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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

•

na svém 7. zase dání konaném 12. 3. 2008 mimo jiné :
•
schválilo novelu jednacího řádu zastupitelstva města
s účinností od 12. 3. 2008
•
schválilo jednací řád výborů zastupitelstva města
•
schválilo prominutí smluvní pokuty ve výši Kč
77.394,60 za prodej bytu
• schválilo prodej volné bytové jednotky v domě č.
427/V o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše
bytové jednotky 66,54 m 2 včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu za kupní cenu
Kč 888.000,-- splatnou při podpisu kupní smlouvy
• schválilo prodej pozemku p. č. 2271/120, orná půda
o výměře 5060 m 2 společnosti FVM invest, s. r. o.
se sídlem v Jihlavě za dohodnutou kupní cenu
Kč 4.554.000,-- bez DPH
•
schválilo prodej nemovitosti čp. 539/V včetně stavby nákladové rampy a pozemků p. č. 2429/122,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m 2 a p. č.
2429/129, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
98 m 2 se spotřebním družstvem Jednota J. Hradec
za dohodnutou kupní cenu Kč 8.986.600,-• schválilo koupi pozemků „Za školou“ o výměře
16.689 m 2 za cenu ve výši Kč 2.503.350,--, další díl
o celkové výměře 15.399 m 2 za cenu Kč 3.079.800,a další díl o celkové výměře 12.262 m 2 za cenu
Kč 2.452.400,-• schválilo podporu záměru výstavby pobytového zařízení pro seniory v Dačicích i formou bezúplatného
poskytnutí potřebných pozemků
• schválilo připravované žádosti o dotace
• schválilo poskytnutí příspěvku ve výši Kč 300.000,- Diecézní charitě Brno – Oblastní charita Jihlava
pro zajištění provozu Domovinky v Dačicích v roce
2008
• schválilo dodatek ke smlouvě o převodu činnosti ze
dne 27. 1. 2005 mezi Městem Dačice, Nemocnicí
Dačice a společností PP Hospitals, s. r. o.
• schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
mezi poskytovatelem Jihočeským krajem a příjemcem Městem Dačice a smlouvu o poskytování
lékařské služby první pomoci mezi Městem Dačice
a PP Hospitals, s. r. o.
• vzalo na vědomí zprávu jednatele společnosti PP
Hospitals, s. r. o. Ing. Dostála o aktuálním stavu
v nemocnici

•

RADA MĚSTA
na své 33. schůzi konané 20. 2. 2008 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2008 v těchto objemech: příjmy 676,20 tis. Kč, výdaje 836,20 tis.
Kč, schodek rozpočtu 160,00 tis. Kč

•
•
•
•

•
•

vzala na vědomí zprávu o kontrolní činnosti MěÚ za
rok 2007
odvolala z funkce předsedy kulturní komise PhDr.
M. Stehlíka na jeho žádost
schválila dohodu o změně nájemní smlouvy na byt
č. 24 v domě č. 222/V od 1. 3. 2008
schválila uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 1+0 v ulici Nivy č. 165
s osobou uvedenou v usnesení
schválila uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 3 o
velikosti 2+0 v ulici Nivy č. 164 se společností PP
Hospitals, s. r. o.
schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Výměna oken, balkónových dveří
v bytových domech č. 189 a 190 v Komenského ulici a č. 200 v Sokolské ulici“
schválila záměr Technických služeb Dačice s. r. o.
podnajmout nebytové prostory bufetu na koupališti
v Dačicích
schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s. r. o. na odbahnění rybníka
Návesní horní v Hostkovicích za celkovou cenu
Kč 282.934,-- včetně DPH

na své 34. schůzi konané 5. 3. 2008 mimo jiné :
•
rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele Základní školy Dačice, Komenského 7
•
vzala na vědomí zprávu o plnění plánu odpadového
hospodářství města Dačice za rok 2007
•
schválila zrušení soutěže na prodej pozemků v ulici
Hradecké a Pantočkově a vrácení složené jistoty na
kupní cenu ve výši Kč 50.000,-- firmě Bouda s. r. o.
Dačice
•
jmenovala předsedou kulturní komise PaedDr. Vítězslava Jindru
•
schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na přístavbu Domu s pečovatelskou službou se společností f-plan spol. s r. o.
Slavonice za celkovou nabídkovou cenu Kč
880.000,-- včetně DPH
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Zápis do Mateřské školy Dačice
na školní rok 2008 – 2009
Te rmín:

14. 4. 2008 – 25. 4. 2008
vž dy od 10.00 – 16.00 h
Místo pro podávání žádostí:
Ø MŠ Bratrská Dačice 177/I
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
Ø MŠ Sokolská 163/V, Dačice
E. Kamišová, vedoucí odloučeného pracoviště
Ø MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
V. Zimmelová, zástupkyně ředitelky MŠ
Ø MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice
J. Maršánová, vedoucí odloučeného pracoviště
Ø MŠ Bílkov 99
J. Baštářová, vedoucí odloučeného pracoviště
Ø MŠ Dolní Němčice 15
M. Leitkebová - vedoucí odloučeného pracoviště
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Ocenění dárci krve v roce 2007
Je potěšující, že v našem městě je
mnoho spoluobčanů, kteří jsou pravidelnými dárci a krev darují bezplatně
již mnoho let. Kromě poděkování a
úcty ostatních lidí je pro ně morálním
oceněním udělení plaket prof. MUDr.
J. Jánského nebo Zlatého kříže ČČK.
V roce 2007 byli jedním z těchto ocenění odměněni
bezpříspěvkoví dárci krve z Dačic a místních částí:
Bronzová me daile - 10 odbě rů
Kateřina Chromá, Dačice; Zbyněk T říletý, Dačice;
Markéta Blechová, Dačice; Miroslav Horálek, Malý Pěčín; Vladimír T ůma, Dačice; Irena Vašíčková, Dačice
Stříbrná me daile - 20 odbě rů
Vladimír Havlík, Dolní Němčice; Alena Kupcová,
Dačice; Jaromír Mihal, Dačice; Zdeněk Novák, Malý
Pečín; Richard Pátek, Dačice; Lenka Černá, Dačice; Petr
Chalupa, Dačice; Jiří Valeš, Dačice; Jana Černá, Bílkov;
Miroslav Černý, Bílkov
Zlatá me daile - 40 odbě rů
Miloslava Havlíková, Dolní Němčice; Jana Dvořáková, Dačice; Jiří Kříž, Dačice; Jiřina Křížová, Dačice; Pavel Svoboda, Dačice
Zlatý kříž III. třídy - 80 odbě rů
Vlastimil Suchý, Dačice
Zlatý kříž II. třídy - 120 odbě rů
Miroslava Bočková, Dačice; Karel Vašek, Dačice

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

Výroční schůze Svazu tělesně
postižených a Svazu diabetiků ČR
Svaz tělesně postižených
a Svaz diabetiků ČR patří
mezi společenské organizace
působící v Dačicích. Je to
dobrovolný spolek našich
spoluobčanů, kteří mají jedno
společné, a to jsou zdravotní
potíže, tělesný handicap, cukrovka apod. Tyto organizace patří mezi velmi prospěšná
seskupení pomáhající překonat jejím členům mnohé
problémy v životě i zvládat a řešit situaci s postižením.
Vždy začátkem roku se scházejí ke svým výročním
schůzím, aby společně zhodnotili minulý rok a naplánovali akce pro další období. Samozřejmě společenská
část setkání je vždy pro zpestření doprovázená hudbou
a občerstvením. Najde se i prostor na obyčejné lidské
popovídání o tom, jak šel život, co nového, vyměňují se
zkušenosti s léčením, dietami atd.
Činnost a program klubů jsou velmi různorodé a zajímavé – přednášky, společná setkání, pohybové i sportovní aktivity dle možnosti postižení, rekondiční pobyty
a plavání. Právě cvičení ve vodě patří jak pro diabetiky,
tak tělesně postižené mezi nejprospěšnější pohyb. Dostupnost koupání v krytém bazénu je však pro mnohé
značně nákladná záležitost vzhledem k dopravě a vstupnému, a tak četnost je tímto značně omezena.
Zde bych se přimlouval u sponzorů o příspěvek na
tuto aktivitu, která pomáhá postiženým lidem zlepšit kvalitu života. Bohužel finanční prostředky jsou nezbytné
i pro další činnost organizací. Důležité je, že vedení
územní organizace Svazu diabetiků Dačice i Svazu tělesně postižených stále zůstává chuť, síla a snaha udělat maximum pro své členy, bez ohledu na čas a dílčí překážky.
Na závěr bych chtěl poděkovat paní Mašátové a paní
Švaříčkové za pozvání na tyto výroční schůze mezi
spoluobčany, kteří neztratili v životě optimismus, víru
i sílu poprat se s nepřízní osudu. Přeji jim hodně zdraví,
klidu, spokojenosti a jarní náladu i pohodu, hezké nejen
jaro, ale celý rok.
Rudolf Hájek, starosta

Městská knihovna Dačice
srdečně zve zájemce o cestopisná vyprávění
ve stře du 2. dubna 2008 v 18 hodin

na besedu o Novém Zélandu
O své cestě bude vyprávět Ilona Füzéková.
Projekce fotografií z Jižního ostrova – p řekrásná p řírod a
v národních parcích, vysoké hory a hluboké fj ordy,
dobrodružství na kajaku s lacht any, o život ě místních
farmářů a o nej větším ovčáckém psu.

