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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na s vém 3. zasedání konaném 21. 3. 2007 mimo jiné:
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007
o Fondu rozvoje bydlení Města Dačice. Nové
vydání vyhlášky bylo navrženo z důvodu aktualizace jednotlivých titulů (kódů) pro poskytování úvěru
podle potřeb občanů.
• schválilo 2. etapu prodeje bytů stávajícím nájemcům do osobního vlastnictví, popřípadě bytů volných veřejnou nabídkou. Jedná se o prodej bytů
v panelových bytových domech v ulicích Jiráskova
222 a 223, Boženy Němcové 348, Dlouhá 422 až
428 a ve zděných bytových domech U Stadionu 521
a 522 včetně nebytových prostor (garáží).
• schválilo rozpočtové opatření č. 5/2007, které bylo
schodkové ve výši 4.016,52 tis. Kč. Příjmy města
byly zvýšeny o 1.254,02 tis. Kč a výdaje o 5.270,54
tis. Kč.
• schválilo prodej pozemků v obci Dačice a k. ú. Malý pěčín, parcely KN p. č. 830/2, trvalý travní porost
o výměře 210 m2 , parcely PK č. 828 o výměře
3 503 m2 a PK č. 830 o výměře 5 433 m2 (celkem
9 146 m2 ) za celkovou cenu Kč 45.730,–. Jedná
se o prodej zamokřených pozemků kolem potoka
pod hrází budoucího rybníka a přepadem, kde žadatel hodlá provést revitalizaci.
• schválilo prodej pozemku p. č. 1463/1 o celkové
výměře 2 367 m2 v obci a k. ú. Dačice společnosti
Fuertes Development, s. r. o. se sídlem v Kuřimi
za cenu Kč 2.840.400,– plus případná DPH v platné
sazbě. Záměrem kupující společnosti je postavit
na pozemcích, mimo jiné i na pozemku p. č. 1463/1
o výměře 2 367 m2 , stavbu prodejny potravin LIDL
včetně parkoviště.
• schválilo koupi pozemků s lesními porosty v obci
Dačice a k. ú. Dolní Němčice o celkové výměře
42 390 m2 za vzájemně dohodnutou kupní cenu
Kč 148.025,– a koupi pozemků s lesním porostem
v obci a k. ú. Dobrohošť o výměře 47 202 m2 za cenu Kč 566.976,–. Městské lesy Dačice s. r. o. koupi
zdůvodnily výhodnou kupní cenou a mo žností navýšení výměry lesního majetku města za účelem
rovnoměrného hospodaření.
• schválilo návrh zadání změny č. 8 územního plánu
sídelního útvaru Dačice sestávajícího se z parcel
KN č. 1924, 1925/1, 2694/1, 1954, 1955, 1956/1,
1957/1 a 1958 (lokalita za SOU zemědělským
na Jemnické ulici). Jedná se o změnu funkčního
využití zemědělské plochy na plochu pro bydlení
v rodinných domech.
• schválilo uzavření smlouvy o spolupráci se Sdružením Meta J. Hradec a poskytnutí příspěvku

Zdarma do každé rodiny
Březen 2007
na provoz tohoto sdružení ve výši Kč 31.304,–
na rok 2007. Sdružení Meta zajišťuje pro oblast
Dačicka protidrogovou prevenci.
• schválilo uzavření smlouvy s Jihočeským krajem
o poskytnutí příspěvku do výše Kč 1.000.000,–
na částečnou úhradu nákladů spojenou s činností
LSPP v roce 2007. Současně byla schválena smlouva s PP Hospital, s. r. o. o poskytování lékařské
služby první pomoci.
• vzalo se souhlasem na vědomí zprávu o využívání
dotačních zdrojů
• vzalo se souhlasem na vědomí harmonogram
investičních akcí roku 2007

RADA MĚSTA
na s vé 9. schůzi konané 28. 2. 2007 mimo jiné
• schválila ro zpočtové opatření č. 4/2007 v těchto
objemech: příjmy 614,46 tis. Kč,
výdaje 1.564,46 t is. Kč, schodek 950,00 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy na pronájem tržiště
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí pro provozování trhů v roce 2007 za vzájemně dohodnuté
nájemné ve výši Kč 9.000,– za konání jednoho trhu
s tím, že se trhy budou konat 6x ročně
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací na rekonstrukci sociálních
zařízen í v budovách Gy mnázia a ZŠ v ulici Boženy
Němcové včetně bezbariérových přístupů
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele územn í studie lokality Za školou v Dačicích
v souladu s vnitřní směrnicí o postupu zadávání
veřejných zakázek
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce střešních plášťů objektů v majetku města. Jedná se o dvorní objekty č.p. 58 na Palackého náměstí, objekt hasičské zbrojnice v Bílkově a objekt prodejny v ulici B. Němcové č.p. 539.
• zrušila výběrové řízení na propojení domů č. 1 a č. 2
na Palackého náměstí

Výměna řidičských průkazů

2 378
řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993 zbývá v Dačicích vyměnit
do konce tohoto roku. Proto prosím, s jejich
výměnou neotálejte! Údaj k 28. 2. 2007.
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RADA MĚSTA

Průzkum spokojenosti

na s vé 10. schůzi konané 14. 3. 2007 mimo jiné:

V lednu tohoto roku proběhla stejně jako v roce 2006
na městském úřadě dotazníková akce zaměřená na spokojenost klientů se službami městského úřadu. Dotazníky
odevzdalo 82 dotázaných (v lednu 2006 jich bylo 85).
Hodnotili vyřízení své záležitosti, prostředí městského
úřadu, ochotu a profesionalitu úředníků, rychlost vyřízení, úplnost a srozumitelnost poskytnutých informací.
K hodnocení spokojenosti s vyřízením js me použili
čtyřbodovou stupnici, přičemž 1 bylo nejlepší hodnocení
a 4 nejhorší. Jedničku dalo městskému úřadu 70 klientů,
dvojku 11, trojku a čtyřku nikdo. Celkově se tedy
hodnocení úřadu mírně zlepšilo. Jeden dotázaný hodnocení neuvedl. Podrobnější rozbor s porovnáním s lednem
2006 je uveden v následující tabulce:

• schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací působících v oblasti kultury za rok 2006.
Městská knihovna, Městské muzeu m a galerie
i Městské kulturní středisko vykázaly zisk.
• schválila prezentaci města ve speciálním čísle časopisu Země Světa – Jindřichohradecko – za cenu
v rozmezí 15 – 20 tisíc korun
• schválila uzavření upravených smluv s kolektivními
systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN
na zpětný odběr elektrozařízení a dodatek k mandátní smlouvě s provozovatelem sběrného dvora firmou .A.S.A. Dačice
• schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků v Borku za nabídkovou cenu Kč 373.078,–
včetně DPH s Technickými službami Dačice s. r. o.
• schválila uzavření bezúplatných smluv s Jihočeskou
plynárenskou Distribuce s. r. o. České Budějovice
na připojení domů č. 303/I a 162/ V k distribuční
soustavě
• schválila uzavření smlouvy o dílo se Sdružením
Dačice – průtah II/406 za cenu Kč 35.699.290,81
včetně DPH na vybudování chodníků, parkovacích
stání, veřejného osvětlení, nové kanalizace a vodovodního řadu v ulicích Krajířova a Tř. 9. května.
Celková rekonstrukce uvedených ulic byla vysoutěžena za Kč 70.992.551,61 včetně DPH.

Péče o děti
Touto cestou znovu připomínáme, že v Nemocnici
Dačice není dětské oddělení.
LSPP pro děti je zajištěna ve všední dny od 16:00
do 22:00 h, o víkendech a svátcích od 8:00 do 22:00 h.
Pokud potřebuje vaše dítě lékařskou pomoc po desáté hodině večerní, je na vašem zvážení (bude se jistě
odvíjet od akutnosti stavu), zda budete volat RZP – číslo
155; nebo sami dítě odvezete do nemocnice, která má
pediatra přítomného i v noci. Tímto způsobem bude
poskytnuta péče adekvátní, bez zbytečných časových
prodlev.
Nemocnice:
•
•
•
•

Nemocnice Jindřichův Hradec
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Znojmo
Nemocnice Třebíč

tel.: 384 376 111
tel.: 567 157 111
tel.: 515 215 111
tel.: 568 809 111

Bc. Martin Tvarůžek
ředitel Nemocnice Dačice

2006

2007

ochota úředníků

82,35 %

89,02 %

rychlé vyřízení

62,35 %

67,07 %

příjemné prostředí

60.00 %

59,76 %

poskytnuté informace byly úplné

58,82 %

39,02 %

poskytnuté informace byly
srozumitelné

52,94 %

51,22 %

profesionalita úředníků

48,24 %

59,76 %

0,00 %

9,76 %

jiný důvod

Snížení procenta spokojených klientů v případě
úplnosti poskytnutých informací bylo způsobeno především aplikací nového stavebního zákona a zákona
o sociálních službách a zákona o hmotné nouzi. Množství
nespokojených klientů nepřesáhlo 2,5 %, pouze na čekání ve frontě si stěžovaly 3,66 % dotázaných. Jak v minulém roce požadovali klienti zavedení světelné signalizace na odboru dopravy (ta byla zprovozněna v prosinci
loňského roku), tak v letošním průzku mu žádali klienti
snížení papírování na bytovém odboru (v současné době
prověřujeme možnosti) a lepší vybavení kanceláří stavebního odboru (jedna kancelář již byla vybavena, další
je v plánu na příští rok).
Závěrem děkuji všem, kteří nám pomohli vyjádřením
svého názoru na práci úřadu a jsem rád, že výrazná
většina klientů je s naší prací spokojena.
Ing. Karel Macků, tajemník
V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Zápis dětí do mateřských škol
Ukončení činnosti důchodového oddělení
OSSZ v Dačicích
Dačice pře 500 lety

str. 4
str. 5
str. 11
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Nadační fond stále pomáhá
dačické nemocnici
Nadační fond Nemocnice Dačice existuje od roku
2000. Tehdy tento nadační fond založilo 28 měst a obcí
z okresů Jindřichův Hradec, Jihlava, Třebíč a Znojmo.
Nadační fond se každoročně obracel na všechny lidi
dobré vůle, na právnické osoby i na všechny obce
a města s prosbou o poskytnutí finančních prostředků
pro zlepšování přístrojového vybavení dačické nemocnice. I když se to nezdá, podařilo se shromážd it tolik
finančních prostředků, že od začátku působení fondu
mohlo být pro nemocnici zakoupeno:
•
v roce 2000 dýchací přístroj BIRD VS 02
pro chirurgické oddělení v ceně 522 060 Kč,
•
v roce 2002 EKG Holter pro interní oddělení v ceně
750 120 Kč,
•
v roce 2003 monitor Viridia pro jednotku intezívní
péče (JIP) interny v ceně 441 000 Kč,
•
v roce 2004 monitorovací systém MS 02 ADVISOR
pro JIP interny v ceně 524 790 Kč,
•
v roce 2006 monitorovací systém MS 02 ADVISOR
pro JIP chirurgie v ceně 600 000 Kč.
Celková hodnota zakoupených přístrojů od začátku
působení nadačního fondu činí 2 837 970 Kč. Protože
pokrok v přístrojové technice je ve zdravotnictví velmi
rychlý, chce Nadační fond Nemocnice Dačice i nadále

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 3

pokračovat v pomoci nemocnici. Pokud by kdokoliv
chtěl a mohl poskytnout finanční prostředky, lze pomoci
buď převodem na účet nadačního fondu, který má číslo
6100002772/7940 a nebo (což je nejlacinější) složit
peníze v hotovosti přímo na pokladně Waldviertler Sparkasse v Dačicích, kde je účet Nadačního fondu Nemocnice Dačice veden.
Možná, že někdo, kdo by chtěl přispět do nadačního
fondu, je trochu znejistěn tím, že současným provozovatelem dačické nemocnice je privátní firma.
Přístroje, které jsou pořízeny z prostředků nadačního
fondu, se stávají vlastnictvím příspěvkové organizace
města Dačic Nemocnice Dačice, která je firmě PP
Hospitals pouze pronajímá.
Ing. Jan Jelínek, radní

