Výročí v říjnu

Číslo 10
29. října 2013
Uvnitř tohoto vydání:

tentokráte věnujeme stálému přispěvateli Vacovského zpravodaje a
obdivovateli našeho kraje panu Zdeňku Janíkovi, který se 7.10.2013 dožil
krásných 90 let.
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Sraz po 60 letech
OAG Vimperk
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CO SI MYSLÍ
boty
To je ale život,
pořád se do nás někdo obouvá
EKG
Maluji od srdce podle pravdy
gilotina
Ať žije revoluce!
houpačka
Já vím, kyvadlo je přesnější,
ale se mnou je více legrace
jazyk
Dokud jsem za zuby, neublížím
krabice
Když na to přijde, dá se žít dobře
i bez kraba
míč
Za svoje úspěchy vděčím
kopancům

palec
Kolik já už určil svou polohou
osudů lidí
skříň
Nenechávejte ve mně své
milence dlouho,
kostlivce nemám ráda
světlo
Mě hned tak někdo na světě
nepředběhne, leda stín
telefon
Když do mě mluví žena,
poznávám, co je věčnost
zvon
Mám srdce na pravém místě
zřícenina
Už dávno jsem přestala věřit v
nedobytnost

Zdeněk Janík (1923) původním povoláním profesor na gymnáziu, později
novinář, který v letech 1969-89 nesměl pro zákaz tyto profese vykonávat a
živil se jako korektor v tiskárně. Jeho verše a fejetony byly přeloženy do
polštiny, němčiny, angličtiny a francouzštiny. Je členem Penklubu a
Umělecké besedy.

Upozornění
Řidičské průkazy
vydané od 1.1.2001
do 30.4.2004 jsou
jejich držitelé
povinni vyměnit do
31.12.2013.
Rozhodující pro
výměnu je datum
vydání řidičského
průkazu, nikoliv
jeho typ!
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Z obecního úřadu
Dne 26.9.2013 proběhlo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním období.
Přítomno bylo 13 z 15 řádně zvolených zastupitelů.
Informace z jednání Zastupitelstva obce Vacov:
•
V bodě 3 starosta předložil návrh Vnitřní směrnice obce Vacov č. 2/2013. Tato
směrnice upravuje evidenci veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Směrnice nahrazuje vnitřní směrnici č. 1/2007. Mění se zejména
finanční limity zakázek malého rozsahu, o kterých může rozhodovat rada obce nebo
zastupitelstvo obce. Přílohou č. 1 této směrnice jsou informace Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Jedná se o výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách v
postižených oblastech.
•
Starosta dále předložil ke schválení novou zpracovanou zřizovací listinu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Vacov. Jejím schválením se zrušila stávající zřizovací listina z
roku 2002 včetně všech dodatků.
•
Nejpodstatnější bod zasedání se týkal Územního plánu obce Vacov. Stavební technik
předložil konečný návrh ÚP a návrh Usnesení k ÚP Vacov. Tento územní plán nabyde
účinnosti v průběhu měsíce listopadu 2013. K nahlédnutí bude na OÚ ve Vacově u
stavebního technika. K údajům bude umožněn i dálkový přístup na stránkách obce
Vacov.
•
V bodě různé starosta informoval zastupitele o současných aktivitách obecního úřadu
a aktuálních záležitostech:
- výsledku dílčího přezkumu hospodaření
- dopisu ženského lékaře MUDr. Milana Weingarta (podrobněji níže)
- průběhu realizace akcí, na které se podařilo získat dotace. Úspěšnost byla vysoká,
nemalá je však i povinná finanční spoluúčast obce. V případě potřeby bude nutno řešit
dočasným úvěrem.
Návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelé jednomyslně schválili.
Další informace:
•
Dokončena byla obnova a rozšíření kanalizačního řadu ve Vlkonicích, vyúsťujícího
na stávající ČOV pod Vlkonicemi. Všichni občané, kteří mají domy v dosahu tohoto
kanalizačního řadu využili možnosti napojení na ČOV.
•
Dokončeno bylo odbahnění návesního rybníčku v Rohanově. Pan M. Rychtář
provádí v současné době úpravu přelivu.
•
Provedeno bylo zateplení pláště budovy MŠ včetně stropu technického podlaží.
Poděkovat bych chtěl při této příležitosti personálu MŠ za bezproblémové zvládnutí
provozu v mimořádných podmínkách (při stavebních činnostech) a stejně tak za
provedený úklid prostor po ukončení prací.
•
V obci probíhá obnova křížků a pomníků.
•
Firma Swietelsky stavební s.r.o. zahájí komplexní rekonstrukci mostu v Podvítovčí.
Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 730.000,- Kč.
•
Jak již bylo uvedeno, ženský lékař MUDr. Milan Weingart zaslal starostovi a
zastupitelům dopis, ve kterém oznamuje ukončení praxe ženského lékaře ve Vacově
k 31.12.2013. Důvodem je dle sdělení přechod lékařského sdružení na nový právní
subjekt MEDI DUO s.r.o., ale zejména pak velmi malý zájem žen o tuto službu ve
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Vacově. Skutečností je, že pan doktor po dokončení rekonstrukce
budovy zdravotního střediska měl maximální snahu o poskytování
co nejlepší péče. Ordinaci vybavil potřebnými přístroji a na dobré
úrovni byla i spolupráce s vedením obce. Je určitě škoda, že po
mnoha letech tuto činnost ve Vacově ukončuje. Za léta, která zde
působil, bych mu chtěl velmi poděkovat.
Miroslav Roučka, starosta obce