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník MěÚ. Číslo 03/2008. Ročník třináctý. 12 čís el ro čně. Zdarm a. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redak ční rady: In g.
Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: M ěstský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 40 1
211. Fax: 384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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Situace v Nemocnici Dačice
Situace v nemocnici je složitá a určitě nás nikoho
netěší. Uzavření interního oddělení z důvodu nemožnosti
získat potřebný počet kvalifikovaných lékařů nikdo z nás
nepředpokládal. Samozřejmě v prvních reakcích na sdělení o uzavření tohoto oddělení vyvstane otázka, zda jsme
vybrali před třemi a půl lety správně. Z dnešního pohledu
mnohý z vás odpoví a možná i zakřičí: „NE“ . Já bych se
přesto vrátil do roku 2004, kdy zastupitelstvo rozhodovalo
o změně provozovatele nemocnice.
Nemocnice Dačice v tuto dobu hospodařila s téměř
patnáctimilionovou ztrátou. Stav operačních sálů a centrální sterilizace byl natolik žalostný, že ze strany hygieny
hrozilo jejich okamžité zavření. Připravený projekt na
jejich rekonstrukci byl nákladově odhadován ve výši 80 100 milionů korun. Další problém byl ve stravovacím
zařízení, které bylo provozováno pouze na výjimku. Důvodem bylo opět neplnění hygienických požadavků a neodpovídající technický stav budovy. Záměr obnovy tohoto
majetku byl vedením nemocnice na základě projektové
dokumentace vyčíslen na 40 milionů korun.
Ani v personálním obsazení nebylo vše v pořádku. Na
chirurgickém oddělení hodnotilo vedení nemocnice stav za
rok 2004 takto: „Celoročně lze situaci hodnotit jako obtížnou vzhledem k malému počtu kvalifikovaných lékařů.“
Obdobná situace byla i na oddělení anesteziologicko - resuscitačním. Vzhledem k omezenému personálnímu stavu
lékařů na oddělení nebyla v nemocnici zajištěna nepřetržitá anesteziologická služba. V pohotovostních službách
podávali anestézie lékaři ze záchranné služby. (Po odchodu MUDr. Sorkové byla na oddělení pouze primářka
MUDr. Fabešová a dvě lékařky bez atestace.)
Na oddělení Klinické biochemie a hematologie chybělo po odchodu MUDr. Sorka odborné lékařské zajištění
tohoto provozu. Oddělení Radiodiagnostické se již dlouhodobě nedařilo personálně zajistit. I přes veškeré snahy
se nesehnal lékař na post primáře tohoto oddělení a provoz
byl zajišťován pouze na částečný úvazek MUDr. Koutnou
z J. Hradce. Ani lékárna nebyla ušetřena, díky mimopracovnímu úrazu vedoucího, personálních problémů.
Gynekologicko porodnické oddělení bylo personálně
stabilizováno, ale malý počet porodů - pouze 307 za celý
rok 2004, vedl k nedoporučení uzavření další smlouvy
s VZP ze strany ministerstva. Tato smlouva byla časově
omezena již v roce 1995 při prvních výběrových řízeních
a poté po složitých jednáních prodlužována pouze po roce
a nakonec byla uzavřena jenom na půl roku.
Ve vedení nemocnice se v posledním období střídali
ředitelé jako na běžícím pásu MUDr. Šilhan, MUDr. Fabešová a nakonec Ing. Vrbka. Nedokázali však ani jeden
s negativním vývojem v nemocnici nic udělat. Příspěvek
města ve výši deset milionů končil v provoze a investiční
dluh zařízení neustále narůstal. Na mimořádném zasedání
zastupitelstva města konaném 15. 7. 2004 bylo přijato
usnesení o nutnosti změny provozovatele. 19 z 21 zastupitelů bylo pro, pouze dva zastupitelé se zdrželi, proti nikdo
nebyl. Zároveň byla rada pověřena vypsáním a zajištěním
výběrového řízení na provozovatele nemocnice.
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Rada města toto usnesení realizovala. V průběhu listopadu byli na pracovních setkáních zastupitelů všichni
přítomní seznamováni s nabídkami jednotlivých uchazečů.
Rozborů těchto nabídek se zúčastnili i zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na 14. zasedání zastupitelstva
města bylo hlasováno o usnesení v tomto znění: „ZM
schvaluje výběr provozovatele Nemocnice Dačice takto:
K jednání o uzavření smlouvy vyzve rada města PP Hospitals, a.s. Bratislava. Pokud nedojde k uzavření smlouvy
s PP Hospitas s.r.o. vyzve rada města Chironax Invest
s.r.o. Brno. Pokud nedojde k uzavření smlouvy s Chironax
Invest s.r.o. Brno, vyzve rada města Okresní nemocnici J.
Hradec.“ Usnesení bylo odhlasováno 17 hlasy pro, 1 proti,
3 se zdrželi.
Svým dalším usnesením schválilo ZM uzavření
smlouvy o převodu činnosti mezi Městem Dačice, Nemocnicí Dačice a PP Hospitals s.r.o. Dačice a doporučilo radě
města uzavřít nájemní smlouvu s týmž subjektem. Hlasování 13 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Sedm hlasů nebylo proti
převodu činnosti a pronájmu nemocnice soukromému subjektu, ale prosazovalo druhého z uchazečů firmu Chironax
Invest. Zda by tento uchazeč byl lepší je otázkou, na kterou nebylo možné odpovědět ani tehdy ani dnes.
PP Hospitals s.r.o. převzalo nemocnici od února 2005.
Ve smlouvě se zavázalo převzít všechny zaměstnance,
zachovat stávající rozsah zdravotní péče a provést rekonstrukci operačních sálů a stravovacího provozu na vlastní
náklady.
Jak probíhaly uplynulé tři roky? Po převzetí nemocnice došlo k velkému odlivu lékařů, a to především na gynekologicko porodnickém oddělení, kde z důvodu úplného
odchodu lékařů bylo toto oddělení uzavřeno ještě před
výběrovým řízením na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Výběrové řízení potvrdilo již dřívější verdikt, a to, že s gynekologicko porodnickým oddělením nemá být smlouva
uzavřena.
Odchod lékařů výrazně zasáhl i chirurgické oddělení.
Primář MUDr. Šilhan prosazoval společnost Chironax
Invest, a i přes ujištění panu starostovi, že při výběru
jiného provozovatele se zachová plně profesionálně, spustil kampaň proti novému nájemci. Na chirurgickém oddělení bylo nutno přistoupit k rekonstrukci operačních sálů,
a tak byl od pololetí na tomto oddělení provoz omezen.
Operační sály se podařilo PP Hospitals zrekonstruovat do
konce roku.
Rok 2006 probíhal ve znamení beznadějného shánění
lékařů na chirurgické oddělení a o zajištění anesteziologické služby. (Nutno podotknout, že klíč k řešení tohoto
problému měli i někteří dačičtí lékaři, kteří ale pomoc
odmítli.) Stabilizace nastala až v pololetí roku 2007, kdy
byli smluvně zabezpečení lékaři anesteziologické služby
po celých 24 hodin denně a doplněn lékařský tým o nového primáře a další chirurgy. Zdálo se, že zlé časy dačické
nemocnice jsou za námi.
Zlom však nastal koncem minulého roku, kdy dali
výpověď tři klíčoví lékaři interního oddělení včetně primáře MUDr. Stoupence. Na nedostatečný počet lékařů na
tomto oddělení a jejich pracovní přetížení jsme na dozorčí
radě upozorňovali společně s MUDr. Krajíčkovou a
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MUDr. Trkanem již koncem roku 2006, a poté na každé
schůzi urgovali řešení počtu lékařů tohoto oddělení.
Intenzivně se tímto problémem začal zabývat až nový
ředitel nemocnice Ing. Dostál. Bohužel výsledek se dostavil až koncem roku, kdy i přes zajištění dvou nových
lékařských posil vedení nemocnice nedokázalo zabránit
výpovědím MUDr. Procházkové, poté MUDr. Krajíčkové
a nakonec samotného primáře oddělení MUDr. Stoupence.
Co naplat, že ředitel mluvil a přesvědčoval více než
čtyřicet lékařů, projel Slovensko a protelefonoval mnoho
hodin. Lékaře ani nového primáře se sehnat nepodařilo.
Firma PP Hospitals od 1. 3. 2008 zajistila provoz oddělení
primářem a lékařkou z ostatních svých nemocnic. Tím se
prodloužil čas na další hledání možných posil.
Toto provizorní opatření nepřineslo již nic nového a
11. 3. 2008 ředitel nemocnice oznámil radě města nutnost
uzavření interního oddělení z důvodu nedostatečného počtu lékařů. Dále předložil nástin možné změny struktury
poskytované péče v nemocnici Dačice. Jednalo se především o zachování všech dosud provozovaných odborných
ambulancí, zachování a rozšíření oddělení pro dlouhodobě
nemocné, zachování a možné rozšíření rehabilitačního
oddělení a jednodenní chirurgie. T ento rozsah péče by byl
možný provozovat i ve stávajícím personálním obsazení
a předběžně byl konzultován s VZP v Českých Budějovicích. Následujícího dne 12. 3. 2008 tyto informace sdělil
Ing. Dostál zastupitelstvu města.
T aková redukce zdravotnických služeb nás nikoho
netěší a nikdo z nás takový prudký zvrat ve vývoji
nemocnice nečekal. Na přelomu roku provedla PP Hospitals rekonstrukci stravovacího provozu, na který si vzala
úvěr 4 mil. Kč. Jednání s potenciálními lékaři intenzivně
probíhalo, nic nenasvědčovalo možnému konci oddělení.
Se zkušeností s personálními problémy na chirurgii jsme
věřili, že vedení nemocnice dokáže provoz interny udržet
a po čase opět stabilizovat.
Na mysl v této situaci opět vyvstane otázka - byla
nutná změna provozovatele? Já se domnívám, že ano. Jak
jsem již popsal, město nebylo schopno dlouhodobě financovat ztrátový provoz nemocnice a její nevyhovující technicko stavební stav. Problémy by jistě vedly v krátkém
čase k uzavření nemocnice. I s tímto vědomím se na
změně provozovatele shodli před třemi lety téměř všichni
zastupitelé.
Další z mnoha otázek směřuje opět k výběru provozovatele. Byl opravdu ten nejlepší? Při hodnocení nabídek
zástupci všeobecné zdravotní pojišťovny nabídku PP Hospitals hodnotili jako nejrealističtější. Nerozhodovali jsme
podle obličeje, ale na základě vyjádření odborníků a porovnání nabídek. 13 zastupitelů se klonilo k nabídce PP
Hospitals a 7 k nabídce Chironax Invest. Při hlasování
každý rozhodoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Další otázka by mohla směřovat na plnění smlouvy ze
strany provozovatele. Plnil? Dle mého názoru do uzavření
interního oddělení v hlavních bodech ano. Za nájem prvního roku se vyměnila okna na lůžkové části interny
a chirurgie, na LDN byly zakoupeny nové polohovací postele. Od podzimu se prováděla rekonstrukce operačních
sálů, která byla dokončena v prosinci. Za hodnotu dvou
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dalších nájemných zastupitelstvo města schválilo odkoupení klimatizace pro operační sály.
Za rok 2005 skončila nemocnice se ztrátou ve výši
„pouhých“ 770 tis. Kč. Nemocnice se dokázala přenést
i přes rok 2006. Byl to rok voleb, zákona o neziskových
nemocnicích a absence nemocnice Dačice na seznamu
nemocnic určených pro smluvní vztah s pojišťovnami vytvořeného ministrem Rathem. Politická a existenční nejistota tohoto roku přispěla k nemožnosti vyřešit personální
obsazení chirurgie a anesteziologie. Nikdo nechtěl nastoupit do nemocnice, která není na seznamu. I přesto
skončilo hospodaření nemocnice v roce 2006 mírným přebytkem.
Personální problém se podařil vyřešit až v průběhu roku 2007. Paradoxně však přispěl i ke špatnému hospodářskému výsledku tohoto roku. Plné obsazení chirurgického
a anesteziologického týmu vedlo k nárůstu nákladů, které
nebyly kompenzovány zvýšeným výkonem. Předběžná
ztráta tohoto oddělení se odhaduje za rok 2007 v řádech
milionů korun.
Zde se chce povzdechnout. Je možné, že bychom byli
v Dačicích tak zdraví? Nebo se nám do zařízení, kde
někteří ze zaměstnanců shazují kvalitní a poctivou práci
svých kolegů neustálou a ve většině případů neoprávněnou
kritikou, prostě nechce?
Zde se nabízí přirovnání naší nemocnice k obchodu na
vesnici. Všichni obchod chtějí. Většina ale kritizuje prodavačku, ceny, kvalitu, množství zboží, málokdo v něm
nakupuje a pro nákup si jezdí do specializované prodejny.
Majitel samozřejmě obchod uzavře. Všichni opět naříkají,
ale neuvědomují si, že svým chováním přispěli ke konci
obchodu i oni.
Slyšíme, proč jste nekřičeli dříve, proč jste problémy
veřejně nepranýřovali? No možná právě proto, že medvědí služba „bojovníků se srdcem na dlani“ k nedůvěře
v nemocnici bohatě stačila. Neznamená to, že s veškerou
činností PP Hospitals jsme souhlasili. Neustále jsme vedení společnosti zdůrazňovali, že ředitel v době transformace musí přicházet první a odcházet poslední. Marně.
Velká slova o komunikaci se zaměstnanci byla snad
jen a pouze v počítačových prezentacích nejvyššího vedení a do nástupu ředitele Ing. Dostála bylo jednání s personálem na bodě mrazu. Na tyto skutečnosti jsem v rámci
jednání dozorčí rady opakovaně upozorňoval a žádal
nápravu. Sporný byl i pronájem OKB a lékárny. Leč
takové bylo rozhodnutí majitele. Ve všech nemocnicích
jsou problémy. Pracují v nich lidé a ti chybují. Z vlastní
zkušenosti ale mohu potvrdit, že práce v dačické nemocnici je a byla odváděna kvalitní a profesionální.
Rada města projednávala situaci v nemocnici
19. března a konstatovala, že uzavření interního oddělení
je vážné porušení smlouvy mezi městem a PP Hospitals
a vyzvala dle ujednání smlouvy společnost k jednání
o tomto hrubém porušení a k okamžité nápravě stavu na
interním oddělení. Následné kroky při neobnovení akutní
péče přesně upravuje uzavřená smlouva.
Postup rady byl projednáván na pracovním setkání
zastupitelstva dne 19. 3. 2008 a byl většinou přítomných
zastupitelů schválen. T ento článek píši dne 20. března
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2008, proto snad v době jeho zveřejnění v dačickém
zpravodaji budou informace o dalším osudu nemocnice
jasnější. Nyní mohu pouze konstatovat, že o celé situaci
s panem starostou průběžně informujeme pana hejtmana
Jihočeského kraje Jana Zahradníka. Ten nám zopakoval,
že kraj má zájem na udržení zdravotnického zařízení
v Dačicích a přislíbil pomoc - v případě nutnosti i převzetí
nemocnice krajem.
Pavel Habr, místostarosta

Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Rada města na základě obecně závazné vyhlášky
č. 4/2007 o Fondu rozvoje bydlení Města Dačice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelově vázaných
úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce prováděné v této
souvislosti (např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na inženýrské sítě, atd.).

03

04

05

06

Obnova fasády, zateplení obvodového pláště domu, tepelné
izolace stropu posledního nadzemního podlaží nebo krovní
konstrukce na půdě, výměna
oken a klempířských prvků
Modernizace sociálního zařízení (např. modernizace koupelen, bytová jádra v panelových
domech apod.)
Zřízení plynového nebo elektrického topení vč. přípojek,
případně přechod na vytápění
z obnovitelných zdrojů energie
(solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)
Zřízení domovní ČOV v místech, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci vč.
přípojek ke stávajícímu domu,
zrušení septiků a přepojení na
městskou ČOV
Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru

horní
hranice
úvěru v Kč

02

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu včetně komínů

úrok v %

01

účel

max. lhůta
splatnosti

kód

Lhůta pro podávání ž ádostí o úvě r:
do 30. dubna 2008 do 16:30 h
Zájemci musí doručit svoji žádost na předepsaném
formuláři na adresu Města Dačice nebo na podatelnu MěÚ
v Dačicích, Palackého nám. 1/I, Dačice v daném termínu
a v obálce zřetelně označené „Žádost o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice - 2008“.

6

3

120 tis.
na
1 dům

6

3

150 tis.
na 1 byt

3

3

60 tis.
na 1 byt

5

3

80 tis.
na 1 byt

3

3

60 tis.
na 1 byt

07

Přístavba, přestavba, nástavba,
event. vestavba, kterou vznikne
nová bytová jednotka
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200 tis.
na 1 byt

Žadateli o úvě r z „Fondu roz voje bydlení Města
Dačice“ mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových
a rodinných domů postavených ve městě Dačice a v
místních částech a které přijmou závazek podle čl.
5 výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru)
b) společenství vlastníků jednotek, která vznikla podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, žádající
o úvěr na opravu společných částí domů s byty postavených ve městě Dačice a v místních částech
a která přijmou závazek podle čl. 5 výše uvedené
vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru).
Formulář žádosti o úvě r z Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku, místnost č. 102 nebo na
www.dacice.cz . Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů žádosti o úvěr z FRB: Libor Kořínek,
tel. č. 384 401 228, e-mail: dotace@dacice.cz.
Libor Kořínek, správa majetku

Kontroly na Městském úřadě Dačice
V loňském roce provedl krajský úřad několik kontrol
výkonu státní správy na městském úřadě. Kontroly prováděl na těchto odborech:
§
O dbor dopravy - závěrem bylo konstatováno, že
celkově je práce s právními předpisy a jejich aplikace
pro výkon státní správy na úseku silničního hospodářství a silniční dopravy u odboru dopravy Městského úřadu Dačice na velmi dobré úrovni.
§
O dbor živnostenský úřad - závěrem bylo konstatováno, že zjištěné nedostatky byly odstraněny na místě, nebo dodatečně.
§
O dbor sociálních vě cí - kontrolní orgán konstatoval,
že kontrolou namátkově vybraných spisů a rejstříků
vedených pro oblast sociálně-právní ochrany dětí na
odboru sociálních věcí Městského úřadu v Dačicích
je možno hodnotit poskytování úrovně sociálně-právní ochrany dětí jako velmi dobré. Zjištěné nedostatky
měly spíše formální charakter.
§
O dbor správní - kontrolní orgán nepřijal žádná nápravná opatření.
§
O dbor vnitřních vě cí - oddělení krizového řízení
krajského úřadu konstatovalo, že městský úřad zabezpečuje činnost bezpečnostní rady obce, stejně tak
úkoly hospodářských opatření pro krizové stavy a obranného plánování.
Celkově tedy lze konstatovat, že městský úřad při
kontrolách obstál.
Ing. Karel Macků, tajemník
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3

120 tis.
na 1 byt

Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. dubna 200 8
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Emma řádila v dačických lesích

Bodový zápis se změnami

Dne 1. 3. 2008 se nad naším regionem přehnala vichřice Emma. Tato vichřice napáchala vysoké škody v lesích
města Dačice. S porovnáním s loňským orkánem jsou tyto
škody vyčísleny jako dvojnásobné. V loňském roce bylo
postiženo 800 m 3 a letošní odhad je 1 600 m3 dřeva. Mezi
nejvíce postižené oblasti patří k.ú. Malý Pěčín, Hříšice
a Bílkov.
Jak lesy vypadají po větrné spoušti ukazují přiložené
fotografie.

