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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 12. zasedání konaném 2. 10. 2008:
• neschválilo záměr založit akciovou společnost Nemocnice Dačice

RADA MĚSTA
na své 49. schůzi konané 1. 10. 2008 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2008 v těchto
objemech: příjmy Kč 11.835,54 tis., výdaje Kč
11.835,54 tis.
• vzala na vědomí výsledky hospodaření škol a školní
jídelny k 31. 8. 2008
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby „Rekonstrukce sportovní haly“
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na výběr zpracovatele pasportu místních komunikací a dopravního
značení ve městě a v místních částech
• schválila časově regulované stání v části prostoru
Palackého náměstí v Dačicích od 1. 1. 2009 a pověřila dopravní komisi vyhodnocením účinnosti přijatého opatření
• schválila nový organizační řád MěÚ s účinností od
2. 10. 2008
na své 50. schůzi konané 20. 10. 2008 mimo jiné:
• projednala návrh rozpočtu na rok 2009 v 1. čtení
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti Infocentra a zhodnocení letní turistické sezóny 2008
• schválila rozpočtové opatření č. 19/2008, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši
1.025,34 tis. Kč
• schválila podání výpovědi z nájmu nájemci nebytových prostor v budově čp. 229/I na Havlíčkově náměstí v Dačicích z důvodu neplacení nájemného
• schválila uzavření smlouvy o dílo na odbahnění rybníka Sládek s firmou PAS PLUS s. r. o. Sluštice za
celkovou nabídkovou cenu včetně DPH a 5% rozpočtové rezervy ve výši Kč 624.075,-• schválila poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné
prodejny v roce 2008 ve výši Kč 25.000,--; pojízdná
prodejna zásobuje místní část Borek, Bílkov, Hradišťko, Chlumec, Toužín, Hostkovice, Prostřední
Vydří a Malý Pěčín
• vzala na vědomí výroční zprávy Základní školy
v Komenského ulici a Základní školy v ulici B. Němcové
• schválila aktualizaci odpisového plánu dlouhodobého
hmotného majetku Základní školy v Komenského
ulici
Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. listopadu 2008

Zdarma do kaž dé rodiny
Říjen 2008

Volby do zastupitelstva Jihočeského
kraje v roce 2008 v Dačicích
V letošních volbách do zastupitelstva kraje se o přízeň voličů ucházelo 13 volebních stran, kterým dalo
v Dačicích svůj hlas celkem 3 143 (tj. 48.73 %) voličů.
Ve volebním klání získala v Dačicích:
Komunistická str. Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
Strana zelených
Moravané
Dohoda pro změnu
Doktoři (za uzdravení společ.)
Sdruž. pro rep. – Republ. sl. Čsl.
SDŽ – Strana důstojného života
Volte Pr. Blok – www.cibulka.net
Občansko demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Děln. stra. – zružení popl. ve zdr.

13,54 %
4,42 %
7,94 %
1,79 %
5,63 %
0,19 %
0,60 %
0,16 %
0,41 %
0,35 %
16,97 %
47,50 %
0,44 %

V zastupitelstvu kraje získala ČSSD 22 míst, ODS
19 míst, KSČM 10 míst a KDU-ČSL 4 místa.
Ing. Karel Macků, tajemník

UPOZORNĚNÍ NA UKONČENÍ
PLATNOSTI OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003, kte ré
ne obsahují strojově čitelné údaje, pozbývají
platnosti k 31. 12. 2008. Jejich držitelé jsou povinni podat žádost o vydání nového občanského
průkazu do konce listopadu 2008.
T ato povinnost se nevztahuje na občany narozené
před 1. 1. 1935.

V T OMTO ČÍSLE SE DOČT ETE:
Přeprava sanitkou v dačickém regionu
Parkování na Palackého náměstí
Zlepšení vybavenosti Infocentra Dačice
Významné ocenění pro Kvítek
Služba rané péče
Rybáři se konečně dočkají
Den zdraví v Dačicích
Pomníky obětem první světové války

str. 2
str. 2
str. 3
str. 5
str. 6
str. 6
str. 14
str. 17
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Přeprava sanitkou v dačickém regionu
dostupnější

Předání praporu rotě aktivních záloh
Krajského vojenského velitelství ČB

Po složitých jednáních vedených s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v J. Hradci a Č. Budějovicích se podařilo obnovit pohotovost sanitního vozu DRNR (dopravy
raněných, nemocných a rodiček) v Dačicích.
Pohotovostní služba je obnovena k 1. 10. 2008, a to
v pracovní dny od 15:30 do 7:00 h, o sobotách, nedělích
a svátcích nepřetržitě po celých 24 hodin.
Chtěl bych touto cestou poděkovat řediteli dačické
nemocnice panu Dostálovi a zejména starostovi Dačic
panu Hájkovi za jeho podporu při jednání, které mělo
velkou váhu na obnovení pohotovosti.
Další dobrou zprávou pro spoluobčany je odstoupení
Ministerstva zdravotnictví od kroku, kterým navrhovalo
k 1. lednu 2009 vyjmout dopravu pacientů ze zdravotní
péče. Tento krok by znamenal, že si přepravu sanitním
vozem DRNR bude platit pacient sám.
Po jednání Asociace nestátních zdravotních služeb
s Ministerstvem zdravotnictví zůstává přeprava pacientů
po novém roce beze změn, to znamená, že bude hrazena
zdravotními pojišťovnami.
Telefonní čísla dispečinku sanitních vozů DRNR:

Dne 19. září 2008 v 10:00 hodin předal hejtman Jihočeského kraje na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích prapor rotě aktivních záloh Krajského
vojenského velitelství České Budějovice.
Výpis ze Základního řádu
ozbrojených sil ČR (Zákl-1):
Bojový prapor je symbolem vojenské cti a statečnosti, připomíná každému vojákovi povinnost sloužit vlasti a bránit ji
proti vnějšímu napadení.
Slavnostního aktu předání
praporu pěší rotě aktivních záloh hejtmanem Jihočeského
kraje se zúčastnili také starostové měst Jihočeského kraje
a dekorovali prapor stuhami svých měst a obcí.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

pracovní den od 7:00 do 15:30 h

Nová dopravní značka „Zimní výbava“
= povinné použití zimních pneumatik

384 420 450
384 422 301
mobil 602 562 259

v době pohotovosti:
pracovní den od 15:30 do 7:00 h
sobota, neděle a o svátcích

384 422 259
mobil 602 562 259
rychlá záchranná služba
155
Josef Uchytil, APROPO Uchytil

Parkování na Palackého náměstí
Rada města na své schůzi dne 1. října 2008 schválila,
na základě výsledku jednání komise dopravy MěÚ Dačice, návrh časově regulovaného parkování v části prostoru
Palackého náměstí v Dačicích. Regulované stání bude
stanoveno max. na 2 hodiny s parkovacím kotoučem. Časově regulované stání bude platit ve dnech Po - Pá v době
od 7.00 - 17.00 h a v sobotu v době od 7.00 - 11.00 h,
a to na pravém parkovišti při sjezdu do náměstí před
zástavbou domů čp. 55 až čp. 60 (prodejna tabáku – prodejna K+K), dále na parkovišti před obchodním domem
PRIOR a na parkovišti před zástavbou domů čp. 33 až
čp. 41 (Česká spořitelna a.s. - lekárna). Parkoviště pod
Kancnýřovým sadem bude ponecháno bez omezení.
Toto regulované parkování bylo schváleno s platností
od 1. ledna 2009. Záměrem tohoto řešení je zlepšení
dostupnosti parkovacích míst pro všechny občany a návštěvníky města Dačice.
František Maryška, vedoucí odboru dopravy

Ø Co je to dopravní značka „Zimní výbava“?
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava –
konec“ jsou nové dopravní značky, které platí od
1. 7. 2008. Označují úseky pozemní komunikace na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno
pro provoz za zimních povětrnostních podmínek z hlediska použitých pneumatik.
Ø Co přikazuje tato nová značka?
Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči
motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití
zimních pneumatik. A to na všech kolech (u vozidla do
3 500 kg včetně) nebo pouze na hnaných kolech (u vozidla nad 3 500 kg). Limitní hmotností 3 500 kg je pro
účely této značky myšlena maximální přípustná hodnota
vozidla, podle staré legislativy hmotnost celková.
Ø Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na
jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo
M/S nebo MS či terénní pneumatiky.
Ø Co musí dále splňovat tato zimní pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo
zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech

Město Dači ce informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 10/2008. Ročník třináctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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kolech (u vozidel do 3 500 kg) a nebo nejméně 6 mm na
všech hnacích kolech (u vozidla nad 3 500 kg).
Ø Proč právě 4, případně 6 mm?
Podle průzkumů a také na základě zkušeností bylo
zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než
4 mm (u vozidla do 3 500 kg) již ztrácí své vlastnosti na
sněhové pokrývce, ztrácí tzv. samočistící efekt.
Ø Mohu použít protektorové pneumatiky?
Ano, mohu, musí být označeny výše uvedeným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní
pneumatiky.
Ø Jak je to s přívěsem?
Na vlastní přípojné vozidlo se povinnost vyplývající z
této značky nevztahuje, povinnost je vztažena na motorové vozidlo kategorie M a N, které toto přípojné vozidlo
táhne.
Ø Je možné zimní pneumatiky nahradit sněhovými řetězy?
Ano, v případě, že vozovka je dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou.
Ø Kdy platí tato značka?
Tato dopravní značka platí od 1. listopadu do 30. dubna. Pod značkou může být případně umístěna dodatková
tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
Ø Kde končí platnost příkazu?
Platnost příkazu této dopravní značky ukončuje pouze
dopravní značka „Zimní výbava – konec“ (č. C15b)
Odbor dopravy, MěÚ Dačice

Vítání občánků
Dne 27. září 2008 přivítal místostarosta Pavel Habr
v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ v ul. Sokolská
tyto nové občánky: (zleva) Ondřeje Zabloudila, Valentýnu
Račickou, Daniela Káru a Anetu Dvořákovou.

