Kovář 

Vacov : Čkyně 3 : 8 Makas, Procházka, Rataj 