Místní poplatky
Ø Místní poplatek za komunální odpad
je splatný jednorázově do 30. 4. 2007.
Ø Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2007.
Včas a ve správné výši nezaplacené poplatky může
obec zvýšit až na trojnásobek. Více informací na tel.
384 401 219.
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Územní organizace Svazu diabetiků
v Dačicích

Zápis dětí do mateřských škol
na školní rok 2007/2008

První čtvrtletí nového
roku je také časem výročních schůzí občanských sdružení působících v našem městě.
Jednou z organizací, která
hodnotila svou činnost
za uplynulý rok, je Svaz
diabetiků ČR – územní organizace Svazu diabetiků Dačice. Svaz významně pomáhá lidem trpícím cukrovkou –
onemocněním, které napadá část populace bez rozdílu
věku.
Svaz diabetiků v Dačicích sdružuje naše takto nemocné spoluobčany a pomáhá jim společně čelit obtížným
a nebezpečným stavům souvisejícím s cukrovkou. Místní
svaz diabetiků v čele s předsedkyní paní Mašátovou má
sedmdesát tři členů. Ke společným setkáním – dvakrát
v měsíci – využívá prostory v „Domovince“. Domovinka
je zařízení Charity Jihlava a navštěvuje ji mnoho seniorů,
a to nejen těch se zdravotními problémy. Pořádají se tam
nejrůznější setkání, včetně přednášek a výstav.
Vlastní činnost sdružení „cukrovkářů“ je velmi ro zmanitá. Hlavní akcí v roce 2006 bylo rekondiční pohybové cvičení v lázních Berta v Třeboni (konalo se již
popáté) a další pak v Mrákotíně. Škoda jen, že kapacita
bazénu je pouze dvacet tři osob.
Klubových setkání se zúčastňuje v průměru 25 – 30
diabetiků. Mohlo by jich chodit i více, avšak hodně členů
je ze vzdálenějšího okolí a svou roli hraje i fakt, že
se často jedná o lidi přece jen starší. Činnost klubu je
velmi bohatá. Informace o nemoci získávají lidé pomocí
příruček zasílaných z ústředí, dále prostřednictvím plakátků a dalších tiskovin – např. Dia život, Dia listy.
Nechybí ani prostná cvičení, vycházky do zámeckého
parku, do Toužína, okolo kaskády rybníků ke Kostelnímu
Vydří. Z vlastní knihovničky je možno si vypůjčovat
knížky, časopisy i odborné příručky.
Dačičtí diabetici mají i svého „anděla strážného“
v podobě MUDr. Krajíčkové, které ústředí za práci s diabetiky poděkovalo a paní doktorka dostala i diplo m.
Pomáhá rovněž MUDr. Jahelka. Je toho ještě mnoho,
o čem by se dalo psát – vlastní nástěnka v Domovince,
účast na „Pochodu proti diabetu“, sběr víček od pet lahví,
atd. Nesmíme také zapomenout na kroniku, která je velmi
dobře vedená a bohatě doplněná fotografiemi. Kronika
dává skutečně ucelený přehled o zajímavé a prospěšné
činnosti Územní organizace svazu diabetiků Dačice.
Co dodat závěrem? Budete-li někdy v životě potřebovat pomoc se zvládáním této nemoci, určitě navštivte
klubové dny v Domovince. A ještě úplně na konec slova
paní předsedkyně Mašátové: „Přeji si, abychom byli
především hodně zdraví, usměvaví, k sobě ohleduplní
a navzájem si pomáhali.“
Rudolf Hájek, starosta

Ředitelka Mateřské školy Dačice stanovila po dohodě
se zřizovatelem termín zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2007/2008 na pracovní dny
od 10. 4. 2007 do 20. 4. 2007, vždy od 10:00 do 16:00 h.
Součástí zápisu budou i Dny otevřených dveří, při
kterých se mohou rodiče se svými dětmi seznámit s průběhem dne na mateřských školách.
Jedná se o tyto mateřské školy:
MŠ Bratrská 177/I
Mgr. H. Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
Den otevřených dveří proběhne v úterý
3. 4. 2007 od 8:00 do 16:00 h
MŠ Za Lávkami 273/III
J. Maršánová, vedoucí odlouč. pracoviště
Den otevřených dveří proběhne v úterý
10. 4. 2007 od 8:00 do 16:00 h
MŠ Dolní Němčice 15
M. Leitkebová, vedoucí odlouč. pracoviště
Den otevřených dveří proběhne v úterý
10. 4. 2007 od 8:00 do 16:00 h
MŠ B. Němcové 444/V
V. Zimmelová, zástupkyně ředitelky MŠ
Den otevřených dveří proběhne ve středu
11. 4. 2007 od 8:00 do 16:00 h
MŠ Bílkov 99
J. Baštářová, vedoucí odlouč. pracoviště
Den otevřených dveří proběhne ve středu
11. 4. 2007 od 8:00 do 16:00 h
MŠ Sokolská 163/V
E. Kamišová, vedoucí odlouč. pracoviště
Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek
12. 4. 2007 od 8:00 do 16:00 h
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
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Bílkov v akci

V současné době je zaváděn nový systém zpracování
žádostí, a to formou síťového propojení s ČSSZ v Praze
a žádosti nelze zpracovávat mimo OSSZ. Z tohoto důvodu je OSSZ nucena ukončit úřední dny na Městském
úřadě v Dačicích s účinností od 1. 4. 2007.
Česká správa sociálního zabezpečení,
OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II, 377 47 Jindřichův Hradec
tel.: 384 359 111
Úřední hodiny OSSZ Jindřichův Hradec:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00 h
8:00 – 16:00 h
8:00 – 17:00 h
8:00 – 16:00 h
8:00 – 14:00 h

