
                                         

     Výročí v červenci  

 
9.7.1357 – Karel IV. položil základní kámen Karlova mostu v Praze. 

6.7.1785 – Měnovou jednotkou USA byl jednomyslně zvolen dolar. 

23.7.1903 – Byl prodán první model automobilu Ford, model A. 

25.7.1909 – Louis Blériot uskutečnil první let přes kanál La Manche 
v letadle těžším než vzduch (z Calais do Doveru za 37 minut). 

16.7.1923 – Zemřel Karel Klostermann, český a německý spisovatel 
s regionálním zaměřením na oblast Šumavy (* 15. února 1848). 

18.7.1925 – Adolf Hitler publikoval svůj osobní manifest Mein Kampf.  

1.7.1930 – Československé státní aerolinie uskutečnily svůj první 
mezinárodní let: letadlem Ford 5-AT na lince Praha–Záhřeb. 

13.7.1930 – V Uruguayi bylo zahájeno první Mistrovství světa ve fotbale. 

20.7.1945 – Benešovy dekrety: Vydán tzv. osidlovací dekret, podle 
kterého se provádělo zemědělské osídlování konfiskovaných pozemků 
(hlavně v pohraničí). 

21.7.1948 – Byl přijat zákon, kterým byla veškerá činnost akčních výborů 
Národní fronty prohlášena za legální, i kdyby byla v rozporu s platnými 
zákony. 

28.7.1976 – Stala se největší letecká havárie ČSA, kdy letadlo Il-18 na 
lince Praha–Bratislava po poruše dvou motorů a nedokončeném pokusu 
o přistání spadlo do jezera Zlaté piesky u Bratislavy. Zahynulo 
70 cestujících a 6 členů posádky, pouze 3 cestující nehodu přežili. 

29.7.1981 – V Londýně se konala svatba prince Charlese a  Diany. 

26.7.1983 – Jarmila Kratochvílová zaběhla v Mnichově dodnes platný 
světový rekord na 800 metrů, činí 1:53,28 minut. 

27.7.1983 – V Praze-Uhříněvsi byla naměřena nejvyšší teplota v Česku, 
40,2 °C. 

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

 
Rada obce Vacov se na svých jednáních mimo jiné zabývala: 
• Oslavami u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vacově 

29.6.2013 (viz zveřejněný program). RO na základě žádosti schválila finanční 
spoluúčast obce na této akci.  

• Záměrem zřízení základní umělecké školy v naší Základní škole ve Vacově. K této 
záležitosti probíhají již určitou dobu jednání. Tato problematika byla též na programu 
zastupitelstva obce dne 20.6.2013. Bližší informace budou zveřejněny následně. 

• Předloženým výsledkem hodnocení nabídek na opravu chodníku k autobusovému 
nádraží. Nejvýhodnější nabídku dodala stavební firma Huko s.r.o. ve výši 246.998,- Kč. 
RO předloženou nabídku schválila a pověřila starostu podpisem smlouvy o dodávce 
prací. 

• Žádostí firmy Čevak a.s. o uvolnění finančních prostředků na zakoupení 2 ks 
redukčních ventilů v ceně 106.480,- Kč. Tyto ventily mají nahradit již nefunkční 
„zhavarované“  v šachtě nad Bošicemi a nad Lhotou nad Rohanovem. Provizorní 
oprava v současné době umožnila dodávku vody pro občany. Nadále však hrozí riziko 
zvýšených tlaků v domovních přípojkách a tudíž i riziko havárií na vodovodní síti.    
RO uvolnění požadovaných prostředků schválila. 

• Desátým výročím znovu zprovoznění Klostermannovy rozhledny na Javorníku. 
Obec Vacov ve spolupráci s NFKK připravuje na den 13.7.2013 u rozhledny malou 
vzpomínkovou akci (viz zveřejněný program). 

• Úspěšnými žádostmi o dotaci z fondu malých projektů: Jižní Čechy-Horní 
Rakousko. Partnerem projektu je obec St. Oswald. Zažádáno bylo na obnovu křížků      
a pomníků na území obce Vacov (dle zpracování projektu). Obec nyní podniká další 
kroky v souladu s podmínkami tohoto programu. 