Vítání občánků
Nedělní dopoledne 13.10.2013 patřilo na OÚ ve Vacově
miminkům. Mezi občany Vacova jich bylo přivítáno hned osm Jindřich Srb, Veronika Hadravová, Natálie Šturmová, Daniel
Špalek, Barbora Chumová, Denis Horsák, Michael Roučka
a Michal Jakubík. Obřady doplnily kulturním vystoupením děti ze
ZŠ a MŠ Vacov.
Noví občánci Vacova obdrželi od starosty obce pěkný
finanční dar a tradiční hračku z Mivy Vacov a maminky květinu.

3.11. setkání seniorů
9.11. Martinské
posvícení na Javorníku
9.11. Hubertská zábava
ve Vacově
15.11. divadelní
vystoupení ve Vacově
1.12. rozsvícení
vánočního stromu a
dětské divadlo
14.12. Koncert Leony
Machálkové
Zřízení určená k
prodeji je možné si
prohlédnout 1.11.2013
od 8-12.00 hod. na
OÚ Vacov.
•
Soustruh
•
Minirypadlo
•
Valník
•
Hasičský žebřík
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Pan Zdeněk Janík

s básníkem a
překladatelem, panem
Václavem Daňkem,
místopředsedou
Umělecké besedy Praha

Literární podvečer
Ve čtvrtek 10. října pořádala Umělecká beseda a České
centrum Mezinárodního Penklubu literární podvečer na počest 90.
narozenin básníka a fejetonisty, báječného člověka, Zdeňka
Janíka. Téměř celou první řadu obsadili gratulanti ze Šumavy,
mezi kterými jsem byla i já. V nabitém sále pražského Klementina
četl autor společně s paní Hanou Kofránkovou básně, fejetony
a mikrobajky z nově vydaného výboru Zpáteční lístek, který za
finanční podpory jeho syna Petra vydalo nakladatelství ARSCI
Praha.
Celý podvečer jsme byli svědky nejen toho, že věk je jen číslo
a že každý je tak starý, jak si dovolí, ale také že Zdeněk Janík má
obrovskou řadu přátel a obdivovatelů ve všech generacích. A tak
doufám, že přeji za všechny nejen jubilantovi, ale i nám, aby
mu zdraví vydrželo a mohli jsme se vídat nejen v Praze, ale
hlavně na jeho milované Šumavě.
Hana Daňhová

