MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 4/2009

Zdarma do kaž dé rodiny
Duben 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

• schválila výroční zprávu T echnických služeb Dačice
s.r.o. za rok 2008 a rozpočet této organizace na rok
2009; hospodářským výsledkem byl zisk ve výši
34.553,21 Kč
• schválila výroční zprávu Městských lesů Dačice s.r.o.
za rok 2008; hospodářským výsledkem byl zisk ve
výši 7.236,99 Kč
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na výběr zpracovatele projektových žádostí do ROP NUT S II
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR na odbahnění rybníka Sládek
• schválila uzavření smlouvy s Agrostavingem, spol.
s r.o. na akci vybudování kanalizace a vodovodu
v části Kapetovy ulice za 1.258.250,-- Kč
• doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti
o grant z Grantového programu na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

na svém 16. zase dání konaném 31. 3. 2009 mimo jiné:
• schválilo dohodu o narovnání a kupní smlouvy mezi
Městem Dačice a Nemocnicí Dačice p. o. na straně
jedné a PP Hospitals s.r.o. na straně druhé
• schválilo rozpočtové opatření č. 4/2009 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 8.566,08 tis. Kč,
schodek rozpočtu 8.566,08 tis. Kč s tím, že schodek
bude pokryt finančními prostředky z minulých let

RADA MĚSTA
na své 66. schůzi konané 1. 4. 2009 mimo jiné :
• schválila zápisy do kroniky města Dačice a zápisy do
kronik místních částí Borek, Bílkov, Hradišťko, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2009 v těchto objemech: příjmy 1.669,93 tis. Kč, výdaje 235,20 tis. Kč,
přebytek 1.434,73 tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity starosty města SDH Dačice ve výši Kč 4.000,-- na tradiční pálení čarodějnic
• schválila vyúčtování příspěvku na hrazení ztrát vzniklých při provozu kina v roce 2008
• schválila věnování propagačních materiálů města
ZUŠ Dačice pro účastníky krajského kola soutěže
hráčů na dechové nástroje
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s.r.o. na opravu rampy školní jídelny
v ulici B. Němcové
na své 67. schůzi konané 8. 4. 2009 mimo jiné :
• schválila oznámení záměru pronajmout budovy a pozemky v areálu nemocnice v Dačicích
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Odpočinková zóna Nivy v Dačicích“
na své 68. schůzi konané 15. 4. 2009 mimo jiné:
• schválila návrh odboru kultury a cestovního ruchu na
rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové zóny a Městské památkové
rezervace na rok 2009
• vydala souhlas s přijetím věcného daru pro MŠ Dačice, a to herních prvků na zahradu MŠ v ulici Za Lávkami v celkové hodnotě Kč 11.830,-- od firmy Dohnal MPM s.r.o. Dačice
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2009 v těchto objemech: příjmy 122,96 tis. Kč, výdaje 122,96 tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity starosty města ve výši Kč
3.000,-- na pátý ročník střelecké soutěže družstev
v brokovém víceboji

DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ
VÝSTAVA 09: HORN.RAABS.TELČ
18. dubna až 1. listopadu
Dolnorakouská zemská výstava 2009 se ponese ve
znamení společné historie Česka a Rakouska, zvláště se
zaměří na sousední regiony z obou stran hranice. Podnětem k uspořádání první přeshraniční výstavy je snaha
připomenout pád „železné opony“, ke kterému došlo
před 20 lety.
Dějiny Čechů a Rakušanů se osudově prolínají.
V minulosti žily oba národy bok po boku, jindy stály na
opačných stranách barikády a následky těchto historických událostí ovlivnily i naši současnost. Výstava je připravována společně českými a rakouskými odborníky
a pořadatelé jsou vedeni snahou přispět ke vzájemnému
porozumění mezi sousedy. Dolnorakouská zemská výstava 2009 je také impulzem k setkávání Čechů a Rakušanů
během doprovodných kulturních, sportovních a společenských akcí.
Místa konání výstavy: Horn: Kunsthaus (Dům umění), Raabs: Lindenhof (Farský dvorec), Telč: vybrané
prostory zámku, galerie Hasičský dům, radnice
Kyvadlová doprava: čtvrtek až neděle, několikrát
denně: Horn - Raabs - Telč (jízdní řád zveřejněn na internetových stránkách výstavy)
Informace: www.dolnorakouska-vystava.cz, e-mail:
info@dolnorakouska-vystava.cz, tel.: +420 561 110 824

RegionRenesanceTour 15. - 17. května 2009
Odjezd 15. 5. 09 v 10:30 h z nám. Zachariáš e z Hradce 2.

T elč - Raabs - Horn - Eggenbur g.
Inform ace na: www.tel csko. cz, tel.: 567 223 235
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Plán jarní ohniskové deratizace
Od 4. 5. do 8. 6. 2009 bude na území našeho města
probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná fima DDD, s.r.o. Třebíč. V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny kromě jiného i plochy
veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami
myšovitých hlodavců. Upozorňujeme proto občany na
zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství
dle vyhlášky o veřejném pořádku města Dačic č. 1/2006.
Časový harmonogram byl stanoven takto:
I. etapa: 4. 5. – 8. 5. 2009
Průmyslová čtvrť, Učňovská, Dělnická, T ř. 9. května, U Stadionu, K Nádraží, Husova, Bezručova, Otakara
Březiny, Tyršova, Na Vyhlídce, Družstevní.
II. etapa: 11. 5. – 15. 5. 2009
Červený vrch, Vyderská, Severní, Polní, Větrná,
Mládežnická, Jižní, Máchova, Boženy Němcové, Karla
Čapka, Dlouhá, Antonína Dvořáka, Hradecká, Na Sádkách, Na Jordánku, Na Peráčku, Červenkova, Strachovského.
III. e tapa: 18. 5. – 22. 5. 2009
Na Příkopech, V Kaštanech, Mikšíčkova, Soukenická, Luční, Antonínská, U Valchy, ČOV
IV. e tapa: 25. 5. – 29. 5. 2009
Náměstí Republiky, Komenského, Jiráskova, Sokolská, Bratrská, Cukrovarnická, Pantočkova, Školní, Göthova, Vlašská, Soustružnická, Krajířova, Na Rybníčku,
Neulingerova, Palackého náměstí, Masarykova, Pivovarská, Za Lávkami, Švabinského, Bedřicha Smetany, Vápovská, Svatopluka Čecha, Kapetova, Berky z Dubé,
Jemnická, Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky,
Zahradní, Svobodova.
V případě špatných klimatických podmínek mohou
být termíny změněny.
Věra Smetanová, odbor správy majetku

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

vynucené překládky kabelů NN a položeny chráničky pro
budoucí metropolitní síť. Tyto práce provádí pro generálního dodavatele místní firma SET O, spol. s r.o. pod
vedením Ing. Martina Antoňů.
Generální dodavatel - Stavby silnic a železnic, a.s.,
které od 1. 4. 2009 nesou nový název EUROVIA CS,
a.s., provádí v prvním úseku ulice Červený vrch montáže
drenážního systému, hutnění podkladů a zakládání podkladních vrstev pro rozšíření komunikace. Současně jsou
zajišťovány vjezdy do přilehlých nemovitostí. V druhém
úseku ulice Červený vrch zahájili bourací práce na demontážích obrubníků a dlažeb a navazují zemními pracemi na skrývkách zeminy. Tyto práce jsou podle harmonogramu v mírném zpoždění, které bude podle vyjádření
hlavního stavbyvedoucího p. Provázka v brzké době
smazáno.