  
 Z další činnosti 
• Firma Huko s.r.o. provádí rekonstrukci velmi frekventovaného chodníku z centra k 

autobusovému nádraží. Tento chodník byl od jeho výstavby v roce 1996 již mnohokrát 
opravován. Opravy  prováděl zhotovitel již v rámci záruky. Řada dalších oprav byla 
provedena i následně. Chodník se však neustále na řadě míst propadal  a špatnou kvalitu 
vykazovala i použitá dlažba. Proto bylo v rámci Programu obnovy venkova (POV) 
požádáno o dotaci na rekonstrukci chodníku. Žádost byla 
úspěšná. Obec získala dotaci ve výši 50ti % realizačních 
nákladů. Firma Huko s.r.o. instaluje nové obrubníky, novou 
dlažbu a provádí výměnu i stávající podkladové vrstvy. Práce 
by měly být dokončeny do začátku prázdnin. 

• Pracovníci obce průběžně sečou veřejná prostranství a obecní 
pozemky. Probíhá i mulčování porostů kolem místních 
komunikací. 

• Velké poděkování patří všem, kteří udržují veřejná 
prostranství v různých částech naší obce. V případě odvozu 
trávy z těchto ploch je možno zavolat na  OÚ Vacov -  
technik, pan Chum. 

• Dokončují se již práce na opravě kapličky  v Čábuzích. 
Miroslav Roučka, starosta obce 
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 Noc kostelů poprvé také ve Vacově 
 
 Ráda bych se ve svém příspěvku vrátila k Noci kostelů, ke 
které jsme se také i my ve Vacově připojili. Do našeho kostela se 
přišlo podívat asi 25 lidiček. Nebylo to mnoho, ale i z této účasti 
jsme měli radost a neměli jsme pocit, že naše práce byla zbytečná.  
Přišli rodiče s dětmi, ale i jednotlivci. Měli jsme návštěvníky nejen 
z Vacova, ale i ze Zvotok nebo ze Čkyně. Na varhany nám přišel 
zahrát pan Lukáš, kterého doprovázel na housle syn Martin a 
později přijel i varhaník z Malenic, pan Jakub Komrska. Ten velmi 
ochotně vyprávěl návštěvníkům o našich varhanách a hrál. Podařilo 
se nám sehnat některé zajímavé fotografie a rovněž DVD z Božího 
těla a oslav osvobození v roce 1945. Měli jsme velkou radost, když 
někteří z návštěvníků našeho kostela na tomto DVD poznali své 
otce. Strávili jsme v kostele opravdu pěkný a příjemný večer, 
jenom nás trochu zklamalo počasí. Věříme, že kdyby tolik nepršelo, 
určitě by přišlo lidiček více. Budeme se tedy těšit na Noc kostelů v 
příštím roce, kdy už budeme moci zužitkovat některé zkušenosti, 
které jsme letos nabyli.  
 Dále bych Vás chtěla informovat o sbírce na pomoc 
postiženým povodněmi, kterou vyhlásila římskokatolická církev 
na neděli 9. června. Při této sbírce bylo díky Vám všem, kteří jste 
přispěli, vybráno ve Vacově 8.152 Kč. Celkem bylo ze všech pěti 
farností, kde je administrátorem P. Janoušek, tedy Čkyně, 
Bohumilice, Vacov, Dobrš a Lštění odesláno na konto pomoci 
36.699 Kč. Všem upřímné zaplať Pán Bůh.  

 
Za farní společenství Šochmanová Olga 

 

 

Z noci kostelů 

Informace pro občany 
Oznamujeme, že od 20.6.2013 do 31.8.2013 bude prováděn 

svoz tříděného  plastového odpadu každý týden.                 
Přesto žádáme, aby všichni plastové lahve (i další odpad) 

deformovali tak, aby jejich objem byl co nejmenší. V tomto 
období je  odpadu nejvíce a počet kontejnerů omezený. 