Pasování druháčků na čtenáře

s paní Janou Seifertovou
- Plichtovou, dcerou
básníka Jaroslava Seiferta

se starostou Vacova
panem Miroslavem
Roučkou

První říjnovou středu přišli do obecní knihovny druháčci,
které paní knihovnice slavnostně pasovala na čtenáře. Po přivítání
v zasedací místnosti společně přednesli básničku Čtenář, každý
přečetl malý úryvek ze své knihy.
Po slibu, který dali paní knihovnici, dostal každý svůj první
čtenářský průkaz do knihovny, záložku do knížky a knížku Kvak a
Žbluňk jsou kamarádi, kterou jsme již ve škole společně přečetli a
moc se nám líbila. Pasování malí čtenáři odemkli pak
knihovnu vyrobenými klíči z papíru, prohlédli si knihovnu a
půjčili si svoji první knížku. Přejme novým čtenářům hodně
radosti při čtení knih.
Na další fotografie z pasování se můžete podívat na
stránkách školy www.zsvacov.cz a obecní knihovny
www.knihovna.vacov.cz.
Mgr. Pavlína Kopáčiková

Číslo 10, 29. října 2013
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Ze školy:
Vážení čtenáři Vacovského zpravodaje,
opět nám začal školní rok. Přivítali jsme nové prvňáčky, kteří mají před sebou devět let
školních starostí i radostí. To žáky deváté třídy, kteří v tomto školním roce končí základní školní
docházku, čekají nyní spíše starosti. Čeká je rozhodování, kam půjdou po ukončení základní
školy. Rozhodování to nebude jistě lehké a u spousty z nich ovlivní jejich budoucí život. Proto
je potřeba řídit se heslem „dvakrát měř a jednou řež“. Samozřejmě jim všichni přejeme, aby
měli při výběru šťastnou ruku.
Během velkých prázdnin jsme ve škole a školce
nezaháleli. Škola má nově vybílené chodby a schodiště,
zrestaurovalo se zábradlí. Všechny dveře a zárubně prošly
opravou. Dveře byly osazeny novými štítky, klikami
a jmenovkami. Pořídily se nové žákovské stavitelné stolky
a židle. Úpravou prošla také sborovna 2. stupně a ředitelna.
Již dříve byla do každé třídy zakoupena nová učitelská
katedra.
Veliká změna proběhla ve školce. Jistě jste si všimli, že
školka má zcela novou venkovní „tvář“. Obci Vacov se
podařilo sehnat dotaci na zateplení školky a v rekordním čase, aniž by se významně narušil její
chod, se povedlo budovu zateplit. To jistě přinese nemalé úspory v rozpočtu školy. Ty se pak
mohou uplatnit v jiných činnostech.
Velikou změnou prochází také naše tělocvična. Zub času na ní rok co rok zanechával
výrazné stopy, a proto se vedení obce Vacov rozhodlo „s tím
něco udělat“. A povedlo se to náramně. Tělocvična má nové
zateplení s krásnou fasádou. Další práce pokračovaly a
pokračují uvnitř. Vybudovalo se nové vytápění tělocvičny a
nyní se pokládá nová podlahová krytina. Práce jdou pomalu
do finiše a všichni se již těšíme, až si novou tělocvičnu
vyzkoušíme. Velkou část peněz na rekonstrukci tělocvičny
získala obec opět z dotace a zbytek dodala ze svého rozpočtu,
za což patří obci obrovský dík.
Dále se ZŠ Vacov v několika posledních měsících podařilo uspět hned ve třech projektech.
Prvním úspěšným projektem je Grantový projekt Jihočeského kraje na podporu dopravy dětí
na dětská dopravní hřiště. Děti ze ZŠ Vacov se díky tomuto projektu dostanou na jaře 2014 na
dětské dopravní hřiště. Více o tomto projektu najdete na www.zsvacov.cz v záložce O škole –
Projekty – Podpora dopravní výchovy.
Druhým úspěšným projektem je projekt s názvem Krok za krokem k moderní výuce. Jedná se
o grantový projekt Jihočeského kraje v rámci globálního grantu OPVK. Škole se podařilo uspět
se svou žádostí a získala 1 489 829 Kč na realizaci projektu. Více o tomto projektu najdete na
www.zsvacov.cz v záložce O škole – Projekty – Krok za krokem k moderní výuce.
Ze stejného grantového programu je i třetí úspěšný projekt s názvem Šance pro venkovské
školy II. Do tohoto projektu je škola zapojena jako partner. Žadatel projektu je organizace
Chance in nature. Škola jako partner by na realizaci aktivit projektu měla získat 462 983 Kč.
Více o tomto projektu najdete opět na www.zsvacov.cz v záložce O škole – Projekty – Šance
pro venkovské školy II.
ředitel školy Mgr. Josef Mráz