Zlepšení technické a materiální
vybavenosti Infocentra Dačice
Město Dačice získalo v letošním
roce v rámci grantového programu
Jihočeského kraje „Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center“
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příspěvek ve výši 90 000 Kč na zlepšení technické a materiální vybavenosti infocentra, které se nachází v přízemí
radnice.
V rámci tohoto projektu bylo infocentrum doplněno
novým nábytkem a byly vyrobeny dva typy nových prospektů v celkovém nákladu 10 000 kusů, které budou sloužit
k propagaci regionu a budou už v listopadu zdarma k dispozici především návštěvníkům infocentra.
První z nich „Z Dačic na kole“ nabídne návštěvníkovi
šest výletů na kole do blízkého okolí různé délky i obtížnosti. Na své si přijdou také pěší turisté, kteří si budou
moci vybrat dokonce z dvanácti tipů na výlety do míst
v okolí Dačic ve druhém propagačním materiálu s názvem
„Kolem Dačic pěšky“. Kromě popisu tras budou materiály
obsahovat také mapu s vyznačenými trasami či body a několik fotografií. Nábytek na infocentrum vyrobila dačická
firma Vladimír T ůma - práce zámečnické a truhlářské;
prospekty zhotovil Jaroslav Kaláb - JARMARK, vydavatelské práce, Slavíkovice.
Cílem jedné části projektu bylo nábytek na infocentru
vhodně doplnit tak, aby jeho prostory lépe vyhovovaly jak
pracovníkům infocentra, tak i jeho návštěvníkům. Dlouhodobou snahou většiny turistických oblastí v ČR je udržet
návštěvníka v dané oblasti po dobu delší než jeden den.
Věříme, že rozšířením nabídky propagačních materiálů
přispějeme i k naplnění cíle druhé části projektu - rozšířit
nabídku propagačních materiálů, které jsou k dispozici na
infocentru takovým způsobem, aby návštěvníci naším městem pouze neprojížděli, ale abychom je prostřednictvím
nabídky aktivního využití volného času motivovali k delšímu pobytu přímo v Dačicích.
Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Další informace z infocentra
Po úspěšné letní sezóně, kdy služeb IC využilo denně
až 140 návštěvníků a provoz pomáhala vedle stálé pracovnice zajišťovat i brigádnice, přichází podzimní klidnější
období. Nyní, mimo sezonu, navštíví infocenturm přibližně
40 - 50 klientů denně, přičemž nejčastěji požadovanou službou je kopírování, přístup na internet a podávání informací o úřadech, firmách a dalších institucích ve městě.
V období letních prázdnin byly nejžádanějším artiklem suvenýry, pohlednice, kartografické zboží a nejčastější dotazy směřovaly na možnost volnočasového vyžití ve městě,
ubytování a tipy na výlety.
Sezona 2008 skončila, ale v plném proudu jsou již
přípravy na sezonu 2009, pro kterou pracovnice odboru
kultury a cestovního ruchu připravily zcela nové propagační materiály (viz.
předcházející článek).
Do konce roku bude
ještě dokončena výroba
dačických omalovánek
pro nejmenší. Z novinek
si již nyní mohou zájemci za cenu 20 Kč zakoupit např. pexeso.
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K dalším drobnostem, které potěší dačické patrioty
a příznivce, patří zcela určitě veduta vydaná u příležitosti
825. výročí první písemné zmínky o městě (vydalo Městské muzeum a galerie), odznaky s městským znakem několik druhů magnetek, svíčky, samolepky, stolní i nástěnný
kalendář s motivy zdejšího kraje a řada dalších, které IC na
Palackého náměstí nabízí.
Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 11/08 na obsazení volného místa

pracovník 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 14. 11. 2008
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání - přírodní vědy a příbuzné
obory (lesnictví, zemědělství)
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let
• 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: praxe v ochraně přírody
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
Druh práce: výkon státní správy na úseku životního
prostředí - ochrana 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 nebude uzavřena pracovní smlouva.

Koupím dům, byt ne bo chalupu. Tel.: 722 064 950
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Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 12/08 na obsazení volného místa

vedoucího – vedoucí odboru dopravy
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 30. 11. 2008
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání technického směru
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let
• 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
• praxe s vedením kolektivu
Výhoda: praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná
způsobilost (s odborným zaměřením na dopravu)
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
• lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona
č. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na narozené do
1. prosince 1971 (čestné prohlášení k dispozici na
MěÚ na finančním odboru)
Druh práce: výkon státní správy na úseku dopravy
a silničního hospodářství
Místo výkonu práce: správní území městského úřadu
s rozšířenou působností
Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: nejpozději 1. 3. 2009
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
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Významné ocenění pro Kvítek
V červnu letošního roku
bylo Vítězslavu Hergeselovi,
sbormistru dačického Kvítku,
předáno významné ocenění.
Získal národní sbormistrovskou cenu Františka Lýska v oblasti dětských a mládežnických sborů. Na návrh
Unie českých pěveckých sborů a Nadace Český hudební
fond byla tato cena udělena
jako výraz uznání mimořádného přínosu interpretační
sbormistrovské činnosti.
Dětský pěvecký sbor Kvítek si díky úspěchům na
soutěžích a festivalech získal všeobecné uznání. Proto byl
pozván ke spolupráci na projektu „Pocta tvůrcům“, který
pořádá Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s Českou filharmonií. V neděli 19. října zazpíval Kvítek ve Dvořákově síni pražského Rudolfina skladby Zdeňka Lukáše
společně s Kühnovým dětským sborem a sólisty České filharmonie.
Tento koncert je odměnou nejen pro děti z Kvítku, ale
také oceněním práce všech, kteří sboru věnují svůj volný
čas.
Vítězslav Hergesel, ZUŠ Dačice
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Společnost Městské lesy Dačice s.r.o.

zve na výlov rybníka
Nadvesní v Prostředním Vydří,
který se koná dne 8.11.08 v 9,00 hod.

Tř. 9. Května 18, Dačice
tel. 384 420 028, 384 420 309,
e-mail: info@elektro-bubenik.cz

PŘIJME
PRODAVAČE ELEKTRO
Požadujeme: zájem o eletrotechniku, popřípadě počítače,
příjemné vystupování, loajalitu, manipulace s těžším zbožím a řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: práci v příjemné atmosféře a kolektiv u, platov é
hodnocení dle výkonů
Váš životopis posílejte na výše uvedený e-mail,
popřípadě nás navštivte.

V rámci Dne poezie Vás srdečně zveme na

Autorské čtení
v Městské knihovně v Dačicích
Marta Veselá Jirousová a Vít Janota
(možná přijde i Ivan Martin Jirous a Dáša Vokatá)

Pátek 14. listopadu v 17:00 h
Infocentrum Dačice
nabízí zajímavý titul
regionální literatury

J. Tiray
Dačický okres
Práce Jana T iraye z roku
1925 obsahuje řadu
zajímavých údajů, které
čtenářům mohou přiblížit
život v bývalém
dačickém okrese.

dfsdfsf
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AKTUALITY
ü Výstava fotografií ke 40. výročí srpnových událostí
roku 1968: Ve dnech 28. listopadu až 8. prosince 2008
bude na Gymnáziu Dačice ke zhlédnutí putovní výstava s názvem „Srpen 68 v Jihočeském kraji“. Výstava vytvořená z fotografií pořízených občany jižních
Čech po okupaci Československa armádami Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 byla nejprve umístěna v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, od 15. září
do 18. prosince putuje po devíti mimobudějovických
gymnáziích v rámci našeho kraje. Na dačickém gymnáziu bude šest výstavních panelů umístěno ve společných prostorách gymnázia a základní školy ve
vstupní a šatnové hale. První den bude výstava zájemcům přístupna zhruba od 12 hodin, v dalších dnech
školního vyučování pak od 8 do 16 hodin. V případě
hromadné návštěvy je vhodné z organizačních důvodů
domluvit čas příchodu na tel. čísle 384 420 432.
ü II. zahrádkářská organizace Dačice, ul. Svobodova
3/III, oznamuje občanům, že moštuje každé úterý od
15:00 do 17:00 h. Dále oznamuje, že zahájila pěstitelské pálení. Přihlášky lze vyzvednout ze schránky na
budově organizace, stáhnout z webových stránek organizace: zahradkari-dacice.czweb.org nebo přímo osobně u obsluhy pálenice každé úterý od 15:00 do 17:00 h.
Telefonní kontakt: 603 342 624, v úterý od 15:00 do
17:00 h nebo ve dnech pálení tel. č. 384 423 548.
ü Domovinka informuje: Od poloviny listopadu plánujeme pokračování cyklu přednášek o křesťanské víře,
které povede karmelitán z Kostelního Vydří P. František Zdeněk Horák O. Carm. Přesné datum uvedeme na
připravovaných plakátcích.