Vladimír Chum, stavební technik 



Ze školy: 
 

Výlet do Hopsária 
 

 Na čtvrtek 13.6. 2013 se jistě těšil z třetí a čtvrté třídy každý. 
Vyrazili jsme totiž na výlet do jihočeské metropole, do Českých 
Budějovic. První zastávkou bylo Hopsárium. Hopsárium je největší 
kryté hřiště v Jihočeském kraji. Nalezli jsme zde velké dopravní 
hřiště se šlapacími autíčky a semafory, fotbalové a basketbalové 
hřiště, prolézací věž s bezpočtem překážek, horolezeckou stěnu, 
děla s pěnovými míčky, obří trampolíny, nafukovacího žraloka se 
skluzavkou, skákací koráb i další. Tři hodiny plné sportu, zábavy a 
legrace si děti s nadšením užívaly. Nic nebránilo přesunout se 
k další zastávce, kterou bylo Planetárium. Pozorovali jsme noční 
oblohu, naučili se názvy nejbližších planet a souhvězdí a zhlédli 
jsme zajímavý film o cestě na Měsíc. Celý výlet jsme společně 
ukončili malým nákupem u McDonald´s.  

                                      Mgr. Eva Štěpánková 
 

 
 

Sběr papíru 
 

 V pátek 14. června jsme ve škole vybírali starý papír. Do 
soutěže, která byla vyhlášena na jaře, se zapojila většina dětí. Již od 
rána se ke škole sjížděla auta plná papíru - svázané noviny, 
časopisy, kartony, staré knihy. To všechno se vážilo a nakládalo do 
auta sběrných surovin z Vodňan. Celkem jsme nasbírali 6 124 kg 
papíru. A která třída sbírala nejvíce? 
 
 1.  7. ročník – 96,4 kg na žáka 
 2. 3.+4. ročník – 63,1 kg na žáka 
 3. 5. ročník – 50,6 kg na žáka 
 4. 2. ročník – 47,8 kg na žáka 
 5. 1. ročník - 41,3 kg na žáka 
 6. 8. ročník - 35 kg na žáka 
 7. 6. ročník - 17 kg na žáka 
 
 Za první místo pojedou sedmáci do lanového centra na 
Zadově, ostatní půjdou na zmrzlinu!!!!! 
Touto cestou posíláme veeeelkééééééé díky za přinesený papír!!!!! 

                      
 Pavlína Kopáčiková 

 
 Ve škole v tomto období probíhalo mnoho dalších akcí, o kterých 
Vás chceme informovat. Další články si proto budete moci přečíst v 
příštím čísle Vacovského zpravodaje.  
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Výlet 7. třídy 
 

 Ve středu 5. června jsme se sešli po škole na autobusovém nádraží ve Vacově a jeli 
pekárenským autobusem do Vimperka. Tam jsme na vlakovém nádraží vykoupili automat 
na horkou čokoládu, Dominik se čokoládou celý polil ☺    a už přijel vlak směr Nová 
Pec. Ve vlaku jsme si zpívali písničky pro dobrou 
náladu, z čehož neměli dobrou náladu ostatní cestující. 
Z Nové Pece jsme museli jít lesní cestou do našeho 
tábořiště. Jelikož nikdo neznal cestu, hlasovali jsme na 
křižovatkách, kudy dál. Páťa s Ivetou se poté zeptali 
místních domorodců na cestu. V táboře jsme se 
ubytovali v dřevěných chatkách a šli obhlédnout okolí. 
Dominik při té příležitosti spadnul do Lipna ☺. 
Večer jsme rozdělali oheň a opekli si dovezené klobásy. 
 Další den nás  čekalo velké  dobrodružství. Hned 
po snídani vedla naše cesta z tábora do Nové  Pece na in-line stezku. Půlka jela na kolech 
a druhá  na in-line bruslích. Dominik si pro jistotu zapomněl v táboře helmu ☺ a tak 
se pro ni cyklisté vraceli. Výprava to byla opravdu dobrodružná, jelikož Eliška měla 
prázdné zadní kolo, Vláďa si s sebou přivezl nepojízdné kolo a Ivetě upadlo kolečko z 
bruslí. Všechny nástrahy se nám podařilo překonat a po dvou hodinách  dorazit do 
Stožce. Tam byl oběd v místní hospůdce. Bruslaři poté vyrazili na cestu zpět opět po 
stejné trase, cyklisté jeli s panem učitelem „terénem“. Dominik si zapomněl helmu v 
hospodě ☺. Sešli jsme se opět až v Nové Peci. Bruslaři byli trošku unaveni, zvládli ujet 