Ing. Kamil Kupec
jednatel Městských lesů Dačice s.r.o.
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V systému bodového hodnocení řidičů, který je platný
necelé dva roky, dochází od 1. září tohoto roku k některým
změnám. Dotazů na toto téma je celá řada. Pro objasnění
bude vhodné připomenout nejdříve hlavní zásady, na
kterých bodové hodnocení stojí.
To je především zásada, že je možné bodovým zápisem postihnout pouze řidiče motorového vozidla, a to
pouze za řízení motorového vozidla. Náš systém stojí na
zásadě, kdy všichni začínáme s 0 body. Bodový zápis pak
postihne řidiče za takové jednání, které je vždy přestupkem a tento přestupek je řidiči prokázaný buď na místě
v blokovém řízení nebo ve správním řízení.
Velmi častým omylem je názor, že body přiděluje
policista. Věc se má tak, že policista přestupek na místě
vyhodnotí, avšak v některých případech mu zákon dokonce ani neumožňuje určité přestupky projednat v blokovém
řízení na místě a udělit pokutu. Jde o přestupky, kde lze
řidiči udělit zákaz řízení. Mezi ty nejčastější můžeme
zařadit porušení zákazu předjíždění nebo překročení rychlosti v obci o více než 20km/h nad stanovený limit nebo
mimo obec o více než 30km/h nad limit. V uvedeném
případě překročené rychlosti je nemožné blokové řízení,
pokud řidič tento přestupek spáchal během posledních 12
měsíců 2x a více.
Co se týká bodového zápisu, tento v žádném případě
neprovádí policista, ale vždy příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Pochopitelně vždy až tehdy, kdy
je pravomocně rozhodnuto o přestupku, eventuelně o trestném činu řidiče. V případě, kdy je s řidičem po oznámení
přestupku nebo po dopravní nehodě zahájeno správní řízení, platí presumpce neviny. Dokud tedy není pravomocně
rozhodnuto o udělené sankci, nemůže se stát, že bude proveden bodový zápis. T i řidiči, kteří tedy nebyli postiženi
žádnou sankcí - neplatili pokutu, nebylo pravomocně rozhodnuto o jejich sankci, nemohou mít bodový zápis. Pokud se řidiči body přidělují, pak vždy podle přesného
klíče, za konkrétní jednání. Jestliže je zjištěno několik
porušení při jednom jednání, body se nesčítají, zapisuje se
jen nejvýše hodnocené.
Řidič o zapsání bodů informován není, má však možnost požádat o výpis. Při zápisu bodů je možné řidiči
najednou zapsat 1 - 7 bodů. Jednotlivé nebezpečné jednání
je tak vedle peněžité sankce administrativně ohodnoceno
podle nebezpečnosti. Pro odečet bodů platí zásada, kdy po
12ti měsících bez bodového zápisu jsou odečteny 4 body.
Změna, která přichází od září, umožňuje odečet bodů,
pokud řidiči absolvují dobrovolně tzv. školu bezpečné
jízdy. Novela toto umožňuje 1x v kalendářním roce těm
řidičům, kteří nebudou mít zapsáno více než 10 bodů
a jednotlivé zápisy budou za max. 5ti bodové hodnocení.
Samotná škola bezpečné jízdy pak bude složena z teoretické i praktické části. Ze strany veřejnosti lze předpokládat rozporuplné reakce.
Na závěr dodávám, že v budoucnu bude systém zcela
jistě neustále upravován, a to s ohledem na snahu zvrátit
nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti.
Mgr. JaromírNosek
e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

03/2008

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 7

AKTUALITY
ü
ü

ü

ü

ü

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2008.
Místní poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově do 30. 4. 2008. Sazba poplatku činí 450 Kč
za jednoho poplatníka a kalendářní rok.
Od 1. 4. 2008 platí nový ceník za hlášení městským
rozhlasem: 120 Kč/1x odvysílání hlášení městského
rozhlasu v Dačicích; 155 Kč/1x odvysílání hlášení
městského rozhlasu v Dačicích a místních částech.
Sleva ve výši 100 % za první tři odvysílání jednoho
hlášení bude poskytnuta organizacím a společnostem
založeným a zřízeným Městem Dačice a školským
zařízením, sociálním a zdravotnickým zařízením
a občanským sdružením se sídlem v Dačicích.
Na anketní otázku na webových stránkách města
www.dacice.cz „Jak byste řešili parkování u pošty?“
odpovědělo k 20. 3. 2008 celkem 652 osob, a to následovně: Parkovací automat (výběr peněz) zvolilo 32,67 % (213 hl.), Parkovací kotouč (v autě) - 34,97
% (228 hl.), Nijak - 32,36 % (211 hl.)
IC Dačice chystá na letošní
letní turistickou sezonu nejen
pro návštěvníky města nové
upomínkové předměty. Mezi
první novinky patří magnetky a různě velká přání s barevnými obálkami. Předměty
s motivy dvou dačických významných památek jsou
vyrobeny z ručního papíru.

Vojenská polní
lopatka
Originální praktické vojenské ruské polní lopatky,
skládací, dřevěná násada.
Nepoužité! Kč 145
Celková délka lopatky:
59 cm, složená: 40 cm.
Prodejna AR MY Dačice, G öthova 64/I, tel.: 732 581 445

pondělí - pát ek 15.00 - 17.00 h, sobota 8.00 - 11.00 h

nabízí
pronájem nebytových
prostor v areálu budovy
autobusového nádraží
v Dačicích
bližší informace
na tlf. : 606 612 474
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Anketa
Dačický dětský sbo r Kvítek
vyhlašuje u příležitosti 10. výročí
svého založení anketu s následující
otázkou:
Prv ní zkouška sboru se uskutečnila v e školním
roce 1997/1998, kterou písní začala?

Marjánko, Marjánko
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interpretaci skladby soudobého autora. Poslední úspěch
představuje druhé místo v absolutním pořadí na Montreux
Choral Festival 2007.
Šumperský dětský sbor pomáhá i rozvoji sborového
zpěvu ve svém regionu. Od r. 1972 organizuje přehlídku
školních sborů ZLATÁ LYRA a ještě déle se podílí na
seminářích pro jejich sbormistry. Byl iniciátorem i pořadatelem sedmi ročníků mezinárodního festivalu dětských
sborů KRAJINA ZPĚVU. Sbor pořídil řadu nahrávek pro
rozhlas, byl aktérem několika televizních pořadů. Jeho
umění je zaznamenáno na zvukových nosičích.

Na tý louce zelený
Alou páni muzikanti
Vyplněné anketní líst ky můžete o sobně odevzdat
do 7. května 2008 na Infocentru, Palackého nám.
1/I, Dač ice. V pátek 9. května proběhne při slavnostním koncertu slosování sp rávných odpovědí
a vítěz obdrží věcnou cenu.
Údaj e pro slos ování

Jméno a příjmení:
Adre sa:

Kulaté výročí Kvítku se blíží - III. díl
Ve dvou minulých číslech jsme představili první dva
hostující soubory, které se zúčastní oslav 10. výročí založení sboru Kvítek ve dnech 8. - 10. května. Dnes přinášíme pohlednici třetího hosta, kterým jsou Motýli - dě tský pě ve cký sbor DDM Vila Doris a ZUŠ Šumpe rk.

Motýli jsou součástí i reprezentační vizitkou Šumperského dětského sboru, jenž byl založen v roce 1962
sbormistrem Aloisem Motýlem. Prošel rychlým vývojem
a upozornil na sebe v r. 1967 na celostátní soutěži v Havířově. O rok později byl již pozván na prestižní celostátní
Festival vokální tvorby v Jihlavě. Od té doby si sbor
udržuje své postavení mezi nejlepšími českými sbory.
Šumperský dětský sbor byl opakovaně vítězem celostátní pěvecké soutěže komorních sborů LŠU v Pardubicích (1974, 1977, 1983, 1989). V r. 1984 se stal vítězem
národní soutěže výběrových dětských sborů v Olomouci.
Od r. 1967 absolvoval přes 50 zahraničních cest do většiny států Evropy, v r. 1978 až do Gruzie. Výborně si vedl
i na četných mezinárodních festivalech a soutěžích. Uveďme alespoň dvakrát dvě hlavní ceny ve Španělském Cantonigros v letech 1985 a 1992 a zlatou medaili v Belgickém Neerpeltu v r. 1990.
V r. 2000 získal stříbrnou medaili svým výkonem na
první světové olympiádě pěveckých sborů „Choir Olympics Linz 2000“ . Rok 2004 - festival Fröhlich sein und
singen, Halle, Německo - vítězství v soutěži o nejlepší

Dnes je dobře organizovanou školou se čtyřmi samostatnými sbory - Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci
a Motýli. Věkové rozpětí dětí je od 6 do 18 let. Na mnoha
koncertech, zvláště v zahraničí, se však posluchači často
setkávají jen se čtyřiceti nejlepšími zpěváky. Jsou to MOT ÝLI ŠUMPERK.
Vítězslav Hergesel, sbormistr sboru Kvítek

13. dubna v Lidéřovicích o Jagelloncích
Podruhé v letošním roce zve P. Gorazd se svými
přáteli všechny zájemce o historii do kostela svatého
Linharta v Lidéřovicích. V ne děli 13. dubna 2008 od
14:30 hod. můžete strávit v této vzácné stavební památce
chvíle s vnímáním historie, hezké hudby a zpěvu.
Námětem tohoto větrání kostela a varhan budou zajímavé podrobnosti o tom, jak vypadala zbožnost v královské jagellonské rodině. Proč nás zajímá právě tato
královská rodina? Protože v době její vlády na českém
trůnu byl lidéřovický kostel přestavěn do podoby, kterou
si uchoval dodnes.
Ing. Jan Jelínek

Infocentrum Dačice nabízí
§ regionální literaturu, kartografické zboží
§ upomínkové předměty - magnetky, propisky,
homole, kostkový cukr s logem, drobnou
keramiku - cukřenky, hrníčky, přívěšky, turistické
známky, cyklozmánky, štítky na hole apod.
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DDM Dačice informuje
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Jockey clubem
Malý Pěčín pořádá v pátek dne 25. dubna od 14:30
hodin oslavy Dne Země v areálu jezdeckého klubu
v M. Pěčíně. Program: prohlídka konírny, ukázka
výcviku jezdeckých koní, atrakce a soutěže pro děti.
Upozorňujeme děti i rodiče, že zatím jsou stále ještě
volná místa na letní tábory, pořádané domem dětí
v Dačicích. Nabídky táborů a přihlášky máme k dispozici v kanceláři DDM Za Lávkami.

