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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

• schválila rozpočtové opatření č. 8/2008, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 427,76
tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu rybníka
v Prostředním Vydří se ZZN Pelhřimov a. s. za celkovou nabídkovou cenu 1.415.925,80 Kč včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo s P-atelier JH
s. r. o. J. Hradec na zpracování projektové dokumentace ZTV RD lokality Za školou za nabídkovou cenu
1.301.860,-- včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Hron Dačice s. r. o. na vybudování středotlakého plynovodu
v Borku za nabídkovou cenu Kč 191.868, včetně
DPH a 5 % rozpočtové rezervy
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
službami Dačice s. r. o. na opravu kašny na Havlíčkově nám. za celkovou cenu Kč 567.890,-- včetně DPH
• schválila vypovězení nájmu bytu č. 28 o velikosti 1+0
s příslušenstvím v domě čp. 175/I v Bratrské ulici
podle výpovědního důvodu uvedeného v § 711 odst.
2 písm. b) občanského zákoníku

na svém 9. zasedání konaném 11. 6. 2008 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet města za rok 2007 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Výsledkem hospodaření byl schodek ve výši
29.537.907,25 Kč, který bylo schváleno uhradit
z vlastních a cizích finančních prostředků
• schválilo rozpočtové opatření č. 9/2008, které je
vyrovnané v objemu příjmů i výdajů ve výši 4.800,00
tis. Kč; v rozpočtovém opatření je promítnuta dotace
na opravu lávky přes řeku Dyji
• schválilo poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
města na opravu kulturních památek v celkové částce
Kč 417.613,--. Jedná se o kašnu na Havlíčkově náměstí a sýpku v areálu bývalého panského dvora.
• schválilo uzavření smluv o poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení jednotlivým žadatelům
• schválilo uzavření smlouvy o spolupráci se Sdružením M eta Jindřichův Hradec a poskytnutí příspěvku
na provoz tohoto sdružení ve výši Kč 31.304,-- na rok
2008 a příspěvku na rok 2009 rovněž ve výši Kč
31.304,--; sdružení poskytuje poradenskou činnost
v prevenci zneužívání návykových látek u dětí a mládeže pro oblast Dačicka
• schválilo pořízení změny územního plánu č. 9 pro
lokalitu Za školou
• schválilo koupi pozemků ve Vápovské ulici a v ulici
Za Lávkami PK č. 1769/1 o výměře 18 m2 a parcely
PK č. 1980/2 o výměře 94 m2 za cenu Kč 15.680,--;
koupě pozemků se uskutečňuje v souvislosti s plánovanou výstavbou chodníků
• schválilo koupi domu čp. 144/I, pozemku p. č. 25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m2 a p. č. 26,
zahrada o výměře 93 m2 za kupní cenu ve výši Kč
1.500.000,--, záměrem koupě je zlepšení dostupnosti
na pozemky za M ěKS a ZŠ v Neulingerově ulici
včetně vstupu do celého areálu čp. 1 - 5 a možné budoucí realizace jiných stavebních záměrů
• schválilo uzavření dohody o úplatném převodu vodovodního a kanalizačních řadů vybudovaných při výstavbě areálu od společnosti Frigomont a. s.
• schválilo seznam akcí, na které bude podána žádost
o dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad – odpočinková zóna Nivy, M Š Za Lávkami (sanace pórobetonových panelů), rekonstrukce komunikace Červený vrch (II. etapa), nástavba učeben v ZŠ
B. Němcové

RADA MĚSTA
na své 40. schůzi konané 28. 5. 2008 mimo jiné:
• projednala za účasti zástupce Policie ČR, zástupce
M ěstské policie a pracovníků odboru vnitřních věcí
M ěÚ na úseku přestupků veřejný pořádek ve městě

na své 41. schůzi konané 4. 6. 2008 mimo jiné:
• vzala na vědomí podklady o poskytování pečovatelské služby od roku 2009 v Dačicích
• neschválila zadání veřejné zakázky na vypracování
projektové dokumentace stavby „Komunitně správní
centrum Dačice“
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí s výhledem do konce roku 2008
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje a nákupu investičního majetku s výhledem do
konce roku 2008
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
službami Dačice s. r. o. na opravu jezu Valcha za celkovou cenu Kč 551.250,-- včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
službami Dačice s. r. o. na zřízení kabinek WC na
dětském hřišti v ulici B. Němcové za celkovou cenu
Kč 272.272,-- včetně DPH
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Daň z nemovitostí 2009
Dne 11. června zrušilo zastupitelstvo města obecně
závaznou vyhlášku č. 6/1995, která upravovala výši daně
z nemovitostí ve městě Dačice a místních částech.
Zrušení této vyhlášky vyvolala novela zákona o dani
z nemovitostí, která určila pro města velikosti Dačic koeficient 1,6 základu daně. Finanční úřad provede sám
přepočet daně a příští rok rozešle složenky již s novými
částkami. Kromě toho novela zákona umožňuje městům
navýšit uvedený koeficient na dvoj až pětinásobek. Zastupitelstvo města pro rok 2009 o tomto navýšení neuvažuje.
Ing. Karel M acků, tajemník

Změny na bytovém odboru
Od 1. června 2008 přechází na bytový odbor Veronika Ličková DiS., která doposud pracovala na finančním
odboru M ěÚ Dačice.
M artina Bénová, vedoucí bytového odboru

Opravy komunikací v místních částech
V květnu tohoto roku provedla firma Reacom s. r. o.
z Třebíče opravy vybraných
částí místních komunikací v
Bílkově, Chlumci, M além Pěčíně a Velkém Pěčíně.
Byly vyspraveny výtluky,
vyrovnány hrubé nerovnosti zástřikem a povrch komunikace se sjednotil přetažením mikrovrstvy – tzv. Slurry
Seal. Jedná se o emulzní kalovou vrstvu prováděnou za
studena. Tato technologie patří mezi údržbové, tzn. že
není vhodná pro celkové rekonstrukce vozovek.
Jako každá údržbová technologie má svoje nedostatky, ale i výhody. Mezi nevýhody lze zařadit například
určitou plasticitu v prvních týdnech po položení, a to
zvláště při teplotách nad 25°C a dále to, že mikrovrstva
kopíruje stávající povrch komunikace a tím i nerovnosti.
M ezi výhody patří skutečnost, že vrstva je pokládána
bez nutnosti frézovat komunikaci, zabrání přístupu vody
do podloží komunikace a prodlouží o několik let její
životnost. Nezvyšuje nivelitu vozovky vzhledem k okolní
zástavbě. Patří mezi tzv. bezprašné technologie, což je
pro místní obyvatele určitě důležité. Nezanedbatelná je
i přijatelná cena za tuto zvolenou technologii oprav, která
se pohybuje v průměru ve výši 203,- Kč/m2 včetně DPH.
Srovnáme-li užitnou hodnotu a cenu produktu, lze říci, že technologie mikrovrstvy – Slurry Seal je bezesporu
nejlepší z technologií údržby místních komunikací a vozovek II. a III. tříd.
Vedoucí OSM Vladimír Vávrů ve spolupráci se
zástupcem firmy Reacom s. r. o.

Město Dačice
vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 5/08 na obsazení volného místa

vedoucí živnostenského odboru
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 4. 7. 2008
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání
• 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
Výhoda: Praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na M ěÚ 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 živnostenského úřadu
Místo výkonu práce: správní obvod M ěÚ Dačice
Zařazení: 10. 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.

Barokní sál S taré tvrze
(areál firmy Pokorný v Dačicích)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Ročníkové a volné projekty
Institutu Fotografických Studií

21. 6. - 9. 8. 2008
sobota, neděle 12 - 18 hodin
Vstup volný

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 06/2008. 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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TIP na léto 2008 najdete na infocentru

Vítání občánků

Infocentrum Dačice uzavřelo s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu pro
rok 2008 smlouvu o spolupráci na rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji a finanční podpoře infocentra ze
strany JCCR z prostředků poskytnutých
Jadernou elektrárnou Temelín. Získali
jsme tak částku 75 000 Kč, která bude
použita převážně na výrobu nových,
a dotisk stávajících, propagačních materiálů a částečně také na dovybavení
prostor infocentra.
JCCR dodává na základě smlouvy
o spolupráci infocentru bezplatně mj. propagační materiály
jihočeského kraje. Zájemci si u nás mohou vyzvednout
brožuru, kde se pod názvem TIP na léto 2008 skrývá
nabídka cca 270 akcí, které se v jihočeském regionu konají
od dubna do září letošního roku.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Dne 31. 5. 2008 přivítal místostarosta Pavel Habr v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z M Š Bratrská tyto nové
občánky: Marka Charváta, Davida Dvořáka, Štěpána Chocholouše, Moniku Šiplovou, Adama Wolfa a Barboru Šindelářovou.

Brožura pomůže seniorům
Seniorům, ale i zdravotně postiženým, rodičům s dětmi
či uživatelům drog zjednoduší vyhledání pomoci nová
brožura, která je v současné době distribuována na Dačicku. Přináší kompletní přehled poskytovatelů sociálních
služeb regionu Dačicko.
Senioři mohou v brožuře najít informace o domovech
důchodců, pečovatelských službách, centrech denních služeb, možnostech péče v domácím prostředí či volnočasových aktivitách, poradenství a mnoho dalších službách
určených pro starší občany Dačicka. I zdravotně postižení
si v brožuře mohou vyhledat služby, kterých mohou využít
– jako například zprostředkování odborného poradenství
v osobě právníka či psychologa. Brožura je ale určena i pro
rodiče s dětmi. Ti zde najdou informace například o mateřských centrech v regionu.
Brožura je volně k dispozici u všech poskytovatelů služeb, na obecních úřadech spádové oblasti Dačicko a zájemci si ji mohou vyzvednout rovněž na infocentru v Dačicích.
Bc. Barbora Vlková, G-PROJECT, s. r. o.