Maškarní merenda v Budíškovicích

Následujícími slovy bych chtěla poděkovat Sboru
dobrovolných hasičů za uspořádání maškarní zábavy pro
děti v místním hostinci U smrků. Zvláštní pochvalu
si zaslouží paní Marie Křížková, která celou akci uváděla
a řídila. A kdo pracuje s dětmi, ví, že „urejdovat“ je, když
jsou rozdováděné, bývá velmi náročné.
Děti se mohly „vyřádit“ při řadě soutěží a her.
Na závěr přišel dokonce i kouzelník pan Němec z Dačic.
Nadšeným dětem předvedl řadu kouzelnických triků a nad
některými kroutili hlavou i dospělí. Další akcí dobrovolných hasičů byl průvod masek. Maškarní průvod
obcházel Bílkov od domu k domu, kde byly mnohé masky
posíleny na další cestu malou štamprličkou nebo i dobrými koblížky či koláči. Jejich masopustní rej doprovázela
i mu zika. Tento pradávný obyčej se vrátil do Bílkova opět
po několika letech a setkal se s velkým úspěchem.
Mgr. Vladimíra Kamišová

Zahájení výstavy
Dne 20. 2. 2007 se obyvatelé domu s pečovatelskou
službou a města Dačice zúčastnili maškarní merendy
v DD Budíškovicích. Zábava, tanec a veselá nálada
je provázela až do večerních hodin. Tímto děkuji mateřské
škole Sokolská, která nám pomáhala masky připravovat.
Za kolekt iv pečovatelek okrsková sestra PS:
Marie Cimbůrková

Domovinka informuje
Ø

Přednášky „O řádech v církvi“ vedené P. Jaroslavem Pezlarem budou pokračovat v měsíci dubnu.
Pravidelný čas setkání je v 16:30 h. Přesné datum
uvedeme na plakátech.

Ø

Přednáškový cyklus „Svátosti jako dotyk samotného Pána“ vedený P. Františkem O. Carm. bude
pokračovat po velikonočních svátcích. Pravidelný
čas setkání je v 18:30 h. Termín přednášky upřesníme na plakátech.

Při zahájení výstavy ke 125. výročí založen í Sboru
dobrovolných hasičů v Dačicích ukázali mladí hasiči v zámeckém parku, jak se dá používat i stará hasičská technika a ro zpohybovali čtyřkolovou stříkačku z ro ku 1924.
Mgr. Marie Kučerová
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Třídění odpadů – vyvracíme mýty
Vážení čtenáři,
o separaci odpadů toho bylo napsáno poměrně mnoho.
I my jsme Vás v průběhu minulého roku seznámili s tím,
jak správně třídit jednotlivé složky odpadu a jaká je jejich
další cesta k dalšímu využití. Přesto však u některých
občanů převládá názor, že je třídění odpadů zbytečné,
protože se stejně sesypávají dohromady a vozí na skládku
nebo ještě hůře – do spalovny komunálních odpadů.
To však není pravda!
Společnost .A.S.A. v žádném případě takto se správně
vytříděným odpadem nezachází. Takovým počínáním
by bylo ohroženo nejen životní prostředí, ale i dobrá
pověst naší společnosti.
Názory, že se tříděný odpad sesypává dohromady
a vozí na skládku, mohou vycházet z toho, že se ke svozu
tříděného odpadu používá stejná technika, jako na svoz
komunálních odpadů. Svozové vozidlo má dle harmonogramu přesně určené svozové trasy a komodity, které
se v daný den vyváží. V Dačicích se nádoby na papír
vysypávají vždy v pondělí, plasty v pondělí a v pátek
a sklo každé pondělí – jeden týden bílé sklo a další zase
směsné sklo. Směsný komunální odpad se sváží čtyřikrát
týdně – v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek, vždy
po předem stanovených trasách. Před zařazením na trasu
svozu separovaného odpadu se vozidlo vyčistí od zbytků
komunálního odpadu. Pro lepší orientaci občanů také
uvažujeme o označení svozového vozidla výměnnou
cedulí, aby bylo na první pohled zřejmé, kterou komoditu
právě sváží.