Na závěr bych chtěl požádat obyvatele rekonstruovaných ulic o trpělivost a pochopení při různých omezeních, které tato technicky poměrně složitá stavba přináší.
Zdeněk Sedláček, odbor správy majetku

Krajská ve te rinární správa
pro Jihočeský kraj
Nařízení č. 2/2009
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

Místní komunikace
sídliště Červený vrch v Dačicích

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/02.00222
Zpráva z realizace stavby.
Na sídlišti probíhají stavební práce v ulici Červený
vrch a částečně v ulicích Vyderská a Červený vrch I.
V prvním úseku ulice Červený vrch (od křižovatky
s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Červený vrch I –
dolní spojnice) jsou dokončeny překládky telefonních kabelů, jsou položeny kabely nového veřejného osvětlení
a osazeny nové stožáry se svítidly. Dále jsou dokončeny

nařizuje mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření
nebezpečné nákazy
- varroázy včel
Toto nařízení je přístupné veřejnosti na elektronické
úřední desce KVS pro Jč kraj na web. stránkách Státní
veterinární správy České republiky: www.svscr.cz
Uzávěrka příštího čísla bulle tinu: 15. kvě tna 2009

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník M ěÚ. Číslo 4/2009. Ročník čtrnáctý. 12 čísel ročně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisků. Předs eda redak ční rady: Ing. Karel
Macků, tajem ník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dači ce, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dači ce I. Telefon: 384 401 211. Fax:
384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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Vítání občánků
Dne 21. března přivítal starosta Rudolf Hájek v obřadní
síni Městského úřadu za spoluúčasti dětí z mateřské školky
v ulici Bratrská nové občánky města: Nelu Musilovou,
Elišku Růžičkovou, Štěpána Hájka, Radku Kolmanovou,
Artura Martina Hofmanna a Amálii Mátlovou.
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žádosti o vydání paměťových karet a vedení jejich agendy
výhradně elektronickou podporou. Pro veřejnost to znamená, že veškeré informace nutné pro rozhodnutí o platnosti a oprávněnosti žádostí jsou přímo dostupné v aplikaci
a odpadá proces odesílání žádostí písemnou formou ke
kontrole. Nový systém umožňuje i automatické ověření,
zda žadatel není držitelem jiné paměťové karty vydané
jiným vydavatelem pomocí služby T ACHONET . T ato
služba také umožňuje prověření platnosti vydaných paměťových karet i dalších držitelů, kteří nežádají o vydání
nové paměťové karty. Pro žadatele o paměťovou kartu se
při podání žádosti nic nemění. Na úřadu vyplní žádost
s přiloženou fotografií, podepíší před pracovníkem přepážky tuto žádost a dále zaplatí správní poplatek 700,- Kč.
Předkládají se ke kontrole OP a ŘP. Paměťová karta bude
vydána do 15 dnů.
Odbor dopravy pracoviště digitálních tachografů se těší
na Vaši návštěvu. Případné dotazy na tel.: 384 401 259.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Oznámení o výluce provozu pracovišť
cestovních dokladů a evidence vozidel
Ve dnech 4. – 7. 5. 2009 bude v souvislosti s rozsáhlými změnami v informačním systému správních evidencí
probíhat celostátní odstávka systému. V důsledku odstávky nebude možno na MěÚ v Dačicích, stejně jako na všech
pracovištích v republice, nabírat nové žádosti o cestovní
pasy s biometrickými prvky ani předávat vyhotovené pasy
žadatelům. T ato výluka se týká i veškeré agendy evidence
vozidel na odboru dopravy.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
Zrušení povinnosti od 1. 4. 2009 vybavovat nezletilé
osoby při cestách do Chorvatska ově řeným písemným souhlasem zákonných zástupců.
Dnem 1. dubna 2009 nabývá účinnosti novela chorvatského
cizineckého zákona, která mj. ruší povinnost nezletilých osob
překračujících chorvatskou státní hranici bez doprovodu rodiče nebo jiného zákonného zástupce předložit na hraničním
přechodu ověřený písemný souhlas zákonného zástupce s cestou nezletilého. Nadále tedy již není potřebné používat zvláštní formulář zaved ený v létě loňského roku.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
odbor rodiny a dávkových systémů.

Paměťové karty řidiče
Dnem 14. 4. 2009 byla dokončena elektronická podpora pro vydávání paměťových karet řidiče.
Na odboru dopravy MěÚ Dačice byl dne 14. 4. 2009
dokončen přechod na plnou elektronickou podporu vydávání paměťových karet systému digitální tachograf pro
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Nová aplikace
a vybavení byla úspěšně nainstalována ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a bylo dokončeno vyškolení odpovědných pracovníků. Od tohoto okamžiku zpracovává úřad

Zpráva z bytového odboru za rok 2008
Bytový odbor k 1. 1. 2008 spravoval celkem 273 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech
2 byty ve 2 domech. Z uvedených stavů bylo prodáno 17
bytů, v průběhu roku 2008 nebyl zakoupen ani postaven
žádný bytový dům ani byt.
Ve správě bytového odboru MěÚ Dačice je k 31. 12.
2008 celkem 256 jednotek ve 30 domech, z toho v místních
částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav:
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Celkem město
místní části
Dolní Němčice
Bílkov
Celkem místní
části

11 domů
5 domů
1 dům
5 domů
6 domů
28 domů

129 bytů
15 bytů
1 byt
36 bytů
73 bytů
254 bytů

1 dům
1 dům
2 domy

1 byt
1 byt
2 byty

Martina Bénová, vedoucí bytového odboru
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Českomoravská myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice a Město Dačice
pořádají

V. ročník Střele cké soutěže družste v v brokovém
více boji pod záštitou starosty města Dačice
Střelnice Dačice - Zahrádecký les
sobota dne 9. kvě tna 2009 od 8:00 h
Střelecké soutěže s e může zúčastnit neomezený počet tříčlenných družstev. Cena položky pro tří členné družstvo členů
ČMMJ je 900,- Kč.
Zaslání přihlášky do 1. 5. na adresu: Jaroslav Coufal, Komenského
190/V, 380 01 Dačice