32 km. Cyklisté dojeli nejen unaveni, ale i 
zabahněni, jelikož šumavský terén nebyl nejsušší. K 
večeři byly ovocné knedlíky a k druhé večeři jsme si 
opekli vuřty. V noci nás čekala stezka odvahy. 
Strašidelnou cestu lesem zvládli všichni, až na Ivet a 
Šárku. Těm se podařilo zabloudit, a protáhly si svou 
stezku asi o tři kilometry. Naštěstí je náš hrdina Jirka 
našel. 
 Poslední den jsme si hned ráno sbalili věci a 
uložili si je do klubovny a pak hráli hry. Po obědě 
všichni vyrazili na krátkou procházku a hráli opět 

hry. Nejvíce nás bavila „mina“ (všichni zalehnout), „povodeň“ (všichni vylézt někam do 
výšky) a „gramofon“ (všichni se točí okolo své osy s rukou nad hlavou a zpívají). Okolo 
třetí hodiny otevřeli v táboře krámek. K okýnku se nahrnula celá naše třída a skoro 
všechno jsme vykoupili. Ve čtyři hodiny pro nás přijel pekárenský autobus a pro kola a 
batohy paní Vlčková. V autobuse cestou zpět skoro všichni usnuli. Po výstupu z autobusu 
jsme rodičům předvedli minu, povodeň i gramofon. Poté už jen najít svá kola a batohy, 
rozloučit a hurá domů! Dominik se vrátil celý! 
 Výlet se nám moc líbil a i počasí se nám velmi vydařilo. Chtěli bychom poděkovat 
pekárně NoVy Vacov za autobus a paní Vlčkové za odvoz kol a batohů. 

Za sedmou třídu Hanča a Páťa 
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Mezinárodní den dětí 

 Tento pro děti velice významný den připadl letos na sobotu, a tak jsme se ve škole 
rozhodli, že ho dětem zpříjemníme o den dříve, tedy v pátek. Byla to nevšední oslava, na II. 
stupni proběhl tzv. „Obrácený den“. Učitelé zasedli do školních lavic a děti si mohly 
vyzkoušet, jaké je to za učitelským stolkem. Učilo se podle rozvrhu, jen učitelé byli poněkud 
mladší a někteří žáčci poněkud starší. Hodiny však byly vcelku dobře připravené a užilo se i 
hodně legrace. Také při dozorech o přestávkách se některé děti poznávaly v chování svých 
pedagogů, kteří je věrně napodobovali. Tento den si obě strany určitě užily!!! 

       

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Voldřichová 

 
Rozloučení předškoláků s mateřskou školou 

 
 V pondělí 17.června se loučili naši předškoláci s mateřskou školou. Je již dlouholetou 
tradicí, že se tento obřad koná na Obecním úřadu Vacov. K dětem promluvil pan starosta 
Miroslav Roučka, vedoucí učitelka MŠ Vacov Dagmar Čtvrtníková a také pan ředitel ZŠ a MŠ 
Vacov Mgr. Josef Mráz. Prvňáčci s paní učitelkou Mgr. Irenou Hartlovou předvedli pohádku s 
písničkami Červená Karkulka a zazpívali malým školáčkům svoji prvňáckou hymnu.  
 Rodiče a děti se podepsali do pamětní knihy, děti dostaly dárek v podobě knihy. Pan 
starosta poděkoval  všem učitelkám mateřské školy za jejich práci. 
 Přejeme budoucím prvňáčkům hezké prázdniny a šťastné vykročení do první třídy. 
Rodičům přejeme hodně radosti z úspěchů svých dětí. 

                                                                                                                             

Dagmar Čtvrtníková 
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Ze sportu: 

 
 Známe výsledky a konečné pořadí, řekli si v neděli 16.6.2013 po posledním 

odehraném zápase fotbaloví mladší žáci. V jarní části soutěže odehráli       
9 zápasů. Výhry střídaly prohry a pro kluky to ve fotbalové sezóně 
2012/2013 znamená 5. místo v tabulce z 9 zúčastněných týmů. Hrou          
a bojovností jistě uspokojili svého trenéra p. Jana Přibyla. Žáci hrají 1. A 
třídu, a tak za fotbalem vyjížděli např. do Protivína, Vodňan, Hradiště. Na 
konci této sezóny je někteří hráči opouští, neboť přechází do kategorie 
starších žáků a naopak je posílí kluci ze starší přípravky. Před začátkem 
prázdnin je čeká dokopná a pak zasloužený odpočinek. 