Objevují se však i případy, kdy je posádka vozu
nucena vysypat celou nádobu s tříděným odpadem
do směsného odpadu. Jedná se o situace, kdy jsou odpady
nesprávně vytříděny. Pokud se totiž v nádobách na tříděný
odpad vyskytuje směsný komunální odpad nebo je tříděný odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho
dotřídění, je celý jeho obsah znehodnocen a musí být
odvezen na skládku. Proto je velice důležité třídit
správně!
Za loňský rok bylo v Dačicích vytří děno a předáno
k dalšímu využití 72,83 t papíru, 32,83 t plastů, 65,73 t
směsného skla.
Víte, že občané Dačic odložili do separačních nádob 32 830 kg PET lahví? Prázdná PET láhev váží cca
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3,5 d kg. To znamená, že se v Dačicích vypilo 938 000 ks
PET lahví. V prů měru tedy 120 ks PET lahví na občana.
Z toho vyplývá, že každý občan vypije jednu PET láhev
za cca 3 dny.
Uvítáme jakéko li Vaše dotazy. Spolu s odpovědí je
rádi otiskneme v některém z dalších číslech zpravodaje
Město Dačice informuje. Své dotazy, prosím, směrujte
na tiskovou mluvčí společností .A.S.A., paní Gabrielu
Pánkovou, na e-mail: gap@asa–cz.cz.
Za společnost .A.S.A. Gabriela Pánková,
tisková mluvčí
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GLOBE: Když červík v lednu ze země
leze, zima až do května se poveze
A mů žeme srovnávat. A byl to tedy rozdíl. Oproti
loňskému stále bílému mrazivému lednu byl ten letošní
proměnlivý a extrémní. První polovina měla charakter
předjaří až počínajícího jara. Bylo to svým způsobem
pěkné: Zimn í slunce má zvláštní smysl pro zvýraznění
plastičnosti objektů a zřejmě i pro červánky. Horší však
bylo, že denní maxima od pěti do deseti a rekordních
13 °C v úterý 9. ledna probudila vegetaci a nedala spát
zimu jícímu zvířectvu. A zlé bylo to, co následovalo.
Protože rok začal pondělkem, berme to po týdnech:
první deštivý, druhý přívětivý, od poloviny větrný. Třetí
zpočátku jasný s mrazivý mi rány (do –5 °C) a pak…
Ve čtvrtek 18. ledna se znovu oteplilo. Obvyklý jihozápadní vítr během dne přerostl ve vichřici a stále sílil.
Po setmění už divoké nárazy cloumaly vším jen trochu
ohebnějším, žárovky blikaly a meteorologické předpovědi
hovořily o kulminaci mezi 22 h a půlnocí.
V té době už tu řádil orkán o rychlosti 150 až
170 km/h. Následující den se zjišťovaly škody: svalené
stromy, zpřetrhané elektrické vedení, srolované střechy,
shozené tašky… Odhaduji, že v okruhu 15 km bylo zlomených, vyvrácených či poškozených stromů přes tisíc.
Listnaté stromy, pokud nebyly uvnitř odumřelé, obstály
díky vegetačnímu klidu. Do olistěných korun by se vzdušný proud jinak opíral…
Foukalo pak i v dalších dnech až do konce týdne.
Čtvrtý týden v úterý (23. 1.) přišla zima. Trvala pět dní.
Během dvou dnů napadlo čtvrt metru sněhu, další
tři mrazivé (–12 °C bude zřejmě rekordní min imu m této
zimy ) skýtaly příležitost vyjet na lyžích a kochat se zasněženou krajinou (26. 1.: „Na svatého Polykarpa plná
sněhu každá škarpa.“). Kdo ji nevyužil, asi bude muset
počkat do příští zimy. Ještě v neděli prudký vítr od jihozápadu přinesl oblevu, déšť se sněhem a v pondělí ráno
problémy na silnicích. Sníh ro zbředl a ubýval. Předposlední ráno bylo opět rizikové – v noci vše mokré
zmrzlo, takže i silnice a chodníky. Poslední leden byl
pěkný den, vzduch čerstvý, sluníčko hřálo a země se zase
klubala z potrhané peřiny.
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pokojovou teplotu. Považte, že třeba Angličané jsou
zvyklí na 16 °C!
Jaké palivo doporučit? Rozhodně přírodní. Umělé
hmoty sice také hoří, ovšem za uvolňování jedů, kterých
se pak okolní organismy hned tak nezbaví. Nebuďte
bezohlední! Velkou zátěží pro blízké okolí je i spalování
uhlí. To se tím navíc stoprocentně promění v nežádoucí
oxid uhličitý. V kvalitě paliva a efektivitě kotlů jsou
samozřejmě velké rozdíly. I jiné látky jsou zdrojem emisí,
relativně „čistý“ je plyn, je to ovšem tzv. neobnovitelný
zdroj, a k to mu dovážený z mocensky ambiciózního
Ruska. Výhodu obnovitelnosti i snadné dostupnosti má
dřevo a zejména biomasa. Tou se topí asi ve čtvrtině
rakouských domácností. A pak je tu ještě geotermální
energie, tedy podzemní teplo, jež sice obnovitelné není,
ale jeho rezervoár je obrovský. Využívají jej zejména
na Islandě, kde se přímo nabízí. V našich končinách je
třeba se k němu pracně a nákladně provrtat, ale taková
investice se jistě rychle vrátí. Dle nedávných zpráv
se k takovému kroku odhodlalo město Lito měřice.
Blahopřejeme k prozíravému rozhodnutí.
Marek Čermák

Vítání ptačího zpěvu 2007
Jak jste si určitě všimli, letošní paní Zima nám téměř
nedala najevo svou vládu a spousta ptactva si proto svojí
pravidelnou dovolenou v teplých krajích odpustila. Přesto
jsou však druhy, které i přes mírné počasí odlétly a nyní
se navracejí zpátky domů.
Pojďte je tedy společně s námi přivítat a případně
se o nich dozvědět něco zajímavého. Vítání ptačího zpěvu
(International Dawn Chorus Day) se pořádá pravidelně
každý rok po celém světě. Akce se můžete zúčastnit:
ü 28. 4. 2007 v Toužíně u Dačic nebo
ü 29. 4. 2007 v Telči.
Sraz v Toužíně bude v 7:00 h u loděnice. Sraz v Telči
bude v 7:00 h u splavu Parního ml ýna. Půjdeme podél
Telčského potoka. Provázet nás bude Petr Křížek.
Nezapomeňte si s sebou dalekohled, bystrý zrak, dobrý
zvuk a příjemnou náladu. Pořádá ZO ČSOP Vysočina.
Případné informace: Hana Uhlíková tel. 776 363 491,
hana.u@seznam.cz.

Námět I: teplo
Máme zimu a k ní patří kouř z komínů. Není tepla bez
ohně. A hořením se uvolňuje do atmosféry oxid uhličitý.
Aby bylo jasno: CO2 je pouze jeden ze skupiny tzv. skleníkových plynů, jejichž vlivem se sluneční teplo drží
v atmosféře. Jejich přiro zené množství způsobuje, že
na Zemi je asi o 30 °C vyšší teplota než bez nich. Lidská
činnost k němu ovšem přispívá nebezpečně významně.
I tak je ovšem třeba nejméně po dobu šesti měsíců v roce
topit, pokud neobýváme tzv. pasivní dům, vynalezený
před několika málo lety v Německu. Ten je konstruován
a izolován tak dokonale, že jeho obyvatelé jsou si sami
topnými tělesy. My, kteří obýváme standardní domy,
bychom měli jednak uvažovat nad minimalizací jejich
tepelných ztrát, a jednak se pozvolna adaptovat na nižší

Komponenty a pojezdy na vestavěné skříně
vyrábí a dodává

G A T O , s . r. o .
(kontaktní osoba pí. Poupětová)
Profily dodáváme celé i nařezané na míru
pro interiérové firmy a truhláře.
Rozvoz po celé ČR.
Hledáme obchodní zástupce.
Adresa: Vidovice 2
mobil: 777 202 183, E-mail: v idovice@gato.cz
www.gato.cz
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Dubnová pozvánka do knihovny
WELLNESS – zdravě žít

v

Göthova 71 Dačice, tel.: 384 420 559

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, tel.: 728 260 078
Léčba dětské obezity, kurzy k udržení
váhových úbytků, cvičení, relaxace

MASÁŽE – Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové,
LYMFODRENÁŽE – léčba celulitidy, otoků,
poradenství, tel: 728 850 432