Pohádky z jižních Čech a Šumavy
aneb vyprávění kapra Jakuba
Pod tímto názvem se skrývá
nová kniha pohádek od autorky
Báry Stlukové a známého kreslíře
Jaroslava Kerlese. Kapr Jakub,
který se stal maskotem Pohádkového království a jehož kmotrem je pohádkový král Zdeněk
Troška, dětem vypráví v padesáti
krátkých pohádkách příběhy z jižních Čech. Děti si zde mohou přečíst příběh O dačické kostce cukru,
O leknínech a staviteli ve Slavonicích, O Bílé paní a sladké
kaši a řadu dalších. Knihu prodává Infocentrum Dačice,
Palackého nám. 1.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Zápisy do kronik za rok 2008
Tradiční čtení zápisů do kronik města
Dačice a místních částí se uskutečnilo na
schůzi rady dne 1. 4. 2009. Stejně jako
v předcházejících letech, i letos budeme
ve zpravodaji postupně otiskovat ukázky
z těchto zápisů. Práce kronikáře je nikdy
nekončící zaznamenávání života obce, aby i po letech a desetiletích měli naši potomci možnost seznámit se s tím, co
se v naší době dělo, čím která obec žila, co budovala, jaký
v ní byl spolkový život, jak se bavila apod. Jako první
přetiskujeme ukázku zápisu z Bílkova a Chlumce.
Z kronik vybírá Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a CR
Bílkov - kronikářka paní Vladimíra Kamišová
Kultura - Hned na Nový rok se parta nadšenců vydala
na nedaleký vrchol kopce Bába. Pro zmrzlíky se vařil grog
a svařené víno. Dostavili se i někteří obyvatelé z Hříšice
a Jersic.
Na kulturním životě Bílkova mají největší podíl dobrovolní hasiči. Jejich 1. uspořádanou akcí byl 2. ročník masopustního průvodu masek. Konal se sice až po ukončení masopustu již v postním období, ale to nic neubralo na jeho
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veselí. Sraz byl v dopoledních hodinách. Za doprovodu
muziky se masky vydaly na pouť vesnicí. Místní obyvatelé
se nedali zahanbit jako v minulém roce, kdy chodil průvod
poprvé, a na jejich příchod se řádně připravili. Někteří si
postavili před svůj dům i obslužné stolečky s posilujícími
štamprličkami ohnivých vod a menším občerstvením. Masky, které nezvládly nápor posilňujících nápojů, postupně
během cesty odpadaly a průvod nedošly do konce…
Z výdělků masopustních kasiček byla uspořádaná na
podzim zábava v horní hospodě U Pavla. Odměnou pro
všechny bylo pečené prasátko s pivkem. Pro dětskou část
obce byl uspořádán karneval. Děti s nadšením předváděly
své masky, tancovaly a soutěžily.
Na velikonoce malí i velcí hrkači vyrazili na Zelený
čtvrtek, aby nahradili hlas zvonů, které odlétly do Říma.
Ale jak už to bývá zvykem, bílkovským zvonům se odletět
nechtělo a vyzváněly neustále od čtvrtka do soboty, kdy se
měly vrátit. Počasí bylo chladné a větrné, avšak malé hrkače neodradilo a poctivě hrkali.
30. dubna se konalo tradiční pálení čarodějnic. Počasí
sice ukázalo svojí špatnou stranu, naštěstí neodradilo nadšení dětí od opékání vuřtů, pobíhání kolem ohně a upalování čarodějnice. Před zapálením ohně skupina dospělých postavila májku. Dobrovolníci ji následovně celou noc
hlídali před nepovolanými vetřelci, aby nedošlo k jejímu
pokácení. Hlídači byli poctiví a ke skácení májky nedošlo.
Na dětský den 1. června bylo krásné slunečné počasí.
Měl velkou účast i přesto, že v Dačicích se konal také dětský den - pohádkový les, v zámeckém parku. Jednotlivá
stanoviště zavedla děti, které plnily úkoly, do života starověku. Mohly si vyrobit středověkou pochoutku pro chudé
děti. Uhnětly z vody a mouky kuličku, napichovaly ji na
dřevěný klacek, usušily na sluníčku a potom opekly na
ohni. Dále si zkusily výrobky z hlíny, střelbu a další. Nejvíce děti zaujal kovář, kde zkusily svojí sílu na kovářské
kovadlině a šermířská skupina PÁNI Z HRADCE. Šermíři
předvedli středověký souboj udatných rytířů a potulných
lapků. Dětští diváci téměř bez dechu sledovali souboj, kdo
vyhraje. Ale jak už to bývá, zlo bylo potlačeno a udatní
rytíři vyhráli. Po představení si děti mohly obléci drátěnou
košili, prohlédnout meče a vyzkoušet, jaké je být rytířem
dávných časů. Obrovským překvapením byl skákací hrad.
Zde mohly děti skákat až do svých posledních sil, než se
vyčerpaly. Večer patřil dospělým poté, co se unavené, ale
spokojené dětské dušičky uložily do postýlek a usnuly blaženým spánkem.
Léto patřilo sportovcům. Na místním hřišti byl uspořádán 2. turnaj ve fotbalu. Utkalo se několik mužských
družstev, která hrála s velkým nasazením za podpory svých
fanoušků.
5. prosince každé malé dítě očekává s napětím Mikuláše, a zda přijde s doprovodem čertů nebo se čerti zapomenou v pekle, a jestli mikulášská nadílka přinese něco
sladkého či jen brambory s uhlím. V Bílkově se Mikuláš
dostavil do horní hospody U Pavla i s početným doprovodem čertů, kteří nezapomněli na malé hříšníky. Některé
děti se vystrašily, protože si uvědomily, že přece jenom
někdy zazlobí a ouška neposlouchají. Musely překonat
strach z čertů a Mikuláši zazpívat písničku nebo přednést
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básničku. I větší děti si stále se zájmem chodily pro balíček
a přednesly např. Máchův Máj.
Na závěr roku se konal turnaj v Člověče, nezlob se. T ato hra stále neztrácí zájem malých hráčů a účast byla veliká. Během soutěže vládlo obrovské napětí a nervozita.
Všichni malí hráči se chovali sportovně. Své prohry nesli
hrdinsky, i když potají malilinká slzička ukápla.
O vánočních svátcích byli obyvatelé Bílkova pozváni
od spolku hasičů do dačické kuželny.
Kulturní život v Bílkově je poměrně bohatý a má vždy
dobrou odezvu na všechny uspořádané akce.
Chlume c - kronikářka paní Drahomíra Janáková
Veřejný život v obci:
Tříkrálovská sbírka - Uskutečnila se 6. ledna. Trojici
mladých koledníků tvořili: Matěj Pykal, Michaela Popelínská a T ereza Králíková, kteří vybrali opět vyšší částku 5 997 Kč. V Dačicích a okolí bylo vybráno 198 651 Kč.
T ento výtěžek bude rozhodnutím tříkrálovské komise rozdělen na projekty a střediska Oblastní charity Jihlava.
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Zkáza kříže u Kohoutka - 1. březen se stal osudným
kamennému kříži u Kohoutka stojícího u křižovatky
k jemnické silnici, kdy větrná smršť Ema přinesla kříži
úplnou zkázu. Celý pozpátku padl a rozlomil se na několik
kusů. Zbyl z něho jen kamenný podstavec. Povinnost udržovat kříž v dobrém stavu převzala již dávno obec Chlumec. Proto lze jen vyslovit přání, že i tento kříž se symbolem galského kohouta se dočká náročné opravy.
Dětské hřiště podle EU - Kvůli přísným normám EU
bylo nařízeno odstranění čtyřsedadlového kolotoče a dvou
houpaček zhotovených do dětského koutku v roce 2001
dvěma otci ke Dni dětí. V dubnu toto vše nahradily Technické služby Dačice houpačkovou sestavou a skluzavkou
s pískovištěm v celkové hodnotě 44 696 korun.
Jarní brigáda - Na jaře se konala brigáda hrabání listí
a vyřezání křoví kolem cesty ke hřbitovu.
Oprava vozovky - Koncem dubna byl proveden firmou
Reacom nový potah vozovky směrem k Mihalům a od č. 1
na rozcestí ke hřbitovu v hodnotě 239 000 korun.
Pivní slavnosti - 5. července za krásného letního počasí
pořádal SDH premiéru 1. ročníku pivních slavností. Dopolední program obstarali nohejbalisté,
odpoledne zavoněla grilovaná kuřátka a klobásky. Návštěvníci si mohli
vybrat z deseti různých druhů piva.
Pro děti byly připraveny u hřiště soutěže. Celé odpoledne provázela hudba, večer byla taneční zábava. Celá
akce se velmi zdařila.
Oprava božích muk - Před vesnicí poblíž obecní váhy u rybníčka
stojí kamenná boží muka. Postupné
zvyšování okolního terénu úplně
schovalo jeho hranolový sokl. Až fotografie z 50. let ukazuje, jak původně vypadala. V měsíci srpnu se
dočkala důstojné opravy. Stavební
huť Slavonice provedla vyzvednutí
na úroveň současného terénu, dala
nový základ kamene, vyčistila, vyspárovala a vytmelila. Vrcholový železný křížek byl osazen a kaplici dán
nový rám s okénkem. Na tehdy zcela
zakrytém hranolovém soklu je letopočet 1815 - jako poděkování ukončení napoleonských válek. Oprava si
vyžádala 31 000 Kč.