      Na konci prázdnin budou mít právě mladší žáci čest odehrát 1. ročník Memoriálu 
Ivana Ketzera. O přesném termínu konání Vás budeme včas informovat. Přijďte kluky 
podpořit, až budou bojovat za legendu vacovského fotbalu. 
      Závěrem chci poděkovat vedení klubu za fotbalové zázemí a všem, kteří se kolem 
mužstva mladších žáků pohybují, za podporu a spolupráci. Klukům přeji krásné prázdniny, 
plné dobrodružství, a všem čtenářům Vacovského zpravodaje hezké léto plné sluníčka.                                          
 

Dana Makasová 
 

Dětské myslivecké odpoledne 
 
 V sobotu 25.5.2013 připravilo mysliveckého sdružení Podhájí Vacov pro děti                        

z mysliveckého kroužku zábavné odpoledne. Tento 
kroužek funguje při ZŠ Vacov, ve kterém se pod 
vedením Mgr. Kateřiny Roučkové a Mgr. Pavla 
Čtvrtníka dětí učí poznávat naše okolí a přírodu. 
 Ve 14 hod. jsme se všichni sešli na střelnici        
v Žáru, kde bylo pro malé myslivce připraveno 
několik stanovišť. Děti nejvíce zaujala střelba ze 
vzduchovky, která byla na třech stanovištích. Největší 
radost měly, když si mohly na špejli vystřelit bonbon 
nebo žvýkačku.  Zajímavé pro ně bylo i stanoviště       
s poznávačkou. 

Ve skupinkách přiřazovaly názvy zvěře k obrázkům a 
poznávaly schozy srnčí či jelení zvěře. Ke každému 
obrázku byl myslivci podán i výklad, kde se například 
tato zvěř vyskytuje a co je její potravou. 
 Na závěr bylo provedeno vyhodnocení, každý 
účastník obdržel medaili a sladkou odměnu. Velkým 
zážitkem byla pro děti i ukázka střelby z brokovnice na 
asfaltové terče na loveckém kole.  
 Zajímavě strávené odpoledne bylo zakončeno 
opékáním vuřtů a návratem domů.   
 

                       Za MS “Podhájí“ Vacov, Michal Roučka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
6. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební doprovod TRIO ORION. 
Dopravu možno objednat telefonicky na   OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 
***** 

 
Připravujeme: 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

Lenky Filipové 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace možná v obecní knihovně  
Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
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22.7. - 24.7.2013           
knihovna uzavřena - 

dovolená     

    Nové knihy 

Macek, Petr                
Iva Janžurová; včera, 
dnes a zítra 

Ebert, Sabine             
Tajemství porodní báby  
Osudy porodní báby   
Rozhodnutí porodní báby     
Kletba porodní báby    
Sen porodní báby  

Steelová, Danielle       
Zrada  

Whitton, Hana             
Kdo chce zabít Jane    
Eyrovou?   

Ciprová, Oldřiška      
Hříšná královna  

Brown, Sandra               
V šachu   

Kudláčková, Michaela 
Neslibujte Pannám hady 

Wilsonová, Jacgueline    
Jacky Snílek                 
Lekce lásky                 
Moje sestra Jodie        
První nástrahy             
První starosti               
První láska                  
Miláčkové                  
Slavná hvězda  

Všem čtenářům přeji 
krásné léto a nezapo-
meňte si vzít knihu na 
dovolenou. 

Pavla Valtová 

 Pozvánky na akce: 

 
Sbor dobrovolných hasičů Vacov  

srdečně zve všechny občany a návštěvníky obce Vacov  
 

na oslavu 120. výročí založení sboru  
dne 29. června 2013 od 14.00 v prostoru 

autobusového nádraží. 
 

Záštitu nad oslavou převzal hejtman Jihočeského 
kraje pan Mgr. Jiří Zimola. 

 
Program: 

• 14.00 hod. sraz hostů a účastníků před hasičskou zbrojnicí. 
• 14.30 hod. slavnostní průvod obcí za doprovodu mažoretek a 

dechové hudby ZUŠ Vimperk. 
• Uctění památky zesnulých hasičů na místním hřbitově. 
• Slavnostní projev, předání vyznamenání zasloužilým členům. 
• Vystoupení dětí ZŠ Vacov. 
• Vystoupení mažoretek a dechové hudby ZUŠ Vimperk. 
• Ukázky historické a současné hasičské techniky, ukázka vozidla 

Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. 
• Volná zábava. 
• 20.00 hod. taneční zábava s kapelou Renesance v obecním sále. 
 