Stránka 6

Kurz práce na počítači
Základní škola Vacov nabízí vzdělávací kurz z oblasti IT
technologií. Kurz je určen pro ty, kteří by si rádi osvojili, případně
rozšířili svoje teoretické i praktické znalosti z oblasti počítačů a
výpočetní techniky. Kurz bude probíhat v ICT učebně základní
školy, která je vybavena dostatečným počtem kvalitních počítačů a
datovým projektorem. Díky tomu bude vše názorné a jednodušší.
Náplň kurzu:
•
základní pojmy počítačů (hardware, software, složení
PC, operační systém)
•
ovládání PC (práce s Windows, práce se soubory a složkami, kopírování,
přesouvání, mazání, úprava prostředí, nastavení, tisk ...)
•
internet (síť, internetové prohlížeče, vyhledávání informací, email, odkazy)
•
MS Word (panely nástrojů, formátování písma a odstavce, pokročilé funkce,
odkazy, záhlaví zápatí, sloupce, tabulátory, obsah)
•
MS Powerpoint (tvorba prezentací, práce se snímkem, tvorba přechodů a
animací, nastavení prezentace)
•
MS Excel (tvorba chytrých tabulek, práce s tabulkou, formát buňky, vzorce a
funkce, grafy)
•
multimédia (přehrávání audio a video souborů, práce s fotoaparátem a
videokamerou, úprava obrazu, zvuku a videa)
Kurz bude otevřen v závislosti na počtu zájemců.
Kurz bude probíhat 1x týdně. Předpokládaná cena jedné vyučovací hodiny (60 min.) je 100 Kč.
Den konání: každý čtvrtek v odpol. hodinách (záleží na domluvě – začátek 16:00 až 18:00).
Přihlásit se můžete osobně v ředitelně školy, telefonicky na čísle 605 170 860 nebo emailem:
admin@zsvacov.cz.

Soví voliéry
Ve čtvrtek 26. září se vydala 4. a 5. třída ZŠ Vacov na krátký výlet. Vycestovala nedaleko
na Šumavu do Borové Lady. Správa NP a CHKO Šumava tam vybudovala průchozí soví
voliéry. Děti zde mohly pozorovat mimořádně vzácné sovy v přirozeném přírodním prostředí
bývalého lomečku. Poučné informace zhlédly děti v expozici, která je umístěna u vstupu do
voliér. Velmi zajímavé byly i konkrétní příběhy o životě jednotlivých sov, které nám vyprávěl
pan Janči. První výlet v novém školním roce se vydařil.