OPEN DAČICE
TOUR 2009
Cyklistický závod handi capov aný ch
sportovců a vložený závod
příchozí ch
Start: sobota 30. 5. 2009 v 9:00 h,
klášter Kostelní Vydří
Silniční okruh:
Kostelní Vydří - Řeči ce - Mysl etice
- Prostřední Vydří - Kost elní Vyd ří
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Krajský úřad - Jihočeský kraj
na návrh Všeobe cné z dravotní pojišťovny
vyhlašuje výbě rové řízení

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 3/09 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
odboru životního prostředí,
ochrana přírody a krajiny
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 10. 6. 2009
Požadavky:
• středoškolské vzdělání a prokázání odborné či
vědecké činnosti na úseku ochrany přírody, nebo
vysokoškolské vzdělání - přírodní vědy
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: znalost anglického jazyka
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
• u středoškolského vzdělání prokázání odborné či
vědecké činnosti na úseku ochrany přírody
Ústní pohovor:
součástí případného ústního pohovoru bude ověření
znalosti základních druhů, zvláště chráněných druhů,
rostlin a živočichů vyskytujících se ve správním obvodu
ORP Dačice a znalosti dřevin (poznávačka)
Druh práce:
výkon státní správy na odboru životního prostředí,
úsek - ochrana přírody a krajiny (zákon 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny)
Místo výkonu práce : správní území městského úřadu
s rozšířenou působností
Zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců n ebude uzavřena pracovní smlouva.

na poskytování a úhradu ambulantní
zdravotní péče - diabetologie, chirurgie
a vnitřní lékařství pro spádové území
Dačice a okolí
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti doručené na adresu: Krajský úřad - Jihočeský kraj,
odbor sociálních vě cí a z dravotnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

termín podávání žádostí do 15. 5. 2009
Nabídky musí obsahovat doklad o oprávnění poskytovat
zdravotní péči v příslušných oborech (registrace nestátního zdravotnického zařízení)
Doplňující informace :
Město Dačice nabízí byty. V místě mateřská škola, základní škola, gymnázium, střední odborné školství.
Všestranné sportovní vyžití. Rozvinutá zájmová mimoškolní činnost. Krásné a zdravé životní prostředí.
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AKTUALITY
ü Dům dě tí a mládeže zve všechny na vystoupení
kroužku mažoretek, které se bude konat v pátek 8. 5.
ve 13:30 h v přírodním divadle v zámeckém parku.
Děvčata doprovodí Městský dechový orchestr.
ü Věž Dačice : otevřeno 1. 5., 2. 5., 8. 5. a 9. 5.
ü Větrání v Lidé řovicích s pohledem do Rakouska - neděle 10. května. Srdečně zveme všechny zájemce do
kostela sv. Linharta v Lidéřovicích. Od 14:30 h začne
další větrání kostela a varhan, které však bude tentokrát trochu netradičně zaměřeno. Slovem i filmovými
záběry bude představen opevněný kostel v rakouském
Kleinzwettlu. Je to kostel, který se v mnohém podobá
lidéřovickému kostelu. K poslechu, ke zpívání i k podívání však bude ještě ledacos dalšího. Na větrání se
budou tentokrát aktivně podílet studenti a učitelé Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola v Praze –
Letňanech.
ü Dačice v TV - Vysílání pořadu Zrcadlo Vašeho kraje tentokrát z Dačic se uskuteční na T V Prima - regionální vysílání ve stře du 6. 5. a 20. 5. od 17:40 h.