Březen a duben v dětském oddělení knihovny
v

Řada návštěvníků knihovny si určitě ve vstupní
chodbě všimla prací dětí ze Základní školy praktické
a speciální v Neulingerově ulici, při nichž žáci
prezentovali svou nejoblíbenější knížku formou
barevného plakátu s obrázky. Některé jsou opravdu
povedené a hezké. Výstava je doplněna i dalšími
výrobky dětí z této školy. Na chodbě k dětskému
oddělení jsou k vidění obrázky, které čtenáři malovali na téma kreseb Josefa Lady. Ani by člověk
nevěřil, kolik Josefů Ladů chodí kolem nás.

v

Během celého Března – měsíce Internetu – prokazovaly děti své znalosti o této celosvětové počítačové pavučině v soutěži v kn ihovně.

v

V dubnu bude v dětském oddělení k dispozici soutěž
ve znalostech příběhů Harryho Pottera. Víte např. Co
je to bezoár? Kámen ze žaludku prasete nebo kámen
ze žaludku kozy nebo kámen ze žaludku jednorožce?
Správnou odpověď najdou všichni v dětském oddělení knihovny v dubnu.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Zprávičky z dětského domova v Jemnici
V našem dětském do mově nyní vrcholí každodenní
přípravy na „Nejmilejší koncert“. V letošním roce probíhá
regionální kolo v Telči. Paní učitelka Mgr. Jana Průšová
s hudební skupinou „Orffíci“ připravila nové hudební
číslo, plné temperamentu a ohnivých rytmů. Mladé dámy
mají nové krásné šaty a nebudou chybět i elegantní
mladíci. Ale víc Vám neprozradíme. Přijeďte se na nás
i další děti z dětských domovů podívat 3. dubna 2007
do Telče.

„Z hor“ – fotografie Jiřího Kasala z Alp
Od 1. dubna bude v Městském muzeu a galerii
v Dačicích probíhat na výstavní chodbě v I. patře výstava,
na které bude dačický advokát Jiří Kasal představovat
fotografie ze svých cest do hor. Od severních vápencových Alp přes hlavní hřeben Vysokých Taur po Dolomity.
Fotografie zachycují hory ve všech ročních obdobích,
od ledového krunýře zimy po zelené horské louky
v prostřed léta, záběry z horských stezek i prostředí horolezeckých stěn, z údolí i nadoblačných výšek. Fotografie
byly pořízeny v letech 2004 až 2006.
Mgr. Marie Kučerová

Pozvánka na přednášku o japonské poezii druhu
HAIKU. Městská knihovna v Dačicích a Knihkupectví Hanky Marečkové si Vás dovolují srdečně
pozvat na PŘEDNÁŠKU O JAPONSKÉ POEZII
druhu HAIKU s četbou ukázek v podání děvčat z divadelního Studia Tyláček. Výklad o této básnické formě a možnostech jejího překládání podá
PhDr. Karel Vala. Sejdeme se v městské knihovně
ve středu 11. 4. 2007 v 18:00 h. Vstupné dobrovolné.

Den Země
Mateřská škola Za Lávkami 273/III, Dačice a Občanské sdružení „LÁ VKY“ pořádají v sobotu 21. 4. 2007
od 14:00 h do 17:00 h zábavné odpoledne u příležitosti
oslav Dne Země.
V areálu zahrady Mateřské školy 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

A U T O ŠK O L A N O S E K
učebna – ul. Krajíř ova 15 (areál podnikatels kého centra)
www.autoskolanosek.cz – testy k procvičení
Telefon: 567 223 888, 384 420 311,
m obil: 603 236 669
Zahájení kurzu pondělí 23. 4. v 16:00 h
Infor mace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
Individuální kurzy zahajujeme průběžně, sobotní výuka,
zdarma učebnice, CD

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 3/2007

Dačickému sboru dobrovolných hasičů
je 125 let – 1. díl
Sbor dobrovolných hasičů v Dačicích byl založen v roce 1882.
Je to nejstarší spolek ve městě,
který funguje bez přerušení
činnosti až do současné doby.
Hasičský sbor má proto ty nejpádnější argumenty, aby 125 let
trvání sboru náležitě oslavil
a připomněl. Již jeden a čtvrt
století se stará o své spoluobčany, pomáhá jim v boji nejen proti ohni, ale i vodě a jiným
pohromám. Výstava v muzeu byla první částí oslav
výročí. Další akce jsou plánovány na červen a zároveň
hasiči připravují vydání pamětního almanachu k tomuto
výročí.

Oheň měl v ždy pro člověka nesmírný význam. Ale
v okamžiku, kdy nad ním člověk ztrat il kontrolu, kdy
se měnil v požár, stal se nebezpečným nepřítelem.
V průběhu času se proti němu začali lidé vybavovat
hasebním nářadím, začaly se vydávat jednoduché směrnice, jak se chovat v případě požáru, jak mu předcházet –
např. nechodit s otevřeným ohněm do komor, stodol, mít
neustále připravené vědro s vodou, stavět zděné komíny,
nevypalovat lesy. Na věžích ve městech hlídali hlásní
a ponocní, kteří byli placeni městskou správou a včas měli
hlásit požár. Také v Dačicích platila celá řada nařízení
a v průběhu staletí se zdokonalovala. Zchátralé šindelové
a doškové krytiny střech a především špatné komíny bývaly hlavní příčinou výskytu požárů. Zvláště dřevěné
domky nebylo možné uchránit. Již hrabě Václav Vojtěch
z Vrbna podal v roce 1716 návrh na zřízení požárního
úřadu, který se skládal ze šesti měšťanů. Ti měli za povinnost každých šest týdnů navštěvovat domy a dohlížet
na opravy komínů. Později bylo nařízení, aby před
každý m domem byly udržovány větší nádoby s vodou
a bylo zakázáno používat v noční době venku i ve chlévech louče. Nejvíce však patrně zamezilo požárů m nařízení, které přikazovalo postavit nové komíny z cihel.
Po roce 1721 byl stanoven v Dačicích i pořádek, který byl
nařízen při vypuknutí požáru: „Jestliže vypukne požár, má
se každý měšťan zvednouti k hašení, v dobrém pořádku
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se mají řezníci a obuvníci dostavit s požárními žebříky,
soukeníci s požárními sekyrami, mlynáři, tesaři, truhláři
a bednáři se svými sekerami, kožešníci, tkalci, krejčí a pekaři mají donést potřebné nádoby na vodu. Kromě toho
bylo usneseno obstarat na náklady obce šest lejt na vodu,
každou s osmi vědry. A ti měšťané, kteří měli dobré spřežení, měli se o ně rozdělit, aby v případě nutnosti mohli
ihned zapřáhnout a převážet vodu. K lepší činnosti jim
bylo přislíbeno spropitné…“
Přes všechna opatření v Dačicích hořelo velice často
a postupně se měnila podoba města a jednotlivých domů,
požáry se nevyhýbaly ani radnici, novému zámku a celé
řadě domů na Dolním a Horním náměstí, v Antonínské
ulici. Snad největší požár propukl v Dačicích 9. května
roku 1690, kdy mu padlo za oběť na 80 domů. V 19. století potom nejvíce hořelo v roce 1864, kdy shořelo
na Dolním (Palackého) náměstí 31 domů a v Antonínské
ulici 33. O rok později, v roce 1865 vyhořelo na Horním
(Havlíčkově) náměstí 10 do mů. Ještě v roce 1876 shořelo
na Dolním náměstí 19 domů. To byl poslední velký požár
před založením sboru dobrovolných hasičů ve městě v roce 1882. Pro srovnání, vůbec první český dobrovolný sbor
u nás vznikl v roce 1864 ve městě Velvary.
Pokračování příště
Mgr. Marie Kučerová
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Kurz pro dospělé na ZUŠ v Dačicích

