Výročí v prosinci
6.12. kolem 345 – Zemřel svatý Mikuláš, katolický biskup proslulý štědrostí
k potřebným. Oslava jeho svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem.
Podle pověsti se dostal jistý muž do takových nesnází, že byl nucen prodat
vlastní dcery do nevěstince. Když se o tom Mikuláš dověděl, vhazoval po tři
noci do ložnice nešťastných dívek peníze, a umožnil tak jejich otci splatit
všechny dluhy. Tradice Mikulášské nadílky vznikla patrně v 10. století v
Německu. Ve 13. století se přesunula z 28. prosince na předvečer svátku
štědrého biskupa Mikuláše.
16.12.1851 – Karel Havlíček Borovský byl deportován do vyhnanství
v Brixenu.
10.12.1901 – U příležitosti výročí smrti švédského chemika a průmyslníka
Alfreda Nobela byla poprvé udělena jím založená Nobelova cena určená
tomu, „kdo se v uplynulém roce nejvíce zasloužil o prospěch lidstva“.
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20.12.1917 – Byla založena ČEKA, první sovětská tajná policie.
11.12.1946 – Byl založen Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci
(UNICEF).

PRANOSTIKA

19.12.1972 – Eugene Cernan, Ronald Evans a Harrison Schmitt se vrátili na
palubě Apolla 17 na Zemi. Od té doby nestanul na Měsíci žádný člověk.

Když na Mikuláše
prší, zima lidi
hodně zkruší.

8.12.1980 – John Lennon, bývalý člen skupiny The Beatles, byl smrtelně
postřelen Markem Davidem Chapmanem před svým newyorským bytem.

*****

31.12.1999 – Boris Jelcin, první ruský demokraticky zvolený prezident,
rezignoval a jmenoval Vladimira Putina úřadujícím prezidentem.

Na suchý prosinec
následuje suché
jaro.

26.12.2004 – Zemětřesení v Indickém oceánu vyvolalo vlnu tsunami, jež
zabila více než 200 000 lidí, hlavně v Indonésii.

*****

18.12.2011 – Zemřel československý a český prezident Václav Havel
(* 5. října 1936).
(http://cs.wikipedia.org)