POMOC V PÉČI O VAŠE NEMOCNÉ
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice
• poradenství
• půjčovna pomůcek
• mo žnost hospitalizace:
nepřetržitá lék ařská péče, jednolůžkové pokoje s přistýlkou
pro blízkou osobu, příjemné prostředí a rodinná atmosféra,
poctivá ošetřovatelská péče o t ěžce nemocné, neomezené
návštěvy 7 dní v týdnu a 24 h denně, finanční dostupnost pro
všechny
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perníčky, malovaná keramika, jarní výzdoba. T isíc návštěvníků prošlo za odpoledne jarní výstavu, nakoupili si
drobné dárky a doplňky
a zhlédli i řadu ukázek zdobení kraslic, pletení košíků
z proutí, pomlázek, pletení
z pedigu, malování keramiky, paličkování aj. Největší
úspěch mělo malování kraslic, které předváděla paní Hana
Kulíková z Dačic. Stále měla koho zaučovat a hlavně děti
to náramně bavilo. Pan František Závodský z Dačic zase
měl velkou trpělivost při pletení pomlázek a stále tvrdí, že
větší zájem mají o pomlázky kupodivu děvčata než kluci.
Netradiční techniku zdobení kraslic předváděla paní Irena
Tomková ze Zbyšic – zdobila děrovaná vajíčka. Paní Jitka
Vavrušková z Dačic zase vajíčka
drátkovala. Na nádvoří zámku
obdivovali malí i velcí v ohrádce
kozu s týden starými kůzlátky,
krásným symbolem nového života na jaře. Zvířátka přivezl z biofarmy Moudrý z nedalekého
Velkého Pěčína pan Martin Šenigl. K prodeji měl i řadu bioproduktů a nechyběla ani
ochutnávka kozího mléka. Na jarmark přijeli kolegové
s ukázkou speciálních tkaných koberců, z partnerského
města Dačic, rakouského Gross-Sieghartsu.
S malou přeháňkou přálo dačickému jarmarku počasí,
které vylákalo i k nedělní procházce do přilehlého zámeckého parku.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Vítání ptačího zpěvu 2009
Ukliďme svět
Mateřská škola Za Lávkami 273/III,
Dačice a Občanské sdružení „Lávky“
pořádají akci jarního úklidu. Děti s učitelkami se do této akce zapojí úklidem
okolí mateřské školy a ve vybraných
lokalitách. Akce se uskuteční do konce
května ve spolupráci světové organizace Clean up the
world a dalších institucí. Rodiny s dětmi se mohou připojit k této akci úklidem okolí svého domova. Děti donesou
fotografii do naší MŠ. Vytvoříme z nich fotogalerii,
kterou vystavíme. Na děti čekají drobné odměny. S dotazy
se obraťte na paní Janouškovou, která tuto akci zaštiťuje,
telefon 721 673 415, od 7 - 12 hod.

III. Velikonoční jarmark v Dačicích
přádalo v neděli 5. dubna Městské muzeum a galerie
Dačice v prostorách zámeckého nádvoří a ve výstavních
sálech muzea. Kraslice všeho druhu, pomlázky, hrkačky,

T aké letos se s Vámi rádi uvidíme na Vítání ptačího
zpěvu (International Dawn Chorus
Day), a to 1. kvě tna v Toužíně u Dačic
a 2. května v Te lči.
Projdeme se společně po okolí,
seznámíme Vás s našimi nejběžnějšími druhy ptáků
a jejich řečí. Pokud patříte k již tradičním návštěvníkům
této akce, vězte, že letos se můžete těšit na ukázku
kroužkování ptáků na obou akcích. Dalekohledy a dobrou náladu určitě nenechávejte doma v poličce.
Akci pořádá ZO ČSOP Vysočina. Případné informace: Hana Uhlíková, tel. 776 363 491, uhlikova@fld.czu.cz
Program:
1. 5. 2009 Toužín
7:00 h
sraz u loděnice v T oužíně
7:00 h - 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků, povídání o nich, ukázka kroužkování)
2. 5. 2009 Te lč
7:00 h
sraz u Záchranné stanice volně žijících
živočichů T elč
7:00 h - 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků, povídání o nich, ukázka kroužkování)
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AUTOŠKOL A NO S EK Da čice
učebna - ul. Krajířova 15 - areál podnikatelského centra
Jaromír Nosek, Furchova 373, 588 56 Telč, Telefon: 567 223
888, mobil 603 236 669, e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

Přihlášky do kurzů vždy v pondělí
(14:00 - 16:00 h)
www.autoskolanosek.cz - kompletní info, testy k procvičení
školení splátkově, výukové CD, sobotní výuka

Informace z Městské knihovny
Škola naruby
Městská knihovna ve spolupráci s
prvním a druhým ročníkem ZŠ Komenského a Mateřskou školou v Dačicích
zahajuje projekt ŠKOLA NARUBY, který bude trvat až do listopadu 2009. Jeho smyslem je podpořit čtení rodičů dě tem s tím, že děti čtení mamince
ne bo tátovi, babičce ne bo dě dovi oznámkují, případně
namalují obrázek. Pro děti je čtení především zpočátku
namáhavá a složitá činnost, a pokud obtíže tohoto učení
nepřekonají, nikdy nebudou číst rády a s porozuměním.
Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
Obracím se proto na rodiče s prosbou, aby to zkusili, číst
svým dětem 2krát až 5krát týdně a ukázali jim tak cestu
do světa fantazie a poznání. Podrobné informace a žákovské knížky obdrží všichni zájemci ve škole a školce
v Bratrské ulici a v knihovně. V červnu a na sklonku roku
se sejdeme a všechno probereme nad novými nebo oblíbenými knížkami začínajících čtenářů.
Zvukové knihy
Knihovna získala z Min. kultury ČR grant na zahájení
nákupu zvukových knih pro zrakově postižené spoluobčany. Obracíme se proto na veřejnost, pokud znáte
někoho po operaci očí nebo někoho zdravotně postiženého, jemuž by tento kontakt s mluvenou knížkou usnadnil život nebo pomohl zmírnit třeba samotu nebo dlouhé
chvíle, dejte nám vědět. Zvukové knížky, které se čtou
hlavně ušima, chceme doplňovat podle požadavků konkrétních uživatelů a čtenářů-posluchačů.
Poz vánka do dětského oddělení knihovny
Všechny zájemce o čtení zveme na dílny, které budou
probíhat v dětském oddělení knihovny i během měsíce
května, vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin, tzn. 7., 14., 21.
a 28. května, kdy proběhne poslední dílna před prázdninami. Pokračovat budeme v září.
Ve stře du 20. 5. zveme především děvčata na dílnu –
BÝT V LÉTĚ IN – na níž budeme vyrábět korálkové
šperky a doplňky. Začínáme ve 14 hodin.
ZAMBIE
Městská knihovna zve všechny zájemce o poznávání
života v cizích krajích na besedu s Magdalénou Herovou,
jejímž tématem je africká ZAMBIE, mimo cestovatelských zážitků se dozvíte např. o radostech i problémech
výuky na africké střední škole a evropských humanitárních projektech. Sejdeme se v pátek 29. května v 19 ho-
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din v knihovně, pokud bude hezky - v letní čítárně knihovny. Akce se koná v rámci projektu „Jsme jedné krve
T Y i JÁ“ , podpořeného z grantu MK ČR.
Domov s pe čovatelskou služ bou
Na sklonku dubna proběhne v DPS čtení z knížek
o Káji Maříkovi, přesně 29. 4. ve 14 hodin. O jednu
z knížek svého srdce se s obyvateli Domu podělí Hanka
Kocmálová. Na květen připravujeme besedu o hypnóze.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Zprávy z Gymnázia Dačice
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Velký úspěch našich děvčat v krajském kole turnaje
ve stolním tenisu. Družstvo dívek Gymnázia Dačice
ve složení B. Pykalová, E. Čechová a E. Nováková
se po vítězství v okresním kole turnaje zúčastnilo
krajského kola, které se konalo 26. března v Českých
Budějovicích. Naše děvčata tam vybojovala 3. místo
za družstvy z Českých Budějovic a Milevska, která
měla ve svém středu závodní hráčky.
Ve čtvrtek 19. března proběhla mezinárodní soutěž
Matematický klokan, do které se na gymnáziu přihlásilo 62 soutěžících ve čtyřech věkových kategoriích. V kategorii Benjamín zvítězila N. Dvořáková,
v kategorii Kadet se na prvním místě umístil
A. Morávek. Vyšší gymnázium mělo také dvě věkové kategorie – v Juniorech zvítězil V. T rčka a v kategorii Student obsadil první místo M. Hanzal.
V odpoledních hodinách tělesné výchovy probíhal na
konci března volejbalový turnaj smíšených dvojic,
jehož celkovými vítězi se stali O. Čech a V. Chromá
ze septimy.
30. březen přinesl úspěch v soutěži Europasecura. V.
Trčka, F. Pšenčík a A. Karásek zvítězili v krajském
kole soutěže a z prvního místa postupují do republikového kola, kde by jim úspěšná účast přinesla
výlet do Bruselu. Za loňské úspěchy v této soutěži
byli odměněni výletem do Štrasburku, a tak uvidíme,
jestli i letos na ně čeká odměna.
Ve středu 1. dubna se v gymnazijní učebně biologie
uskutečnila prezentace mikroskopické techniky společností Nikon a DIGIT ALPRO, které se mohli podle
zájmu zúčastnit jak učitelé, tak žáci. Všechny nejvíce
zaujala technika digitálního přenosu obrazu z mikroskopu do počítače a jeho následné promítání dataprojektorem. S výše uvedenými společnostmi tak byla navázána spolupráce, která přinese našim žákům
přístup k moderní mikroskopické technice.
V letošním školním roce je u nás na gymnáziu na
výměnném studijním pobytu Alshandra Jones z australského Brisbane. V krátkém rozhovoru jsme vyzvídali, jak se jí u nás líbí, jaké jsou rozdíly mezi
naším a australským školstvím a co je pro ni největší
výzvou. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že se jí
v Česku velmi líbí, největší výzvou bude asi čeština,
která jí připadá opravdu těžká, a jaké to je chodit na
střední školu v Austrálii. Celý rozhovor si můžete
přečíst na našich webových stránkách.
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Letní jazyková škola v Telči 2009
Letní intenzivní kurz francouzštiny
8. – 16. srpna 2009, 6. ročník
V srpnu 2009 uspořádá Česko-francouzská akademie
T elč, o. p. s. ve spolupráci s Francouzským institutem
v Praze již 6. ročník Letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v T elči. Kurzy jsou určeny pro studenty
středních a vysokých škol a pro širokou veřejnost.
Výuku povedou opět kvalifikovaní rodilí mluvčí, lektoři Centra výuky ve Francouzském institutu v Praze. Kapacita tříd je maximálně 15 studentů. Kurzy se budou
konat ve dnech 8. – 16. srpna (včetně obou víkendů,
každý den 4 hodiny po 60ti minutách, v době od 9:00 do
13:30 h, včetně přestávek). Vyučovat se bude v prostorách
budovy bývalého jezuitského gymnázia, nyní regionálního
pracoviště ČVUT v Praze, na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Le tos nabízíme tyto 4 třídy:
ü O becná francouzština pro tz v. falešné
začáte čníky
ü O becná francouzština pro stře dně pokročilé
ü O becná francouzština pro pokročilé
ü Té matický kurz „Francie, je jí současnost
a kultura“.
Podrobnější informace o kurzech naleznete na adrese
www.academie-telc.cz. Informace: Anna Jeníčková,
e-mail: fkurzy.telc@centrum.cz, tel.: 602 203 518.

