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Real TOP Praha potvrdil ve Vacově na
Fotbalohraní svou dominanci, zářil
hokejista Voráček

Vacovský zpravodaj

gólostroj rozjel. Jako první se ve druhém dějství
prosadil domácí Jaroslav Červenka a vrá?l tak
Vacovu vedení. To trvalo ale jen tři minuty. Krásnou

Tým složený z hvězd ze všech různých
odvětví se ve Vacově ukázal už po šesté. Real Top
Praha v čele s Vojtou Dykem přijel na Šumavu
znovu ve velké formě, tým domácích přestřílel 6:4.
O výsledek ale ani tak tolik nešlo. Několik stovek
fanoušků se skvěle bavilo a výtěžek už jako
tradičně putoval na dobrou věc.
Obloha jako vymetená, teploměr ukazoval
třicet stupňů Celsia, klobásy se pekly a pivo teklo
proudem. Ideální podmínky pro tradiční vacovskou
fotbalovou veselici. Vojta Dyk znovu seskládal pro
dělovkou z dvace? metrů se za Real treﬁl novinář
Ondřej Lípa. S remízou ale nebyl nikdo spokojený.
Hra se přelévala ze strany na stranu. Domácí byli
v tu chvíli šťastnější, když jednu ze šancí dokázal
proměnit Zdeněk Švihel. Svůj gól oslavil sundáním
dresu, což ocenila nejedna fanynka v hlediš?. Ještě
šťastnější by dámská část publika asi byla, kdyby
svršek sundal střelec další branky. Na 4:4 srovnal
Jakub Voráček a připsal si tak další kanadský bod.

beneﬁční zápas silný tým. V dresu Pražanů se
představil například kapitán hokejové reprezentace
Jakub Voráček, sportovní komentátoři Jaromír
Bosák a Robert Záruba, bývalí ligoví fotbalisté Milan
Fukal a Erich Brabec, nebo herec Ladislav Hampl,
známý jako Jarmil z populárního seriálu Okresní
přebor.
Samotnému výkopu fotbalového zápasu
předcházelo předání obrovské ky?ce učitelce místní
základní školy Pavlíně Kopáčikové, která dokázala
nevídanou věc – vyhrála anketu Zlatý Ámos,
nejoblíbenějšího kantora v republice. Pavlína pak
obstarala slavnostní výkop a šlo se na věc.
Už v šesté minutě prokázal hokejista Jakub
Voráček, že mu to střílí nejenom na ledě, ale že si
rozumí i s fotbalovým míčem. Reprezentační
kapitán využil první šanci a Real šel do vedení. To
mu ale dlouho nevydrželo. Už za devět minut Vacov
dvěma brankami vývoj zápasu otočil. Treﬁli se
Gusta Bujok a Filip ZiFa. Ještě do poločasu srovnal
útočník Realu Jan Mádl. Do kabin se tak šlo za
smírného stavu.
Začátek druhého poločasu měl možná i kvůli
velkému vedru pomalejší rozjezd, pak se ale

Psala se 76. minuta a domácím začalo docházet
palivo. Toho využil Erich Brabec a následně Robert
Záruba. Na konci zápasu tak výsledková tabule
ukazovala výsledek 6:4 pro Real Top Praha.
Po závěrečném hvizdu výsledek ale nikdo
neřešil. Šek na padesát ?síc korun šel na dobrou
věc, tentokrát ho dostal šes?letý chlapec trpící
au?smem. A to je hlavní důvod, proč se
Fotbalohraní na Vacově pořádá. No a z horka
splavení hráči a fanoušci si šli užít zbytek pozdního
odpoledne, večera, někteří i noci…
Díky všem, kteří dorazili a přispěli na dobrou
věc. Za rok na shledanou!
Vít Zábranský
Foto: Zdeněk Formánek
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Šumavská hasičská liga dě
Soutěž v požárním útoku mladých hasičů a
zároveň druhé kolo šumavské hasičské ligy dě" se
uskutečnilo 29.6. na koupališ' Rohanov. Domácí
sbor zde pořádal 2. ročník této hasičské soutěže.
Záš'tu nad celou akcí převzala obec Vacov. Na
startovní čáru se postavilo celkem 14 týmů
v kategorii přípravka, mladší a starší žáci. Nechyběli
samozřejmě ani tradiční rivalové, kteří v šumavské
hasičské lize vždy bojují o místa nejvyšší. Slunečné
počasí a dobře připravená trať slibovala všem
přihlížejícím divákům zajímavé časy.
Požární útoky zahájil domácí tým přípravky,
který ve své kategorii neměl soupeře a časem
26,76 s ukázal perfektní připravenost na soutěžní
sezónu. Ve speciální kategorii předvedl pěkný
požární útok také nový tým dě" z Přečína. Tento
tým je složený z mladších i starších dě" a dle
pravidel ŠHL by musel již soupeřit s “ ostřílenými
borci “ ve starší kategorii. Proto jim pořadatelé
umožnili běžet v kategorii “ speciál “. Určitě
musíme ocenit snahu přečínských hasičů postavit
tento ﬁalový tým, jejichž trička zdobí stříbrný znak
chlouby celého sboru Klöckner – Deutz.