Vilém Göth ve vzpomínkách – III. díl

ZUŠ Dačice zahajuje ve výtvarném oboru 5. dubna
2007 tříměsíční kurz keramiky pro dospělé. Informace
na telefonu: 384 423 076, 723 128 902, přihlášky v kanceláři školy.

Soutěž dechových, tanečních a jazzových orchestrů
ZUŠ v Třeboni.
V pátek 9. března odcestoval do Třeboně na krajské
kolo soutěže dechových, tanečních a jazzových orchestrů
Městský dechový orchestr s dirigenty ředitelem ZUŠ
Milanem Kubkem a Stanislavem Kamínkem, Taneční
orchestr pod vedením Josefa Mochara a Jazzový orchestr
Sebranka s panem učitelem Jiřím Novákem z Dačic.
Celkem soutěžilo jedenáct orchestrů v devíti kategoriích.
Všechny tři orchestry z dačické ZUŠ získaly 1. místa a do
ústředního kola, které se uskuteční 30. dubna a 8. června
2007 v Litvínově, postoupil MDO a Jazzový orchestr
Sebranka.
Všem účastníkům soutěže k dosaženým výsledkům
blahopřejeme! Vedoucím souborů a orchestrů patří poděkování za přípravu žáků a postupujícím přejeme hodně
zdaru v závěrečném ústředním kole.

Ukryt pod uhlím na železničním vagónu, překročil Vilém
13. června 1939 se skupinou
přátel hranice do Polska.
V přípravách k odchodu z vlasti
mu byl nápomocen i jeho otec.
Kryl jeho nepřítomnost jak
se dalo – například falešným
potvrzením o práci atd. Na podzim 1942 ho však zatklo gestapo. Znali mnohé podrobnosti,
a to, že pan Adolf Göth ušel
tvrdším následkům byla hlavně zásluha odvážného zásahu
některých členů protektorátní policie, s nimiž kdysi
sloužil v československé armádě. I tak, po 18 měsících,
se v roce 1944 vrát il z Pankráce, Grossterlitzu,
Esterwegenu, Berlína a jiných internačních míst s podlomeným zdravím. Vážil pouhých 41 kilogramů a těžce
se zotavoval. Zemřel 21. června 1977 v Jihlavě, necelý
rok po své manželce Hedvice.
Vraťme se ale k našim hrdinům, cestujícím do Polska.
Polské vojenské orgány neprojevily zprvu o československé letce a letecké specialisty žádný zájem, a proto
zástupci československé emigrace ve Francii a Anglii
zahájili jednání s polskými úřady o možnostech odjezdu
čs. letců na západ. V pozůstalosti Viléma Götha je originál polského víza vystaveného 15. července 1939 v Krakově, s razítkem Calais 31. červenec 1939.
Využil transportu československých letců z polské
Gdyně a se švédskou lodí „Castelholm“ připlouvá
do Francie. To ovšem bylo podmíněno vstupem do cizinecké legie na dobu pěti let, ovšem v případě napadení
Francie měli být přeřazeni k francouzskému letectvu.
Závazek podepisuje 7. října 1939.
Ovšem pod vlivem válečných událostí se už o tři dny
později přesunul na letiště Chartres, kde absolvoval
výcvik pro stíhací piloty. Pro rychlý spád událostí na frontě již nebyl nadporučík V. Göth (povýšen k 1. květnu
1940) zařazen k žádné z polních bojových letek, ale
se svými druhy se stal obráncem chartresského úseku.
Z pobytu ve Francii jsou zachovány pouze skupinové
fotografie z kasáren s datem leden 1940 a jeden jeho
snímek v letecké výstroji u letounu Morane – 230.
Po zhroucení a kapitulaci Francie, a po dramatickém
naloďování dosáhl V. Göth spolu s dalšími našimi letci
21. června 1940 břehů Anglie. Přes Cholmondeley Park,
kde se v provizorním stanovém táboře organizovala
československá vojenská jednotka, se nadporučík Vilém
Göth dostává do britského královského letectva – RAF.
Přestože první československá letecká jednotka
v rámci RAF – 310. čs. stíhací peruť, formálně vznikla
10. července 1940, kdy byl vydán rozkaz k jejímu
zformování, v čs. pramenech je datum jejího vzniku udáván až na 12. července, kdy základní kádr přijel na její
první základnu v Duxfordu. Vilém Göth je zařazen jako
stíhací pilot 310. perutě u letky B, jako její velitel.