Mgr. Eva Štěpánková

Číslo 10, 29. října 2013
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Německý a anglický jazyk
aneb nebojme se cizích jazyků
Němčina/Angličtina pro falešné začátečníky – Nikdy není pozdě začít...!
Kurz je určen pro ty, kteří mají velmi základní znalosti německého/anglického
jazyka. Zájemci se mohou přihlásit do této úrovně, i když mají velice malou slovní zásobu
(např. číslovky, dny v týdnu, základní pozdravy a jiné jednoduché zdvořilostní fráze,
základní slovesa a podstatná jména...). V této jazykové úrovni jsou od základů znovu
vysvětlována základní gramatická pravidla, upevňována a rozšiřována o další gramatické
jevy a slovní zásobu. Kurz je vhodný pro ty, kteří navštěvovali loňský rok Němčinu/
Angličtinu pro začátečníky.
Úroveň: A1 – A2
V kurzu si osvojíte základní gramatiku, fráze a slovíčka. Naučíte se rozumět výrazům
každodenního života, klást otázky při konverzaci na běžné téma, popsat místa a lidi, které
znáte, a v neposlední řadě se naučíte psát i stručný text. Tohle všechno využijete nejenom na
svých cestách do zahraničí.
Po absolvování kurzu dokážete představit sebe i ostatní, dokážete si objednat jídlo,
pití v restauraci, zeptat se na cestu atd. a nebudete mít strach komunikovat v cizím jazyce.
Němčina/Angličtina pro pokročilé – Je dobré umět víc...!
Kurz je určen pro ty, kteří se již studiem německého/anglického jazyka zabývali, ale
chtěli by umět víc a své znalosti zdokonalit.
Úroveň: A2 – B1
V kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu, prohloubíte své vědomosti z gramatiky,
naučíte se komunikovat v každodenních situacích, které vyžadují bezprostřední výměnu
informací v běžných záležitostech. Dále se naučíte popsat události, zkušenosti a své budoucí
plány.
Po absolvování kurzu dokážete mluvit o věcech a záležitostech, které Vás baví/
nebaví, budete rozumět srozumitelnému projevu na známé téma, dokážete se domluvit
v obchodě, v bance, na poště a v zahraničí se již nebudete cítit jako cizinec. Také se budete
schopni zapojit do rozhovoru na každodenní témata, poradíte si s většinou situací, které
nastávají při cestování nebo na dovolené.
Některá témata, kterými se kurz bude zabývat, se budou opakovat jako v kurzu pro
začátečníky, ale budou dále rozvíjena na vyšší úroveň a budou připojena i témata nová.
V kurzech jde především o příjemně strávený čas a o vzájemnou komunikaci, při které se
nejen pobavíte, ale zároveň se i něco naučíte a zdokonalíte ve světových jazycích, kterými
mluví několik set milionů lidí. V každém kurzu se také budete seznamovat se zajímavostmi
a krásami německy/anglicky mluvících zemí.
Kurzy budou otevřeny v závislosti na počtu přihlášených zájemců.
Kurzy budou probíhat 1 hodinu (60 minut) 1x týdně. Předpokládaná cena 100,- Kč/hod.
Den a čas konání: každé pondělí v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn).
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese: fridrichova@zsvacov.cz nebo na tel.:
775 123 506. Vždy uveďte jméno a název kurzu, o který máte zájem. (Např. Nováková Jana
– Němčina pro začátečníky nebo Nováková Jana – Angličtina pro začátečníky atd.)
Mgr. Lenka Fridrichová
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Nové knihy
Pötzsch, Oliver
Katova dcera
Katova dcera a černý
mnich
Lobel, Arnold
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
James, E. L
Padesát odstínů svobody
Kohout, Pavel
Tango mortale
Zábrana, Jan
Povídky
Hůlová, Petra
Čechy, země zaslíbená
Kryl, Karel
Země Lhostejnost
Schulz, Milan
Hledání zatraceného času, aneb, Co jsem nezapomněl
Pro děti
Braunová, Petra
Rošťák Oliver
Petiška, Eduard
Anička malířka
Krolupperová, Daniela
Zítra v ZOO. Makej, makaku!
Špaček, Ladislav
Dědečku, vyprávěj
Kratochvíl, Miloš
Pes nám spadla