Jaké je počasí na
svatou Barboru,
takové bude po celý
advent.
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Z obecního úřadu
Dne 6.11.2014 proběhlo ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce Vacov pr o
volební období 2014-2018.
Zasedání zahájil v 19.00 hodin dosavadní starosta. Přivítal zvolené kandidáty do zastupitelstva obce i
přítomné z řad veřejnosti. Dále uvedl, že ustavující zasedání řídí a předsedá mu do zvolení starosty
obvykle nejstarší člen nového zastupitelstva. Poté předal řízení zasedání Mgr. Stanislavu Mauricovi.
Ten konstatoval, že je přítomno všech 15 zvolených zastupitelů, tudíž zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Předsedající poté přednesl návrh programu jednání, k němuž nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla určena paní Jana Blatná.
Poté proběhla volba:
•
ověřovatelů zápisu - Ing. Zdeněk Novák a MVDr. František Roučka,
•
členů mandátové komise - Mgr. Pavlína Kopáčiková, Martin Moutelík, Mgr. Zdeněk Říha,
•
členů volební komise - Milan Pilný, Jan Šťastný, MUDr. Ivana Uhlířová,
•
členů návrhové komise - František Čtvrtník, Ing. Marie Roučková, Ing. Veronika Šťastná.
Následoval bod č. 4, kter ý se týkal zpr ávy mandátové komise. Tu př ednesl pan Mar tin
Moutelík. Byla konstatována fakta z komunálních voleb v obci Vacov. Dle čísel volebních stran
přečetl jména právoplatně zvolených kandidátů do ZO. Mandátová komise zjistila, že:
•
byly dodrženy všechny zákonné předpisy pro vypsání a provedení voleb,
•
v zákonné lhůtě nebyl podán návrh na určení neplatnosti voleb nebo hlasování,
•
všech 15 členů splnilo předpoklady pro volby do ZO a byli řádně zvoleni.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do ZO.
Po zprávě mandátové komise přečetla paní Jana Blatná text slibu dle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Předsedající vyzval jednotlivé členy zvolené do ZO ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisu archu v abecedním pořadí. Zastupitelé zároveň přijali osvědčení o zvolení.
Pod bodem č. 6 př edsedající sdělil, že dle § 99 odst. 2 zákona o obcích může být v našem
zastupitelstvu pouze pětičlenná rada obce. ZO vzalo informaci na vědomí. Předsedající dále navrhl,
aby hlasování o volbě starosty, místostarosty a ostatních 3 členů RO bylo veřejné a konalo se dle
abecedního pořadí příjmení. Zastupitelé přednesený návrh odsouhlasili.
Řízení volby orgánů se ujala volební komise a přednesla návrhy na jednotlivé funkce. Na funkci
uvolněného starosty byl navržen pouze jeden kandidát - Miroslav Roučka. K návr hu nebyly
vzneseny žádné připomínky. Následovalo hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1.
Mgr. Stanislav Mauric předal řízení zasedání nově zvolenému starostovi. Volební komise přednesla
návrh na funkci neuvolněného místostarosty. Byl navržen pouze jeden kandidát, a to pan František
Hůle. Hlasování o volbě neuvolněného místostarosty: pro 14, proti 0, zdržel se 1. Na funkci členů
rady obce byli navrženi 4 kandidáti - Miroslav Blahout, Mgr. Stanislav Mauric, Ing. Zdeněk Novák,
Ing. Marie Roučková. Hlasování poté proběhlo dle abecedního pořadí příjmení:
1.
Miroslav Blahout - pro 14, proti 0, zdržel se 1,
2.
Mgr. Stanislav Mauric - pro 14, proti 0, zdržel se 1
3.
Ing. Zdeněk Novák - pro 13, proti 0, zdržel se 2.
Rada obce v počtu 5 členů (včetně starosty a místostarosty) byla tímto zvolena.
Další bod se týkal jednacího ř ádu ZO. Star osta požádal zastupitele, aby pr ostudovali stávající
jednací řád a do 20.11.2014 předložili případné návrhy na změny či doplnění. Dále informoval o
povinnosti zastupitelstva zřídit kontrolní a finanční výbor. Předsedové musí být zvoleni z členů
zastupitelstva. Zastupitelé poté odhlasovali zřízení 3 členného kontrolního a finančního výboru.
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V bodě 8 přednesl starosta návrh hrubých měsíčních odměn za
práci v or gánech obce. Př i jejich stanovení nebyly zdaleka využity
horní hranice, které umožňuje zákon. Odměny byly navrženy takto:
místostarosta 4.000,- Kč, člen rady 1.000,- Kč, předseda výboru 200,Kč, předseda stavební komise 1.300,- Kč, člen stavební komise 300,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 300,- Kč. Hlasování: pro 15,
proti 0, zdržel se 0.
V bodě různé poděkoval pan Jan Šťastný za odevzdané hlasy
kandidátce Nezávislí a TOP 09.
Dále následoval krátký projev starosty. Úvodem všem
poblahopřál ke zvolení do zastupitelstva a jmenovitě přivítal nové členky
ZO. Jako lídr kandidátky za ODS poděkoval voličům za nemalé
množství odevzdaných hlasů, jak všem kandidátům, tak i jemu
samotnému. Volební program poté shrnul do jedné věty, a to „Usilovat o
vše, co bude prospěšné naší obci a jejím občanům“. Mimo jiné též
poznamenal, že nejefektivněji vydané peníze jsou na povinnou
spoluúčast k finančním prostředkům získaným z jiných zdrojů. V tomto
trendu je nutno i nadále pokračovat.
Závěrem popřál zastupitelům pevné zdraví a hodně elánu do
nadcházející práce.
Usnesení z tohoto zasedání bylo zastupiteli jednomyslně schváleno.
Miroslav Roučka, starosta obce