Pozvánka do Domovinky
10. 4. 2008 v 18:30 h se v Domovince uskuteční závěrečné setkání v rámci cyklu přednášek Jak porozumě t
bohosluž bě ane b co se v kostele dě je. Celý cyklus katechezí vede P. František Z. Horák z Kostelního Vydří.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
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Den Země
Mateřská škola Za Lávkami
Dačice a Občanské sdružení
LÁVKY pořádá v sobotu 19. 4.
od 14:00 h do 17:00 h zábavné
odpoledne u příležitosti oslav
Dne Země.
V areálu zahrady MŠ Za
Lávkami si můžete ověřit svou
zručnost, znalosti o přírodě a občerstvit se. Skákací hrad
zapůjčený od Waldviertler Sparkasse von 1842 zdarma.
Vstupné je dobrovolné, pouze u občerstvení a některých
stanovišť se bude platit zaláveckými tolary, které lze
opatřit v areálu. V případě deštivého počasí bude program
přesunut na neděli a následně omezen v prostorách MŠ.
Srdečně zvou pořadatelé.

Výtvarný obor ZUŠ Dačice

Jarní koncert sborů
ZUŠ Dačice
sobota 12. dubna v 17:00 h
hlavní sál MěKS, vstupné 50/25 Kč

nabízí od dubna všem zájemcům s chutí tvořit volná
místa ve studiu pro dospělé. Práce ve skupině je zaměřena
na volnou kresbu a malbu, zařazeny jsou relaxační a arteterapeutické techniky. Přihlásit se můžete přímo u V. Zamazalové na tel. 724 702 312 nebo na ZUŠ Dačice, tel.
384 420 276

Nabí zí volné pracovní mís to

Nabí zí volné pracovní mís to

OPERÁTOR VÝROBY

REFERENT LOGISTIKY NÁKUPU

Termín nástupu: IHNE D
Má za úlohu:
• P rovádět operace v souladu s návodkami.
• Odhalovat abnormality a neprodleně je nahlásit přímé mu
nadřízenému.
• Navrhovat Kaizen zlepšení a účastnit se Kaizen projektů.
Aktivity:
• Aktivně se zúčastňovat komunikačních schůzek ve výrobě.
• P orozumět a dosahovat týmových cílů.
• Dosahovat cyklového času.
• P racovat v souladu s návodkami.
• Navrhovat a vznášet připomínky v oblasti BOZP , ŽP .
• Navrhovat a vznášet připomínky v oblasti kvality.
• P odávat OFI (zlepšovatelské návrhy).
• Účastnit se aktivně Kaizen aktivit.
• P rocházet školením ILU.
• Účastnit se přeseřízení.
• Navrhovat a vznášet osobní připomínky.
Zašlete prosím váš struktu rovaný životopis v češtině
a v angličtině na ní že uvedenou emailovou adresu,
připojte motivační dopis.
Vaše materiály pečlivě prostudujeme a budeme vás dále
kontaktovat.
Tel. +420384456171 – B c. Aleš Čech, e-mail. adresa:
ales.cech@tr w.com,
TRW-DAS , a.s., Strojírenská 160, 380 17 Dačice III

Termín nástupu: IHNE D
Po žadavk y:
• střední odborné vzdělání s maturitou
• praxe v oblasti logistiky, případně v oblasti automobilového
průmyslu výhodou
• znalost práce na P C: MS Office, SAP , Internet
• aktivní znalost AJ nebo NJ
Základní rámec náplně práce:
• aktivní denní komunikace s dodavateli (tuzemští i zahraniční)
při zajištění potřebného materiálu. For my ko munikace – telefon,
email, fax, osobní setkání.
• plánování dodávek materiálu v systému SAP
• pravidelné zasílání odvolávek materiálu dodavatelům v návaznosti na požadavky zákazníků, plán výroby a stanovené cíle
• odsouhlasování faktur a dodacích listů v souladu s odvolávkou
/objednávkou/ rámcovou smlouvou
• spolupráce při hodnocení dodavatelů
• udržování stanoveného limitu zásob
• aktivní operativní komunikace s výrobním úsekem
Nabízíme vám:
• Záze mí nadnárodní společnosti
• Odborné a další jazykové vzdělávání přímo na pracovišti
(časová podpora ze strany zaměstnavatele)
• P říspěvek na stravování, penzijní pojištění, dovolená navíc
• Možnosti kariérového růstu v rámci celého koncernu TRW
• Odpovídající finanční ohodnocení (smluvní plat)
• Zahraniční stáže
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Co je nového
na ZŠ Komenského

Obrázkové okénko ZŠ Komenského
projekt ZÁZRAK ZROZENÍ I.

§

Hurá! Konečně jsme se dočkali jara a s ním i krásných
jarních svátků - Velikonoc. Podle lidových tradic bylo
velikonoční vajíčko odpradávna symbolem života. Navázali jsme na tuto symboliku a rozhodli se, že nový život,
který dáme roztodivným příšerkám, zprvu vylíhlým v naší
fantazii, bude vznikat právě ve vajíčku.
V samotném počátku výtvarného projektu si několik
odvážlivců vyzkoušelo, jaké to je, moci se ukrýt do pomyslné vaječné skořápky, cítit teplo, jistotu a bezpečí.
Nejdříve jsme se pokoušeli nakreslit obyčejné slepičí
vejce. Pečlivé pozorování a kresbu dle skutečnosti vystřídalo uvolnění vlastní obrazotvornosti a tvorba vajíček,
která ještě nespatřila světlo světa. Vajíček, ve kterých se
bude postupně a pozvolna rodit nový život...

§

§

§

§

§

§

Od 16. 2. do 23. 2. 2008 se
žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Krkonoších. Byli ubytováni v rekreační chatě v Sedmidolí
poblíž lyžařského vleku. Každý den se pilně věnovali
lyžařskému výcviku. Kromě sjezdu na lyžích se žáci
naučili základním dovednostem a průpravě na běžkách. Lyžaři si také mohli vyzkoušet jízdu na snowboardu. Lyžařský výcvik byl po týdnu zakončen
závody jak ve sjezdu a slalomu, tak i na běžkách.
Všichni lyžaři byli s pobytem na horách spokojeni.
21. února se zúčastnili naši žáci soutěže v halovém
fotbalu v tělocvičně SŠT O. V okrskovém turnaji žáků kategorie III (6. a 7. ročníky) soupeřili se žáky ze
ZŠ B. Němcové Dačice a ZŠ Slavonice. Vyhráli 2:1!
Radost byla veliká a v pátek 7. března nás reprezentovali na okresním kole v J. Hradci.
V pátek 22. února proběhlo finále recitační soutěže
prvního ročníku. Všichni žáci si doma s rodiči připravili kratší básničku, naučili se ji zpaměti, přednesli ji ve své třídě. T řídní učitelka každé první třídy
vybrala 4 postupující do finále. Úroveň byla vysoká,
diváci se bavili, odměny byly sladké. Soutěžící dostali i diplom a drobné dárky. T ak zase za rok!
Mimořádný úspěch! 27. února naši žáci zvítězili v republikovém semifinále florbalistů. V prvních dvou
dubnových dnech se naši hráči zúčastní republikového finále v Uherském Brodu a už teď je jisté, že
i v případě, že by všechno prohráli, skončili by
nejhůře šestí v České republice, a to už je nyní obrovský úspěch. Děkujeme za finanční podporu Městu
Dačice a SRPŠ při ZŠ Komenského.
Po návratu z jarních prázdnin jsme připravili pro
naše žáky a širokou veřejnost příjemné překvapení.
Díky spolupráci s paní B. Havlovou (Meta o.s.) si
nejen žáci naší školy mohli zabruslit. Do vestibulu
školy byly instalovány polymerové desky, na kterých
se bruslilo od rána do večera. Děkujeme za zapůjčení.
13. března a 18. března proběhly tradiční velikonoční
dílny na obou pracovištích školy. Výrobou velikonočních maličkostí jsme si přiblížili svátky jara.
Velikonoční prázdniny proběhnou v době 20. - 21.
března, do školy se vrátíme v úterý 25. března.

Gabriela Gr ulichová

Lenka Lojdová

Sabr ina Kučerová

Kdo je netrpělivý a chce znát odpověď na otázku: „Co
se jenom může z tak prapodivných vajíček vylíhnout?“ ať
se vypraví do 20. 4. na jarní výstavu do MMaG v Dačicích. T i, kterým nevyjde čas, si budou muset počkat na
příští vydání bulletinu. J
Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

A co nás ještě čeká?
§
§
§
§

18. dubna realizujeme projektový den environmentální výchovy - Den Země.
Na 21. dubna MěKS připravilo pohádkový muzikálek „O Růžence“ pro žáky 1. – 3. ročníku.
22. dubna doplníme žákům znalosti historickým programem Kat.
31. května proběhne v zámeckém parku 5. ročník
Procházky pohádkou.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

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

Martina Šlápotová - tel. 606 743 060
www.detoxcentrum.wbs.cz
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Zprávy z Mateřské školy Dačice
• 25. 1. 2008 se všichni předškoláci zúčastnili zápisu do
základních škol.
• V dačických mateřských školách proběhla v lednu
a v únoru divadelní představení Malování je radování
a Pohádkové tancování.
• Únor se nesl v duchu masopustních radovánek, děti se
seznamovaly s lidovými zvyky, ve školkách se peklo
tradiční pečivo, maminky připravovaly dětem karnevalové masky na taneční rej.