Pozvánky na akce:
Obec Vacov zve všechny seniory na
7. SETKÁNÍ SENIORŮ
s malým pohoštěním
v neděli 3.11.2013 od 14 hodin v obecním sále.
Hudební a kulturní doprovod.
Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ Vacov
Pavla Valtová 388 431 270,
Jana Blatná 388 431 180.
*****
*****
Myslivecké sdružení Podhájí Vacov srdečně zve na tradiční
Obec HUBERTSKOU
Vacov zve všechny
seniory na
ZÁBAVU
6. SETKÁNÍ
SENIORŮ
v sobotu 9.11.2013
od 20.00
hod. v obecním sále
s malým
Vstupné
100,-pohoštěním
Kč, hraje Concept.
v neděli 11.11.2012
od
14
hodin
v obecním sále.
Bohatá zvěřinová
tombola
Hudební
doprovod
TRIO ORION.
Předprodej
vstupenek
od 4.11.2013
v obuvi u Paterů.
Dopravu možno objednat telefonicky na OÚ Vacov
Pavla Valtová
388 431 270,
*****
Jana Blatná 388 431 180.
SDH Javorník srdečně zve na
*****POSVÍCENÍ
MARTINSKÉ
v sobotu 9.11.2013 od 20 hodin v hotelu Krásná Vyhlídka.
Vstupné 100 Kč, hraje Fernet.
TradičníPřipravujeme:
předtančení. Bohatá tombola.
Obec Vacov
srdečně
zve na
vánoční
koncert
Hotel
Krásná
Vyhlídka
srdečně
zve na
Filipové
Martinské husí hodyLenky
v sobotu
9.11.2013 a v neděli 10.11.213.
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.
Dřešínský divadelní spolek
Vás zve na duchařskou komedii
VESELÉ UMŘENINY
v pátek 15.11.2013 od 19.00 hod.
Vstupné 50,-.
Předprodej v obuvi u Paterů od 3.11.2013.
*****
Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov zvou na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
a
POHÁDKU ZAPOMENUTÝ ČERT.
Obecní sál Vacov, 1.12.2012 v 16.30 hodin, vstupné 50,- Kč.
Předprodej od 11.11.2013 v obecní knihovně.
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Číslo 10, 29. října 2013
Tel: 388 431 270

Společenská kronika
V měsíci září 2013 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

E-mail:
knihovna@vacov.cz

Tyrnerová Milada

Miřetice

92 let

Pavlík Václav

Miřetice

90 let

Němec Josef

Rohanov

81 let

elektronickou verzi naleznete na:
http://www.vacov.cz/
Distribuce:
prostřednictvím list. zásilky Českou poštou do všech domácností
obce. Pro návštěvníky Vacova
část nákladu na poště a v prodejně potravin Jednoty.

Gruberová Marie

Vlkonice

80 let

Vychází každý měsíc, příspěvky
se přijímají do 10. dne v měsíci.

Naušová Věra

Žár

80 let

Fanfule Jan

Javorník

75 let

Chum Václav

DD Kůsov

74 let

Procházka Petr

Javorník

70 let

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.
Neprodejné.
Redakční rada: Pavla Valtová,
J.Blatná, Mgr. V. Česánková.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit
příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Obec Vacov
srdečně zve na vánoční koncert
Leony Machálkové
v sobotu 14.12.2013 ve 20.00 hodin obecní sál Vacov.
Vstupné 300,- Kč.
Předprodej od 11.11.2013 v knihovně.
Rezervace možná v knihovně,
Pavla Valtová tel. 388 431 270.