AKTUALITY
ü

ü

Během hlavní sezóny od 5. 7. do 31. 8. 2008 bude
Infocentrum otevřeno denně, a to ve všední dny od
8:00 do 17:00 h, o víkendech od 9:30 do 15:00 h.
Během prázdnin nebude městská knihovna otevřena
v sobotu dopoledne. Jinak zůstává provoz beze změn,
takže uživatelé mohou v červenci a v srpnu využívat
její služby v pondělí, středu a čtvrtek v čase 8 – 11 h
a 12 – 17 h a v pátek od 8 – 11 a od 12 - 16 h. V úterý
je pro veřejnost zavřeno, nicméně přístup do knihovny
24 hodin denně, sedm dní v týdnu Vám umožní webové stránky knihovny na adrese: www.mkdac.cz

Informace ze stomatologické ordinace
Oznamujeme spoluobčanům, že zastupujícím lékařem
ve stomatologické ordinaci M UDr. Dany Blechové (Krejčů) v Dačicích po dobu její mateřské dovolené je M UDr.
Kamil Schön.
Ordinační hodiny:
Po
6:45 - 12:00
12:30 - 15:45
Út
6:45 - 12:00
12:30 - 14:45
St
6:45 - 12:00
12:30 - 14:45
Čt
6:45 - 12:00
12:30 - 16:45
Pá
6:45 - 11:45
MUDr. Dana Blechová

Stěhování ordinace MUDr. Lovětínského
MUDr. Čestmír Lovětínský, praktický zubní lékař, oznamuje svým klientům stěhování ordinace do Příhodovy ulice
čp. 176 v Dačicích na Nivách, kde začne ordinovat dne
21. 7. 2008.
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Interní oddělení – léto 2008
přání a realita
V posledních týdnech dačická veřejnost diskutuje o obnovení interního oddělení nemocnice. Interní oddělení bylo
od dob primáře M UDr. Fr. Wernera a primáře MUDr. J.
Štumara páteří nemocnice Dačice. Domnívám se, že jí bylo
i v posledních deseti letech. Na interně pracovalo devět lékařů, k interně patřila příjmová, diabetologická, kardiologická a gastroenterologická ambulance, laboratoř funkční
diagnostiky a část ultrazvukového pracoviště. V posledních
letech stabilně a každoročně interna přijala kolem 1 800
pacientů k hospitalizaci. Odbornými ambulancemi prošlo
více než 10 000 klientů za rok, to vše bez výkyvů včetně
roku 2007.
Stěžejním problémem posledních tří let byl postupný
úbytek lékařů, kteří nebyli adekvátně nahrazováni novými.
V roce 2005 odešli dva lékaři, v roce 2006 též dva a celý
rok 2007 byl zajišťován polovičním počtem lékařů s tím,
že chod oddělení a odborných ambulancí byl zachován
v nezměněném rozsahu. Stávající lékaři tedy odváděli
dvojnásobnou práci, a to na úkor dovolené, náhradního volna, času na vzdělání a osobního volna. Na tuto situaci vedení interního oddělení opakovaně upozorňovalo již od roku 2006. Na podzim roku 2007 podali poslední přetížení
lékaři výpověď. Roku 2008 byl provoz oddělení redukován
a následně po mém odchodu dne 21. března bylo interní
oddělení zavřeno.
Nastolíme-li otázku obnovení interního oddělení, musíme jasně říci, že bez osmi až devíti lékařů to nebude možné, v současné době všechna interní oddělení v okolních
okresních a krajské nemocnici velmi intenzivně potřebují
lékaře. Tuto potřebu lze odhadnout asi na deset lékařů, z
toho jasně vyplývá, že při obnovení interního oddělení
v Dačicích bude potřeba asi dvaceti lékařů internistů
v regionu. Tito lékaři, ale nejsou a pokud budou, dají zcela
jednoznačně přednost stabilním a zavedeným nemocnicím,
které jim umožní další vzdělání a odborný růst. Což malá
nemocnice bez akreditace není schopna.
Obnova interního oddělení není možná bez vyšetřovacího komplementu nemocnice, to znamená bez 24hodinové
dostupnosti rentgenu, ultrazvuku a dnes musím říci i CT.
Pro ilustraci je třeba upozornit na to, že poslední stabilní
rentgenolog byl v nemocnici v roce 2006.
K poskytování základní péče o nemocné v regionu je
dle mého názoru vedle interny potřeba i chirurgické oddělení. Problémy se získáním lékařů chirurgických oborů budou pravděpodobně ještě větší, než je tomu u internistů.
Při pochopení výše napsaného je obnovení interního
oddělení v roce 2008 zcela nereálné. Ti, kdo přesto v to
doufají, buď realitu vůbec neznají a nebo ji vědomě ignorují a klamou tím veřejnost. Dle mého názoru je třeba věnovat veškerou intenzitu snažení na zachování chodu kvalitní
LDN, LSPP a odborných ambulancí v rámci polikliniky.
S tím že jako prioritu je nutno považovat odborné ambulance, zajištěné spíše privátními než nemocničními lékaři.
V Dačicích dne 15. 6. 2008
MUDr. Richard Stoupenec
prim. interního odd. nemocnice Dačice 1996 – 02/2008
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Situace v nemocnici
Vážení spoluobčané, dovolte, abych se jako zastupitel
města Dačice vyjádřil k nynější situaci v nemocnici. Nechci se zabývat okolnostmi, které způsobily současný stav,
který netěší mě, ani vedení města. Nezodpovědná a přezíravá personální politika současného provozovatele vedla
k odchodu lékařského personálu a k následnému uzavření
akutní lůžkové péče na interním oddělení a ohrožení fungování ambulancí, které lékaři interního oddělení zajišťovali.
Jediným možným krokem v této situaci tak bylo vypovědět nájemní smlouvu s PP Hospitals s. r. o. a zároveň požádat o pomoc krajský úřad. Díky pochopení hejtmana
Zahradníka a díky okamžité spolupráci ředitele nemocnice
v J. Hradci Ing. M lčáka se podařilo zajistit chod interní,
kardiologické, diabetologické ambulance s pomocí lékařů
nemocnice v J. Hradci. Na jednání komise vytvořené zástupci všech politických stran městského zastupitelstva se
zástupci jihočeského kraje a VZP dne 14. 4. 2008 byl jako
východisko z obtížné situace dojednán tento rozsah péče,
který by zajišťovala nemocnice J. Hradec: 1) bude zachován provoz stávajících ambulancí, 2) chirurgická ambulance bude v provozu 24 hod., 3) provozováno bude 56
lůžek následné péče včetně lůžek sociálních a rehabilitačních, 4) bude rozšířeno pracoviště RZP o další posádku,
5) v budoucnosti bude možné obnovit provoz akutní interní
péče. Tuto nabídku zopakoval pan hejtman Zahradník i na
posledním jednání v Dačicích 16. 6. 2008.
Stejně jako vy jsem si položil otázku, zda je to málo
nebo hodně. Osobně si jako pragmatik myslím, že toto je
současné možné maximum. Uvědomuji si, že nemocnice
v J. Hradci má ekonomické limity pro provozování ztrátového zdravotnického zařízení, a že v současné době neexistuje nikdo další, kdo by v tuto chvíli byl schopen přivést do
Dačic dostatečný počet lékařů pro zajištění provozu interních ambulanci a interního oddělení, včetně ústavní
pohotovostní služby, a může zajistit chybějící lékaře pro
chirurgické oddělení, ARO, RTG či biochemii.
Aby nemocnice mohla být provozována alespoň v tomto minimálním režimu, je nezbytně nutné za pomoci právní
kanceláře ukončit nájemní smlouvu s PP Hospitals s. r. o.,
převést tu část zaměstnanců, kteří budou zajišťovat výše
nabídnutý rozsah zdravotní péče do nemocnice v J. Hradci.
M ěsto pak pronajme potřebné prostory Okresní nemocnici
a samo bude s částí současných zaměstnanců zajišťovat
technickou část provozu areálu nemocnice. Zásadně odmítám, aby město kompenzovalo odchod PP Hospitals s. r. o.
jakoukoliv finanční částkou, krom úhrady investic, kterými
PP Hospitals s. r. o. zhodnotila majetek města a jejichž
úhrada je zakotvena v nájemní smlouvě. Rovněž vypořádání finančních nároků zaměstnanců, kteří budou odcházet
z nemocnice z důvodů nadbytečnosti musí nést PP Hospitals s. r. o.
Poté co po převzetí dojde ke stabilizaci fungování
specializované ambulantní péče, provozu LDN a rehabilitace, je možné začít projednávat možnosti budoucího rozšiřování poskytované zdravotní péče. Toto rozšiřování pochopitelně musí probíhat na základě ekonomické rentabilnosti a nemocnice musí mít i příslušně erudované lékaře.
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Mohlo by se jednat např. o drobnou a jednodenní chirurgii,
provozování alespoň části lůžkové kapacity pro akutní
interní péči o chronicky nemocné pacienty, diabetiky, mohla by se rozšiřovat následná rehabilitační péče.
Návrat nemocnice ke stavu před rokem 2005 považuji,
při současných požadavcích odborných společností na
technické vybavení, na množství, kvalifikaci a erudici personálu, za nereálný. Také změna podmínek vzdělávání
lékařů platná od roku 2004, která způsobuje obtíže mladým
lékařům získat atestaci v malé nemocnici, bude bránit příchodu nových pracovníků. Rozvoj moderních léčebných
postupů závislý především na technickém vybavení zhoršuje možnosti malé nemocnice obstát v konkurenci větších
lůžkových zařízení.
Nicméně Jihočeským krajem nabízený rozsah zdravotní péče považuji za slušný výchozí stav a hodlám při jeho
dalším zlepšování pomáhat.
MUDr. M ilan Kotyza