9. 8. - 11. 8. 2019
Vavřinecká pouť ve Vacově
17. 8. 2019
Javornický pazdřivec
Kids Race
7. 9. 2019
Pohádková cesta lesem

V mladší kategorii se s časem utkalo 5 týmů.
Domácí tým Vacova předs'hl pouze Dřešín a
s vynikajícím časem 18,22 s obsadil druhé místo.
Ve starší kategorii bojovalo 7 týmů. Doslova “
raketový útok “ předvedl tým starších Vacova, který
svým soupeřům ve výsledku nadělil 2 vteřiny a
časem 14,65 s zaslouženě okusil vůni zlatého kovu.
Nejrychlejší proudařkou se stala Lenka Nováková,
která rozsví'la terč v čase 14,47 s.
Poděkování patří všem sponzorům, zejména
obci Vacov a Josefu Pálovi, kteří ﬁnančně podpořili
tuto akci. Veliký dík zaslouží všichni, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu celé soutěže, dodávce vody
a obsluze časomíry.
Výsledky :
Přípravka : 1. Vacov

26,76 s

Speciál :

1. Přečín

33,27 s

Starší :

1. Vacov
2. Horní Poříčí
3. Dřešín
4. Žihobce A
5. Střel. Hoš'ce
6. Hrabice
7. Budilov

14,65 s
16,92 s
17,49 s
24,90 s
29,46 s
32,72 s
53,19 s

Mladší :

1. Dřešín
2. Vacov
3. Benešova Hora
4. Žihobce
5. Horní Poříčí

17,47 s
18,22 s
20,43 s
23,13 s
34,20 s

Články a foto nejen z této akce můžete zhlédnout
na www. sdhvacov.cz. Sportovní úspěchy našich
týmů též na stránkách www.shl.ﬁresport.eu
Michal Roučka
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Z knihovny

Oznámení
O přerušení dodávky elektrické energie:
•

Nové knihy
Hepworth Sally
Rodina odvedle
Erskine Barbara
Strom duchů
Moreland Melanie
Kontrakt
Miller Jennifer
Pan Slušňák
Vondruška Vlas6mil
Křišťálový klíč:
Falknovská huť
Lepionka Kristen
Poslední místo, kam se
podíváš
Novak Brenda
Jsem zpět
Finley Amy
Jak mi Francie zachránila
manželství
Rowling J. K.
Prázdné místo
Lanczová Lenka
Těžká noc
Evanovich Janet
Přísně tajná
Nugent Liz
Hádanka jménem Oliver
Carver Tania
Náhradnice
Málková Mar6na
Dvojitý gambit
Jenčík Milan
Zdivočelé Sudety: Nový
pohled na drama'cký
rok 1938

Pro dě6
Bednářová Jiřina
Mezi námi předškoláky:
Všestranná příprava
dítěte do školy pro dě'
od 3 do 5 let
Banﬁ Cris6na
Jak zvířátka bydlí

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

5. 8. 2019 od 9.00 - 12.00 hod.
Vypnutá oblast: Část obce Miře'ce směr Nespice - areál ZD .
20. 8. 2019 od 7.30 - 16.00 hod.
Vypnutá oblast: Celá obec Miře'ce, celá osada Nespice - Podvítovčí,
celá obec Nespice vč. přilehlých samot, celá osada Ptákova Lhota,
celá obec Žár.
21. 8. 2019 od 7.30 - 16.00 hod.
Vypnutá oblast: Část obce Žár od kapličky směr Nespice.
30. 8. 2019 od 10.00 - 12.00 hod.
Vypnutá oblast: Horní část obce Benešova Hora (směr Korálek).
30. 8. 2019 od 12.00 - 14.00 hod.
Vypnutá oblast: Centrální část obce Benešova Hora.
30. 8. 2019 od 8.00 - 15.00 hod.
Vypnutá oblast: Celá obec Bošice včetně přilehlých samot.
9. 9. 2019 od 8.00 - 15.00 hod.
Vypnutá oblast: Horní část osady Tejmlov.
9. 9. 2019 od 10.00 - 12.00 hod.
Vypnutá oblast: Část obce Lhota nad Rohanovem - pravá část od hl.
silnice směr Milíkov.
9. 9. 2019 od 12.00 - 14.00 hod.
Vypnutá oblast: Centrální část obce Lhota nad Rohanovem.
9. 9. 2019 od 7.30 - 15.00 hod.
Vypnutá oblast: Část obce Benešova Hora.
10. 9. 2019 8.00 - 15.00 hod.
Vypnutá oblast: Centrální a dolní část obce Rohanov.
10. 9. 2019 od 10.00 - 12.00 hod.
Vypnutá oblast: Horní levá část obce Rohanov.