Služba rané péče pro rodiny dětí
se zdravotním postižením nebo dětí
s opožděným vývojem
Středisko rané péče pro jihočeský region nabízí pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením ne bo dě tí s opožděným
vývojem. Raná péče je terénní služba – vyjíždíme po ce lém jihočeském regionu do rodin dětí ve věku od narození do sedmi let. Konzultace probíhají v domácím prostředí dítěte, protože tam se cítí bezpečně a snáze se učí
novým dovednostem. Ve středisku pracují poradkyně rané
péče, psycholog a koordinátor.
Služby rané péče jsou rodinám poskytovány bezplatně, finanční prostředky získáváme z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, od nadací a sponzorů.
Jak naše služba probíhá?
Poradkyně navštěvují rodiny obvykle jedenkrát za jeden až tři měsíce (podle přání rodičů).
Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítěte, spolu
s rodiči plánují vhodné činnosti a hry, které rozvíjejí jeho
dovednosti. Půjčují speciální hračky, pomůcky a odbornou
literaturu pro rodiče. Poskytují pomoc při výběru před-
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školního nebo školního zařízení nebo při integraci do běžné mateřské školy.
Návštěvy probíhají v domácím prostředí, kde se dítě
cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Záleží na
rodině, které z nabízených služeb chce využívat.
Jaké služby nabízíme:
Ø konzultace v rodinách
Ø poradenství v oblasti postižení nebo opoždění vývoje
dítěte
Ø praktické návody k činnostem a hrám, které podporují
jeho psychomotorický vývoj
Ø provázení a podpora rodin po narození a v prvních letech života dítěte s postižením
Ø půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti a odborné literatury pro rodiče
Ø společná setkávání rodin a přednášky pro rodiče
Ø sociálně-právní poradenství
Ø zprostředkování kontaktů s odborníky a mezi rodinami navzájem
Ø pomoc při výběru vhodného předškolního a školního
zařízení
Ø podporu a aktivní pomoc při integraci do běžné mateřské školy
Ø pomoc při jednání s úřady
Ø doprovod na odborná vyšetření
Služby rané péče jsou rodinám poskytovány bezplatně. Projekt rané péče finančně podpořily Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Nadace O2, Výbor dobré vůle Nadace O. Havlové a sponzoři.
Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení
„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením, Bechyňská 50/III, 392 01 Soběslav.
Více informací najdete na www.imy-sdruzeni.cz.
Poradkyně rané péče vyjíždějí do rodin v celém Jihočeském kraji. Můžete nás kontaktovat na telefonech č.:
775 104 920 a 776 028 955 nebo na e-mailové adrese:
ranapecesobeslav@seznam.cz.
Za Středisko rané péče pro jihočeský region
Kateřina Růžičková

AUTOŠKO L A NOSE K Dačice
Furchova 373, 588 56 Telč

•
•
•

Telef on: 567 223 888, mobil 603 236 669,
www.autoskolanosek.cz
Oceňování vozidel, dopravní a manipulační techniky
Právní servis a poradenství v silniční dopravě
Zastupování ve správním řízení při řešení
dopravních přestupků a dopravních nehod při
likvidaci pojistných událostí

Rybáři se konečně dočkají
Českému rybářskému svazu v Dačicích se podařilo
získat z MZe grant na odbahnění sportovního rybníka
Toužín v částce 3 mil. korun. V současné době je odvoz
sedimentů z rybníka téměř hotov. Největším problémem
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byla cesta pro odvoz sedimentů, díky pochopení odboru
životního prostředí MěÚ, byla upravena cesta z hráze
rybníka do Toužína.

Po zahájení prací si někteří obyvatelé Toužína stěžovali na MěÚ, na Správě silnic v Dačicích i na Policii ČR
ohledně jízdy nákladních automobilů po cestě z hráze rybníka k zámecké zahradě. Přes problémy, které se vyskytly, jsem rád, že se odbahnění rybníka v Toužíně podařilo. Závěrem děkuji firmě AQUEKO za odvedenou práci
při odbahnění rybníka, odboru životního prostředí MěÚ
Dačice za příkladnou pomoc při získávání podkladů k žádosti o dotaci, žádost pro MZe má s přílohami přes 100
stran. MO ČRS děkuje panu Chňoupkovi za pochopení
a pomoc při uložení sedimentů z rybníka Toužín.
V získávání grantů jsme byli v poslední době úspěšní
a získali jsme grant na opravu hrází, grant na nákup potřeb
pro odlov ryb z Jč. kraje a grant od T RW pro žákovský rybářský kroužek. Za všechny získané granty v částce 3,5
mil. korun děkujeme.
Všem rybářům přeji hodně pěkných úlovků na odbahněném rybníku Toužín.
Mgr. Miroslav Havlík, jednatel MO ČRS

Kadeřnictví
Göthova 66, Dačice
(pod mototechnou v prostorách kadeřnictví Lenky)

pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h (bez obje dnání)
sobota (dle dohody)
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dítě i jeho rodinu velkou změnou, která s sebou přináší
spoustu pocitů, zážitků, nových věcí. Každé dítě reaguje
trochu jinak. Někteří tuto změnu snáší snadno, jinde se neobejde bez slziček. I v letošním roce využili rodiče možnost strávit určitý čas společně s dětmi v MŠ a pomoci tak
novou situaci dětem zvládnout.
Akce - v září za dětmi
přijela do MŠ divadelní agentura s programem „Hledá se
Adam“. Velký ohlas měla už
tradiční návštěva p. Hořáka ze
záchranné stanice pro ohrožené druhy ptáků. Tentokrát se
děti seznámily s cizokrajnými
zvířaty jako je chameleón, hroznýš, činčila. V říjnu se
starší děti zúčastnily divadelního představení v MěKS
„Zázračný pramínek“.

Vítání občánků - kulturní vystoupení pro rodiče a nové občánky města Dačic tentokrát zajistila MŠ Sokolská.
Zájmové činnosti - od října nabízíme dětem dle možností každé mateřské školy doplňkové programy – kroužky taneční, hudební, výtvarné, dramatické, přírodovědné
apod., které jsou určené zejména starším dětem a předškolákům. Záměrem těchto nadstandardních aktivit je rozvoj
zájmu a talentu dětí, oslovení jejich silné stránky. Kromě
výuky angličtiny, kterou zajišťuje externí firma, jsou bezplatné.
Rodičovské schůzky – v prvních měsících školního
roku se na společných schůzkách rodiče seznámili se
vzdělávacím programem a vnitřními předpisy MŠ.
Podrobnější informace na www.msdacice.cz.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

tel.: 776 684 988
Podzimní zprávičky z Mateřské školy
Záhájení školního roku – od září bylo nově přijato
86 dětí, celkově navštěvuje jednotlivá pracoviště Mateřské školy Dačice 267 dětí. Kapacita dačických MŠ je
v současné době plně obsazena, volná místa jsou pouze
v MŠ Dolní Němčice a Bílkově. V MŠ Bratrská je integrováno 6 dětí, které vyžadují speciální péči a kromě učitelek s nimi pracuje i pedagogická asistentka.
Adaptace nových dětí probíhala už v posledním srpnovém týdnu. Začátek docházky do mateřské školy je pro

Podzimní čarování –
léto je již nenávratně pryč
a podzim se ujal vlády.
Vždy nás něčím novým
překvapí. Děti se učily vnímat krásy a dary přírody.
Kladly zvídavé otázky,
které nás vedly k širšímu
zamyšlení nad souvislostmi a k poznání, jak důležitý je
vztah člověka k přírodě. Při pobytu venku jsme sbírali
jeřabiny, kaštany, šišky, šípky, bodláčí, listí a tak hrátky
s přírodninami mohly začít. Vyráběli jsme stromy, otiskovali listí, kašírovali, navlékali jeřabiny, z listí tvořili
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housenky a z bodláků ježky. Nastal také čas pouštění
draků, pečení bramborů v popelu, výroby dýňových
strašidel, veselého kuchaření např. pečení jablečných závinů, příprava ovocných a zeleninových salátů.
Do podzimních hrátek se s chutí také zapojili rodiče.
Děti nosily ovoce a zeleninu, přírodniny, dýně, vyrobené
dráčky apod. Všechny naše výtvory zdobily třídy, šatny,
zahrady. Podzim vládl ve všech našich mateřských školách.
Bc. M. Pelikánová, Bc. M. Janoušková, MŠ Dačice
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Panu starostovi, který se ujal role purkmistra, pomáhala
Zdena Hledíková v roli baronky Marie Charlotty z Dalbergu. Akce se uskutečnila v rámci Týdne knihoven. Děkujeme panu starostovi, Městské knihovně a divadelním
souborům Tyl a Tyláček za její přípravu.
Den zdraví
15. října se v MěKS konal Den zdraví. Mezi hlavní cíle této akce, konané pod záštitou sdružení Meta, patřila
prevence závislostí a propagace zdravého životního stylu.
Návštěvníci mohli například získat přehled o možnostech
cvičení a aktivního trávení volného času v Dačicích. Naše
škola zde prezentovala činnost zájmových kroužků.
Zátopkovy štafe ty
30. září 2008 se konal na dačickém stadionu další ročník Zátopkových štafet. Soutěže se tentokrát zúčastnily
celkem čtyři školy, naši žáci byli mezi nimi. V kategorii
mladších žáků jsme obsadili 3. místo, v kategorii starších
žáků 4. místo.

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Naše škola zapojena v programu Globe
Od října školního roku 2008/2009 je naše
škola zapojena do mezinárodního programu
Globe. Naši žáci budou pod vedením učitelů
provádět v terénu pravidelná měření a práce z oblasti meteorologie a hydrologie. Dojde tak k propojení řady vyučovacích předmětů – zeměpisu, přírodopisu, chemie, informatiky a dalších. Pro účely měření bude na školním
pozemku vybudována malá meteorologická stanice.
Mgr. Bohumil Šuhaj
Setkání s policií
Vychovatelky a děti ze školní družiny při ZŠ Boženy
Němcové Dačice srdečně děkují vedení dačické služebny
Policie ČR, zvlášť praporčíku Tomáši Nikrmayerovi za
hezkou a vtipnou besedu o práci policisty, která se uskutečnila 9. října 2008 v prostorách naší školy. Děti měly
možnost si prohlédnout část vybavení a výzbroje. Nejvíce
je zaujaly neprůstřelná vesta a tomfa.
Všechny děti obdržely pamětní list. Doufáme, že tato
akce nebyla poslední, ale jen první z mnoha dalších.
Alena Kupcová a Jana Stachová, vychovatelky
Prodejní automat
Od poloviny měsíce září je na 1. stupni ZŠ instalován
prodejní automat. Firma FILIP nápojové technologie (se
sídlem v Českém Vrbném) vydala žákům, kteří mají zájem o nákup dotovaného mléka, čipové karty. Karty mohou žáci využívat k bezhotovostnímu nákupu mléka. Ostatní produkty prodávané prostřednictvím automatu si mohou koupit přímou platbou mincemi.
Pasování na čtenáře
Na rytíře čtenářského řádu pasoval děti z druhých tříd
v úterý 7. října 2008 starosta města pan Rudolf Hájek.
Slavnostní obřad se odehrál v prostorách Starého zámku.