Dačice na rozcestí?
Dačická nemocnice byla po promoci mým prvním
pracovištěm. Od té doby pracuji již 41. rok v jindřichohradeckém okrese. Ani po této době mi není rozvoj Dačicka
lhostejný. Proto po dlouhém váhání píši tento příspěvek.
„Kolečko“ nástupní praxe v lůžkové a ambulantní části
tohoto zdravotnického zařízení spolu se spoluprací s tehdejšími lékaři nemocnice (za všechny jmenuji alespoň lékaře: prim. Dr. Wernera, Dr. Wernerovou, Dr. Beneše, Dr.
Čermáka, Dr. Řičánka, prim. Dr. Rokytu, prim. Dr. Cardu
a Dr. Janka) mne nepochybně ovlivnila na dlouho – možná
navždy. Diagnostický a léčebný potenciál těchto lékařů
tvořený kombinací jejich osobních vlastností, obrovské odborné praxe i poměrně solidní výbavy tehdejších oddělení
(konec 60. let min. století) dával nemocnici dobrou, až vynikající pověst. Přirozeně jsou i věci, na které vzpomínám
nerad: po kratičkém zácviku často samostatná práce na 36
lůžkovém oddělení s několika dalšími přistýlkami, k tomu
konsilia a ambulantní práce a 12 - 15 služeb do měsíce. Do
práce před sedmou, po práci často bez večeře, neboť ta se
vydávala jen do 19 hod. Nebo se stihla večeře, ale po ní
bylo třeba jít zpět na oddělení, dodělat, co nešlo stihnout
dříve – a to se přirozeně do služeb nepočítalo, ani do placené pracovní doby.
Z Dačic jsem odešel, když jsem následoval moji manželku do Jindřichova Hradce v r. 1974 a vzpomínám si, jak
se mi báječně hodilo vše, co jsem se naučil, když jsem „byl
vhozen do vody a musel plavat“ v Dačicích.
Důvod, proč píši tyto řádky, vyžaduje také vzpomenout, že výsledky jindřichohradeckého programu péče o
nemocné s vysokým krevním tlakem a systém péče o nemocné po srdečním infarktu, které jsem koordinoval vedly
k tomu, že jsem po převratu byl pozván do funkce poradce
tehdejším ministrem zdravotnictví MUDr. M . Bojarem. To
přineslo jiný pohled na zdravotnickou péči: kurzy v Japonsku, USA, Velké Britanii a Izraeli a účast na diskusích se
zahraničními odborníky navštěvujícími ministerstvo i na
půdě WHO a jinde v cizině mne jasně poučily, co je to
politická vůle a nevůle, co to jsou ekonomické limitace a k
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čemu všemu se může hodit problematika související se
zdravotnictvím.
Tyto relativně nové poznatky mne vedly k tomu, že
jsem navštívil se zahraničním odborníkem tehdejšího ředitele dačické nemocnice s varováním, aby nedošlo k tehdy
plánovanému převzetí nemocnice městem – považoval
jsem za nepochybné, že město v žádném případě nemá na
to, aby dlouhodobě „dofinancovávalo“ nemocnici s tehdejším spádem, s tehdejším spektrem výkonů a s tehdejší vybaveností pracovníky, stavem budov i přístrojů. Zdálo se
mi, že je jasné, jak se bude měnit obsah pojmu „úroveň
poskytované péče“ a jakou roli může v nastávající soutěži
hrát takovéto zdravotnické zařízení.
Chápu poměr občanů Dačicka k nemocnici. Před lety
získali právo si ji postavit v ostrém konkurenčním střetu
s některými blízkými městy. Sami si ji vybudovali za pracně shromážděné prostředky. Dačice však byly v té době
přirozeným centrem okresu, který měl přibližně tvar kruhu.
Není chybou Dačických, že Dačice již nejsou okresním
městem, že hranice okresů a dokonce krajů vedou t. č. jen
6 – 10 km od města, že území okresu Dačice bylo rozděleno mezi 5 okresů tří krajů (!), a že jen méně, než polovina
bývalého spádového území nemocnice leží ve stejném okrese, jako nemocnice sama.
V současnosti považuji za zbytečné se stále dokola vracet k otázce, proč si nemocnici vzalo město na svá bedra a
proč současní radní ve snaze „zachránit co se dá“ podlehli
t. č. veřejně propagovanému omylu, že privatizace zdravotnických zařízení je univerzálním všelékem na problémy financování zdravotnictví i kvality jím poskytované péče.
Vždyť i daleko výše postavení úředníci jsou v současnosti
mnohdy daleko více ovlivňováni v rozhodování politicky
motivovanými slogany, než výsledky racionálních analýz –
pokud vůbec jsou nějaké výsledky nějakých analýz k dispozici. Uvedené kroky osobně považuji za projev nedobře
potlačovaného strachu a předtuchy blížícího se konce idey
vlastní nemocnice. A také obav z negativních emocí a výčitek, které stejně přišly.
Lituji postavení, do kterého se nemocnice dostala. Domnívám se však, že v současnosti je kolaps podobných
zdravotnických zařízení, bohužel, neodvratný. Proč? Důvodů je hned několik: málokdo z hlasitých zastánců další
existence nemocnice ví, že v „cenách“ zdravotnických výkonů, kterými si na sebe my, lékaři a sestry s pomocí dalších pracovníků ve zdravotnictví, máme vydělávat, není započtena složka zisku v podobě a v rozsahu, který je neodmyslitelný v případě cen všech ostatních služeb a zboží vůbec.
A jaké je to pak bilancování, když budovy a přístroje
stárnou, spotřební materiál, energie, pohonné hmoty, potraviny atd. jsou stále dražší… Kdo se zajímal o platy lékařů
a sester, kteří v dlouhodobě vysoké pracovní tenzi dlouhodobě neměli odpovídající mzdu a kdo ví, jestli se - jako
před lety - dalo mluvit o možnosti dodržovat zákonem
danou pracovní dobu? Ani v 60. letech minulého století to
nebyla legrace – viz úvod mého sdělení – a kdo po kom
může v současnosti požadovat takový pracovní režim?
A umět na této bídě podnikatelsky vydělávat – to vyžaduje
opravdového specialistu.
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A dále: v době mých začátků měla interna 90 většinou
plně obsazených lůžek. A kolik měla před uzavřením?
(50?) Že klesal počet porodů, počet hospitalizovaných dětí,
počet hospitalizovaných rodiček, žen, operací žaludků
a střev atd., to je přece také známo. A proč by město, které,
jak se zdá, by samo mělo dbát o svou budoucnost a prosperitu, by mělo dávat desítku miliónů do nemocnice, když
všichni jeho obyvatelé jsou ze zákona pojištěni a mají
právo na péči jako obyvatelé všech obcí kolem, kteří
pravděpodobně nepřispívali ničím?
Stále něco zaniká, něco vzniká. To je běh světa. Bude
to platit i v Dačicích. M ěsto neumírá – doufám – a proto by
se mělo dívat především do budoucna. Proto by mělo mít
starost o rozvoj toho, co musí být zabezpečeno v každé
komunitě a to je: péče neodkladná, sociální, zdravotně
sociální a především dobrá péče ambulantní. Ta při dobré
struktuře, organizaci a motivaci může napomoci ve všech
ostatních směrech pečování o zdraví. Pokroky v medicíně,
v příslušné technice a rozvoj a dostupnost léčivých prostředků a pomůcek dávají možnosti rozvoje ambulantní
medicíny na vysoké úrovni v mnoha „neinvazivních“
oborech (jako jsou např. všechny podobory interní), ale také v oborech invazivních (jako jsou např. chirurgie, část
traumatologie atd.). Bez investic a osobního zájmu pracovníků dotyčných ordinací to však nepůjde. Úzká spolupráce
s okolními nemocnicemi i se specializovanými ústavy center v současnosti nemůže být žádným větším problémem,
zvláště při současných přepravních možnostech. A protože
takový postup mnohdy představuje tu nejefektivnější variantu, troufám si tvrdit, že jej budou zdravotní pojišťovny
a možná i město podporovat daleko ochotněji, než jiné,
evidentně dražší, varianty. O tom z vlastní ordinace i z další praxe přece jen něco vím.
Jedna z často citovaných definic zdraví říká, že zdraví
je souhrn fyzické, psychické a sociální pohody. Přeji Dačicím co nejvíce zdravých. Pokud bude na mém vlastním
zdravotnickém zařízení, budeme i nadále pečovat o dačické
občany stejně, jako o všechny ty, co se na nás obrátili
v minulosti. Nově obsazeným ordinacím v Dačicích jistě
nabídneme spolupráci v celém spektru naší specializace
týkající se chorob srdce, cév a diabetu. Dačickým však přeji, aby tuto péči potřebovali co nejméně. Aby uměli kapitoly minulosti se ctí uzavřít a v kronice začali s chutí psát
nové kapitoly. Aby za 10 - 15 let nemuseli litovat současných rozhodnutí a k dačické nemocnici se nemuseli vracet
jako k jedinému symbolu toho, co v minulosti dokázali zařídit sami pro sebe.
MUDr. Lubomír Berka, CSc., Ordinace pro choroby
srdce, cév a krevního oběhu, Jindřichův Hradec

OÁZA
CENTRUM PŘÍRODNÍ MEDICÍNY
M asáže. Kraniosakrální terapie.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.

Martina Šlápotová - tel. 606 743 060
www.detoxcentrum.wbs.cz
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Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku

na prodej volné bytové jednotky
č. 427/6 – byt č. 6 – v budově čp. 427/V
o velikosti 1 + 1
o celkové ploše bytové jednotky 40,00 m2 ,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 36/2386 na společných částech domu v budově čp. 427/V v ulici Dlouhá v Dačicích a podílu na pozemku p. č. 2429/145 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 697 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 2913 jako majetek M ěsta Dačic, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené obálce
zřetelně označené:
„NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného bytu
č. 6 v čp. 427/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
nejpozději do 4. 8. 2008 do 9,00 hod.
Stanovená kritéria výběru
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny,
která musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši 380 000,- Kč a podle způsobu vyrovnání
kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis
žadatele (žadatelů), telefon
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
Jistota na budoucí kupní cenu
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí kupní cenu ve výši 15 000,- Kč v hotovosti na pokladně M ěÚ v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nepodepíše
kupní smlouvu do jednoho měsíce po schválení prodeje
zastupitelstvem města, zaplacená jistota na budoucí kupní cenu se nevrací. Zájemcům, kteří nebudou vybráni,
bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky, které zájemci
podají bez zaplacené výše uvedené jistoty, budou ze
soutěže vyřazeny. Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme žádnou z nich. Doručené obálky s nabídkami budou otevřeny jmenovanou komisí za přítomnosti
žadatelů dne 4. 8. 2008 v 10,00 hod. v jednací místnosti
na M ěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I.
Informace podá Bytový odbor MěÚ Dačice nebo Odbor
správy majetku MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, tel. č.
384 401 234 nebo 384 401 227. Prohlídku bytu možno
domluvit s vedoucí bytového odboru p. Bénovou, tel.
384 401 234.
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Regenerace MPZ Dačice
M ěstský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu
přihlásil v roce 2007 osm akcí obnovy nemovitých kulturních památek nacházejících se v městské památkové zóně
v Dačicích na ministerstvo kultury k Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2008.
Státní finanční podpora na rok 2008 činila pro MPZ
Dačice 400 000,- Kč. Místní pracovní skupina pro regeneraci vybrala dvě akce obnovy, mezi které státní finanční
podporu rovným dílem rozdělila. Státní dotace ve výši
200 000,- Kč pomůže při obnově jižní poloviny krovu a
střešního pláště sýpky v areálu bývalého panského dvora,
kterou vlastní M iloš a Zdeněk Hronovi a nyní slouží jako
sklad. Díky přetěsnění a rehabilitaci kašny na Havlíčkově
náměstí, jejímž vlastníkem je M ěsto Dačice, bude v letošním roce obnovena její funkce za přispění státu ve výši
200 000,- Kč.
Na realizaci Programu regenerace M PZ Dačice se každoročně podílí také Město Dačice, které je povinné přispívat vybraným památkám dle typu vlastníka min. 10 nebo
20% z celkových nákladů na obnovu v daném roce. V případě, že je samo vlastníkem památky, musí jeho podíl činit
min. 50%.
Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Změny ve školení a profesních průkazech
řidičů
Tento příspěvek je určen všem řidičům, kteří vedle řidičského průkazu vlastní ještě profesní průkaz. Získání, vydání i další prodlužování jeho platnosti doznalo od dubna
t. r. významných změn. Vzhledem k častým dotazům objasním ty nejpodstatnější.
Povinnost držení profesního průkazu je daná tehdy, pokud řídíme ta vozidla, pro která je třeba řidičský průkaz sk.
C nebo D při hlavní pracovní činnosti. To v případě nákladních automobilů znamená nejvyšší povolenou (dříve
celkovou) hmotnost nad 3,5 t. Původní úprava stanovovala
povinnost až od 7,5 t.
M ezi ty nejpodstatnější a velmi důležité informace pro
stávající držitele patří především povinnost požádat včas
o výměnu stávajícího průkazu. Toto je třeba provést vždy
nejpozději ke dni platnosti školení. Držitelé profesních průkazů, kteří tak neučiní, profesní průkaz ztrácejí. Datum je
přitom individuální a je vyznačeno vždy v každém jednotlivém průkazu dle provedeného školení, eventuelně přezkoušení. Výměnu průkazů provádí vždy místně příslušný
odbor dopravy obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa bydliště jeho držitele.
Další důležitou změnou v systému je to, že autoškoly,
které prováděly školení řidičů, včetně přezkoušení, již dále
tuto činnost vykonávat nemohou, pokud neprojdou úspěšně
procesem akreditace na tzv. školící střediska. Závěrečné
přezkoušení, které nový systém stanovuje pouze v případě
prvého získání průkazu, bude provádět pouze zkušební komisař odboru dopravy městského úřadu.
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Nový systém se jeví poměrně příznivý po řidiče, kteří
včas požádají o výměnu svého starého průkazu, po výměně
bude každý jako držitel povinen absolvovat ročně pouze 7
hodin školení nebo 35 hodin za období 5 let. Není zde potom založena žádná povinnost přezkoušení. Ještě příznivěji
se novela předpisu staví dočasně k žákům autoškoly, kteří
získají řidičské oprávnění v termínu do 10. září 2008 pro
skupinu D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny C nebo C+E. Tato skupina řidičů získá v uvedeném období své
profesní osvědčení na požádání a bez zkoušky.
Nejpřísněji se tak novela předpisu v současnosti staví
k těm řidičům, kteří jsou již držitelé řidičského oprávnění
sk. C nebo D, eventuelně v kombinaci s přívěsy. Tito musí
(pokud jsou starší 21 let) absolvovat školení v rozsahu 140
vyučovacích hodin, řidiči mladší 21 let mají potom stanovenou povinnost dokonce na 280 hodin. Závěrem školení
je potom zkouška na odboru dopravy městského úřadu, pomocí výpočetní techniky se bude odpovídat na 80 otázek.
Tolik shrnutí nejdůležitějších změn, které obsahuje novela zákona č. 247/2000 Sb. a prováděcí vyhláška č. 156/
2008 Sb.
M gr. Jaromír Nosek
e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