• Děti z MŠ Bratrská a Za Lávkami se vypravily na masopustní průvod městem.
• 22. 2. začaly jezdit děti z MŠ Bratrská, Za Lávkami
a D. Němčic na plavecký výcvik do bazénu v J. Hradci
MŠ B. Němcové :
• Na škole proběhla v rámci spolupráce s rodinou nová
akce s názvem Vločkování. Děti přinášely do MŠ
vločky, které doma s rodiči vyrobily z různých materiálů a mateřská škola je vystavila při výzdobě interiéru.
• S velkým ohlasem se opět setkala akce Mami, tati,
pojďte si hrát, kdy děti strávily se svými blízkými
odpoledne v MŠ. Předvedly rodičům své oblíbené
hračky, do her se zapojili maminky, tatínci i prarodiče.
MŠ Bratrská:
• Děti připravily kulturní pásmo Smrtky, Morany a vítání jara na vernisáž jarní výstavy Městského muzea
a galerie v Dačicích.
• MŠ ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou připravila pro předškoláky a rodiče projekt
Hurá, půjdu do školy. Cílem projektu jsou hry, cvičení
a náměty vhodné pro rozvoj funkcí a dovedností potřebných pro nástup do ZŠ.
• Děkujeme firmě T EXPO – CZ s.r.o. za sponzorský
finanční přípěvek na nákup hraček.
MŠ Dolní Němčice :
• Školu navštívila MUDr. Wlodková, která děti seznámila se správnou technikou čištění zubů.
MŠ Sokolská:
• Poděkování rodičům a dětem za sběr papíru a suchého
pečiva pro koně.
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MŠ Bílkov:
• Děti a pracovnice MŠ děkují touto cestou svým sponzorům HM-MET AL s.r.o. a firmě Lukáš Kára –
KAZAVA za finanční dary
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Beseda o padesátých letech
25. února uplynulo 60 let od okamžiku, kdy se u nás
na téměř 42 let chopila moci Komunistická strana Československa. Zvláště pro mladé lidi se už v současnosti
komunistická diktatura stává něčím naprosto vzdáleným,
neznámým a nepochopitelným.
Jsme proto velice rádi, že jsme mohli 11. března přivítat na naší škole MVDr. Oldřicha Nováka z Dačic
a pana Jana Simandla z Ostojkovic, kteří podali před žáky
9. ročníku poutavé svědectví o své zkušenosti s komunistickým režimem.
Oba pánové skončili na začátku 50. let jako vojáci
základní služby u nechvalně proslulých pomocných technických praporů. Důvodem byl jejich špatný třídní původ,
oba byli syny soukromých zemědělců. Pan Simandl byl
navíc během své vojenské služby zatčen a na základě
neopodstatněného obvinění z protistátní činnosti odsouzen
ke dvěma letům vězení. Doktoru Novákovi znepříjemňovali komunisté po skončení vojenské služby, během níž
pracoval jako horník na Ostravsku, život „pouze“ tím, že
mu nechtěli umožnit dokončení studia veteriny (absolvoval díky několika nechtěným přerušením studia až v roce
1960, 11 let po přijetí na vysokou školu).
Lidská paměť je krátká. Proto je potřebné některé
lidské osudy stále připomínat. Zvláště dnes, kdy někteří
levicově orientovaní politici opět s hrdostí tvrdí, že únor
1948 byl prvním pokusem o nastolení sociálně spravedlivé společnosti v Československu, do kterého se vloudilo
pouze několik malých chybiček.
T ato slova jsou výsměchem všem obětem komunismu. Připomeňme si alespoň některé z nich. Podle údajů
zveřejněných ÚDV bylo v Československu po únoru 1948
za politické trestné činy protiprávně popraveno 248 lidí,
z 205 000 politických vězňů kolem 4 500 osob zemřelo ve
vězení, 20 000 lidí bylo bez soudu zařazeno do táborů
nucených prací a 22 000 mužů skončilo z politických důvodů u pomocných technických praporů. Náš výčet by
bohužel mohl pokračovat dál.
Na závěr bychom chtěli panu doktoru Novákovi a panu Simandlovi poděkovat za velice poutavé vypravování
a za ochotu vůbec na veřejnosti hovořit o svých zážitcích.
Sportovní zprávy
21. února 2008 se mladší žáci naší školy zúčastnili
halového fotbalového turnaje v tělocvičně SŠT O v Dačicích. Zde obsadili 2. místo. Náš fotbalista Tomáš T rojan
patřil mezi nejlepší střelce. Na kontě měl 5 gólů. Dalšími
hráči úspěšného družstva byli Jiří Novák, Filip Švarc,
Radim Suchý, Michal Šeda, Josef Závodský, Jan Dušek
a Marek Novotný.
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13. března jsme na naší škole uspořádali turnaj ve
stolním tenise. T ři trojčlenná družstva (starší žáci, mladší
žáci a žákyně) pojedou reprezentovat školu 27. března
do Jindřichova Hradce.
A 18. března zastupovali naši školu na plavecké
olympiádě v Jindřichově Hradci žáci z 1. stupně.
Sedm áci a osm áci na kuželně
Ve středu 19. března, den před velikonočními prázdninami, si mohli žáci sedmých a osmých tříd místo dvou
hodin běžné výuky vyzkoušet hru kuželek. Pro většinu
z nich bylo setkání s tímto sportem zcela novým zážitkem.
Připravujeme
T aké letos pokračujeme v pořádání divadelních zájezdů, o něž bývá pravidelně mezi žáky velký zájem. T entokrát se mohou těšit na 23. duben, kdy se pojede do
Horáckého divadla v Jihlavě na hru W. Shakespeara Jak
se vám to líbí.
Žáky sedmých, osmých a devátých tříd čeká také
poznávací zájezd do Salzburku, který se uskuteční ve
dvou termínech, a to 30. dubna (8. ročník) a 16. května
(7. a 9. ročník).
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Zajímavé besedy
zpestřily výuku dějepisu
V úterý 19. února
navštívili naši školu
pánové MVDr. Oldřich Novák a Jan Simandl, aby se v rámci
výuky dějepisu setkali
s našimi žáky a vyprávěním vlastních osudů
prožitých v období 50.
let 20. století jim přiblížili tuto etapu naší
historie.
Vyučující dějepisu si často stěžují na skutečnost, že
novodobé dějiny jsou v učebnicích dějepisu i v dalších
publikacích málo zpracovány. A to byl jeden z důvodů,
proč byla dohodnuta spolupráce, v rámci které nejprve
pan Simandl popsal žákům své zkušenosti politického
vězně, pan doktor Novák jim zase přiblížil prostředí
a podmínky příslušníků nechvalně známých PTP.
Jak v kvartě, tak v maturitních ročnících jsme zaznamenali velké zaujetí, s nímž žáci vyprávění obou hostů
sledovali. Jen na výzvu, aby vznesli své dotazy, žáci příliš
nereagovali. Právě získané informace pro ně byly tak
silným zážitkem, který je nutno nejdříve zpracovat, pak se
možná otázky k tomuto tématu objeví. Dohodli jsme se na
pokračování spolupráce s našimi hosty, takže případné
otázky mohou být zodpovězené později. V týdnu po jarních prázdninách se pamětníci 50. let minulého století při
obdobné besedě setkají ještě s žáky kvinty.
PaedDr. Aleš Morávek, Gymnázium Dačice
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A JEDEME DÁL - Kvalifikace
na republikové finále AŠSK ČR v Plzni
Jak už jsme vás dříve informovali, žáci ZŠ Komenského Dačice po vítězstvích na okrskovém a okresním
kole ve florbalu vybojovali titul přeborníka Jihočeského
kraje a 27. února odjeli do Plzně vybojovat kvalifikaci na
republikové finále. Na kvalifikaci jsme neodjížděli jako
favorité, ale s odhodláním bojovat a předvést co nejlepší
výkon. Za soupeře jsme měli vítěze Západočeského kraje
Rokycany a ze Středočeského kraje Benešov. Los k nám
byl příznivý a díky tomu jsme mohli nejdříve oba soupeře
sledovat ve vzájemném duelu. T en skončil nerozhodně
3:3, a tak jsme věděli, že teď bude záležet jenom na nás,
jak si se svými soupeři poradíme.
V prvním našem zápase jsme od samého začátku
svého soupeře z Benešova přehrávali ve všech směrech
a velmi brzy šli do vedení. T lak na našeho soupeře neustával, ale svoji převahu jsme nedokázali brankově vyjádřit. Naopak soupeř náhodnou střelou z dálky vyrovnal
a pak začalo naše trápení. Hrálo se téměř pořád na jednu
branku, ale při našem soupeři stálo obrovské štěstí a nervozita svazovala našim hráčům ruce i nohy. První třetina
skončila 1 : 1, ve druhé třetině se obraz hry nezměnil, ale
branka nepadla a ve třetí třetině se ze zápasu stávalo
drama, které pro nás mohlo náhodným gólem špatně
skončit. Ještě 4 minuty před koncem byl stav nerozhodný,
ale v závěru náš soupeř neodolal sílícímu tlaku našich
hráčů a inkasoval v krátkém rozmezí 3 branky. Dá se říct,
že porážka 4 : 1 byla pro našeho soupeře milosrdná.
Ve dr uhém zápase proti Rokycanům to vypadalo, že
se bude situace opakovat a že se hraje podle stejného
scénáře. Opět naše rychlé vedení a náhodné soupeřovo
vyrovnání, ale náš tlak už nebyl bezzubý a skóre se rychle
měnilo v náš prospěch. Naši hoši předčili své soupeře ve
všech směrech a stříleli branky i v oslabení. Své soupeře
jsme přehrávali nasazením, rychlostí a sehraností, byli
jsme prostě lepší ve všech směrech. Všichni hráči předvedli perfektní výkon a výsledkem je nečekaná, ale naprosto zasloužená naše výhra 14 : 3.
Vítězný tým vytvořili tito žáci: Dohnal O., Ferdan B.,
Havlík M., Chvátal T ., Jakubec R., Jelínek M., Jindra D.,
Jindra T ., Keller P., Krejčí Z., Máca J. a Straka F. Pro
nemoc nemohl nastoupit Chvátal P. Vítězstvím v kvalifikaci v Plzni si žáci naší školy vybojovali postup na
republikové finále AŠSK ČR, které se koná ve dnech 1. –
3. dubna v Uherském Brodě. Opět tam nepojedeme jako
favorité, ale máme ještě měsíc na to, abychom poctivě
trénovali a pracovali na odstranění nedostatků, které se
v naší hře ještě objevují. Věřím, že i v Uherském Brodě
budou naši hráči dobře reprezentovat svoji školu i město
Dačice, které nám finančně přispělo na to, abychom se
mohli těchto soutěží zúčastnit. Jsem přesvědčený, že ani
v republikovém finále neuděláme ostudu a že všichni hoši,
kteří tvoří tento florbalový tým, dají do své hry duši, srdce
a vše co umí, abychom se z Uherského Brodu vraceli
s dobrými pocity a s vědomím, že jsme pro dobrou
reprezentaci školy i města udělali maximum.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského
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Zahraniční praxe
pro studenty
SOU zas Dačice
Není to obrázek z dovolené, ani se nechystáme
na prázdniny. Jen jsme
Vám chtěli ukázat možnosti zahraničních praxí
našich žáků. Pro letošní
školní rok jsme připravili nabídku dvou zahraničních
praxí, a to v Itálii a Řecku. Do Itálie mohou naši žáci
vycestovat v období květen – září 2008, vždy na dobu
jednoho měsíce. Praxe je zajištěna na postech kuchařů,
číšníků, barmanů, recepčních či pokojských. Ubytování je
zajištěno ve spolupráci s hotelovou školou v Cesenaticu.
Strava a ubytování je zdarma.
Druhá zahraniční praxe nabízí poněkud vzdálenější
destinaci – Řecko. Praxe probíhá v atraktivních lokalitách,
převážně na ostrovech, v pětihvězdičkových hotelech.
Tyto hotely můžete zhlédnout na adresách www.
mitsishotels.com či www.helioshotels.gr. Z důvodu větší
vzdálenosti je tato praxe čtyřměsíční.
No a pro ty žáky, kteří nemají chuť a odvahu vzdálit
se na tak dlouhou dobu z domova, a přesto by chtěli
vycestovat za „hranice všedních dnů“ , je tu nabídka na
duben letošního roku, kdy mohou na jeden týden navštívit
Itálii s ubytováním a stravou v Cesenaticu. Součástí bohatého programu je kurz italské kuchyně, návštěva výrobny
sýrů, lisovny olivového oleje a dalších zajímavostí. Přejme jim tedy hodně nových zážitků a zkušeností.
V příštích letech s námi můžete vycestovat i Vy, stačí
jen poslat svou přihlášku ke studiu na SOU zas Dačice.
Budeme se na Vás těšit!
Ing. Veronika Ošmerová, SOU zas Dačice