Turnaj duhového hřiště
7. října 2008 proběhl už 4. ročník turnaje, který se koná při příležitosti výročí otevření Duhového hřiště. Účastnili se ho žáci naší základní školy a studenti nižších ročníků víceletého gymnázia.
V kategorii mladších žáků se v malé kopané na 2.
místě umístilo družstvo sedmých tříd, na 3. místě družstvo
šestých tříd. V kategorii starších žáků obsadila naše družstva v malé kopané 2. - 5. místo, přičemž družstvu IX. B
uniklo o fous místo první (na penalty prohráli s kvartou
2:3).
Podobné to bylo i v přehazované mladších žákyň.
I zde naše družstva obsadila 2. – 5. místo, ze stříbra se
mohly radovat žákyně VII. B. Radost všem udělalo vítězství dívek z IX. B v kategorii odbíjená starších žákyň.
Družstvo z IX. A skončilo na 3. místě a žákyně z osmých
tříd obsadily místo páté a sedmé.
Přespolní běh zámeckým parkem
10. 10. 2008 jsme se účastnili přespolního běhu zámeckým parkem. Mezi nejmladšími běžci v kategorii 2. – 3.
tříd zabodovali na druhých
místech Ondřej Lebr a Hana
Riedllingová. V kategorii 4. –
5. tříd nám v kategorii dívek
udělaly radost 1. místem Eliška Havránková a 3. místem
Kateřina Jindrová, pozadu nezůstal ani Václav Kolář,
který doběhl jako druhý mezi chlapci.
Z druhého stupně si výborně vedl Radovan Kubek,
v kategorii žáků 8. – 9. tříd vybojoval 1. místo, a Nikola
Adamcová se svým 3. místem v kategorii žákyň 6. – 7.
ročníku.
Na závěr bychom ještě chtěli pogratulovat Radovanu
Kubkovi, jemuž se podařilo zvítězit ve své kategorii i v
okresním kole přespolního běhu, které se konalo 15. října
v Jindřichově Hradci.
Mgr. Bohumil Havlík, zástupce ředitelky
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Cesta za pokladem
Ve čtvrtek 9. října 2008 jsme navštívili Městskou knihovnu v Dačicích.
V rámci Týdne knihoven jsme se zúčastnili zajímavé
prezentace nakladatelství Thovt. To si pro nás připravilo
soutěž, do které jsme se všichni s chutí zapojili.
Rázem se z nás stali mořeplavci, kteří putovali na
svém korábu po stopách pokladu legendárního piráta Edwarda Teache, zvaného Černovous. Cesta nebyla snadná,
čekala nás plavba plná zkoušek a překážek, ve kterých
jsme museli plnit zapeklité čtenářské úkoly.
O poklad se utkaly tři posádky. Ta nejlepší získala
drobné dárky z nakladatelství. Všichni piráti obdrželi diplomy a sladkou odměnu.
Soutěž splnila své poslání, vzbudila v nás větší zájem
o četbu knih a častější návštěvu knihovny. Děkujeme za
pozvání a budeme se těšit na příští setkání.
Žáci IV. A ZŠ Boženy Němcové
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Co je nového
na ZŠ Komenského
• Na 23. září připravila
Agentura Pohodáři pro
žáky 2. stupně pořad Finskem se psím spřežením.
Pořad jistě prohloubil zeměpisné znalosti našich žáků.
• Besedovali jsme o Anglii. Bývalá žákyně naší školy
T. Kučerová navštívila žáky pátého, sedmého a devátého ročníku a zpestřila jim hodinu angličtiny povídáním
o Anglii. Podělila se s námi o své zážitky a postřehy
při pozorování britské mentality, zvyků, životního stylu atd. Děkujeme za zajímavé vyprávění.
• 25. září proběhla první schůzka nové školské rady,
předsedkyní byla zvolena Mgr. Liběna Palasová.
• Pet show – aneb škola trochu jinak. 26. září zažili žáci
4. ročníku hodinu angličtiny velice netradičně se svými zvířecími miláčky, ať už živými nebo plyšovými.
A sešlo se nám jich opravdu hodně. Zvířátka jsme si
společně představili, zahráli hru, zazpívali písničku,
vybarvovali jsme maxi omalovánky a bavili se. Fotografie na našich stránkách www.zsdacice.eu Vám
řeknou víc.
• Židle trochu jinak - žáci devátého ročníku dokázali staré vyřazené židle proměnit ve skutku originální výtvory, které již nyní oživují chodby Městského úřadu
Dačice. A to stálo za oslavu. T u jsme také 26. září
uspořádali a představili ostatním žákům školy tyto netradiční židle. Na programu vernisáže se objevily hry,
soutěže, hlasování o nej židli i kreslení. Samozřejmě
nechyběla sladká odměna pro tvůrce.
• 30. září jsme opět uspořádali na Městském stadionu
tradiční Zátopkovy štafety. V minulých letech nám přinesly mnoho radosti a také tentokrát budeme netrpělivě očekávat celkové republikové výsledky.
• 30. září a 1. října na naší škole proběhlo školní kolo
celorepublikové soutěže z matematiky, fyziky, chemie

•
•

•
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a přírodopisu – Přírodovědný klokan. Soutěže se účastnilo 46 žáků 8. a 9. ročníku.
1. října se žáci 9. ročníku zúčastnili zeměpisné exkurze
do planetária v Č. Budějovicích. Nejdříve proběhlo
putování po jednotlivých planetách sluneční soustavy.
Potom byli žáci seznámeni s výkladem hvězdné oblohy. Další částí exkurze byl audiovizuální pořad O sluneční soustavě. Závěr pobytu v Č. Budějovicích jsme
si zpříjemnili vyhlídkou z Černé věže.
7. října byli naši druháčci pozváni do obřadní síně
Městského úřadu Dačice na akci PASOVÁNÍ NA
ČT ENÁŘE. Paní hraběnka přijala děti na zámku
a s pomocí pana spisovatele Mikšíčka je pasovali knihou na čtenáře. Děkujeme za krásný zážitek. Poděkování patří i panu starostovi, knihovně,Tylu, Tyláčku
a dalším.
Ve slunném podzimním dopoledni 8. října jsme se setkali s běžci ze ZŠ B. Němcové a Gymnázia, abychom
tradičně změřili síly na cestičkách v zámeckém parku.
Naše děti z tohoto měření sil vyšly s řadou úspěchů.
Medailová umístění ve všech 9 kategoriích nás opravdu potěšila. V okresním kole, které proběhlo 15. říj-na,
starší i mladší chlapci vyhráli a pojedou nás reprezentovat do krajského kola. Děkujeme a držíme pěsti.
8. října odjelo 42 žáků z 8. a 9. tříd na INVEX v Brně,
děkujeme SRPŠ při naší škole za podporu při financování dopravy na exkurze.
Ve středu 8. října byla v přízemí naší školy zahájena
výstava "Tajemná dáma vod a mokřadů...". Dvanáct
panelů plných fotografií a ilustrací seznamuje s životem, rozšířením, potravou i ochranou vydry říční.
Druhá část výstavy s názvem "Čus vydrus" v podobě
vtipného komiksu na čtrnácti panelech seznamuje žáky
nejen se životem vydry, ale i některých dalších živočichů. Výstavu zapůjčil Český nadační fond pro vydru
a potrvá do 11. listopadu.
Na 14. října MěKS pro naše žáky 1. stupně zajistilo
představení Zázračný pramínek, děkujeme, byl to velmi pěkný pořad.

A co nás ještě čeká
• 21. října pojedou starší a mladší hoši bojovat na krajský přebor v přespolním běhu.
• Přednášku o problematice povodní v ČR vyslechnou
žáci 9. ročníku ve středu 22. října.
• 22. října proběhne historicky první vysílání školní tele vize. Od 15:00 h Vás ve školní jídelně v budově Komenského, formou krátkých videozáznamů, seznámíme s děním ve škole od začátku školního roku (akce,
soutěže, projekty, úpravy interiéru školy). Srdečně
zveme všechny příznivce naší školy.
• 23. října pojedeme do Rakouska. Exkurze do Waidhofenu bude jistě výbornou příležitostí použít německý jazyk v praxi.
• Besedu s myslivcem jsme naplánovali na 24. října,
třeťáčci se už těší….
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Obrázkové okénko:
židle tak trochu jinak
Na začátku bylo sedmnáct starých vyřazených židlí. Někdo by
řekl: „Co s nimi?“ Pro naše výtvarníky z devátého ročníku to však
byla výzva. Kola, zrcátka, volant… Jedna židle se začíná
proměňovat v auto, druhou prokousala stonožka a teď
skrz ni prolézá, další židle drží ve
svých mřížích spoutaného vězně...
A co se stalo se zbylými čtrnácti
židlemi? Přijďte se podívat na dačickou radnici a Starý zámek. Uvidíte
sami. Nechyběla ani slavnostní vernisáž. Více viz: www.zsdacice.eu, Fotogalerie - Škola - Výtvory žáků
2. stupně.
Na ukázku jsme si pro Vás vybrali židli s pavouky.
Protože pavouci, jak se říká, přinášejí štěstí J.
Šťastný listopad!
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

Poradna přírodní me dicíny
Klasická homeopatie pro děti i dospělé.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Poradenství v oblasti výživy
a zdravého životního stylu