E-box usnadní třídění drobných
elektrozařízení
M ěsto Dačice se ve spolupráci se
společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má
nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové
vybavení jako jsou například počítačové myši, klávesnice, discman nebo
MP3 přehrávač, fotoaparáty, kamery, DVD přehrávače, dálkové ovladače, sluchátka, herní konzole, drobné el. hračky
na městský úřad a zdarma se jich zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v budově Městského úřadu Dačice v Krajířově ulici čp. 27/I – „starý zámek“ v přízemí, v hlavní chodbě proti odboru dopravy. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak
zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl
být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní
zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
Je samozřejmě možné předat všechna tato drobná zařízení i ostatní použitá el. zařízení na sběrném dvoře odpadů, které provozuje firma .A.S.A. – U Stadionu 50/V,
Dačice.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

06/2008

ZP RÁV Y Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Zároveň jsme ve spolupráci s firmou .A.S.A. umístili
vedle E-boxu i nádobu na odkládání použitých baterií, ať již
se jedná o tužkové baterie, ploché baterie, monočlánky nebo
knoflíkové baterie. Tyto baterie je možné zároveň odevzdat
rovněž na sběrném dvoře odpadů a nebo přímo u prodejců.
Budeme rádi, pokud se tento způsob třídění osvědčí.
Chtěli bychom v něm nejen pokračovat, ale snažit se i o jeho rozšíření co nejblíže občanům.
Věra Smetanová, odbor správy majetku

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 6/08 na obsazení volného místa

pracovník odboru správy majetku
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 11. 7. 2008
Požadavky:
• středoškolské vzdělání se zaměřením na veřejnou správu nebo vysokoškolské vzdělání
• 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
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: právní vzdělání a praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na M ěÚ 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: správa majetku města, zajišťování převodů nemovitostí a pronájmů nemovitostí, veřejná zeleň
Místo výkonu práce: M ěsto Dačice
Zařazení: 8. 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.

Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. července 2008
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Zápisy z kronik za rok 2007
Již potřetí se v následujícím příspěvku budeme věnovat
zápisům do kronik a pamětních knih. V minulém čísle
zpravodaje si čtenáři mohli přečíst ukázky z kronik Toužína a V. Pěčína. Nyní přepisujeme části zápisů z Malého Pěčína, kde je kronikářkou paní Irena Nováková a z Borku,
kde události zaznamenává Ing. Jiří Koudelka. Události zaznamenané kronikáři Chlumce, Hradišťka, Bílkova a Dačic
otiskneme v prázdninových číslech zpravodaje.
Z kronik vybírá
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
Malý Pěčín: Kulturní dění, zvyky a obyčeje: Svátky
Velikonoční připadly v letošním roce na druhý dubnový víkend. Průběh koledy byl tradiční, jako ve všech předcházejících letech, ve čtvrtek 5. dubna v poledne se začínalo hrkat, v sobotu houf asi 20 dětí navštívil všechny dámy
s koledou „paní mámo zlatičká, darujte nám vajíčka.....“ a
za odměnu si odnesl sladkosti a peníze. Bylo hezké, slunečné, ale větrné počasí. Dne 27. dubna se konalo u příležitosti Dne Země setkání dětí a mládeže u konírny. Akci
pořádal DDM z Dačic za vydatné pomoci místního Jockey
clubu. Zajištěn byl soutěžní program, jízda na koni i občerstvení. Den pálení čarodějnic připadl v letošním roce na
pondělí 30. dubna. Na první májový den se na návsi u kapličky objevila hezky nazdobená májka. V neděli 3. června
byla májka skácena. Den předtím v sobotu se nejdříve po
domech prodaly po 5 korunách slosovatelné lístečky a poté
v neděli ve 13 hodin se losovalo o jednotlivé části májky –
vršek, střední část a spodní část. U této příležitosti bylo na
návsi podáváno malé občerstvení.
Dne 15. 7. byla pouť a od 14 hodin mše svatá v místní
kapličce. Dne 29. července uspořádal místní Jockey club
jezdecké závody u Podcestného mlýna. Horká neděle
5. srpna byla příjemnou kulisou populárního přepadení
parního vlaku ve stanici M alý Pěčín. Tentokrát bylo banditů i koní o něco méně než v předešlém roce, ale to nic neubralo na bujarém střílení banditů i ochranky z vlaku. Děti
měly také možnost povozit se na malém koníkovi. Tuto akci již tradičně pořádá telčská Společnost místní dráhy ve
spolupráci s jezdeckým klubem M . Pěčín. V sobotu 18. 11.
se v místním sálu opět po roce a za hojné účasti místních
občanů i pozvaných hostů konala „poslední leč“. Členové
pořádajícího mysliveckého sdružení „Dyje“ Dobrohošť připravili hostům výtečnou mysliveckou kuchyni a bohatou
mysliveckou tombolu. K poslechu a tanci hrála skupina
Kalíšci. Dne 5. prosince chodili od domu k domu na hodné
i méně hodné děti M ikuláš s čertem a andělem. Adventní
čas připomněl světýlky osvětlený strom v parčíku na návsi.
Na silvestra vybuchovaly rachejtle a petardy.
Borek: V březnu začala firma Agropodnik Dačice
s přepojením dešťové kanalizace od Homolkových na bývalou čističku odpadních vod. Bylo položeno nové plastové
potrubí v levé části vozovky s napojením na starou čističku, u které byla nadzemní část budovy zbourána a původní
jímky byly upraveny na sedimentační nádrž s přepadem
a odtokem vody do potoka Vápovka. Tím došlo k odpojení
výtoku dešťové kanalizace do dolního rybníka p. Pacala.
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V dubnu provedly Technické služby Dačice výměnu
obrubníků po obou stranách silnice a přeložení chodníků
po pravé straně silnice. Chodník po levé straně silnice byl
zatím ponechán nedodělaný s tím, že bude přeložen dle finančních možností města později. Začátkem května provedli tři borečtí občané p. Miroslav Venuta, Jiří Koudelka
a Pavel Habr opravu lávky přes potok Vápovka. Stará dřevěná lávka byla nahrazena novou lávkou z betonových
sloupů, které sehnal p. Koudelka od firmy Seto Dačice ze
zrušeného el. vedení. Tyto sloupy byly položeny na betonové panely uložené na obou březích potoka tak, aby nová
lávka byla dost vysoko nad okolním terénem, aby nedošlo
k jejímu odplavení velkou vodou při jarních povodních.
V půli května začala firma Colas Znojmo s opravou silnice od Dačic přes Borek až do Budče. Nejprve bylo
v celém úseku provedeno odfrézování vrchní části asfaltového povrchu v síle asi 5 cm. Přes naši obec bylo dále provedeno zhutnění podkladové části silnice speciálním těžkým strojem, který rotavátorem rozmělnil podkladovou
vrstvu vozovky v hloubce asi 25 cm. Do rozdrceného materiálu byl přimíchán suchý práškový cement a tato směs byla urovnána a uválcována těžkým vibračním válcem. Toto
zhutnění provedli pracovníci stavební firmy za dva volné
dny – sobotu a neděli 2. a 3. června, kdy pracovali nepřetržitě od 7:00 hod. do 22:00 hod. s tím, že v pondělí ráno začali pokládat na tuto zhutnělou vrstvu vrchní asfaltový koberec. Při této akci bylo panem Pekárkem provedeno vyasfaltování boční cesty kolem budovy občanské komise čp.
13 až ke kravínu.
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Dačice slaví 825 let první písemné zprávy
Historie města v datech
1183
Nejstarší písemná zpráva o Dačicích, farní osadě na
křižovatce obchodních cest. Dačice se nacházejí v zeměpanském majetku (jako zeměpanský majetek doloženy naposledy v r. 1226).
Kolem poloviny 13. století
Dačice přecházejí do vlastnictví špitálu sv. Františka v Praze, při němž se
ustavil český rytířský řád Křížovníků
s červenou hvězdou. V majetku křižovníků zůstaly Dačice dle doložených listin
do roku 1335. Další zprávy se již váží k novým majitelům
– pánům z Hradce.
1339 - 1348
V tomto období se trhová ves Dačice dostává za Oldřicha III. z Hradce do rukou pánů z Hradce, po uzavření
jeho druhého manželství s Klárou z Bílkova. Původním
centrem panství a také sídlem vrchnosti byl Bílkov. Určitá
část celku však byla zřejmě již ve 14. století spravována z
Dačic. V roce 1444 vojsko Hynka Ptáčka z Pirkštejna pobořilo bílkovský hrad tak, že již nebyl způsobilý k obývání. I když se panství nadále nazývalo bílkovským, přesunulo se nejpozději roku 1444 jeho centrum do Dačic.
1377
V listině z 22. června 1377 – mezi svědky narovnání
(ve sporu mezi dačickými křižovníky a Janem z Rudolce)
je uváděn také dačický měšťan Jan. Je to nejstarší doklad
o tom, že Dačice jsou městem.
1459
Vymírá starší linie pánů z Hradce, zboží dačické spolu
s rozsáhlým zbožím bílkovským koupil od Zdeňka Šternberka - poručníka nedospělých sirotků pánů z Hradce Volfgang Krajíř z Krajku za sumu 10 800 zlatých uherských.
S nástupem Krajířů začíná období největšího rozkvětu
města po stránce řemesel, umění, výstavby. Krajířové učinili Dačice svým sídelním místem.
1526
Jindřich Krajíř z Krajku uděluje dačickým řezníkům
cechovní artikule, nejstarší dačický cech.
1559
Od tohoto roku byl pánem Dačic Albrecht Krajíř
z Krajku (1534 - 1587), který výrazně podporoval stavební
činnost ve městě. Za Albrechtova života se začalo město
rozrůstat západně od kostela, kde vznikla nová čtvrť,
nazývaná v pramenech od poloviny 16. století jako Nové
město. Dačice získávají podobu renesančního města. Tohoto roku byla dokončena stavba renesanční radnice. V pozdějším období byla po požárech přestavěna.
1572 - 1579
Dobudováno nové panské sídlo, renesanční palác, tzv. Starý zámek, který lépe odpovídal požadavkům panstva na úroveň bydlení. Dosud byl obýván vedlejší
dvůr s tvrzí.
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1586 – 1592
Stavba renesanční věže kostela sv. Vavřince. Věž dokončena již za Oldřicha Krajíře z Krajku (1561-1600), jediného syna Albrechta Krajíře a jeho manželky M agdaleny
z Vřesovic. Za Oldřichova panování došlo v Dačicích
k dalšímu rozvoji řemeslné výroby a cechovní organizace.
1591
První zpráva o stavbě Nového zámku v Dačicích.
1600
Oldřich Krajíř z Krajku zemřel 15. června tohoto roku
ve věku 39 let, svobodný a bezdětný, poslední mužský potomek rodu pánů z Krajku a nad jeho hrobem byl rozlomen
rodový erb. Dačického panství se ujala na deset let Oldřichova sestra Kateřina Krajířka z Krajku.
1610
Paní Kateřina Krajířka z Krajku prodává město a panství Dačice Vilému Dubskému z Třebomyslic za 106 000 zl.
moravských. Touto kupní smlouvou se prodávaly dva zámky v Dačicích, se dvory, s pivovarem, město Dačice, s valchou, s mýtem a mlýnem, dále Lipolec, Cizkrajov se dvorem, ovčírnou, mlýnem a pilou, Lidéřovice, Volfířov, Dolní Němčice se dvorem a ovčírnou, Chlumec se dvorem, ovčírnou a mýtem, Urbaneč se dvorem a dále vsi (M alý) Pěčín, Hříšice, Dobrohošť, Manešovice, Třebětice, Borek,
Hradišťko, Toužín, Mutišov, Hostkovice, Valtínov, Horní
Němčice, Radlice a pustá ves Zahrádky.
Pokračování příště.
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Všechny zájemce o letectví zve k návštěvě