Inzerce
•

•
•
•

Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a stav. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel. 606 405 146,
e-mail: projekty.kinkorová@gmail.com
Pronajmu garsoniéru ve Vacově. Volná ihned. Tel.: 606 552 961.
Koupím brambory. Tel.: 721 300 355.
Pronajmu byt 3+1, zařízený, ve Vacově. Tel.: 777 580 062.
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Setkání po 60 letech
V sobotu 7. září 2013 se uskutečnilo již deváté setkání spolužáků, kteří ukončili školní
docházku do zdejší, tehdy měšťanské školy. Setkání proběhlo po 60 letech. Část žáků pak
pokračovala v tzv. Jednotném učebním kurzu s ukončením v roce 1954.
Setkání se zúčastnilo celkem 26 spolužáků. Přítomny byly též dvě učitelky p. L. Chumová a J. Kramlová. Celý průběh akce zajistil opět Pepa Vachel ze Lhoty nad
Rohanovem.
Po zahajovacím přípitku a vzdání pocty 32 zemřelým spolužákům přečetl p. Vachel
několik pozdravných dopisů od nepřítomných. Srazu se poprvé zúčastnila i p. Obsádková žijící
na Moravě, na níž se podařilo po 60ti letech zjistit adresu. Dalším prvoúčastníkem byl i pan
Václav Bouda, který trvale žije v Holandsku.
Poděkování patří též panu Uhlířovi, který nás vyfotografoval a v průběhu večera hned
obrázky předal. Když nám zdraví dovolí a paní Hadravová s panem Chumem vše zorganizují,
sejdeme se zase za dva roky.
Stanislav Venclík

Co čeká žáky Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
v novém školním roce
V tomto školním roce v samotném vyučovacím procesu budeme klást velký důraz na
výuku cizích jazyků. Na některé hodiny, především konverzací z anglického a německého
jazyka ve vyšších ročnících, budeme zvát rodilé mluvčí, k čemuž chceme využít také
partnerství s Gymnáziem ve Waldkirchenu. V předmětech dějepis, zeměpis a biologie se
daleko více zaměříme na poznávání samotného Vimperka a jeho okolí. Budeme k tomu
využívat nabídek NP Šumava a muzea. Zapojíme se do projektu Pamět národa, v jehož rámci
oslovíme vimperské pamětníky.
Chceme žákům, zejména obchodní akademie, daleko více ukázat propojení teoretických
znalostí v ekonomických předmětech s praxí. K tomu využijeme odborných praxí ve firmách a
besed s odborníky se zaměřením na bankovnictví, účetnictví, daňové poradenství,
personalistiku, obchod či logistiku.
Poskytneme žákům naší školy nad rámec vlastního vyučování aktivity, které rozšíří jejich
společenské povědomí a nabídnou větší kulturní a sportovní vyžití. Kromě tradičních
sportovních kurzů (lyžařského pro první ročníky a sekundu, sportovního v Chorvatsku pro třetí
ročníky) a exkurzně vzdělávacího týdne (druhé ročníky) připravujeme v dubnu zájezd do
Anglie. Pod hlavičkou Asociace školských sportovních klubů (AŠSK) nabídneme
v odpoledních hodinách možnost zdokonalit se v basketbalu, volejbalu, florbalu nebo ve
sportovním lezení. Zájemci o zpěv mohou navštěvovat pěvecký soubor Canto.
Budeme chtít, aby žáci školy na vlastní oči poznali některé naše úspěšné absolventy. Na
tento rok předpokládáme besedu s Ivetou Toušlovou, televizní moderátorkou a dramaturgyní,
a Jeronýmem Klimešem, známým psychologem.
Zájemce o studium na středních školách od příštího školního roku čekají přijímací
zkoušky. Nejen o jejich průběhu a hodnocení, ale i o všech dalších záležitostech, které žáky a
jejich rodiče budou zajímat, poskytneme rádi informace na Dni otevřených dveří, který bude
naše škola pořádat v pátek 8. 1istopadu 2013 od 13:00 hodin.
Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