Obec Vacov zve na tradiční

MIKULÁŠSKOU POUŤ
v neděli 7.12.2014
9 - 12 hodin
9 - 13 hodin
10.00 hodin

11.30 hodin
14.00 hodin

Prodejní výstava r učních výr obků na OÚ V acov.
Výstava dr obného zvíř ectva v budově Z O ČSCH.
Dudácká kapela na nám ěstí.
Staročeská kuchyně v Hostinci u sv. Jána.
Zvěřinové hody v R estauraci u M ilušk y.
Poutní mše svatá v k ostele sv. M ik uláše,
celebrovat bude P. Jan Mikeš.
Setkání harmonikářů v obecním sále.
Stánkový prodej - občerstvení.

•

•
•
•
•

30.11.2014 Rozsvícení
vánočního stromu a
dětské divadlo
30.11.2014 Výroba
adventních věnců
6.12.2014 Beseda
Motorsport Voldřich
7.12.2014 Mikulášská
pouť
7.12.2014 Setkání
harmonikářů

8. setkání seniorů
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Vítání občánků
V neděli 19.října 2014 dopoledne jsme na OÚ Vacov slavnostně přivítali nové občánky:
Vanesu Procházkovou z J avor níka ,Jana Šťastného z Miř etic, Jana Ruprechta Jelínka z Čábuz,
Emu Němečkovou, Petra Škopka, Tomáše Macha a Annu Barboru Mauricovou z Vlkonic, Sofii
Chumovou z Benešovy Hory, Petra Kadečku, Charlottu Pahoreckou a Anežku Mašláňovou z
Přečína. Jiří Schelinger a Antonín Ptáček ze Žára se bohužel nemohli zúčastnit.
Šikovné děti z mateřské a základní školy předvedly rodičům, prarodičům i přítomným hostům půvabné
kulturní vystoupení a po krátkém projevu p. starosty M. Roučky, se rodiče podepsali do pamětní knihy.
Na závěr obdrželi finanční příspěvek, tradiční dřevěnou hračku od sponzora a maminky květinu.
Přejeme miminkům pohodový život !

Jana Blatná

Ze školy
Halloweenská noc v základní škole
Na pátek 31. října 2014 devátá třída připravila pro druháky, třeťáky a čtvrťáky netradiční večer
plný zážitků a překvapení. Star ší žáci se vr átili do školy už v pět hodin odpoledne, aby dokončili
závěrečné přípravy, mladší se sešli o hodinu později. Poté, co si
odnesli osobní věci do tříd, odebrali se do interaktivní učebny, kde
zhlédli halloweenská videa. Pak nadešel okamžik, na který všichni
netrpělivě čekali, strašidelná stezka odvahy. Ti odvážnější vyrazili
do temných školních chodeb sami, někteří si dodávali odvahu
v menších skupinkách. Stezka končila před malou tělocvičnou, kde
se každý podepsal na pamětní listinu. Nakonec zavítala mezi děti i
deváťácká halloweenská strašidla. Po chvilce se všichni oblékli a
vydali s rozsvícenými lampiony na večerní cestu Vacovem. Po
návratu do školy se konala ještě krátká diskotéka, na které se
roztančila celá tělocvična. Pak se děti rozdělily do svých tříd a připravovaly se na spaní.
Ráno po společném úklidu se děti vrátily ke svým rodičům a jistě po zbytek víkendu vyprávěly
nevšední zážitky z páteční noci.
Mgr. Lenka Špejzlová