Letecké muzeum Viléma Götha
Dačice, Palackého nám. 58
Otevřeno:
28. června – 28. září 2008
o prázdninách denně mimo pondělí:
9:00 – 12:00 h, 13:00 - 17:00 h
mimo prázdniny – sobota a neděle
9:00 – 12:00 h, 13:00 – 17:00 h
Součásti letadel, uniformy, modely, letecké přístroje.
Bohatá fotografická expozice věnující se letcům z Dačic
a okolí. Vývoj poválečného letectva ve fotografii.
Civilní letectví. Skelet přední části L - 29.

Francouzsko-česká hudební akademie
v Telči 2008 - pozvánka na koncerty
Ve dnech 1. – 11. 7. 2008 se koná již 14. ročník Francouzsko-české hudební akademie v Telči, jedinečný mezinárodní projekt propojující českou a francouzskou kulturu.
Akademie v Telči nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z celého světa mistrovské a interpretační kurzy, které vedou vynikající čeští a francouzští hudebníci. Dramaturgie kurzů se záměrně nemění. Hru na dechové nástroje vyučují francouzští hudebníci a navazují tak
na vynikající francouzskou školu (flétna – Catherine Cantin, klarinet – M ichel Raison, hoboj – Jérôme Guichard,
lesní roh – André Cazalet). Čeští profesoři v duchu české
tradice vyučují hru na smyčcové nástroje (housle – Jan Talich, viola – Vladimír Bukač, violoncello – Jiří Bárta).
Letos přijede do Telče 65 studentů z Čech, Slovenska,
Polska, Francie, Německa a Finska. Kromě hráčů na sólové
nástroje se přihlásil dechový sextet studentů brněnské konzervatoře a smyčcové duo studentek pražské konzervatoře.
M ezi telčskými studenty jsou i laureáti soutěže Pražského
jara a významných zahraničních soutěží.
Během akademie se budou opět konat koncerty profesorů a studentů akademie. Srdečně Vás na ně zveme:
Ø 6. a 9. 7. v 19:30 h
Veřejné přehrávky studentů akademie,
sál ZŠ umění v Telči
Ø 7. 7. v 19:00 h
Koncert studentů a profesorů akademie,
kostel sv. Jakuba v Telči
Ø 8. 7. v 19:30 h
Koncert studentů a profesorů akademie,
klášter v Kostelním Vydří
Ø 10. 7. v 9:30 h
Závěrečný koncert studentů akademie,
Premonstrátský klášter v Nové Říši
Ø 11. 7. v 19:30 h
Koncert studentů akademie,
Premonstrátský klášter v Gerasu (Rakousko)
Anna Jeníčková,
ředitelka Česko-fr. akademie Telč, o.p.s.,
www.academie-telc.cz
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Dačická 14
Běžecký závod Dačická 14 měl letos malé
výročí. Běželo se již popatnácté. V pátek 6. 6.
odstartovalo od Peráčku
41 mužů a 5 žen na trasu
13,2 km, která tradičně
vedla přes Toužín, Urbaneč, kolem Urbanečského
kopce a zpět do Dačic.
Traťové rekordy sice
nebyly překonány, ale vítězné časy v obou hlavních kategoriích jsou kvalitní. M ezi ženami vyhrála Jitka
Dočekalová z Jihlavy. Zúčastnily se i dvě dačické ženy –
Vladimíra Vávrů (3.) a Dana Elsterová ml. (4.). V mužské
kategorii vyhrála dvojice z brněnské VSK Univerzity Tomáš Ondráček a Aleš Borek. Třetí doběhl František Tichý
z Chotěboře. Ten také vyhrál nejmladší veteránskou kategorii (40 až 49 let), v kategorii nad 50 let doběhl první
(celkově 5.) M ilan Souček z Plavska a v nejstarší kategorii (nad 60 let) František Stoklásek ze Stonařova.
Závodu se zúčastnilo také 6 dačických mužů (což je
po řadě hubených let velmi hojná účast). Nejrychlejší
z nich byl teprve 16 letý Tadeáš Jindra (8.), Pavel Galík
(48 let) doběhl hned za ním (navíc v kategorii nad 40 let
druhý) a Petr Elster (54 let) skončil celkově 13. a ve své
kategorii nad 50 let pátý. Vložených závodů mládeže se
zúčastnilo jen 26 běžců, z nichž jen 6 bylo z Dačic.
PaeDr. Vítězslav Jindra

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.
Nabízíme možnost zajímavého přivýdělku.
Hledáme odečítače vodoměrů
pro lokalitu Dačice - město a místní části.
Práce vhodná i pro důchodce, studenty, případně
osoby na rodičovské dovolené.
Podmínkou je spolehlivost.
Bližší informace podá paní Řimnáčová,
na tel. 607 859 086.

nové módní střihy
lehké vlny
Headlines, barvení,
melíry, společenské
a svatební účesy

Kadeřnictví Lucie Havlíková
Na Nivách, Dačice
změna pracovní doby:
pondělí a úterý 10:00 - 17:00 h
(bez objednání)
ostatní dny dle telefonické dohody
Tel.: 728 772 300

19. ročník turistického pochodu Branou
Podyjí je za námi
Oddíl SPV při TJ Centropen uspořádal již 19. ročník
turistického pochodu Branou Podyjí na kole i pěšky. Na
50 účastníků zvládlo pěší trasu od 35 km do 7 km. Trasa
7 km byla určena pro rodiče s dětmi. Cyklisté se vydali na
trasy od 70 do 50 km. Počasí přálo, bylo krásně slunečno
a do cíle v sokolovně se vrátili všichni účastníci spokojeni
s tím, že zvládli danou trasu. Krásu našeho kraje přijeli
poznávat turisté z Plzně, Jihlavy, Brloha a Kamenice u Jihlavy.
Pořadatelé děkují Centropenu a. s. za dodání suvenýrů
pro každého účastníka. Firmě 2 ES spol. s. r. o. za vytisknutí pamětního listu. Panu Denkovi, který na své chatě
připravil ohniště a umožnil dětem opékání buřtů. Kulturnímu odboru města Dačic za vytisknutí pozvánky na turistický pochod.
Pořadatelé již dnes zvou na 20. ročník, který se bude
konat v měsíci květnu roku 2009.
Oddíl SPV při TJ Centropen
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„Kamarádi z oblohy“ v mateřské škole

Děti z M Š Za Lávkami měly 30. dubna možnost osobně se setkat a hovořit s dačickou autorkou knihy „Kamarádi z oblohy“ paní Jaroslavou Zemanovou. Touto cestou
děkujeme jejímu tatínkovi za dovoz a odvoz autorky, jelikož je paraplegička a nemůže se sama přepravovat.
Společně jsme hovořili o knize, kterou mají děti rády
a kterou využíváme v naší výchovně vzdělávací práci v tématu „Země je naším domovem – Vesmír“. Děti se dověděly z úst autorky, jak kniha vznikala – co vše se musí
stát, než se kniha dostane do rukou čtenáře. Na oplátku
děti vyprávěly, které příběhy se jim nejvíce líbily a že je
nejvíce zaujalo přátelství „Kamarádů z oblohy“, kteří si
umí pomoci a mají se rádi. Dověděli jsme se, že kniha je
stále na trhu. Komu ještě chybí v knihovničce, neváhejte!
Za příjemnou besedu děkují děti
a učitelky z M Š Za Lávkami

Bezpečně a zdravě
Tak nazvali projekt učitelé
3. – 5. ročníků ZŠ Komenského
v Dačicích. Projekt byl zaměřen
na dopravní a zdravotní výchovu
vycházející ze Školního vzdělávacího programu naší školy.
Žáci se teoreticky i prakticky
seznámili se základy pravidel silničního provozu a se základy
první pomoci. Projekt se rozběhl v únoru 2008, kdy přes
teorii v naukových předmětech, přednášky policie a zdravotníků a přes praktické ukázky vyvrcholil dne 4. června
v zámeckém parku v Dačicích. Žáci si zde na jednotlivých stanovištích – hasičů z Dačic, Dopravní policie z J.
Hradce, zdravotníků z Dačic, kynologů a jejich psů z
Policie ČR J. Hradce, těžkooděnců z Dačic a dalších –
ověřili své znalosti a dovednosti. Odměna za výkony čekala na každého žáka.
Velký dík patří všem zúčastněným složkám a organizacím, které se svou účastí na projektu podílely a s kterými se těšíme na další výbornou spolupráci. Poděkování
především patří tiskové mluvčí Policie ČR z Jindřichova
Hradce paní M illerové, M ěstskému úřadu v Dačicích, Obvodnímu oddělení Policie ČR v Dačicích, panu zástupci
vedoucího npor. Bc. Leopoldu Novákovi, inspektorům
prap. Nikrmayerovi a prap. Stejskalovi, Dopravní policii
z Jindřichova Hradce, kynologům a jejich čtyřnohým ka-
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marádům za poutavé ukázky jejich výcviku z Policie ČR
z Jindřichova Hradce, Hasičskému útvaru z Dačic, panu
Paďourkovi a panu Hrubešovi, Zdravotnické záchranné
službě Jihočeského kraje paní prim. MUDr. Fabešové a
všem zdravotním sestřičkám a za ČČK paní Krtkové. Již
nyní se těšíme na září 2008, kdy projekt s novými prvky
poběží dál. Tentokrát začne na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci.
M gr. Dana Vláčilová, ZŠ Dačice, Komenského