 
***** 

 
Obec Vacov a Nadační fond Karla Klostermanna                                                                                 

srdečně zvou                                                                                                                 
na oslavu                                                                                                     

10. výročí znovu otevření  
Klostermannovy rozhledny na Javorníku. 

V sobotu 13.7.2013 od 14.00 hod. 
 

         Program:   
  

• 10.00 - 13.00 hod. vystoupení 
 harmonikářů - Šumavští kozáci. 
• Od 10.00 hod. občerstvení a atrakce   
 pro děti.  
 
• 14.00 hod. oficiální zahájení. 
• Po skončení oficiální části zahraje duo 
 Eva a Míra.   
 
 

Celý den nebude vstupné na rozhlednu vybíráno. 
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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: Pavla Valtová, 
J.Blatná, a Mgr. V. Česánková. 
 

 
Redakce si vyhrazuje  

právo krátit  
příspěvky přispěvatelů. 

 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

Číslo  6, 24 .června  2013 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci květnu  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzerce 
 
• Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, 

dokumentaci pro ohlášení staveb a stav. povolení domů, chat, chalup a 
d robných  s taveb .  Te l . :  606  405  146,  e -ma i l : 
projekty.kinkorova@gmail.com 

 
• Angličtina, němčina - individuální  přístup, 1. hodina zdarma, dospělí 

i děti, VŠ, státní zkoušky, certifikát ZMP.                  Tel.: 608 556 415, 
email: rene.kosinova@centrum.cz 

 
• Koupím dřevo - palivo. Tel.: 721 300 355. 
 
• Letní zumba pokračuje. Alena Zdeňková zve v červenci na zumbu do  

sálu U Milušky každé pondělí v 19.00 hod. Přijďte si zatančit. 

Chumová Ludmila Vlkonice 92 let 

Klímová Božena  Rohanov 86 let 

Koubová Růžena Miřetice 82 let 

Hadrava Stanislav Rohanov 81 let 

Růžička Ladislav Vacov 75 let 

Pilný František Miřetice 70 let 

Spirit Jan Peckov 70 let 

Kůsová Růžena DD Kůsov 76 let 

Výtvarné úspěchy pod křídly ZUŠ Stachy 
 
 Ačkoli se výtvarný obor vyučuje na ZUŠ Stachy už od školního roku 
1995/1996, mohlo by se zdát, že v okolních vsích o něm nikdo nemá ani 
ponětí. Zapátráme-li po bydlišti žáků, je jich opravdu převážná většina pouze 
ze Stach a Zdíkova. Nicméně letos se k nám přidalo i několik prvních 
„vlaštovek“ z Vacovska a hned ta nejmladší slaví veliký výtvarný úspěch, 
dokonce v konkurenci dětí z celého kraje: šestiletá Terezka Hermannová 
z Benešovy Hory získala druhé místo v krajském kole soutěže Evropa ve 
škole. Gratulujeme! 

Za výtvarný obor  
MgA. Vendula Slepičková 



Stránka 10 

Ohlas našeho čtenáře na článek v minulém čísle: 

Vysvětlivka (zejména pro mladší čtenáře): 
NF - národní fronta - Ustanovení Národní fronty se datuje od moskevských porad v březnu 1945 
při jednání o Košickém vládním programu. Po únoru 1948 byla Národní fronta tzv. obrozena. ČSSD 
byla sloučena s KSČ, ostatní strany byly zbaveny své původní úlohy - staly se pouhými přisluhovači 
KSČ. Do Národní fronty byly začleněny všechny veřejně působící společenské organizace. Do 
voleb vstupovala tzv. Jednotná kandidátka Národní fronty - NF jmenovala do každého volebního 
obvodu jednoho svého kandidáta, kterého pak voliči ve volbách buď potvrdili, nebo nepotvrdili. 
Pouze kandidát NF se mohl ucházet o mandát v zastupitelských sborech na všech úrovních státního 
aparátu (rozdíl mezi správou a samosprávou neexistoval). NF ukončila činnost 7. února 1990.  

(http://cs.wikipedia.org) 