Letní intenzivní kurz angličtiny
8. – 15. srpna 2009, 4. ročník
Masarykova univerzita v Brně, Jazyková škola při Filozofické fakultě, také letos ve spolupráci s Českofrancouzskou akademií T elč, o.p.s. uspořádá intenzivní kurz
angličtiny v Telči. Lektory budou vyučující katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně.
Výuka probíhá po 8 dnů, každý den 4 hodiny výuky
(po 60 minutách), v době od 9:00 do 13:30 h, včetně
přestávek. Vyučovat se bude v prostorách budovy bývalého jezuitského gymnázia, nyní regionálního pracoviště
ČVUT v Praze, na náměstí Zachariáše z Hradce v T elči.
Budou otevřeny třídy angličtiny pro falešné z ačátečníky/mírně pokročilé , pro mírně pokročilé / stře dně pokročilé , pro stře dně pokročilé a pro pokročilé . Kapacita
třídy je maximálně 12 studentů.
Informace: Mgr. Markéta Pilařová, tel.: 603 241 692,
e-mail: pilarova@phil.muni.cz, www.phil.muni.cz/wjas.

Zahájení 5. koncertní sezóny
ve Velké Lhotě
Sobota 2. května 2009 od 18:30 h v Evangelickém
tole rančním areálu ve Velké Lhotě
Milí přátelé, přijměte prosím pozvání k návštěvě zahajovacího koncertu 5. koncertní sezóny ve Velké Lhotě.
Letos koncertní sezónu otevřeme poněkud dříve, již v sobotu 2. kvě tna 2009, a to proto, že právě v tomto termínu
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k nám zavítá náš host - pěvecký sbor Harmonie z Holandska. Tento pěvecký sbor k nám přijede z města Beemste r, které váže partnerství s nedalekou Studenou, a v
letošním roce oslaví již 145. výročí svého založení. Sbormistrem Harmonie je Gerard Leegwater, absolvent konzervatoře v Alkmaaru a univerzity v Utrechtu. Na zahajovacím koncertě nebude chybět ani domácí pěvecký sbor
Fe stivia Chorus pod vedením své sbormistryně Jitky
Čudlé, absolventky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, a to i přesto, že manželé Čudlých nedávno přivítali nový přírůstek do rodiny - syna Josefa.
Na programu zahajovacího koncertu bude Dvořákova
Mše D dur, kterou přednese sbor Harmonie s klavírním
doprovodem Emmy Ulrich, absolventky konzervatoře
v Amsterdamu. Dále se můžete těšit na skladby Rossiniho, Mozarta, Casaliho, Laburdy a na africké spirituály.
5. koncertní sezóna bude poté pokračovat jako obvykle červencovými a srpnovými sobotními koncerty,
o nichž vás budeme opět včas informovat. T ěšit se můžete
například na 18. če rvence , kdy do Velké Lhoty opět zavítá Alfre d Stre jček, tentokrát s herečkou a režisérkou
Hanou Kofránkovou. Společně přednesou texty z dopisů
Boženy a Josefa Němcových.
Jitka a Josef Čudlých

6. ročník PROCHÁZKY POHÁDKOU
pr oběhne v sobotu
30. května 2009
od 14 hodi n
v zámeckém par ku.
Těšíme se na Vás !
Jménem v šech pořadatelů
ZŠ Kome nskéh o Dačice

Co je nového na ZŠ Komenského
• 16. března proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, reprezentovali nás Kateřina Habalová
a Vojtěch Benda. Děkujeme za reprezentaci.