Obrázkové okénko ZŠ Komenského:
Splynutí s přírodou
Lidé jakoby se stále více vzdalovali přírodě a nechávali se unášet všelijakými technickými vymoženostmi do světa bez šumějících stromů, rozkvetlých
luk, bublajících potůčků...
Žáci 7. ročníku se zamysleli nad tímto vzdalováním.
Přenesli se v představách
do říše, ve které člověk
splyne s přírodou. Stane se
její součástí.
Tato představa je inspirovala k řadě domalovaných koláží, v nichž se lidé ztrácejí
v lůně přírody. Splynutí si
okusili i na vlastní kůži. Alespoň na malou chvíli se stali
rozkvetlým keřem, kůrou stromu, provoněnou květinou...
Potěšit oči dětskými pracemi a řadou fotografií můžete během těchto měsíců v dačické knihovně.
M gr. Romana Čurdová
ZŠ Komenského
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Procházka pohádkou popáté
31. května proběhl 5. ročník
oslav Dne dětí v zámeckém parku. Procházka pohádkou naplnila park dětským smíchem a
nadšením. Počasí nám přálo a
my se už těšíme na 30. května
2009, těšte se s námi, určitě překvapíme novými pohádkovými
postavičkami.
Za realizaci úspěšné akce děkujeme pedagogickým
pracovníkům a žákům naší školy, jejich přátelům a příbuzným, členům DS Tyl a Tyláček, členům JC M alý Pěčín, učitelkám M Š Dačice a státnímu zámku Dačice,
Technickým službám s. r. o a ostatním. Za podporu a zajištění odměn pro děti patří náš dík těmto sponzorům: SR
při ZŠ Komenského, Město Dačice, Domácí zdravotní péče – p. Šabouková, Elektro – Bubeník, PAS – D s. r. o.,
Ovoce a zelenina Chasákovi, Masna – Linha, M asna p.
Folk, Obuv u Havlíků, Bazar Vilík, Potraviny Štěpán a
syn s. r. o., Lékárna na náměstí – M gr. Neužilová, TEXI
Ing. Pecha, Ivana Galíková, Klenoty – pí. Kučerová,
WALDVIERTLER SPARKASSE von 1842, CENTROPEN a. s., Restaurace a hotel U Koníčka, Cukrářská výroba M arie Tichá, M UDr. Musilová, CYKLO – SPORT p.
Kunkal, M BIT s. r. o., Pekárna Dačice – R. Homolka,
ČSOB, a. s., GE Money Bank, ČS, a. s., ČP, a. s., Sazka,
a. s., Zdravotnické potřeby – pí. Kněžínková, Hračkářství
– p. Kolář, Bellis – pí. Štěrbová, Kadeřnictví Gabriela.
Jménem pořadatelů Ing. Eva M acků, ZŠ Komenského
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Co je nového na ZŠ Komenského
•

•
•

•

•

22. dubna jsme pro naše žáky 4. – 9. ročníku zajistili
historické představení Kat. Ve vestibulu školy si pak
mnozí na vlastní kůži vyzkoušeli, co čekalo člověka,
který byl nucen seznámit se s mistrem popravčím.
30. dubna navštívili žáci 8. ročníku v rámci volby
povolání IPS v Jindřichově Hradci a určitě začali
intenzivně přemýšlet o svém budoucím povolání.
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili grantového projektu TRW - DAS a. s. A stejně jako loni
jsme uspěli. Projekt Bc. Jaroslavy Dolákové –
ŠKOLNÍ TELEVIZE - byl vybrán a obdrží plnou výši požadované podpory, tj. 55 000 Kč. Za finanční
podpory M ěsta Dačice tedy zrealizujeme projekt
v celkové výši 69 000 Kč a podpoříme tak účelné trávení volného času dětí a mládeže naší školy. Děkujeme všem vyučujícím, kteří se do grantového projektu zapojili. Děkujeme TRW - DAS a. s. a M ěstu
Dačice za podporu účelného trávení volného času dětí a mládeže naší školy.
Sdružení rodičů při ZŠ Komenského na základě své
žádosti o příspěvek z rozpočtu města Dačice obdrželo plnou výši požadovaného příspěvku tj. 5 000 Kč.
Děkujeme za podporu.
13. května jsme uspořádali sportovní soutěž O štít
města Dačice, naši žáci si vedli nadmíru dobře. Cel-

•
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kově se naše škola registrovala na krásném stříbrném
místě. Děkujeme za reprezentaci.
14. května proběhl Den otevřených dveří pro rodiče
žáků 1. a 2. tříd, rodiče se přišli podívat přímo do
vyučování. Budeme se na ně těšit i příští rok.
14. května probíhali dějepisné exkurze. Žáci 7. ročníku navštívili hřbitovní kapli - Kostnici v Sedlci, pokračovali do Kutné Hory do Vlašského dvora – mincovny, Chrámu sv. Barbory a dolu Osel. Žáci 9. ročníku se kochali krásou Prahy, prohlédli si např. Černínský palác, Valdštejnský palác, Karlův most, parníkem si zajeli pod Vyšehrad, …. Vydařilo se.
M ěstská knihovna Dačice pro žáky 6. ročníku zajistila Besedu s autorkou nejen dětských knih Petrou
Braunovou. Městská knihovna s naší školou dlouhodobě spolupracuje a tato beseda je jedna z mnoha akcí, které pro naši školu zajišťuje. Děkujeme.
Ještě jsme pořádně nevstřebali radost ze 3. místa na
republikovém finále ve florbalu a už se znovu můžeme těšit na vrcholný sportovní zážitek, který nám
přichystali chlapci z 8. a 9. ročníku v atletickém čtyřboji. Po vítězství v okresním kole vyhráli také krajské kolo v Táboře a postupují do republikového kola,
které přivítá 20. a 21. června severočeská Bílina!!!
Blahopřejeme a budeme držet palce!
Ke 30. květnu jsme ukončili soutěž ve sběru papíru
– Soutěžíme s panem Popelou, nasbírali jsme více
než 10 tun, vítěznými třídami jsou I. C a VII. Děkujeme za spolupráci.
Oslavy Dne dětí probíhaly tradičním způsobem.
V pátek žáci 9. ročníku potěšili děti 1. stupně připravenými soutěžemi a sladkou odměnou v areálu školy
a 2. stupeň si osladil život kopečkem zmrzliny v Cukrárně u paní Tiché. Děkujeme za podporu paní Tiché a Sdružení rodičů při ZŠ Komenského.
Prevence sociálně patologických jevů - Sdružení M eta, které spolupracuje s naší školou v oblasti prevence, zajistilo 5. června přednášky pro žáky 7. a 8. ročníku – téma kouření, vztahy.

A co nás ještě čeká?
•
Přírodovědná exkurze do botanické zahrady v Táboře; Tyláček hraje pro žáky 1. stupně naší školy „Mrazíka“ v letní čítárně M ěstské knihovny Dačice;
schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucích prvňáčků; volby do školské rady; republikové finále
v atletickém čtyřboji; historický pořad Renesanční
vojenství; divadlo Skautek z J. Hradce; diskotéka
v Bratrské; Besedy v knihovně; exkurze do pekárny.
•
Výměna učebnic, předání vysvědčení a rozloučení
s 9. ročníkem.
•
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se ve
školním roce 2008/09 nashledanou.
Ing. Eva M acků, ZŠ Dačice, Komenského
Hledám spolupracovníky
v oblasti finančního a pojišťovacího poradenství.
Nechci kvantitu, ale kvalitu!!!
tel. č. 603 852 760
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Naučná přírodopisná stezka
Od konce května slouží žákům naší školy nová naučná přírodovědná stezka, která se vine školní zahradou. Na
10 informačních tabulích se žáci mohou dozvědět mnoho
informací o fauně a flóře naší přírody. Stezku je možné
využívat například v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu a v dalších vyučovacích předmětech.
Relaxační koutek pro školní družinu
Žáci
navštěvující
odpoledne školní družinu dostali nedávno nový
relaxační koutek, který
byl vybudován v pavilonu 1. stupně. Děti si zde
mohou na koberci číst,
povídat si, nebo jen odpočívat. K tomu se určitě skvěle hodí polštářky a plyšové hračky, které pro ně
ušila paní vychovatelka.
Pohádkový Den dětí na ZŠ Boženy Němcové
Ten, kdo navštívil v pátek 30. května naši školu, byl
asi překvapen poměrně velkým mumrajem a hemžením
dětí ve školní zahradě. Bezpochyby mu neunikl ani zvýšený výskyt pohádkových
bytostí. Mohl zde potkat třeba včelky M áji, popelky,
princezny, vodníky, myslivce, loupežníky, dokonce motýla Emanuela s M akovou panenkou a další.
Žáci 9. ročníku totiž pod vedením paní učitelky Jany
Krátké připravili pro své malé spolužáky z 1. - 3. tříd putování pohádkovou školní zahradou. Děti procházely jednotlivá zákoutí a s velkou vervou plnily úkoly, které jim
ukládaly pohádkové postavy. Po zvládnutí všech úloh následovalo ještě opékání špekáčků.
Klobouk dolů před deváťáky, jakým způsobem pohádkové dopoledne zvládli, s jakou péčí se starali o své
malé spolužáky. Škoda jen, že dětem z mateřských škol,
které byly pozvané, aby si také prošly naši „pohádkovou
zahradu“, 12. června nepřálo tolik počasí.
Na své si 30. května přišli i žáci 4. ročníku. Se svými
třídními učitelkami vyrazili na vycházku po zajímavých
místech v okolí Dačic, kterou pro ně připravil pan učitel
Karel M andelík. Putování pro žáky 5. tříd zase připravil
Ing. Kupec. Vedle her a soutěží se děti hodně dozvěděly
o životě v lese, poznávaly lesní stromy, keře…
O Dni dětí se nezapomnělo ani na žáky 2. stupně. Ve
12 hodin jim ve školním atriu zahrál taneční orchestr ZUŠ
Dačice pod vedením pana Josefa Mochara.
Chtěli bychom touto cestou panu Mandelíkovi, Mocharovi a Kupcovi poděkovat za pomoc při pořádání oslav
Dne dětí.
M gr. Bohumil Havlík, zástupce ředitelky školy
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Děkujeme všem, kteří jste nás ve šk. roce 2007/2008
podporovali. Přejeme Vám krásné léto.
Také všem našim žákům
přejeme nádherné prázdniny plné sluníčka.