Stránka 5

Číslo 11, 24. listopadu 2014

Nová pobočka ZUŠ Vimperk
Od září školního roku 2014/2015 začala ZUŠ Vimperk vyučovat na nové pobočce ve Vacově.
Výuka probíhá v budově místní základní školy. Největší zájem měly děti o hru na zobcovou flétnu (11
žáků) a klavír (3 žáci). Jeden žák si vybral hru na bicí nástroje, ty se však zatím na pobočce nevyučují,
a tak musí jezdit na hodiny do Vimperka. Kromě hraní na hudební nástroj musí všichni navštěvovat
hodiny hudební teorie, což je hudební přípravka pro prvňáčky a hudební nauka pro děti od druhé třídy.
Všechny hodiny hudební teorie probíhají ve Vacově, kde máme díky vedení místní základní školy
k dispozici interaktivní tabuli, kterou při těchto hodinách hojně využíváme.
Do nové pobočky chodí také děti z mateřské školy Vacov
(7 žáků), které navštěvují tzv.
hudební přípravku I. Ty zatím nehrají na žádný hudební nástroj, ale formou hry se seznamují s notami,
písničkami a hudebním prostředím. Doufám, že se dětem výuka hudby líbí a rodiče ocení, že nemusí
jejich děti za hudebním vzděláním z Vacova dojíždět. Do budoucna počítáme i s rozšířením nabídky
výuky dalších hudebních nástrojů.
Dne 10.12.2014 v 17.00 hod. nás čeká pr vní veř ejné mini vystoupení, kde si všichni mohou
poslechnout, co se děti od září v základní umělecké škole naučily.
Mgr. Petra Vališová,
vedoucí pobočky ZUŠ Vimperk ve Vacově

Malí hasiči
Děti z hasičského kroužku mají za sebou úspěšnou soutěžní sezónu. Za jejich snahu, výsledky a
reprezentaci sboru na ně čekala odměna v podobě výletu, který byl tematický a zároveň zábavný.
O tom, jak si výlet užily, napsala za všechny děti Lenka Nováková:
Náš výlet začal v sobotu 8. listopadu odpoledne ve Vacově na autobusovém nádraží, kde na nás
čekala naše vedoucí paní Makasová s panem Molitorem a náš řidič zapůjčeného autobusu od vacovské
pekárny, pan Makas. Na autobusovém nádraží se nás sešlo asi 16. Nastoupili jsme do autobusu a mohli
jsme konečně vyrazit do Českých Budějovic. Po cestě jsme si povídali a těšili se na hasičskou stanici
jihočeských profesionálních hasičů a do hopsária. Když jsme dorazili k hasičům, tak jsme nejdříve šli
do garáží, kde nám ukázal jeden z hasičů hasičská auta a potom s jedním vyjel ven a ukázal nám jeho
vybavení a jak to v autě vypadá. V autě byla motorová pila, hadice, různé nářadí na vyprošťování osob
a také sekery a lopaty. Potom nás pán vzal do garáže, kde jsou auta, co nejvíce vyjíždí k různým
událostem. Ukázal nám i tyč, po které se sjíždí, když hasiči pospíchají k požáru. Pak jsme všichni
nasedli do jednoho výjezdového auta zn. Scania a svezli nás po areálu. Potom nás vzal do místnosti,
kde nám ukazoval dýchací přístroje a obleky. Dostali jsme se také do místnosti, kde probíhá výcvik
hasičů v podobných situacích, jako to může být u požáru. Zde jsme si mohli vyzkoušet projít touto
místností. Když jsme si vše prohlédli, naše cesta vedla do hasičské posilovny, kde byl nekonečný
žebřík a běhací pás, oba dva jsme si mohli vyzkoušet. Pak jsme šli na centrálu, kde sedí operátorky a
operátoři a přijímají hovory linky 112 o požárech a poté vyšlou zásahovou jednotku na přesné místo.
Zrovna když jsme tam byli, tak volala nějaká paní o pomoc, a my jsme viděli, jak vše probíhá na živo.
Poté se s námi hasič, který nás provázel, rozloučil, a my jsme pokračovali do hopsária. V hopsáriu
jsme si mohli hrát na různých atrakcích, jako třeba na žraloku, jezdit na šlapacích autíčkách po
dopravním hřišti, lézt po podmořské stěně, skákat na trampolínách a vyzkoušet i prolézačky a
klouzačky. Celý výlet se nám moc líbil, jak na hasičské stanici, tak i v hopsáriu.
Děkujeme naší vedoucí, paní Makasové a panu Molitorovi a našemu panu řidiči, že nás na tento výlet
vzali.
Lenka Nováková, 4. třída
S dětmi jsem strávila hezké odpoledne, a to, že se jim výlet líbil, mně udělalo velkou radost.
Fotky z výletu i z naší činnosti je možno vidět na stránkách: http://picasaweb.google.com/sdh.vacov.
Teď nás čeká zimní0 odpočinkové období, hasičská vánoční besídka a schůzky, při kterých si
pohrajeme, zasportujeme a na jaře zase hurá na hasičskou dráhu.
Dana Makasová
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Pozvánky na akce:

Z knihovny
Obec Vacov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vacov
zvou na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

Nové knihy
Roslund&Hellström
Box 21
M. Formanová
Nevěra po americku
Jo Nesbo
Přízrak
Eva Urbaníková
Stalo se mi všechno
J.D.Robb
Odplata tě nemine
Patrick Taylor
Doktore, tak na zdraví!
Rachel Russellová
Deník Mimoňky
Jiří Havel
Malované čtení (velká
písmena)

a veselou pohádku
JAK SE ČERTI ŽENILI.
Obecní sál Vacov, 30.11.2014 v 16.30 hod.,
vstupné 50,- Kč.
Po skončení pohádky společně v 17.30 hod. rozsvítíme vánoční strom.
*****
VOLDŘICH MOTORSPORT
zve všechny příznivce automobilového sportu na
II. besedu s promítáním záběrů
z letošní úspěšné rallyové sezony Jakuba Voldřicha,
v sobotu 6.12.2014 od 19.00 hod v obecním sále ve Vacově.

*****
ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov srdečně zvou na
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
V pátek 12.12.2014 od 14.30 hod. na náměstí ve Vacově.
Těšit se můžete také na VÁNOČNÍ JARMARK.
*****

Číslo 11, 24. listopadu 2014
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Společenská kronika
V měsíci říjnu 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto
občanům:

Tel.: 388 431 270
E-mail:
knihovna@vacov.cz

Houdková Vlasta

Přečín

91 let

Machová Věruška

Miřetice

91 let

Vlček Leopold

Benešova Hora

89 let

Škopková Věra

Vlkonice

87 let

Hadravová Růžena

Čábuze

85 let

Špalková Karla

Žár

82 let

Albrechtová Jiřina

Javorník

81 let

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

Menšík Jan

Přečín

80 let

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.

Švecová Olga

Vlkonice

75 let

Horká Anna

Vlkonice

70 let

Kříž Stanislav

Nespice

70 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, v prodejně
Jednota a Obuv Patera.

Neprodejné.
Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Věra Česánková.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Poděkování
všem kdo se přišli rozloučit dne 24.10.2014 do domu smutku a
do Chrámu páně ve Vacově s naší maminkou, babičkou a
prababičkou
paní Miladou Laznovou z Rohanova.
zarmoucená rodina

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail:
projekty.kinkorova@gmail.com

•

Pronajmu byt 2+1, Vlkonice č. 84 od 1.11.2014. Tel.: 608 840 574.

•

Koupím el. kytary, zn. Resonet, Neoton, J olana. Stav ner ozhoduje. Dohoda jistá.
Přijedu. Tel.: 777 770 167.

•

Nabízím zednické a obkladačské práce, popř . dr obné r ekonstr ukce. Tel.: 607 869 863.

•

Prodej adventních věnců a svícnů každou adventní sobotu od 8.30 do 11.00 hodin a na
Mikulášskou pouť na náměstí ve Vacově, proti řeznictví u Švehlů. Těšíme se na Vaši návštěvu
- www.zahrada-floristika.cz

•

Pronajmu nový byt 2+k.k., volný ihned. Tel.: 606 552 961.