Blanka Zuzánková - tel.: 724 914 079

Úspěch studentů SŠTO na celostátní
soutěži v programování v Sezimově Ústí
I letos se na počátku září konal na českobudějovickém
výstavišti již 14. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, v jejímž rámci uspořádalo Centrum odborné přípravy SPŠ
v Sezimově Ústí 2. ročník celostátní soutěže v programování CNC strojů. Vzhledem k tomu, že žáci SŠT O
v Dačicích se v minulých letech několikrát velmi dobře
umístili na akcích podobného druhu, nemohli chybět ani
tentokrát.
Do Českých Budějovic se vydali poměřit síly s konkurencí z jiných středních škol studenti čtvrtého ročníku
oboru Mechanik seřizovač Jan Kopřiva a Lukáš Puchnar.
Odhodláni podat co nejlepší výkon „oprášili“ znalosti z
třetího ročníku a s vervou se pustili do plnění soutěžního
zadání. Jejich úkolem bylo vytvořit podle technického
výkresu program pro obrobení soustružené součásti v ISO
kódu. I když první dvě místa obsadili soutěžící z pořádajícího COP v Sezimově Ústí, „reprezentanti“ SŠT O vyhověli náročným kritériím poroty na správnost programu
i rychlost jeho zpracování na výbornou. Jan Kopřiva obsadil celkově 3. místo, Lukáš Puchnar místo 5. a z jihočeské metropole si odvezli hodnotné ceny, které jim předali zástupci pořádající organizace.
Libor Štěrba, SŠT O Dačice

Nový školní rok na SŠTO Dačice
Škola zahájila školní rok s vyšším počtem žáků než
v loňském roce. Ve škole nyní studuje celkem 507 žáků,
z toho 411 žáků denního a 96 žáků dálkového studia.
Díky finančním prostředkům získaným z grantů i podpoře sponzorů bylo možno realizovat kompletní modernizaci výukových technologií pro počítačové aplikace, používané při výuce strojírenských oborů (nákup a instalace
nového softwaru, nových PC, multimediální výbavy několika učeben). Zároveň se podařilo vybudovat novou učebnu odborného výcviku pro výuku CNC programování s 12
počítačovými pracovišti a dvěma výukovými CNC stroji,
ve které si žáci osvojují dovednosti potřebné k programování na průmyslových systémech Sinumerik a Fanuc. Do
všech učebních prostor školy byla přivedena počítačová
síť a přípojka na internet. Na konci října bude dokončena
rekonstrukce venkovní sportovní plochy sportovního areálu, financovaná z grantu Jihočeského kraje.
I v tomto školním roce se bude rozvíjet spolupráce
s podnikatelskými subjekty a výrobními firmami regionu,
zejména s hlavním vzdělávacím partnerem školy – firmou
TRW-DAS, a.s. Dačice, která zabezpečuje odborný výcvik žáků oboru Obráběč kovů i odborné praxe a pravidelné exkurze pro studenty technicky zaměřených maturitních oborů Mechanik seřizovač a Strojírenství. Od letošního školního roku bude firma motivovat nejlepší žáky
strojírenských oborů prospěchovými stipendii a věcnými
dary.
Schválením společného projektu školy a Jihočeského
kraje v oblasti podpory 3.2 (Realizace úspor energie a využití odpadního tepla v Operačním programu Životního
prostředí) se podařilo získat prostředky na zateplení obvodových plášťů školních budov, střešních konstrukcí i výměnu oken. Ambiciózní projekt rekonstrukce školních budov si sice vyžádá náklady v hodnotě několika desítek milionů korun, ale už teď se mohou současní i budoucí žáci
a zaměstnanci školy těšit na to, že školní rok 2009/2010
zahájíme v ještě kultivovanějším a příjemnějším prostředí,
které bude splňovat nejnáročnější požadavky na energetickou úspornost i kulturnost prostředí výukových prostor.
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Novinky v oborové nabídce SŠTO
pro žáky 9. tříd na školní rok 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 se na škole začne vyučovat podle nově vytvořených rámcových vzdělávacích programů. V souladu s jejich záměry, požadavky trhu práce
a zájmy žáků byla připravena nová zaměření 4 oborů, které se na škole vyučují.
Maturitní obory:
Strojírenství. Obor bude nově zaměřen na Počítačové aplikace ve strojírenství. Studenti si budou osvojovat
teoretické znalosti výhradně pomocí počítačových aplikací a prakticky zaměřených odborných předmětů. Naučí
se ovládat technologie 2D a 3D CAD/CAM, počítačovou
grafiku, programování CNC. Výuka cizího jazyka bude
posílena o technickou angličtinu a němčinu. Absolventi se
uplatní např. v těchto povoláních: konstruktér, technolog,
programátor CNC, pracovník jakosti, obchodní zástupce,
mistr a team leader a současně budou připraveni ke studiu
na vysokých školách.
Ekonomika a podnikání (dříve Obchodně podnikatelská činnost). Obor bude zaměřen na Provoz obchodních a výrobních firem. Žáci získají teoretické znalosti
i praktické dovednosti související s prováděním administrativních a ekonomických činností podniků všech úrovní,
přehled o účetnictví, ekonomice a právních normách v ČR
i Evropské unii.
Posílena bude výuka informačních a komunikačních
technologií. Absolventi budou ovládat psaní desetiprstovou technikou a absolvují výuku dvou cizích jazyků.
Uplatní se např. v těchto povoláních: fakturant, mzdový
referent, účetní, cenař, plánovač, pokladník, adminastrativní pracovník, referent ve státní správě, asistent, obchodní zástupce, pracovník marketingu, obchodní referent. Současně budou připraveni pokračovat ve studiu na
vysokých školách.
Uče bní obory:
Strojní mechanik. Obor bude zaměřen na Provoz,
údržbu a opravy strojních zařízení. Žáci získají především
praktické dovednosti v oblasti montáží a oprav všech zá-
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kladních strojních zařízení, včetně obráběcích strojů a linek. Naučí se pracovat se standardními obráběcími stroji,
ručně zpracovávat konstrukční materiály a svařovat.
Součástí výuky bude také absolvování svářečského kurzu.
Uplatní se např. v těchto povoláních: údržbář, mechanik,
opravář, servisní technik, operátor výroby, svářeč a budou
schopni a připraveni samostatně podnikat.
Elektrikář (zaměření Eletromontér). Žáci si budou
osvojovat znalosti o elektrotechnických zařízeních, technologii jejich oprav, elektrotechnických měřeních, vyhledávání závad, provádění stavebních instalací apod. Získají
oprávnění stupně „osoba znalá“ k provádění činností
souvisejících s výše uvedenými činnostmi. Uplatní se
např. jako provozní elektrikáři, elektromontéři, stavební
elektrikáři, údržbáři, mechanici, opraváři, servisní technici, operátoři výroby, svářeči a budou připraveni a schopni samostatně podnikat.
Absolventi základních škol se mohou přihlásit i ke
studiu dalších oborů, které se na škole vyučují: čtyřletého
oboru Mechanik seřizovač a tříletých učebních oborů
Obráběč kovů, Truhlář, Aranžér a Prodavač. Pro absolventy všech učebních oborů je určen nástavbový maturitní obor Podnikání (v denní i dálkové formě).
Na žádný z našich oborů se nebudou provádět přijímací zkoušky. Podrobnější informace najdete na našich
webových stránkách www.issto.cz. Budete-li mít chuť
poznat život školy zblízka, zveme Vás srdečně na tradiční
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 27. listopadu 2008
a 8. ledna 2009 (vž dy od 8 do 17 hodin). Po telefonické
domluvě na čísle 384 420 096 je možné zprostředkovat
Vám návštěvu školy kdykoliv. Přijďte, budete vítáni.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel SŠT O

Gymnázium Dačice
Nové vybavení pro sportovní vyžití žáků
I v letošním školním roce pokračují na naší škole žáky
oblíbená sportovní páteční odpoledne zajišťovaná vyučujícími tělesné výchovy. Na počátku září bylo díky finančním prostředkům z grantového programu společnosti
TRW-DAS a.s. pro rok 2008 ve výši téměř 33 tisíc korun
pořízeno nové vybavení zahrnující stůl pro stolní tenis,
florbalové hole, lehkoatletické tretry, míče pro volejbal
i kopanou a nová švihadla. Některé z těchto sportovních
potřeb, například hokejky a míče, budou kromě mimovyučovacích sportovních činností našich žáků využívány i při
turnajích, na které přijímají pozvání i žáci z jiných škol.
Společnosti T RW-DAS a.s. patří za poskytnutí finančních prostředků naše poděkování.

Čtení na schodech - Česko čte Čapka
U příležitosti Týdne
knihoven a 70. výročí úmrtí
Karla Čapka proběhl 8. 10.
2008 na Gymnáziu Dačice,
čtenářský maraton. „Čtení
na schodech“ zahájil ředitel
Gymnázia Dačice PaedDr.
Aleš Morávek, ředitelka
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Městské knihovny Mgr. Zdena Chadimová a místostarosta
Dačic Pavel Habr. Čapkovy texty dále četli studenti gymnázia z primy, tercie, sexty a 4. ročníku. Zazněly pohádky, fejetony, povídky, apokryfy, cestopisy. Působivost
akce umocnily nejen moudré, laskavé a excelentní češtinou zpracované Čapkovy texty, ale i osobnostní projevy
malých i velkých čtenářů, jakož i pozorní posluchači z řad
studentů. Ukázalo se, že dnes tak trochu opomíjené čtení,
ale i vnímavé poslouchání obohacuje všechny bez rozdílu
věku.
Mgr. Anna Kasalová

Přespolní běh zámeckým parkem
Tradiční běh zámeckým parkem v Dačicích proběhl
za pěkného počasí ve středu 8. října. Žákyně z našeho
nižšího gymnázia obsadily postupová místa do krajského
kola, které proběhne ve středu 15. října v Jindřichově
Hradci. Nejlépe se umístily Slavěna Albastová (2. místo)
a Rebeka Starková (3. místo). Hoši z vyššího gymnázia
získali všechny medailové pozice – T. Jindra 1. místo,
T. Chvátal 2. místo a J. Novák 3. místo.
Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy
a přejeme jim hodně úspěchů do dalších soutěží.