Informace obec Vacov obdržela od distribuční společnos' E. ON.
Pro případné další informace volejte E. ON Poruchovou linku
800 22 55 77 nebo navš'vte www.eon.cz

O uzavírce komunikací:
V rámci akce Modernizace komunikací SFDI 2019 bude Jihočeský kraj
provádět opravu
•
komunikace II/170 průtah Vacovem ve dnech 19. 8.-1. 9. 2019
•
komunikace II/171 Vacov - Nespice ve dnech 21. 8.-27. 9. 2019.
Na obou komunikacích bude úplná uzavírka vzhledem k použitým
technologiím. Vjezd povolen pouze autobusům. Objízdné trasy dle
dopravního značení.

Inzerce
Prodej zelí z Radomyšle ve Vacově dne 13. 10. 2019 ve 14.00 hod.,
v Rohanově v 16.00 hod. Prodáváme zelí krouhané, hlavičky, cibuli,
brambory a zelí kysané. Ceny od půlky září na www.farmaumiklasu.cz.
Objednávky: Vacov 732 389 442, Rohanov 723 116 506

Stránka 5

Číslo 7-8, 2. srpna 2019

Společenská kronika
měsíci červnu a v červenci oslavili životní jubilea to občané:
Chumová Božena
Přečín
88 let
Hadová Marie

Přečín

87 let

Lopatka Václav

Lhota nad Rohanovem

87 let

Vozková Božena

Vacov

86 let

Mužík Václav

Čábuze

85 let

Pšeničková Eliška

Vlkonice

85let

Jelínek Antonín

Rohanov

84 let

Mikešová Marta

Miře ce

84 let

Vacíková Božena

Miře ce

84 let

Allmerová Jana

Miře ce

83 let

Volfová Zdeňka

Čábuze

83 let

Železná Hana

Vlkonice

83 let

Němcová Vlasta

Rohanov

81 let

Bouda Václav

Lhota nad Rohanovem

80 let

Hokšárová Jarmila

Javorník

80 let

Vlčková Jaroslava

Javorník

80 let

Bláhovcová Anna

Vlkonice

75 let

Fišpera Václav

Miře ce

70 let

Veselý Václav

Miře ce

70 let

Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/
Distribuce: Prostřednictvím list.
zásilky Českou poštou do všech domácnos' obce. Pro návštěvníky
Vacova část nákladu na poště,
v prodejně Jednota a Obuv Patera.
Vychází každý měsíc, příspěvky se
přijímají do 10. dne v měsíci.
Tiskne obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.
Neprodejné.
Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Lenka Špejzlová.

Redakce si vyhrazuje právo
krá(t příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.
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Chovatelův dvorek
Dalším charakteris ckým plemenem
českých holubů je Český stavák. Patří
do skupiny středních voláčů a je to
nejčastěji chované plemeno u nás. Je
to holub střední velikos , kompaktní s dobře
vyvinutou hrudí. Hlava se širokým a strmým
čelem a mírně zploštělým temenem je
charakteris cká pro toto plemeno. Vole
výrazné, hruškovité, záda poměrně úzká. Křídla
silná, spíše kratší se nekříží a končí cca 2cm před
koncem ocasu. Nohy středně dlouhé,
neopeřené. Zobák středně dlouhý, ozobí nepříliš
výrazné. Tolik stručný popis vzhledu. Barevných
a krezebných rázů je velké množství a vyznačují
se sytos' barev. Nejobvyklejší je sedlatá kresba.
Český stavák je dobrý letec a je schopný
polaření. Jeho let se vyznačuje tzv. stavěním přerušením letu.
Zda-li Českého staváka uvidíte na naší
tradiční pouťové výstavě, se za'm neví, ale že
vacovš' chovatelé letos nezaháleli, to uvidíte
zcela jistě. Podařilo se nám, i s přispěním
obecního úřadu, opět trochu vylepšit naši

chovatelnu. Obecní úřad nechal přerovnat
chodník před chovatelnou, takže nám již nestojí
voda na základech a hlavně je do chovatelny
mnohem lepší vstup. Chovatelé pak zapracovali
na zlepšení vnitřního prostoru. Všechny Vás rádi

uvítáme na naší výstavě, která se koná 11. srpna
v rámci vavřinecké pou( v době od 9 do 15
hod. Uvidíme, zda se nám podaří otevřít i v
předpremiéře v sobotu odpoledne. Kdo ví? V
každém případě jste všichni srdečně zváni!
Jaroslav Kubát