Vaše ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213/V

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna – ul. Krajířov a 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolan osek.cz, kompletní inf o, cv ičné testy
Telef on: 567 223 888, mobil 603 2 36 669

Přihlášky do kurzů
vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkov ě, sobotní výuka,
zdarma uče bnice a v ýukov é CD

Maturity na SŠTO v Dačicích
Ve dnech 19. až 29. května 2008 zakončili maturitní
zkouškou své studium na SŠTO žáci oborů M echanik
seřizovač, Obchodně podnikatelská činnost, Podnikání a
dálkově studující oboru Technickohospodářské a správní
činnosti.
Ústní maturitě předcházela už na začátku dubna písemná zkouška z předmětu Český jazyk a literatura, počátkem května pak museli studenti závěrečných ročníků
prokázat i potřebné odborné znalosti při zkoušce praktické, která je velmi důležitou součástí maturitní zkoušky
na všech středních odborných školách.
V závěrečné (ústní) části maturitní zkoušky absolvovali studenti povinnou maturitu z předmětu Český jazyk
a literatura a bloku předmětů odborných. Jako volitelný
maturitní předmět si vybírali buď Matematiku (zejména
studenti technických oborů) nebo cizí jazyk (angličtinu či
němčinu).
Většina studentů přesvědčila členy maturitní komise
o tom, že se na zkoušku připravovali zodpovědně a svědomitě. Výborných výsledků dosáhli zejména studenti oboru
Obchodně podnikatelská činnost, vždyť 7 studentek absolvovalo maturitní zkoušku s vyznamenáním, dvě z nich
dokonce s průměrem 1,00 (Pavlína Bastlová a Eliška
Hrubá). Obor M echanik seřizovač absolvovali s vyznamenáním 2 žáci (M ichal Stránský s průměrem 1,00). M ezi
studenty nástavbového studia (obor Podnikání) a dálkově
studujícími (obor Technickohospodářské a správní činnosti) absolvovalo výborně, tedy s vyznamenáním, 7 studentů.
Ti z „čerstvých“ absolventů, kteří nehodlají začít samostatně podnikat, nebo hned nastoupit do pracovního
poměru, se přihlásili ke studiu na vyšších odborných školách sociálního či ekonomického zaměření (zejména studenti oboru Obchodně podnikatelská činnost), jiní zkusí
studium na vysokých školách ekonomického a technického směru (ČVUT, VUT).
Závěrem je třeba poděkovat všem zkoušejícím za to,
že vytvořili absolvujícím studentům optimální podmínky
pro to, aby mohli v klidné a inspirativní atmosféře co nej-
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lépe prezentovat to, co se za dobu svého studia na škole
naučili, a žákům, kteří školu opouštějí, pochopitelně popřát co nejúspěšnější start do života.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy

Praktické závěrečné zkoušky oboru
Aranžér na SŠTO Dačice
Ve dnech 3. až 4. 6. 2008
proběhly na SŠTO v Dačicích
praktické závěrečné zkoušky
oboru Aranžér. Hodnotila se
nejen preciznost a čistota zpracování, ale i originalita nápadu a dodržení zadaného tématu. Ve výkladních skříních prodejny Jahoda v Dačicích
aranžovaly bytový textil M . Bulantová (viz. foto) a dámskou konfekci M . Havlíková. V M ěstském muzeu a galerii
v Dačicích byla slavnostně zahájena 4. 6. 2008 výstava
prací dívek naší školy, která byla součástí absolventské
výstavy Lidové školy umění.
M ilada Kadlecová, učitelka OV

Barmanský kurz na SOUzas
Namíchat koktejl v barvě vítězného kohouta se pokusil neznámý barman před
více než dvěma sty lety na
kohoutích zápasech v Americe. Podle pověsti tak dal
základ nejrozšířenější skupině míšených nápojů – koktejlům.
Touto malou vzpomín- Lektor kurzu Jan Zelenka
kou bychom Vám alespoň se žáky 2. roč. Pavlem Antonů
a Štěpánem Tobolkou
trošičku chtěli přiblížit 4.
ročník Barmanského kurzu, který se konal na našem učilišti ve dnech 21. - 25.
dubna 2008. Dalších 25 mladých lidí se přišlo „poprat“
s nabitým programem nejen po stránce vědomostní, ale
i praktické. Pět dní v týdnu, od osmi do šestnácti hodin se
snažili pochytit co nejvíce z vědomostí a zkušeností svého
lektora pana Jana Zelenky. Jejich snažení bylo završeno
zkouškou, po jejímž absolvování obdržel každý z nich
certifikát v anglickém jazyce s mezinárodní platností.
K dnešnímu dni se tedy můžeme pochlubit již 105 úspěšnými absolventy tohoto kurzu.
Ing.Veronika Ošmerová, SOUzas, Dačice
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Ústní maturitní zkoušky na Gymnáziu
Dačice v roce 2008
Ve dnech 19. až 22. května 2008 probíhaly na dačickém gymnáziu ústní maturitní zkoušky žáků oktávy osmiletého studia. Předsedou maturitní komise byl pan M gr.
M iloslav Vokáč, ředitel Gymnázia Vítězslava Nováka
v Jindřichově Hradci. M aturanti skládali povinné zkoušky
z jazyka českého a literatury a z jednoho cizího jazyka
(anglického nebo německého). Dvě volitelné zkoušky si
vybírali ze skupiny předmětů další cizí jazyk, základy
společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika,
chemie, biologie, informatika a výpočetní technika a estetická výchova – výtvarná. Sedm z celkového počtu 25 maturantů prospělo u maturitní zkoušky s vyznamenáním,
ostatních osmnáct prospělo. Pouze ve čtyřech případech
se v hodnocení prospěchu objevila známka dostatečná, naopak několika maturantům uniklo hodnocení s vyznamenáním jen o pověstný stupínek. Maturitní komise tak mohla konstatovat velmi dobrou úroveň znalostí žáků této třídy víceletého gymnázia. Zajímavostí, ba přímo kuriozitou
je, že při losování maturitních témat si jedna z maturantek
vybrala ve všech čtyřech případech žeton s číslem 9. A
protože poblíž bylo několik matematiků, nebyl problém
vypočítat, že tato situace může nastat s pravděpodobností
asi 0,000 002.
O týden později, tedy ve dnech 26. až 29. května,
předstoupili před maturitní komisi žáci 4. ročníku čtyřletého gymnázia. V tomto případě předsedala komisi paní
PhDr. Ivana Pečtová, učitelka jindřichohradeckého gymnázia. Skladba předmětů ústní maturitní zkoušky byla
obdobná jako v případě oktávy, pouze fyziku a informatiku a výpočetní techniku si nevybral jako volitelný předmět nikdo z maturantů, naopak školní premiéru měla
zkouška z estetické výchovy – hudební. Celkový prospěch
u maturitních zkoušek s vyznamenáním byl dosažen u deseti maturantů z celkového počtu třicet, také zde se stalo,
že mnohdy uniklo vyznamenání jen těsně. Osmnáct adeptů zkoušky z dospělosti prospělo a bohužel ve dvou případech byl zaznamenán neprospěch.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení abiturientům školy proběhlo v obou týdnech díky pochopení
a vstřícnosti správy státního zámku v Dačicích na zámeckém nádvoří. Kromě abiturientů a členů pedagogického
sboru gymnázia se jej zúčastnili představitelé našeho města, rodiče, sourozenci a prarodiče abiturientů, jakož i jejich přátelé a známí.
Téměř všichni letošní absolventi mají podané přihlášky ke studiu na vysokých školách, v těchto dnech se již
účastní přijímacího řízení. Přejeme jim, aby zde dobře zúročili své vědomosti a byli přijati ke studiu. O výsledcích
přijímacího řízení budeme návštěvníky webových stránek
školy i čtenáře bulletinu města Dačic informovat po jeho
ukončení v měsíci září.

Rozhovor s Carly Aasen
Carly Aasen, která na našem gymnáziu strávila celý
školní rok v rámci výměnného pobytu, se během několika
dnů vrací zpátky do Kanady, a tak jsme chtěli vědět, jak
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na dobu strávenou u nás bude vzpomínat, jestli se jí u nás
líbilo a co jí výměnný pobyt přinesl.
Co se Ti u nás nejvíce líbilo?
Carly: Líbilo se mi v rodinách, ve kterých jsem tu bydlela,
našla jsem si kamarády, líbilo se mi v septimě, a také bylo
hezké setkat se s tolika novými lidmi – nejen z České republiky, ale i s dalšími studenty na výměnném pobytu.
Co se Ti nelíbilo nebo co si myslíš, že je pro cizí studenty u nás nejtěžší?
Carly: Naučit se češtinu je opravdu těžké, ale myslím, že
nejtěžší je tu být sám během vánočních svátků, moc se mi
stýskalo.
Jaké dojmy si odvážíš z naší země? Například co se týče lidí, způsobu života, místních zvyků, jídla apod.?
Carly: Rozhodně mi pár měsíců trvalo, než jsem si zvykla
na všechny rozdíly. Češi jsou povahově přímější a otevřenější než lidé z Kanady nebo Spojených států, a také řeknou všechno bez obalu na rovinu. Jsou schopni se uvolnit
a dobře se pobavit – třeba u piva. Co se týče národních
tradic, některé zvyky pro mě byly překvapivé – třeba o vánocích lov kaprů nebo velikonoční zvyky, ale byla to legrace. Velmi mi tady chutnalo jídlo, a taky to bylo vidět,
přes zimu jsem dost přibrala! Jakmile jsem si zvykla na
život tady, dokázala jsem se těšit úplně ze všeho a moc se
mi v Česku líbilo.
Co jsi nejvíce postrádala?
Carly: Svoji rodinu, kamarády, školu a náš basketbalový
tým, náš dům, pláž a kanadské jídlo.
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Po čem se Ti bude v Kanadě stýskat?
Carly: Bude mi chybět možnost jen si tak zajít do hospůdky, něco si objednat, a pak si u stolu dlouho povídat
s kamarády, cítit uvolněnou a poklidnou atmosféru Dačic,
no a samozřejmě mi budou chybět všichni, se kterými
jsem se tu seznámila.
Chceš se k nám zase někdy podívat?
Carly: Ano, jistě. Počítám s tím, že přijedu na maturitní
ples své třídy, a také někdy na prázdniny, ale ještě nevím
kdy. S ostatními zůstanu v kontaktu, budeme si psát emaily. M usím ale říci, že teď už se moc těším domů, jsem
pryč z domu příliš dlouho.
Děkujeme Carly za rozhovor a přejeme jí bezpečnou cestu
domů.
M gr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1
Kopírování a krou žková vazba, fax, veřejný
internet, předprodej vstupenek na akce MěKS,
informace o městě a okolí, nabídka ubytování,
přehled akcí, vyhledávání spojů veřejné
dopravy, prodej upomínkových předmětů,
map a regionáln í literatury...
Kontakt: 384 401 265,
info@dacice.cz, www.dacice.cz
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Úspěch dačických výtvarníků
Pravidelná
soutěž výtvarných
oborů základních
uměleckých škol
je platformou setkávání a konfrontace pedagogického a uměleckého
směřování výtvarných oborů „zušek“.
Magický světelný objekt z projektu
Zde jednou za K. Zedínkové „Vnitřní komunikace“
tři roky představují výtvarní pedagogové práce svých žáků a dokumentují
tak svůj přístup k problematice dětského výtvarného osvojování světa. V soutěži se setkávají školy nejdříve na regionální úrovni, kde odborná porota vybere nejzajímavější
projekty a řady výtvarných prací pro klání v celorepublikovém kole, které probíhá již poněkolikáté v severomoravském Šternberku.
Petra Firlová, Václava Zamazalová a Kateřina Zedínková přivezly do regionálního kola v Jindřichově Hradci
celkem pět souborů. Řadu „Pocta Adrieně Šimotové“
(prořezávaný a vrstvený papír) a soubor „Růst“ vedla P.
Firlová, projekt „Ruce – doteky – dotýkání“ (kresby, hliněné a sádrové reliéfy, grafiky, malby a fotografické záznamy akcí) a výtvarnou řadu „Autíčko – hra na průmyslový design“ (sádrové modely, kresby a počítačově upravené fotografie) učila V. Zamazalová a rozsáhlý projekt
„Vnitřní komunikace“ (písmo, kresby, grafiky, malby, keramické kachle a dózy, fotografie a papírové objekty)
s dětmi vytvořila K. Zedínková.
Rozhodnutí regionální poroty všechny soubory odeslat do ústředního kola svědčí o vysoké úrovni výtvarného
oboru naší školy.
M gr. Václava Zamazalová
výtvarný obor ZUŠ Dačice
ZUŠ Dačice oznamuje, že od nového školního roku
2008/09 se otevírá třída sólového zpěvu pod vedením
M gr. Ivany Šedové. Zájemci, hlaste se v kanceláři
ZUŠ, nebo na čísle 384 420 276.