S portovní zprávy z gymnázia

Další události a zajímavosti

Během září a první poloviny října proběhla celá řada
sportovních soutěží, kterých se úspěšně zúčastňovali naši
žáci.
Běh rakouským městem Gross-Siegharts
20. září se konal v rakouském městě Gross-Siegharts 14. ročník běhu
městem, kterého se již tradičně
zúčastnili také naši běžci. Nejlépe
si vedl Josef Novák ze sexty, který
vyhrál kategorii mladších závodníků a v hlavním závodě doběhl
druhý. David Kabelka byl v kategorii mladších závodníků druhý
a Martin Jordánek s Martinem Lacinou doběhli v hlavním
závodě na 4. a 5. místě.
Středoškolský atletický pohár CORNY
Okresní kolo poháru proběhlo 24. září
v Nové Včelnici. Hoši z gymnázia podali
výborné výkony a mezi deseti družstvy ze
středních škol zvítězili, čímž si zajistili
postup do krajského kola konaného 1. října v Táboře, kde
pak jako družstvo obsadili 4. místo. Mezi jednotlivci byli
nejlepší Tadeáš Jindra ve skoku vysokém (obsadil 1. místo se 182 centimetry), Honza Kubek ve sprintu na 100
metrů (s časem 12,05) a Vladimír Čajka v běhu na 400
metrů (s časem 56,36 obsadil 1. místo).
Děvčata se na okresní úrovni umístila na velmi dobrém 2. místě, ale do kraje už nepostupovala. Pěkné
výkony podaly Jana Kostohryzová v běhu na 200 metrů,
Vanda Kalvodová ve vrhu koulí nebo Michaela Lojková
ve sprintu na 60 metrů. Okrskové kolo kopané středních
škol se konalo 26. září a naše mužstvo v něm obsadilo
2. místo.
Zátopkovy štafe ty
Ve středu 30. září se družstva z našeho vyššího i nižšího gymnázia zúčastnila tradičních Zátopkových štafet na
dačickém stadionu. Štafeta nižšího gymnázia obsadila
3. místo a štafeta vyššího gymnázia zvítězila s časem
28:35,0 minut. Vynikající časy – pod jednu minutu – zaběhli J. Kubek, P. Chvátal, T. Jindra, V. Čajka, I. Váňa,
T. Chvátal. a P. Spurný.

Od čtvrtka 18. do soboty 20. září měli naši
prváci možnost seznámit se
mezi sebou i se svými vyučujícími při adaptačním
kurzu v Dolním Radíkově . Ačkoli počasí nebylo
příliš vlídné, vyrazili na
několik pěších a cyklistických výletů po okolí, zahráli si hry zaměřené na poznání
svých spolužáků a u večerního ohně si popovídali a zazpívali se svými vyučujícími.
Poznávací zájezd do Francie
Žáci kvarty a 4. ročníku se v sobotu 20. září vypravili
na celý týden do Francie,
aby tam poznávali nejen
historii, kulturu, ale i přírodní krásy. Trasa vedla
přes Normandii, kde navštívili město Rouen se
známou katedrálou, přímořské lázně Étretat s působivými křídovými útesy, a také Omany Brach a Muzeum vylodění spojeneckých vojsk. Všem se velmi líbila prohlídka světoznámého kláštera Mont Saint Michel, který leží na skalnatém
ostrově v moři. Pak cestovali přes Saint Malo do údolí
řeky Loiry, kde navštívili některé z pohádkových zámků
a poslední den výletu poznávali krásy Paříže.
Také vyučující z gymnázia se vypravili na výlet a ve
dnech 26. – 28. září zamířili do Krkonoš, kde hlavním
cílem 2. ročníku turistického výletu byl výstup na Sněžku.
Ve středu 1. října se naše gymnázium opět zapojilo do
celostátní soutěže Přírodově dný klokan, kterou připravuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pro dvě kategorie žáků. Mezi mladšími žáky se nejlépe umístili Vendula Pokorná a Tomáš Obůrka a mezi
žáky vyššího gymnázia dosáhli nejvyššího počtu bodů
Martina Terberová a Přemysl Rujbr.
Turnaj hřiště 2008
V úterý 7. října se díky pěknému počasí mohl konečně
uskutečnit tradiční turnaj žáků nižšího gymnázia a ZŠ
B. Němcové k výročí otevření „Duhového hřiště“.
Hoši rozdělení do kategorií mladší a starší žáci se
utkali na hřišti v malé kopané. V kategorii mladších žáků
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zvítězilo družstvo sekundy a v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo kvarty, když porazilo své soupeře z 9B. na
penalty.
Děvčata byla také rozdělena do dvou kategorií. Mladší žákyně se utkaly v přehazované a zvítězilo družstvo
sekundy. Starší žákyně sehrály volejbalový turnaj a vítězkami se staly žákyně 9B., když porazily kvartu.
Vítězové byli odměněni cenami od společnosti TRWDAS, které tímto děkujeme nejen za pěkné ceny, ale také
za účast jejích zástupců na zahájení turnaje.

Pocta Karlu Čapkovi, čtenářský
maratón, pasování a Den otevřených
dveří – takový byl Týden knihoven 2008
v Dačicích
Celostátní propagační akce na podporu čtení a čtenářství Týden knihoven se v České republice konala již po
dvanácté. Letošním tématem Týdne byly Knihovny – rodinné stříbro, snažící se upozornit na to, že bez knihoven
to ani v digitálním věku nebude možné. Naše knihovna
nabídla v jejím rámci svým čtenářům a uživatelům menu,
jehož těžištěm byla propagace čtení jako důležité dovednosti pro běžný život.
Týden knihoven jsme zahájili ČTENÍM – Velkým
Říjnovým Společným Čtením aneb Pocta Karlu Čapkovi,
protože na sklonku roku uplyne sedmdesát let od úmrtí
tohoto velikána české literatury. Děti ze Základní školy
speciální a praktické v Dačicích četly z knížek tohoto spisovatele určených pro děti. Navíc si připravily prezentace
o tomto spisovateli a nakreslily ilustrace k některým pohádkám. Prezentace i ilustrace vystavíme v prosinci v minigalerii na schodech v knihovně. Děkuji učitelkám této
školy za spolupráci. Čtení je pro žáky této školy velice
obtížnou činností a proto si cením toho, že se do těchto
aktivit s knihovnou pouštějí.