Stolní tenis
Mistrovská soutěž stolního tenisu OPII se přiblížila ke
svému závěru a stolní tenisté ST-KD Dačice tuto sezonu
uzavřeli posledními dvěma zápasy. V této soutěži dačičtí
stolní tenisté potvrdili, že patří k čelným celkům a nebýt
horšího startu v soutěži, tak mohli bojovat o postupovou
příčku. V závěru soutěže se rozehráli k výtečným výkonům i mladí hráči a svým elánem a umem mnohdy předčili i mnohem zkušenější hráče soupeřů, což dává naději
pro příští sezonu na ještě lepší umístění.
ST-KD Dačice - TJ Nová Včelnice
10 : 8
Bodovali: Keller P. 3; Doležal J., Havlík M., Jahoda M.
st., Havlík V., Havlík Z. po 1; debl 2
V posledním domácím zápase dostali příležitost hráči
ze širšího kádru dačického celku a podali velmi slušný
výkon proti předposlednímu celku tabulky a zaslouženě
vyhráli.
OST Kardašova Ře čice - ST-KD Dačice
13 : 5
Bodovali: Mareš M., Havlík Z., Keller P., Štěpánek A. po
1; debl
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Na stoly vedoucího celku tabulky a již jistého postupujícího družstva jsme jeli s tím, že nemáme co ztratit.
Začátek také nasvědčoval, že bychom nemuseli odjíždět
z K. Řečice bez bodového zisku. Po úvodních zápasech
jsme vedli 4:2 a utkání vypadalo velmi nadějně, ale poté
jako by se k dačickým obrátila paní štěstěna zády a nepodařilo se dotáhnout dobře rozehrané utkání do konce.
I když výsledek vypadá jednoznačně, ve vyrovnaných
zápasech, kdy se štěstí otočilo na stranu domácích, jsme
nemuseli odjíždět v tomto roce s první porážkou.
Závěrem stolní tenisté ST-KD Dačice děkují všem
svým příznivcům za podporu v utkáních. Velký dík patří
i sponzorům dačických stolních tenistů bance Waldviertler Sparkasse, pobočka Dačice a Městu Dačice za
jejich finanční podporu.
Zdeněk Havlík

KURZY POD VEDENÍM ODBORNÍKA
Kurzy snižov ání nadv áhy
Kurzy k udržení v áhových úby tků
Kurzy zdrav otního cv ičení

Kontakt: Božena Hav lov á 728 260 078,
b.hav lov a@centrum.cz

MASÁŽE – IVAN HAVEL
Klasické, ref lexní, thajské bodov é
LY MFODRENÁŽE – léčba celulitidy , poúrazov ých
a pooperačních bolestí a otoků,
detoxikace organizmu, porad enství

Kontakt: Iv an Hav el 728 850 432,
hav el.iv an@centrum.cz
Poj ištěnci VZP mohou získat příspěv ek
300 - 500 Kč na v šechny kurzy a balíček masáží

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolanosek.cz, kompletní info, cv ičné testy
Telef on: 567 223 888, mobil 603 236 669

Přihlášky do kurz ů v ždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkově, sobotní výuka, zdarma učebnice
a výukov é CD

Koupím garáž v Dačicích
tel. 724 702 659

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., J indřichův Hradec
(v domě Oděvy , naproti České sp ořitelny , vedle pe kárny Velíšek )

tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová
1/ ÚVĚR Y NA B YDLENÍ

- koupě domu, byt u, r ekonstrukce , př evod dru žst. b ytu
- pevná úroková sazba 3,5 % p.a.
2/ STAVEB NÍ SPOŘENÍ
3/ PEN ZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
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nové módní střihy
lehké vlny
Headlines, barvení,
melíry, společenské
a svatební účesy

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

Co všechno nabízejí webové stránky
městské knihovny na www.mkdac.cz ?
Web městské knihovny je elektronickou bránou do
knihovny, otevřenou 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Jeho
posláním je zpřístupnit elektronickou formou služby a aktivity knihovny, zajistit přístup do katalogů knihovny
i mimo výpůjční hodiny pro veřejnost. Integruje tradiční
knihovní služby v místě a na webu. Je určen: čtenářům
a uživatelům knihovny, studentům, veřejnosti, knihovnám
v regionu, především obecním, školním, ale také návštěvníkům regionu (veřejný internet). Jaké služby tedy web
nabízí ?
ü ON-LINE katalog je nejvýznamnější službou stránek.
Najdete v něm kompletní seznam dokumentů, které
máme ve fondu a můžete je vyhledávat podle několika
hledisek: podle autora (stačí příjmení malými písmeny), názvu nebo části názvu či tématiky knížky nebo
klíčového slova (knížka pojednává o želvách – téma je
želvy, horory, koně, historie, móda, psychologie ad.)
ü On-line katalog nabízí i další možnosti: můžete se
podívat na novinky ve fondu a vybrat si dobu, za jakou
chcete přírůstky zobrazit (např. týden, 14 dní či jinou).
ü V pravém sloupci webu můžete využít tzv. rychlého
vyhledávání v on-line katalogu a regionální databázi
zadáním vyhledávaného termínu: příjmení autora,
název, téma. Pokud např. v regionální databázi zadáte
k vyhledávání slovo Dačice vyhledá vám katalog všechny tituly, v jejichž názvu či v tématu nebo klíčovém
slově se vyskytuje slovo Dačice.
ü Nově přibyl v pravém sloupci tip na nákup. Jeho vyplněním můžete dát knihovně informaci, o jaký titul
bychom měly doplnit fond a který bychom v knihovně
určitě měly mít.
ü Pokud nenajdete požadovaný titul ve fondu naší knihovny, máte další možnosti vyhledávání rovněž na
stránkách on-line katalogu: souborný katalog naučné
literatury vás zavede do katalogu obsahujícího několik
set tisíc záznamů na naučnou literaturu ve velkých
knihovnách. T yto knížky či kopie článků je možné
získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
za úhradu poštovného.
ü Na úvodní stránce webu najdete novinku: náhledy vybraných obálek nových přírůstků s krátkými anotacemi. Jejich kompletní seznam najdete právě v on-line
katalogu v přehledu novinek. Zde také najdete, zda je
titul k dispozici (kliknutím na název a zobrazením ka-

ü

ü

ü

ü
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talogizačního záznamu) nebo je půjčený a tehdy je
možné si jej rezervovat.
Čtenářské konto je službou, kde můžete získat přehled
vašich výpůjček, zjistit aktuální stav vašich rezervací,
podívat se, kdy vlastně jste byli v knihovně naposledy
a že se blíží konec výpůjční lhůty a je potřeba si
výpůjčky prodloužit nebo knihovnu navštívit, upomínky nejsou nic příjemného… k zobrazení svého čtenářského konta potřebujete znát číslo průkazky a službě
u výpůjčního pultu zadat PIN, přes který se na své
konto dostanete. Pokud nemáte PIN, je možné zadat
rok, měsíc a den narození.
Na úvodní stránce je ještě nabídka vzkaz knihovně: po
vybrání typu dotazu – obecný dotaz, informace o knihovním fondu, tip na nákup, prodloužení výpůjček,
rezervace dokumentu nebo meziknihovní výpůjční
služby můžete napsat knihovně.
Pravidelně budeme na úvodní stránce webu informovat
o výročí regionálních osobností, která připadají na jednotlivé měsíce roku.
Anketu, která se momentálně ptá na to, jaký druh literatury by měla knihovna více nakupovat, může každý
vyplnit v levém sloupci webu.
Pod anketou jsou stránky, které doporučujeme: vedle
městských stránek a stránek mikroregionu je to Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích nebo
Souborný katalog České republiky. Dále integrovaný
portál Ministerstva práce a sociálních věcí a pokud se
chcete podívat na knížky i jinak, je to web knihi.cz.
Na úvodní stránce najdou děti i dospělí připravenou
krátkou literární soutěž. Správnou odpovědí na položenou otázku mohou vyhrát příjemnou cenu.