•

Pronajmu byt 1+k.k., 50 m² ve Vlkonicích č. 134. Tel.: 777 285 841.
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Chovatelův dvorek
V listopadu, z minulého příspěvku slíbené, krátké pokračování na téma Šumavanky.
Bylo již zmíněno, že na „dotvoření“ plemene Šumavanky se stále velmi intenzivně
chovatelsky pracuje. Chovatelé, kteří se tímto plemenem zabývají, jsou někteří
sdruženi ve specializovaných skupinách, tzv. klubech. Existuje Klub chovatelů
Šumavanek, který se odštěpil od Klubu chovatelů českých slepic. Klub organizuje,
většinou jednou za rok, speciální výstavu zaměřenou pouze na toto plemeno. Na
takové výstavě je dobře k vidění kam se vývoj plemene ubírá a čemu je do budoucna dobré věnovat
pozornost. Samozřejmostí je sledování a kontrola nepříbuznosti chovných kohoutů a selekce
nežádoucích plemenných znaků. Je ovšem rovněž celá řada chovatelů mimo tyto kluby a mnohdy je
přidání „čerstvé“ krve z chovů těchto chovatelů velkým přínosem.
Na prezentačních pouťových výstavách naší organizace jsou šumavanky již pravidelně
představovány a těší se zasloužené pozornosti. Tím se dostáváme k pozvání všech návštěvníků
tradiční Mikulášské pouti k návštěvě naší „chovatelny“ a k prohlídce výstavy drobného zvířectva,
kterou naši chovatelé v případě příznivých klimatických podmínek, stejně jako v uplynulých letech,
uspořádají. Rádi se setkáme se všemi zájemci o chovatelství a zcela jistě si společně pěkně užijeme
klidnou předvánoční pohodu. Těšíme se na shledanou.
Jaroslav Kubát

Soutěžní sezóna dětských družstev SDH Vacov
V letošním roce reprezentovaly vacovský sbor čtyři soutěžní týmy, dva v kategorii mladší
a dva v kategorii starší. Mladším dětem se věnuje Dana Makasová, trenérem starších je Michal
Roučka. Soutěžní sezóna pr o nás začala v dubnu, kdy jsme se připravovali na okrskovou soutěž.
V měsíci červnu odstartovala šumavská hasičská liga dětí, do které bylo v letošním roce započteno 6
soutěží. 7.6.2014 jsme se zúčastnili soutěže v Žihobcích,
dále následovala soutěž v Budilově, noční v Benešově
Hoře, Dolanech, Dřešíně a finálové kolo v Dolanech.
Mezi naše největší úspěchy patří: 2. místo mladších a 2.
místo starších v Budilově, 2. místo mladších v Dolanech,
1. místo mladších a 3. místo starších v Dřešíně, 3. místo
starších v dolanském finále. B tým mladších byl před
dolanským finále na 1. místě v celkovém hodnocení ligy.
Výsledný čas dokončeného útoku by stačil na 2. místo
a potvrdil by tak i celkové 1. místo v lize. Bohužel po
vytažení savice z vody spadl koš a náš útok byl dle
pravidel neplatný. Se staršími dětmi jsme se zúčastnili
ještě dvou pohárových soutěží, byla to soutěž v Bohumilicích, kde jsme obsadili 3. místo
a v Radhosticích 1. místo.
Slavnostní vyhlášení 20 nejlepších týmů ligy se uskutečnilo u nás v obecním sále, kde bylo pro
soutěžící připraveno po oficiálním programu spoustu her a diskotéka. V celkovém hodnocení kategorie
mladších se Vacov B umístil na 3. místě a Vacov A na 7. místě. V kategorii starších obsadil
Vacov A čtvrté místo a Vacov B deváté. V požárním útoku ročníku 2014 šumavské hasičské ligy
změřilo své síly 40 soutěžních týmů z Prachaticka, Klatovska, Strakonicka a Českokrumlovska.
Za všechny soutěžní týmy našeho sboru děkuji Josefu Škopkovi ml. za zapůjčení vlastního
soukromého pozemku, který nám slouží jako tréninková dráha. Jménem Rady šumavské hasičské ligy
dětí děkuji i obci Vacov za nemalý finanční příspěvek na občerstvení dětí při slavnostním vyhlášení.
Michal Roučka