Netradiční prohlídky
v netradičním čase, tedy od 20 do 24 hodin večer nabízela
III. Dačická muzejní noc, která proběhla 24. května
v městském muzeu. Divadelní spolek Tyl a Tyláček nastudoval pod vedením paní Nadi Jahelkové nové prohlídky v
expozicích muzea. Byly tentokráte zaměřeny k 825. výročí první písemné zprávy o Dačicích a nabídly návštěvníkům setkání s významnými postavami, které v dějinách
města figurovaly. Průvodkyněmi procházkou staletími (od
12. do 19. stol.) byly představitelky gotiky, renesance, baroka a 19. století. Zároveň prohlídky doprovázely hrou na
flétny tři žákyně ZUŠ Dačice – Lucie a Kateřina Polákovy
a Julie Kučerová. Měly náš obdiv, že vydržely celý večer
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prokládat mluvené slovo působivými a zdařile vybranými
skladbami. Prohlídek se zúčastnilo 170 návštěvníků v pěti
skupinách. Ti také svými hlasy rozhodli o tom, které období je při prohlídkách nejvíce zaujalo. Z malé soutěže tak
vzešlo jako první baroko (54 hlasů), druhé 19. století (41),
poté gotika (28) a renesance (25).
Večer v muzeu však nabízel i malou soutěž pro děti
v podobě indiánské stezky v parku, střílení z luku, ukázku
tradičního rozdělávání ohně, práce s lasem, výrobu indiánské čelenky, pohádky ovčí babičky, splétání muzejní nitky
a jiné. Snad si více než 250 návštěvníků přišlo na své.
Všem, kteří se na pořádání Dačické muzejní noci podíleli, chci poděkovat:
paní Jahelkové, členům divadelního souboru Tyl a Tyláček, žákyním ZUŠ Dačice a učitelům paní Janě Polákové
a Richardu Šedovi, panu Kněžínkovi ze Stálkova a celé
jeho rodině, Bártovým z Penikova, paní M eizlové s rodinou z Hostkovic, paní Daně Krtkové, Věrce Holakovské
s dcerou Lenkou, paní Haně Kulíkové, paní Blance M alé,
Františku Křížkovi, v neposlední řadě mým kolegyním za
jejich obětavost a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou
tradičně do takových akcí zapojeni.
V letošním roce probíhal v ČR již čtvrtý ročník Festivalu muzejních nocí od 16. května do 14. června a účastnilo se ho kolem 110 muzeí. Dá se říci, že se do této akce
zapojuje rok od roku více muzeí.

Za Bílou paní do J. Hradce
Poslední předprázdninový výlet připravil Spolek přátel muzea v Dačicích na sobotu 14. června. Cílem výletu
byl především hrad a zámek v Jindřichově Hradci. V plánu jsme měli případně i další jindřichohradecké památky,
ale zámecký komplex nás úplně pohltil a strávili jsme
v něm celé tři hodiny prohlídkou všech tras včetně působivého rondelu či výstavy „Jen pro pány.“ Za to patří velké
poděkování kastelánovi zámku PhDr. Václavu Bisovi,
který nám prohlídku zprostředkoval, na první
dvě trasy nám zajistil i skvělého
průvodce a třetí
trasou nás provázel sám, neboť se
na její přípravě
maximálně podílel. M imo jiné i ušitím všech dekorací, závěsů a ubrusů
v expozicích. Nevěřili jsme svým uším, když nám sdělil,
že na hradeckém zámku spotřeboval na ušití všech textilních doplňků pro všechny prohlídkové trasy přes jeden
hektar látek. M ěli jsme možnost se přesvědčit, že prostory
tím získaly na zabydlenosti a zútulnění.
A Bílou paní? Tu jsme také zahlédli, sice jen na obraze, ale byla to ona.
Kulisou naší prohlídky byla i střelba z děl a mušket,
na zámku totiž probíhaly oslavy 715. výročí založení města a panoval zde čilý ruch. Myslím, že jsme viděli hodně
a odnesli si spoustu dojmů. Zbývající čas do odjezdu auto-
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busu již každý vyplnil po svém. Někdo odpočinkem po
náročné prohlídce, jiný se ještě vypravil na pověstný 15.
poledník, na trasu kolem zámku, na náměstí či do kavárny. Jindřichův Hradec není skutečně na jedno odpoledne.
Stále se přesvědčujeme, co všechno ještě neznáme a že
máme v blízkosti našeho města a v kraji vůbec stále co
objevovat a že to stojí za to. Takže po prázdninách na viděnou na další objevné výpravě – na vycházce do městských lesů v okolí Dačic, na výletě do Polné či Jihlavy, do
rakouského Raabsu, aj.
Stále také plánujeme jízdu úzkokolejkou, snad se nám
to již skutečně podaří vymyslet tak, abychom skloubili jízdu vláčkem s vycházkou do přírody a do zajímavých lokalit. Zřejmě by se jednalo o srpen či začátek září. Informace
se opět objeví v předstihu v tomto tisku a v Jarmarku.
M gr. Marie Kučerová,
ředitelka MM aG

Zprávy z knihovny na prázdniny
• M ěstská knihovna nabízí své služby, svou letní čítárnu
či přístup na Internet i během celého léta téměř beze
změn. Kvůli čerpání dovolených zavírat nebudeme,
pouze nebude otevřeno o sobotách. Všechny informace
a katalog knih přístupný 24 hodin denně najdete na
www.mkdac.cz.
• Letní čítárna knihovny je
prostor, který je nejhezčí a
nejpříjemnější právě v létě.
Je zde možné přečíst si noviny nebo časopis a prohlédnout si galerii soch
Rudolfa Procházky. Tento
dačický řezbář a sochař věnoval knihovně na jaře tohoto roku další sochy, takže v současné době si jich
může návštěvník prohlédnout již celkem šest: Poznání,
Klevetily, Vědmu, Proměnu, Čtyři roční období a
ODS. Oživují prostor zahrady a my za ně velice děkujeme.
• Po tři červencová nedělní dopoledne: 6., 13. a 20. července – zveme do letní čítárny knihovny malé i velké,
kteří mají rádi pohádky, na divadelní představení
v rámci festivalu Za dačickou kostku cukru. Divadýlka
se konají vždy v 10 hodin dopoledne a můžete se těšit
na pohádky o Princezně s dlouhým nosem, o Pasáčkovi vepřů a o Princi Nebojsovi. Vstupné minimální: 25,Kč.
• Přejeme všem hezké léto a pokud bude trochu více pršet nebo příliš pálit sluníčko, nevadí, knihovna je tady!

Čtenářské dovednosti jsou… aneb ohlédnutí za spoluprací se školami
Pracovníkům škol v Dačicích děkujeme za spolupráci
ve školním roce 2007/2008 a těšíme se na její pokračování
po prázdninách.
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Čtenářství má tři podstatné a úzce související součásti.
Jednu představuje dovednost číst (technické zvládnutí
čtenářských dovedností, gramotnost v původním slova
smyslu), druhou dovednost porozumět běžným textům
(funkční gramotnost), kritický výběr a kritické posouzení jejich obsahu, třetí pak ochotu a potřebu číst (čtení
pro radost). V rozvoji všech těchto aspektů narážíme na
určitá úskalí a někdy i nedorozumění. Nemůže tomu být
ani jinak, protože čtení je dovednost, vyžadující přesnou
a jemnou souhru mnoha biologických předpokladů, dílčích schopností a dovedností a navíc je významně ovlivněna jemným předivem sociálních faktorů.
M ěstská knihovna spolupracuje se školami ve městě
na různých úrovních a různými způsoby s jediným cílem: snažíme se rozvíjet
čtenářské dovednosti při
návštěvách jednotlivých tříd
(literární besedy, lekce knihovnicko informační výchovy), ale také při dalších
akcích, jako jsou např. čtení během Týdne knihoven,
Světového dne knihy, Dopoledníčku, pasování čtenářů aj.
Snažíme se prezentovat čtení jako radost a ne otravnou
povinnost. Většina tříd ze základních škol přijde během
školního roku minimálně jednou, některé i vícekrát.
Knihovnu navštěvují i děti ze základní školy speciální
a praktické v Neulingerově ulici. Témata jako např.
Regionální pověsti, Dětský hrdina – můj kamarád a vzor
či Život s handicapem nebo Moje město Dačice jsou
zajímavá a lze při nich využít i metod kritického myšlení
a velkou výzvou je i možnost nějakým způsobem přispět
k reflexi průřezových témat, o nichž se v souvislosti
s novým vzdělávacím programem hodně mluví, ale nikdo
moc neví, jak na ně. Ze středních škol ve městě spolupracujeme hlavně s gymnáziem. Potěšila nás například
aktivita mateřské školy, kdy děti chodily pravidelně
jednou za měsíc společně vybírat knížku, kterou si potom
ve školce četly. Děti ví, kde je knihovna, spolu s paní
učitelkou si vybraly hezkou, vhodnou, novou knížku,
semínko zájmu bylo zaseto. Zda vyroste ve zdravou silnou
rostlinu, ovlivní sice ještě hodně faktorů, ale to semínko...
Všechny tyto aktivity, které chceme dále výrazně rozvíjet, mají jediný cíl – pomoci rodině a škole při rozvíjení
čtenářských dovedností, které mají pro vzdělávání klíčový význam. Sice se nějak automaticky předpokládá, že
čtenářské dovednosti má zvládnuté každý, ale realita je
jiná. Existuje sice velké množství poznatků, znalostí, dovedností, které jsou předávány jinak než prostřednictvím
psaného textu (např. učení nápodobou, ústní přenos zkušeností), nicméně rozhodující část tradiční vzdělanosti
získáváme stále prostřednictvím čtení. A to takového
čtení, že nejen známe písmena abecedy a dokážeme je složit do slov a vět, ale že z textu dokážeme vytáhnout jeho
význam a že si dokážeme vybírat.
Pracovnice knihovny přejí všem hezké léto, samozřejmě jak jinak než s knížkou?
M gr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka městské knihovny

KI N O
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4. 7. v 17:00 h a 19:30 h,
5. 7. a 6. 7. v 19:30 h
BOBULE
Film ČR. Vstupné 75 Kč.
18. 7., 19. 7. a 20. 7. v 19:30 h
O RODIČÍCH A DĚTECH
Film ČR.
Vstupné 70 Kč.

11. 7., 12. 7. a 13. 7. v 19:30 h
NEŽ S I PRO NÁS PŘIJDE
Film USA s titulky. Vstupné 65 Kč.
M ládeži do 12 let nevhodný.
25. 7., 26. 7. a 27. 7. v 19:30 h
27 Š ATŮ
Film USA, širokoúhlý, s titulky. Vstupné 55 Kč.
M ládeži do 12 let nevhodný.
25. 6. - 31. 8. 2008
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Kouzelný svět loutek
M arionety Jaroslava Koloděje a současné loutky ze sbírek
Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Pro děti koutek na hraní a malování
Do 31. srpna 2008 denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 h

M ěKS
4. - 20. če rve n ce 2008

Za dač icko u kostku c ukru
11. ročn í k hu de bn ě - di vade ln íh o fes ti valu