• 18. března jsme se zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády v J. Hradci a naše žákyně Gabriela
Kubešová (VI. A) se umístila na 2. místě. Postoupila
do krajského kola a v Č. Budějovicích zvítězila. Vynikající výsledek!! Děkujeme!! Budeme jí držet pěsti do
ústředního kola, které proběhne 6. května na zámku
Nečtiny – výukovém středisku Západočeské univerzity
v Plzni.

• V průběhu března absolvovali žáci 7. a 8. ročníku
v rámci prevence patologických jevů přednášky zajištěné občanským sdružení Meta. Děkujeme.

• Již tradicí se u nás stala soutěž Matematický klokan,
jde o soutěž původem z Austrálie, která se v součas-
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nosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně
České republiky, kde je pořádán Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF
UP. Příklady jsou opravdu nelehké.
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• 27. května – Volba povolání - IPS – J. Hradec osmý
ročník

• 29. května - Den dětí pro 1. stupeň
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

• 20. března nás Městská knihovna pozvala na besedu
s ilustrátorem A. Dudkem. Pořad byl nefalšovanou
"interaktivní show" pro třídy, naše čtvrťáčky. Malíř zábavnou formou vysvětloval a předváděl dětem základní principy malování. Děti byly aktivně vtahovány do
průběhu besedy, neustále jim byly kladeny otázky
a úkoly, za jejichž splnění byly malířem odměňovány.
Vynikající, děkujeme.

OBRÁZKOVÉ OKÉNKO:
Jak to vypadá, když to matička příroda
poplete J
Jiří Jakubec

• MUDr. Musilová i letos vysvětlila žákům 8. ročníku,
že pokud se o své tvrdé útvary v dutině ústní, které
slouží k uchopování, oddělování a rozmělňování potravy, nebudou pečlivě starat, skončí s kompletní náhradou, která má rozhodně větší množství nevýhod. Děkujeme za besedu k prevenci zubního kazu.

• 27. března jsme realizovali projekt Kostka cukru putu-

Osmáci měli plné ruce
práce. Zasadili semínka,
ale co jim nevyrostlo? Příroda si s nimi letos pěkně
pohrála. Hroší tlama místo květu? Co ta asi všechno zbaští? A velryba?
T a bude asi potřebovat
velkou zálivku ...

je Evropou - Projektový den zaměřený na české předsednictví EU s naší neopomenutelnou „dačickou“ kostkou cukru. Den plný soutěží, při kterém žáci hlouběji
poznali země EU, byl netradičním pojetím výuky
a velmi se vydařil. Děkujeme RM Dačice za podporu.

• Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil tradičně v Sedmidolí na chatě MD ve Špindlerově mlýně v termínu
od 28. března do 4. dubna. Trénovali jsme sjezd, jízdu
na běžkách a snowboarding. Sněhu bylo dost, zlomenin málo.

• Čtyři naši deváťáci společně s žáky ze ZŠ v N. Bys-

třici, K. Řečici a Praze navštívili v rámci poznávacího
zájezdu Velkou Británii. Od 4. dubna do 11. dubna se
podívali nejen do Londýna, ale i na další krásná a zajímavá místa Spojeného království. Poznávali anglické
památky, způsob života a zdokonalovali se v angličtině
při dopolední výuce s rodilými mluvčími. Doufáme, že
v budoucnu využijí tuto jedinečnou možnost i další
žáci naší školy.

• 15. dubna jsme testovali žáky 5. ročníku – testy psali

z matematiky, českého jazyka a obecných studijních
předpokladů SCIO ST ONOŽKA. Sledování výsledků
vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových
kompetencí a studijních předpokladů - je součástí
evaluace naší školy.

A co nás ještě čeká
• 24. dubna Den Země - Projektový den environmentální
výchovy u příležitosti Mezinárodního dne Země

•
•
•
•
•

27. dubna exkurze do Vídně
7. května – Letová show dravců a sov
14. května – Cyklistická soutěž
Fotografovat se budeme 21. a 22. května
22. května – Pohár rozhlasu - sportovní soutěž – druhý
stupeň

Ať máte vždy důvod pro
zasmání. Neberme ten svět
kolem nás tak vážně. No
tohle... Podívejte se! Co to
vystrkuje růžky z vašeho
květníku? J
Mgr. Romana Bachelová,
ZŠ Komenského

Eva Jirsová

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Umístění žáků v postupových kole ch olympiád
16. března naši školu reprezentovaly v okresním kole
Olympiády v českém jazyce Aneta Lacinová a Veronika
Podracká, obě žákyně IX. B. Oběma dívkám se podařilo
získat mezi 33 účastníky pěkné umístění. Veronika Podracká obsadila 6. místo a dvě příčky za ní skončila Aneta
Lacinová.
18. března proběhlo v Jindřichově Hradci okresní kolo
Zeměpisné olympiády. V kategorii A obsadil Tomáš
Neuvirt z VI. B 11. místo, v kategorii B Kristýna Ježková
z VII. B 9. místo a Jan Daňhel z IX. B skončil v kategorii
C na 6. místě.
Jan Daňhel reprezentoval naši školu ještě jednou, a to
3. dubna v krajském kole Chemické olympiády v Českých
Budějovicích, kde se umístil na 14. místě.
Sobotní malování kraslic ve školní družině
4. dubna ráno se konala další z už tradičních sobotních schůzek školní družiny. Celkem 19 dětí si přivstalo
a vyrazilo do školy, aby se zde spolu se svou paní vycho-
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vatelkou pustily do
malování vajíček před
blížícími se Velikonocemi. Svými výtvory
pak děti ozdobily „jarní strom“ v pavilonu
prvního stupně.

uvedené práce jsou vystaveny v expozici městského
muzea a galerie. Červenka rovněž zpracoval zápisy z farního a městského archivu a tím přispěl k pozdějšímu
zpracování publikací o Dačicích.
z knihy Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě
vybrala Bc. N. Mastná, odbor kultury

Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ B. Němcové

80 let od úmrtí
Ondřeje Leitke pa (*29. 1. 1902 - † 9. 5. 1929) dačického rodáka a výjimečného pilota. Od mládí ho zajímala technika.
Po absolvování měšťanské školy
v Dačicích se vyučil strojníkem. V r.
1922 byl odveden a nastoupil základní vojenskou službu. Po základním
výcviku byl přeložen koncem roku ke
2. leteckému pluku v Olomouci a byl
povýšen na svobodníka, v červenci
1924 na desátníka. Protože Ondřeji
Leitkepovi vojenské prostředí a především služba u leteckého pluku vyhovovaly, rozhodl se
dobrovolně pokračovat další dva roky v činné službě jako
délesloužící. V listopadu 1924 jej povýšili na četaře a v
témže roce absolvoval pilotní kurz. Při létání měl dobré
výsledky, a tak byl rozkazem z února 1925 jmenován polním pilotem - letcem. Následoval teoretický a praktický
kurz pro střelbu a vrhání pum z letounu v leteckém učilišti
v Prostějově. Po ukončení se dostal v červenci 1925 k 72.
letce. Získal znovu odznak polního pilota - letce (tento
odznak se musel každý rok obhajovat) a po splnění dvouletého závazku jako délesloužíci byl přeložen v říjnu 1926
k náhradní letce jako četař - polní pilot v záloze.
Onřej Leitkep poté přešel k čs. dopravnímu letectvu,
protože létání bylo jeho touha a láska, bez které nemohl
být. Zde působil až do své smrti při leteckém neštěstí
v květnu 1929. Velitel 72. letky jej hodnotil jako velmi
svědomitého, inteligentního a vynikajícího pilota. Létal
u československé letecké společnosti, která se tehdy výrazně podílela na pokračujícím rozvoji osobní a nákladní
civilní letecké dopravy. Zahajoval osobní leteckou dopravu na trase Praha - Mariánské Lázně - Kassel - Rotterdam
v r. 1928. Onoho osudného dne 9. května 1929 vlivem
nepříznivých povětrnostních podmínek havaroval s dvouplošníkem L - BABE pro 5 cestujících poblíž Kasselu
v Německu. Tragicky zahynul při plnění svých služebních
povinností v pouhých 27 letech. Jeho hrob najdeme u pomníku se zlomenou vrtulí na starém dačickém hřbitově.
Pohřeb se stal pro Dačice velkou událostí, o čemž
svědčí i zachované staré fotografie a tiskem vydaná báseň
Karla Pfeifera. Dne 1. listopadu 1929 přiletěli do Dačic
Leitkepovi kolegové - piloti z Francie, kteří letěli do Vídně. Zastavili se i s Leitkepovou dívkou, na hřbitově se poklonili jeho památce a u hrobu položili věnec. Podrobnější
informace včetně fotografií a kopií dobových dokumentů
lze shlédnout v leteckém muzeu V. Götha v Dačicích. Je
tam vystavena např. i jeho vrtule, kterou muzeu věnoval
pan Karásek.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum V. Götha Dačice

Pojďte s námi Branou Podyjí
T J Centropen oddíl SPV pořádá
23. kvě tna další ročník turistického
pochodu Branou Podyjí. Pro zájemce
o pohyb na čerstvém vzduchu jsou
připraveny trasy od 7 km do 50 km.
Trasy pochodů jsou vedeny po turistických značkách. Prezentace na trasy
je v sokolovně v Dačicích.
Ø 50 km - na trasu je nutno vyrazit mezi 6. - 7. hodinou.
Ø 35 km - prezentace nejpozději půl hodiny před odjezdem vlaku do Slavonic v 7:24 h. T rasa: Slavonice Landštejn - Vlastkovec - Cizkrajov - Dačice.
Ø 25 km - prezentace v 7:00 - 9:00 h, trasa vede krásnou přírodou: Dačice - Mutná - podél Dyje zpět do
Dačic.
Ø 15 km - opět prezentace 30 minut před odjezdem
vlaku na Slavonice v 9:23 a 11:22 h. T rasa: Montserrat - Mutná - Loucký mlýn - Dačice
Ø 10 km - na tuto trasu je možné vyrazit mezi 9:00 14:00 h, trasa: Dačice - Toužín - Urbaneč - Hradišťko
- Dačice. Možno absolvovat s dětmi na kole.
Ø Pro dě ti je připravena pěší trasa na 7 km. Na této trase je zajištěn doprovod. Cesta je vedena klidnou přírodou. Společný odchod v 9:30 h. Vuřty sebou, bude
se opékat! J
Ø Pro cyklisty jsou připraveny trasy o několika vzdálenostech.
Cíl pro všechny trasy je v 17:00 h opět v sokolovně.
Všechny zájemce zve
T J Centropen, oddíl SPV

Dačická výročí
aneb v květnu si připomínáme:
135 le t od úmrtí
Jana Še bestiána Če rvenky (*18. 1. 1825 Dačice † 29. 5. 1874 Dačice ) - dačický rodák lékařská studia ve
Vídni kvůli nemoci nedokončil a stal se ranhojičem.
V letech 1853 - 55 byl s vojskem v Itálii. Vynikal jako
dovedný kreslíř a malíř. Častým tématem jeho prací byly
veduty Dačic, Znojma a dále náměty z Itálie a Moravy.
Podle staré předlohy (sv. Florian nad městem) původního
vyobrazení města před požárem r. 1690 namaloval skicu
dačického náměstí, a tím dochoval nejstarší pohled na
zdejší hlavní náměstí. Dále vytvořil litografii dačických
památek a kresbu špitální kaple sv. Anny. T ři poslední
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1. 5., 2. 5. a 3. 5. v 19:30 h
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

MěKS

KULTURA
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9. 5. v 19:30 h
STRÁŽCI - WANTED
Film VB/USA/Kanada
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné

10. 5. v 19:30 h
MĚSTO EMBER
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
22. 5. v 19:30 h
16. 5. a 17. 5. v 19:30 h
15. 5. v 19:30 h
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
MARLEY A JÁ
NENAROZENÍ
BENJAMINA BUTTONA
Film USA
Film USA
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
29. 5. v 19:30 h
23. 5. v 19:30 h
30. 5. v 17:00 h a v 19:30 h
PROMĚNY
VÁLKA NEVĚST
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Film IT/ČR
Film USA
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
Vstupné děti 40 Kč a dospělí 65 Kč
Otevřeno do 24. května 2009 denně kromě pondělí
Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc - koláže, kresby
Výstava třebíčských výtvarníků.
Otevírací doba: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 h

17. května 2009
Den otevřených dveří (k Mezinárodnímu dni muzeí)
volný vstup do expozice a na výstavu
Otevírací doba: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 h

Zahájení 27. května 2009 v 17:00 h
3. května 2009, sraz ve 12:20 h
23. května 2009 od 20:00 h
Barevná paleta
na vlakovém nádraží v Dačicích
IV. Dačická muzejní noc
Jarní vycházka a výlet vlakem do okolí V 19:00 h na nádvoří zámku - vystoupení Výstava prací absolventů výtvarného oboru
Dačic (Černíč, žid. hřbitov u V. Pěčína)
„Jarošovské krojové družiny“
ZUŠ Dačice
1. května 2009 v 21:00 h
STO ZVÍŘAT
Vstupné 150 Kč v předprodeji, na místě 180 Kč, hlavní sál MěKS
16. května 2009 v 21:00 h
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 60 Kč, hlavní sál MěKS

13. května 2009 v 18:00 h
INDICKÁ HUDBA
Malý sál K94

23. května 2009 v 21:00 h
SECRET - taneční zábava
Vstupné 60 Kč, hlavní sál MěKS

29. května 2009 v 19:30 h
LÍBÁNKY S OPERETOU
Vstupné v předprodeji 50 Kč,
na místě 80 Kč, hlavní sál MěKS

Infocentrum Dačice nabízí:
kopírování, veřejný internet, fa x, kroužkovou vazbu, prodej
upomínkových předmětů a regionální literatury a další.
Palac kého ná m. 1, Dačice, tel. 384 40 1 265, e- mail: info @dacice.cz