Novinkou a zároveň velkou neznámou letošního
Týdne knihoven byl ČTENÁŘSKÝ MARATON NA
SCHODECH místního gymnázia. Zahájil jej místostarosta Pavel Habr, poté četli studenti vyšších ročníků
gymnázia studentům, kteří na škole studovat začínají.
Téměř 30 studentů četlo z povídek, apokryfů a sloupků
Karla Čapka. Vyzkoušeli si, jaké to je číst nahlas před
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auditoriem, posluchači byli pozorní a zaujatí. Během čtení
se vyjevovala Čapkova genialita a věřím, že nejenom pro
mě bylo toto čtení silným zážitkem. Děkuji velice ředitelství školy a profesorce A. Kasalové za přípravu maratónu a zajištění jeho zdárného průběhu.
Již tradiční akcí Týdne je PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Ve středu 8. října vstoupilo
na starém zámku v Dačicích slavnostně 97 dětí z druhých
tříd základních škol do řádu čtenářského. Ve jménu všech
krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček slíbily před
purkmistrem města, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější dary a budou se k nim chovat opatrně a s úctou.
Purkmistr (starosta města Rudolf Hájek) si pozval ke
spolupráci baronku Marii Charlottu z Dalbergů (Zdena
Hledíková) a spisovatele Matěje Mikšíčka (ředitel MěKS
Olin Svoboda). Pohádkou O červené růži doprovodily pasování děti z divadelního souboru Tyláček. Pasování se
účastnili rodiče a prarodiče dětí, příjemná atmosféra historického sídla umocňovala ceremoniál, jehož hlavním smyslem je ukázat důležitost knížky jako pramene poznání
i zábavy a důležitost čtení. O tom, jak čtení rozvíjí a obohacuje slovní zásobu, jak rozvíjí fantazii a jak je důležité
pro život, byly sice již popsány hory papíru, ale realita je
přece jenom drsnější. A tak chceme touto malou slavností
podpořit knížku a čtení, protože to mají stále těžší.
Velice děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu pasování. Školám za dobrou spolupráci, Městu Dačice za drobnosti pro děti, panu starostovi, hercům z divadelního souboru Tyl a dětem z Tyláčku a nadevše režisérce dačických ochotníků, paní Naději Jahelkové.
NAKLADATELSTVÍ THOVT S.R.O. je zaměřeno
výhradně na literaturu pro děti. Od začátku se snaží nejenom o vydávání dětské literatury, ale současně pro děti
vytvářet motivační soutěže, působit na jejich sociální cítění a přispívat k jejich pozitivnímu vztahu ke knize. Proč
Thovt? Ve Starém Egyptě byl Thovt velmi uctívaným bohem. Hrál hlavní úlohu v mýtech o stvoření světa. Byl
symbolem všeho vědění, bohem moudrosti a vzdělanosti.
Je považován za vynálezce písma, čísel, ale i her pro procvičení mysli a obveselení ducha. Ve čtvrtek 9. října navštívili knihovnu zástupci nakladatelství a po představení
jeho produkce připravili pro žáky 4. třídy školy v ulici
B. Němcové a pro primu gymnázia soutěže inspirované
knížkami nakladatelství. Děti se pobavily i se něco nového dozvěděly. Knihy tohoto nakladatelství jsou prezentovány v knihkupectví Ládi Hejla v Dačicích a zde je také
možné je se slevou zakoupit.
Týden knihoven jsme zakončili DNEM O TEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci se ptali na zvukové knihy,
což je nová služba pro zdravotně postižené spoluobčany,
prohlédli si prostory knihovny, kam se běžně nechodí,
zajímaly je možnosti webových stránek knihovny – rezervace dokumentů, hledání v katalogu a další služby, které
stránky www.mkdac.cz nabízejí.
Troufám si říci, že letošní Týden knihoven se vydařil.
Děkuji všem za spolupráci a ve shodě s mottem nakladatelství Dauphin „Nebát se a číst“ uzavírám tuto krátkou
zprávu o letošní snaze propagovat čtení a knížky.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Dvě významná výročí městské knihovny
Čtenářský spolek Dyje byl prvním českým kulturním
spolkem ve městě a byl faktickým předchůdcem veřejné
knihovny v Dačicích. Byl založen v roce 1868, před 140
lety. Samostatná veřejná knihovna vznikla před 115 lety.
Čtenářský spolek Dyje, jehož účelem bylo: „čtení, deklamace žertovné, vyjma ty, které by v obor politický neb
náboženský sahaly, hovor, společenské zábavy a cvičení
ve zpěvu“, vznikl v Dačicích v r. 1868. O jeho založení se
velkou měrou přičinil P. Eduard Höcksmann, farář v Matějovci, který soustředil do spolku inteligentní a vzdělané
občany z města i okolí. Předsedou se stal Josef Příhoda st.,
knihovníkem J. Příhoda ml. Ve stanovách čtenářského
spolku jsou další zakládající členové: J. Renelt, F. Pořiska, A. J. Hájek, A. Fišer, M. Uhlíř a M. Stöger. Spolek
se skládal z členů (údů) zakládajících, čestných a přispívajících. Zakládajícím členem byl každý, kdo při
vstoupení do spolku jednou provždy aspoň 5 zlatých složil
a k tomu 6 zlatých ročně přispíval. Čestným členem se
mohl stát příznivec, který se zasloužil o rozkvět spolku
peněžitými či jinými dary a konečně přispívajícím byl ten,
kdo ročně složil 6 zlatých najednou nebo ve splátkách.
Ve stanovách se dále uvádí práva všech členů (podávat návrhy výboru a valné hromadě, volit a být volen do
orgánů spolku, kdykoliv nahlédnout do zápisů o jednání
výboru, navštěvovat čítárnu a knížky a časopisy si půjčovat), možnost do spolkových místností vodit cizí osoby,
které mohou bezplatně využívat výhod spolku. Za pečeť
spolku slouží: Čtenářský spolek Dyje v Dačicích. Spolek
měl svůj prapor, kterého užíval při veřejných vystoupeních. Podle Památné knihy města Dačic byly „z čtenářského spolku půjčovány knihy a časopisy lidu venkovskému do celého širého okolí“. Spolek umožňoval
zájemcům o četbu přístup ke knížkám a časopisům takovým způsobem, že fungoval de facto jako předchůdce
veřejné knihovny v Dačicích. Cituji ze stanov spolku:
„Všickni údové bez rozdílu mohou osoby cizé co hosty do
místností spolkových přivésti, kdež výhody spolku bezplatně používat mohou“ .
Vlastní samostatná veřejná knihovna pro lid v Dačicích byla iniciována návrhem Bedřicha Kancnýře na valné
hromadě Měšťanské besedy v Dačicích dne 11. 11. 1893.
Učitel Antonín Kesner, knihtiskař Antonín Kasalý, ředitel
měšťanské školy Karel Kamenář a c. k. okr. sudí Bedřich
Kancnýř byli osobnostmi, které stály u zrodu veřejné knihovny v Dačicích. Z besední knihovny bylo vybráno 250
svazků a od 1. 2. 1894 se začalo každou neděli od jedné
do dvou hodin odpoledne půjčovat v Měšťanské besedě.
V létě 1894 se knihovna přestěhovala na radnici, odkud se
několikrát stěhovala. Dnes ji najdete v Pantočkově ulici
a všechny informace o ní na www.mkdac.cz.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Den zdraví v Dačicích je za námi
Ve středu 15. 10. 2008 se uskutečnil již třetí ročník
Dne zdraví v Dačicích, který nejen pro mládež, ale i pro
širokou veřejnost pravidelně pořádá Sdružení Meta, o.s.
ve spolupráci s Městem Dačice.
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Činností sdružení je prevence „likvidačního způsobu
života“ – prevence závislostí na návykových látkách, pomoc při řešení problémů, práce s uživateli drog a nabídka
zdravého životního stylu, vedení mládeže k odpovědnosti
za své chování a zdraví.
Vystavovatelé seznamovali veřejnost se svojí činností,
nabídkou zdravých aktivit, pohybu, výživy, včetně ochutnávek a trávení volného času. Zájemci si mohli přeměřit
svoje fyziologické funkce, BMI, změřit hladinu cholesterolu, genetický test na zjištění zevních a vnitřních vlivů
obezity, testy zdatnosti, stanovit si opět svůj index zdraví
a porovnat jej s minulým rokem.
O zábavu pro děti a mládež s odměnami se postaralo
divadlo Kamarád z Brna, Aerobik team Lena představil
svoje profesionálně nacvičené vystoupení, studenti zdravotní školy z Jindřichova Hradce prováděli instruktáže
první pomoci, měřili fyziologické funkce, seznamovali
návštěvníky s obsahem studia, zajímavými školními pomůckami a svými dovednostmi.
Skákací hrad přinesl radost nejen nejmenším návštěvníkům, ale byl plně využit i ostatními nadšenci po celý
den. Milovníci zimního bruslení uvítali novinku bruslení
na umělé ploše polymeru, která se velmi osvědčila včetně
možnosti zapůjčení bruslí.
Akci navštívilo 833 zájemců. Změření cholesterolu
využilo 47 občanů, převážná většina z nich byly ženy,
19% naměřených hodnot přesahovalo normu 5,5 mol/l,
zbylých 81% mělo hodnotu cholesterolu v normě. Průměrný věk byl 52 let, přičemž nejstarší občané dosahovali
věku 86 let a nejmladšímu bylo 18 let.
Těší nás, že přibývá stále více účastníků, kteří mají
zájem o své zdraví, cítí za ně odpovědnost, což se projevilo trpělivostí při čekání na měření, veselou náladou
a vzájemným povzbuzováním.
Poděkování patří všem zúčastněným firmám, institucím a školám, které své služby a činnost představili
a nabídli zdarma občanům, dále sponzorům, kteří nám pomohli celou akci zabezpečit, a studentům střední zdravotní školy, kteří celý den pomáhali pořadatelům.
Na příští setkání se těší
Božena Havlová, ředitelka sdružení
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Stolní tenis v Dačicích
Stolní tenisté ST – KD Dačice se již
dva měsíce připravují na nový ročník
mistrovské soutěže OP II a tentokrát se
netají postupovými ambicemi do nejvyšší
okresní soutěže.
Stolní tenisté svá mistrovská utkání budou hrát opět
jako v minulé sezóně v malé hale ZŠ B. Němcové Dačice.
Začátky utkání budou vždy v pátek od 19,00 hodin. Návštěvníci utkání mohli přijít povzbudit dačické stolní tenisty již v pátek 17. 10., kdy jsme přivítali stolní tenisty
z Nové Bystřice, kteří ač nováčci soutěže se pro tuto
sezónu posílili zkušenými stolními tenisty a dělají si naději na čelní umístění.
Hrací program ST – KD Dačice na tuto mistrovskou
sezonu je vyvěšen v informační skříňce u kina nebo na
webové adrese www.st-kd-dacice.estranky.cz, kde můžete najít soupisku družstva, aktuální výsledky i další informace z uplynulých utkání.
Sponzory dačických stolních tenistů jsou: Waldviertler Sparkasse pob. Dačice, MěÚ Dačice, PKD Dačice
a fa. Jahoda Dačice. Zvláštní dík patří sponzorům a jejich
mimořádné finanční pomoci bance Waldviertler Sparkasse
a firmě PKD Dačice, že si mohli dačičtí stolní tenisté
zakoupit mistrovský stůl potřebný pro svá utkání.
Hrací program ST – KD Dačice :
17.10.08
25.10.08
31.10.08
07.11.08
14.11.08
20.11.08
28.11.08
17.01.09
23.01.09
30.01.09
06.02.09
12.02.09
20.02.09
28.02.09

19:00
10:00
19:00
19:00
19:00
18:30
19:00
10:00
19:00
19:00
19:00
18:30
19:00
10:00

Dačice A
Třeboň E
Dačice A
Chlum B
Dačice A
Dírná A
Dačice A
GC N. Bystřice A
Dačice A
Novosedly n. N. A
Dačice A
Lásenice B
Dačice A
Majdalena A

GC N. Bystřice A
Dačice A
Novosedly n. N. A
Dačice A
Lásenice B
Dačice A
Majdalena A
Dačice A
Třeboň E
Dačice A
Chlum B
Dačice A
Dírná A
Dačice A

Zdeněk Havlík

Exkurze Leteckého muzea
do Náměště nad Oslavou
V měsíci září zorganizovalo letecké muzeum Viléma
Götha v Dačicích exkurzi u 22. základny letectva v Náměšti n. Oslavou. Díky úspěšné spolupráci muzea s touto
základnou (mj. provedla slavnostní průlet svých letounů
při odhalování pamětní desky dačickému rodákovi genmjr. K. A. Pospíchalovi) probíhalo vyřízení formalit
a nezbytných procedur, které nám umožnily vstup do
areálu základny, hladce.
K prohlídce základny jsme použili mj. i naše auta. Její
plocha je obdivuhodná a pokud chce člověk vidět v po-
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měrně krátkém čase co nejvíce, bez tohoto dopravního
prostředku se neobejde. Už příjezd k bráně vzbuzuje respekt! Nekompromisní, leč přívětivá služba nám dala
instrukce a nezbytné visačky pro návštěvy. Na bráně
si nás vyzvedla paní Formánková (sekretářka velitele
a mluvčí základny v jedné osobě) a po upřesnění programu jsme nedočkavě vyrazili. I přes poměrně velkou
nepřízeň počasí vládl na základně čilý stavební ruch. Pro
zají-mavost - 14. února t. r. zde byl slavnostně otevřen
největší hangár pro opravy a technické kontroly letecké
techniky ve střední Evropě.