Myslím, že zatím to stačí a přeji všem, aby se jim na
webových stránkách knihovny dobře hledalo a vůbec byly
uživatelsky příjemné a přívětivé. Na názory Vás – čtenářů
a uživatelů se těší
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Nová cesta za zdravím
Chcete svoje zdravotní problémy vyřešit přírodní léčbou?
Detoxikace Vá m toto nabízí. Detoxikační poradna MUDr.
Josefa Jonáše. P oradna klasické homeopatie, poradenství.
Terapeut detoxikační medicíny a odborný homeopat

Blanka Zuzánková, Zahradní 164/III, Dačice,
tel.: 724 914 079, 723 583 880
(nutno se p ředem obj ednat)
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Šikovné ruce v dačickém muzeu
V městském muzeu a galerii v Dačicích probíhá výstava pod názvem „Co dokážou šikovné ruce“. Na
zahájení 9. 3. vystoupily děti
z MŠ v Bratrské ulici, se kterými připravily paní učitelky
Lenka Kučerová a Boženka
Pfeiferová jarní pásmo. Na
flétnu zahrála Julie Kučerová, žákyně ZUŠ Dačice. Jarní výstava poutá opět velkou
pozornost návštěvníků, kteří oceňují práce z keramiky,
šustí, skla, rohoviny, papíru, jarní vazby, paličkování, výšivky. Děkujeme všem vystavujícím z řad dospělých i dětí
za jejich pěkné exponáty na výstavu. Výstava je ote vřena
do 20. dubna.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Jaký byl druhý velikonoční jarmark?
V neděli 16. března sice provázelo jarmark horší počasí, ale na návštěvnosti to nebylo vůbec znát. Za odpoledne přišlo na jarmark na zámku a v muzeu na 900 lidí.
Nově byla v prodejních stáncích zastoupena technika
patchworku – textilu vzniklého sešíváním z barevných
kousků, dále ručně šité výrobky – panenky a dekorativní
předměty od paní Radky Bartošové z Jihlavy, výrobky
z kosti a rohoviny od pana Agustina Procházky z H. Němčic. Ukázky zdobení perníků, kraslic, paličkování, pletení
pomlázek, košíků, jarní vazby mohli návštěvníci vidět
v rámci prohlídky jarní výstavy. Poprvé do muzea zavítal
pan Vilibald Mácka z Myslůvky, který umí ještě plést
tradiční slaměnky – ošatky ze slámy spojované loubky.
Dětem asi tentokrát chyběla na nádvoří zámku zvířátka, za to se omlouváme, ale nebylo pro ně vhodné počasí,
déšť by malým ovečkám skutečně nesvědčil. Tak třeba
příště. Naopak bylo pro mnohé překvapením pěkné hudební vystoupení mladých dačických muzikantů, kteří
založili kapelu s netradičním názvem „Hudba z Marsu
re vival“. Hudební těleso řídí trumpetista Jan Cimbůrek.
A věřte nebo nevěřte, hrají výbornou dechovku a mají za
sebou řadu vystoupení na Dačicku i v sousední T elči.
Však jsou to všichni absolventi ZUŠ Dačice a někteří dál
studují na konzervatoři. T akže jim chceme poděkovat
a určitě se s nimi ještě setkáme.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Jaro
Začíná nám jaro. Ptáci už po
ránu zpívají, květiny se protlačují
za sluníčkem. Žluté talovíny, jedni
z prvních poslů jara, již odkvetly.
Bledule a sněženky ještě kvetou,
ale už brzy je nahradí barevnější
plicníky, na zahradách tulipány,
narcisy, ladoňky. Čemeřice a podléšky zdobí zahrady a parky. Za chvíli se objeví zelení
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„šnečci“ kapradin, jejichž vyvíjející se listy také někomu
mohou připomínat mikulášskou berli. Choďte po venku
s očima otevřenýma a vdechujte tu jarní nádheru!
Ráda bych Vám ještě připomněla přednášku o globálním oteplování, a to 10. 4. v 18:00 h v MěKS Dačice
a vítání ptačího zpěvu, které bude v T elči a v Dačících
3. a 4. května 2008. Bližší informace o letošním vítání
naleznete v příštím čísle městského zpravodaje.
Krásné jaro Vám přeje
Milena Kráľová za ČSOP „Vysočina“

Karel Alexander Pospíchal - III. díl
V minulém čísle jsme sledovali
osudy pana Pospíchala od r. 1938 do
listopadu 1943, kdy byl odvelen na
Bahamy, na základnu Nassau, aby absolvoval výcvik na nových čtyřmotorových bombardérech Consolidated
B – 24 Liberator.
Posádku letounu tvořili on, coby
první pilot W/O, druhý pilot F/O RuBahamy, 1944
dolf Körper, navigátor F/O František
Politzer, radiotelegrafisté/střelci: Sgt. Václav Švec, Sgt.
Václav Černý, Sgt. Josef Košťál a Sgt. Rudolf Barvíř.
Posádka se cvičila u 111. OT U jako v pořadí devátá
československá a výcvik zakončila 22. ledna 1944. Byli
daleko lepší než Američané, uměli přistávat na krátko,
zatímco oni využívali celou přistávací dráhu. V Karibiku
bydlel pan Karel u českých starousedlíků a měl čas i na
zábavu, na večírku se dokonce setkal i s manželkou
vévody z Windsdoru, kvůli níž byl donucen král Edward
VIII. v roce 1936 abdikovat.
Spolu s další posádkou, vedenou P/O Vratislavem Žežulkou, odletěla posádka Karla Alexandera 8. února 1944
letadlem do Miami, dále vlakem přes USA do Kanady
a odtud se přeplavili zpět do V. Británie. 311. peruť v té
době operovala z letiště Predannack v jz. Anglii. 22. června téhož roku se poprvé vydal W/O Pospíchal s posádkou
na protiponorkovou patrolu. V srpnu 1944 se peruť přemístila na základnu T ain v severovýchodním Skotsku.
T ady W/O Pospíchala potkala tragická havárie.
V ranních hodinách v neděli 29. října 1944 odstartovala trojice Liberátorů, aby zaútočila na poškozenou
ponorku U – 1060, která uvízla na mělčině u ostrova
Fleina. Na další události této noci vzpomíná ve svých
pamětech druhý pilot posádky, F/O J. Pavelky, P/O Jiří
Osolsobě následovně: „Letěli jsme ve vzdálenosti asi 5
mil od pobřeží. Radaroperátor hlásil naši polohu každých
30 vteřin(!). Druhá dvě letadla však na oscilografu neviděl. Asi 5 minut po nasazení kurzu podél pobřeží vzplál
po naší levé straně velký oheň, po němž následovaly
rychle za sebou dva výbuchy. Oheň osvětlil kabinu našeho
letadla jasnou, žlutou září. Celý výbuch vypadal jako by
někdo rozlil hořící olej, který hořel v dlouhé, nepravidelné
řadě“. Co se tenkrát stalo a jak se vyvíjel dál život Karla
Alexandera Pospíchala, tak to až příště.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum V. Götha
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11. 4., 12. 4., 13. 4. v 19:30 h
P. S. MILUJI TĚ
Film USA/Irsko, s titulky. Vstupné 65 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný

18. 4. v 17:00 a v 19:30 h, 19. 4. v 19:30 h
VETŘELCI vs PREDÁTOR 2
Film USA, širokoúhlý s titulky. Vstupné 60 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný

25. 4., 26. 4., 27. 4. v 19:30 h
NA VL ASTNÍ NEBE ZPE ČÍ
Film ČR/Rumunsko, širokoúhlý. Vstupné 70 Kč.

Co dokážou šikovné ru ce
Jarní výst av a – Mari e Janoštíková z Třebí če, další tvůrci
z Dačicka a děti ze ZŠ.
Otevřeno do 20. dubna
Dub en: út - ne 9:00 - 12:00, 13:00 – 16:00 h

Za indiány Severní Ameri ky
Výstava fotografií indiánských symbolů doplněná
trojrozměrnými exponáty, které dokument ují život indián ů.
Ve spolupráci se Spol ečností přát el Kanady a RCI v Telči.
Slavnostní zahájení v sobotu 26. dubna 2008 v 16:00 h

5. 4. v 19:30 h v komorním sále MěKS
Adelheid
Drama, Česk oslovensko, 1969, reži e: Františ ek Vl áčil

19. 4. v 19:30 h v komorním sále MěKS
Údolí včel
Drama, Československo, 1967, reži e: Františ ek Vl áčil

MěKS

KI NO

4. 4., 5. 4., 6. 4. v 19:30 h
SVATBA NA BITEVNÍ M POLI
Film ČR. Vstupné 65 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný
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6. dubna ve 14:00 h
O DOBRU A ZLU
Pohádka pro děti
Divad elní spol ečnost J. Jurištové - Praha
hl. sál MěKS, vstupné 50 Kč
15. dubna v 19:30 h
PRÁZDNI NY SNŮ - komedie
DS Hát a - Prah a: I. Andrl ová, V. Beneš,
E. Čekan, L. Zední čková,V. Čech a další
Hl. sál MěKS v předprodeji 160 Kč,
na místě 200 Kč

10. dubna v 18:00 h
GLOBÁLNÍ OTEPLO VÁNÍ
aneb co nás čeká a nemine?
Přednáška Prof. Dr. Mari ana Kazdy
sál K94 M ěKS, dobrovolné vstupné

12. dubna v 17:00 h
Jarní kon cert sborů ZUŠ Dači ce
Hl. sál MěKS, vstupné 50/25 Kč

18. dubna v 18:00 h
Módní přehlídka
Hl. sál MěKS, vstupné 50 Kč

26. dubna ve 20:00 h
S E C R E T - taneční zábav a
Začát ek ve 20:00 h, vstupné 60 Kč
Hl. sál MěKS