Naše první zastávka byla právě zde, v opravárenském
hangáru. Jeho délka 156 a šířka 30 metrů působí opravdu
impozantně. Pracuje v něm 280 lidí! Všude je perfektně
čisto, podlaha se leskne, že se až bojíte došlápnout. Příjemné teplo nám přidalo na náladě a hurá na éra. V hangáru stálo několik albíků (L – 39 Albatros) spolu s vrtulníky
MI – 24. Kapacita hangáru je 12 letounů a 4 vrtulníky bez
nosných rotorů. (Jako provozovatel muzea jsem se neubránil představě vlastnit takový prostor včetně jeho vybavení). Všude u strojů se pilně pracovalo. Lidé, kteří dělají
tuto, pro mne záviděníhodnou, práci, vzbuzují respekt.
Jsou to oni, na které pilot spoléhá. I proto jsme čekali až
náš doprovod vyjedná možnost nakouknout trochu blíže.
Z hangáru jsme se přesunuli na prostor před něj, kde
stálo několik vrtulníků (i slavný tygr), SU – 25 a SU – 22.
Dále nás čekala návštěva vzletové a přistávací dráhy.
Exkurzi jsme měli na tento den domluvenou i proto, že to
byl právě letový den. Z uctivé vzdálenosti jsme měli
možnost vidět, jak to chodí u letounu před startem a následně po přistání.
Kousek od těchto letounů stála třicetdevítka vyvedená
v barvách ke 40. výročí vzletu tohoto typu letounu, které
si připomínáme 4. listopadu t. r. Na směrovce nesla portrét konstruktéra letounu pana Vlčka. U všech strojů jsme
se společně vyfotili, ovšem nějak jsem pozapomněl na
sólo fotku. Do archivu by to byl velice vzácný kousek!
Dále naše cesta vedla na stojánku vrtulníků. Tady
jsme pořídili nezbytné foto u černého tygřího stroje a dostali jsme se k poslednímu bodu našeho programu, kterým
byla návštěva stanice dravých ptáků. Dravci se používají
k plašení drobného ptactva při letovém dnu. Náš průvodce
pan Čech nám mj. vysvětlil, že služeb těchto vzdušných
predátorů se nepoužívá pokaždé, ale závisí to na odhadu
situace a na vizuální kontrole, přičemž roli hraje také roční období.
Plni dojmu jsme odjeli domů. I když se počasí moc
nevyvedlo, byla naše návštěva na letecké základně neuvěřitelně zajímavá. Pro lidi, kteří na základně pracují, je
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jejich zaměstnání zároveň i koníčkem. Je obdivuhodné, jaká nám byla věnována pozornost a s jakou ochotou jsme
se při prohlídce areálu setkali. Nezbývá, než poděkovat
paní Formánkové a všem, kteří se na chodu tohoto gigantu
podílejí.
Návštěvu letecké základny v Náměšti n. Oslavou mohu všem upřímně doporučit například v rámci některé
z větších akcí, které zde jsou pro veřejnost pořádány.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum V. Götha

Listopadová výstava v muzeu:
Absolventi ZUŠ Dačice z let 1994, 1995 ...
Návštěvníci výstav dačického muzea a galerie jsou
zvyklí, že se obvykle v měsících květnu či červnu setkávají ve výstavních prostorách s pracemi absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice. T ak tentokráte se nenechte
mýlit. Představí se Vám sice absolventi dačické „zušky“ ,
ale o něco málo starší. T akže se budete moci podívat na
výsledky tvoření tří bývalých absolventů po několika letech. Vystaveny budou malby, kresby, fotografie i keramika.
Výstava absolventů výtvarného oboru Základní umělecké školy v Dačicích bude zahájena v Městském muzeu
a galerii v Dačicích v neděli 2. listopadu v 16 hodin. Své
současné práce zde představí Jana Váňová, Romana Bachelová-Čurdová a Pavel Bažant.
Jana VÁŇOVÁ pochází z Dačic (nar. v roce 1981).
Výtvarný obor na dačické ZUŠ navštěvovala v letech
1987 – 1999. Dále studovala obor výtvarná výchova –
dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č.
Budějovicích. V současné době pracuje jako učitelka na
ZŠ B. Němcové v Dačicích a věnuje se studiu Arteterapie.
Její oblíbené techniky jsou kresba a akční akvarel.
Romana BACHELOVÁ - ČURDOVÁ se narodila
v Dačicích v roce 1980. Výtvarný obor na dačické ZUŠ
navštěvovala v letech 1986 – 1998. Studovala obor výtvarná výchova – český jazyk pro základní školy na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. V minulém roce dokončila studia oboru Výtvarná výchova pro střední školy
na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době
pracuje jako učitelka na ZŠ Komenského v Dačicích.
V posledních letech se věnuje především prostorové tvorbě. Pracuje s hlínou, dřevem a ručním papírem.
Pavel BAŽANT se narodil v roce 1981 v Dačicích.
Výtvarný obor na dačické ZUŠ navštěvoval v letech 1986
– 1994. Na soukromé Vyšší odborné škole umění ve Zlíně
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studoval výtvarný obor. V současné době se věnuje především olejomalbě, kresbě a grafice.

Nedělní vycházka do okolí
Vycházkou na Bábu za králem smrků 5. října skončily letošní výlety za památkami a vycházky do přírody,
které pořádá Spolek přátel dačického muzea.

Ale že se ta poslední vydařila! Lepší počasí jsme si
nemohli objednat a stejně tak ani lepšího průvodce. Ing.
Kamil Kupec ze správy městských lesů se této role zhostil
na jedničku. Nejen, že nás skutečně zavedl ke králi smrků,
který má výšku 45 metrů a ani se nám celý nevešel do
záběru, ale zasvěcoval nás i do různých tajů. Jak určit stáří
stromu, jak odhadnout jeho výšku a další. Věřím, že třiatřicet malých i velkých pěších turistů bylo spokojeno.
Vyhlídka z Báby byla nádherná, posezení v bílkovské
hospůdce příjemné. Tak na jaře opět vyrazíme, protože je
stále co objevovat. Nyní se již pomalu přesuneme dovnitř
do tepla, 30. října proběhne první podzimní „muzejní
čtvrtek“.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Pomníky obětem první světové války
v Dačicích
28. října jsme si připomněli 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Současně s ním uplynulo i 90 let od konce první světové války (listopad 1918).
V Dačicích připomíná oběti 1. globálního konfliktu
několik pomníků. Ne každý splňuje statut válečného hrobu či pietního místa a je tudíž evidován v centrální evidenci válečných hrobů na základě zákona č. 122/2004 Sb.,
všechny si ale zaslouží naši pozornost a připomenutí. Na
této a následující straně přinášíme jejich fotografie.
Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Pomník obětem válek
Kancnýřův sad, Dačice
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2
3
1
1 - Dačice, sokolovna,
pamětní deska,
Fr. Klíma - legionář
2 - Dačice, Antonínská
ulice, kaple sv. Anny
3 - Bílkov, pomník
obětem I. sv. války,
4 - Dolní Němčice,
pomník obětem I. sv.
války
5 - Malý Pěčín, Rudolf
Cvrček, legionář
6 - Hostkovice, pomník
obětem I. sv. války

4

MěKS

M M aG

KINO

5

31. 10. v 17:00 a v 19:30 h, 01. 11. v 19:30 h
KUNG FU PANDA
Film USA, širokoúhlý
Vstupné 65 Kč
14. 11., 15. 11., 16. 11. v 19:30 h
MAMMA MIA
Film VB/USA, širokoúhlý, s titulky
Vstupné 65 Kč

07. 11. v 17:00 a v 19:30 h, 08. 11. v 19:30 h
HANCOCK
Film USA, širokoúhlý
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

SEZNAMTE SE S DAVEM
Film USA
Vstupné 65 Kč

28. 11., 29. 11., 30.11. v 19:30 h
MÁJ
Film ČR
Vstupné 65 Kč

27. listopadu od 17:30 h
Ing. Josef Elster, CSc.:
Po stopách života v Arktidě
Studovna muzea

Vánoce s vůní perníku
Zahájení výstavy ve středu 26. listopadu
v 16:00 h je spojeno s ukázkou výroby
perníku vtlačovaného do forem.
Výstava potrvá do 6. ledna 2009

21. 11. v 17:00 a v 19:30 h, 22. 11. v 19:30 h

4. října – 23. listopadu 2008
Osudové osmičky
20. století v Dačicích
(fotografi e, dokument)
Výstavní chodba muzea

6

Absolventi ZUŠ Dačice 1994, 1995, …
Vernisáž výstavy v neděli 2. listopadu v 16:00 h
Romana Bachelová-Čurdová, Jana Váňová, Pavel Bažant
– malby, kresby, fotografie, keramika
Výstava otevřena do 23. listopadu

30. listopadu v 16:30 h
II. Zvonkový průvod v Dačicích
Od 13:00 do 16:00 h možnost volné prohlídky
vánoční výstavy v muzeu, zakoupení zvonečků.
Sraz účastníků na Havlíčkově náměstí. Odchod v 16:45 h na
Palackého nám. S sebou zvonky, zvonkohry, světýlka, …

8. listopadu ve 21:00 h
SECRET – taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

14. listopadu ve 20:00 h
REFLEXY – taneční zábava
Vstupné 70 Kč
Hlavní sál MěKS

20. listopadu v 19:30 h
VĚRNÝ – Vrah zvoní dvakrát
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč
Hlavní sál MěKS

22. listopadu ve 21:00 h
ARIVA – taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