Evžen Mašát, ZUŠ Dačice

Vlastimil Kolo mazník, letecké mu zeum

Úspěchy dačických hudebníků
Soutěž komorních souborů na ZUŠ v Dačicích
Ve dnech 1. a 2. března se opět po třech letech sjeli
do Dačic mladí muzikanti z celého Jihočeského kraje
na krajské ko lo soutěže ZUŠ ve hře ko morních souborů
s převahou dechových nástrojů. Celkem přijelo šesti
autobusy z Vimperka, Č. Budějovic, Č. Kru mlova, Písku,
Tábora, Strakonic, J. Hradce a Třeboně 71 souborů čítajících na 240 hudebníků se svými učiteli.
Po slavnostních fanfárách dačických trubačů soutěž
zahájil ředitel školy Milan Kubek, který sdělil organizační
informace a pan starosta Rudolf Hájek popřál soutěžícím
hodně úspěchů a všem příjemný čas strávený v Dačicích.
Ve čtvrtek soutěžili od 9–17 hod pouze hráči na dřevěné
dechové nástroje a v pátek se k nim připojili hráči na
žesťové nástroje. Soutěž skončila v 16 hod vyhlášením
výsledků.
Naši školu reprezentovaly dva flétnové soubory
ze třídy pana učitele Richarda Šedy a dva žesťové soubory
ze třídy pana učitele Stanislava Kamínka. Trio zobcových
fléten ve složení Jitka Koudelková, Dagmar Břečková
a Klára Běhanová obdrželo 2. místo a trio ve složení Julie
Kučerová (zob. fl.), Kateřina Rébová (zob. fl.) a Kateřina
Hejlová (klavír) bylo oceněno 1. místem. Žesťový soubor
mladších žáků ve složení Vojtěch Havlík, Aleš Morávek
(trubky), Dalibor Jelínek, Ondřej Vaněk (pozouny)
a Jakub Zeman (tuba) získal 2. místo a žesťový soubor
starších žáků ve složení Petr Vohoska, Filip Weidenthaler
(trubky), Pavel Koudelka (tenor), Zbyněk Krchňavý
(pozoun) a Jakub Zeman (tuba) si „vyhrál“ 1. místo
s postupem do ústředního kola, které se koná 13. dubna
2007 ve Vysokém Mýtě.
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Dačice před 500 lety
Dříve než se podíváme do Dačic před půl tisíciletím,
musíme se ponořit ještě trochu hlouběji do minulosti.
Základy nerovnoměrného vývoje tří sousedních měst
(Slavonice, Dačice, Telč) spočívaly totiž už v době, kdy
všechna náležela k rozsáhlému správnímu celku pánů
z Hradce ve 2. pol. 14. a první polovině 15. století.
Ani to však ještě není úplný počátek. Ten musíme
hledat v souvislosti s osidlováním zalesněné vrchoviny,
s postupnou kolonizací původně zeměpanského hvozdu.
Všechna tři příští města ležela na významných křižovatkách dálkových cest. Nejrychlejším vývojem procházely Slavonice, které se také nejdříve staly součástí
dominia pánů z Hradce. Opevnění Slavonic bylo doplněno
důmyslným systémem vodních ploch, jezera a příkopů.
Stejný způsob byl o něco později uplatněn při opevnění
Telče, kde byl přiveden v rámci mo žností k dokonalosti.
Vzn ikla tam výjimečná městská vodní pevnost, kde
město jako ostrov obepínaly rybníky spojené jen krátkým
příkopem.
Dačice mohly mít v časovém sledu prakticky stejnou
startovací čáru s Telčí, pánové z Hradce je bezpochyby
také za město považovali. Nepřekonatelnou překážkou
ke stavbě opevnění byla však konfigurace terénu. Slavonice i Telč leží v pramenné oblasti, kde toky potoků ještě
nevytvářejí významnější převýšení terénu, tam bylo tedy
mo žné vybudovat opevněné město chráněné ze všech
stran i vodou.
V Dačicích Dyje takový postup znemožnila. Původní
ves u kostela sv. Vavřince ležela na návrší. I když
se centrum přeneslo níže k řece a k brodu přes ní, opevnění by bývalo mělo smysl právě jen v tomto směru. Vzhledem k terénnímu převýšení na západě tam bylo vyloučeno
zabezpečit jak pevnou, tak vodní ochranu města. Proto
Dačice zůstaly ještě dlouhá desetiletí současně městem
i městečkem, jehož náměstí uzavírala pouze vrata a závory ve zdech výpadních ulic.
V této podobě získal v r. 1459 Dačice rod Krajířů
z Krajku. Začala se připravovat nová epocha, která
i navzdory daným méně příznivý m okolnostem a bez
opevnění dokázala pro měnit Dačice ve skutečné město.
Jak k tomu došlo? Způsobem málo obvyklým, podnikavostí a odvahou. Krajířové vsadili vše na jednu kartu.
Místo neplodných snah o získání nemožného se otevřeli
světu způsobem života, který odpovídal existenci města.
Nejenom zvýšení ekonomické akt ivity (na konci prvního
období proměny Dačic je symbolicky jako první potvrzen
cech řezníků), ale také urbanistická expanze jsou zřetelným znakem nové epochy. Kromě úpravy tvrze na severu
náměstí, která se stala prvním opravdovým sídlem
vrchnosti a správy panství to bylo rozsáhlé území na levé
straně cesty k Telči, zahrnující pozemky nejen naproti
tvrzi, ale ještě i mnohem dále.
V této souvislosti je nutné připomenout výše zmíněnou odvahu dačické vrchnosti. Město se otevřelo
poměrně významnému počtu členů Jednoty bratrské
(Dačice byly druhým – po Třebíči – největším střediskem
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těchto křesťanů na jihozápadní Moravě). Nehledě
na osobní sympatie museli si být Krajířové vědomi rizika
spojeného s přijetím skupiny lidí, kteří postrádali právní ochranu. Přesto jim darovali domy i pozemky, aby tam
bez omezení dávek a roboty, provozovali řemesla
a obchod. Před touto velkorysou akcí, která městu
nakonec přinesla velký užitek, byl však právě před
500 lety, r. 1507, dán pozemek na vybudování tehdy nového hřbitova (starý byl u kostela sv. Vavřince). Na novém hřbitově byli pochováváni nejen členové Jednoty
bratrské z Dačic a okolí, ale i mnozí příslušníci evangelické nižší šlechty v kraji. Dačice poznenáhlu získávaly
svou centrální pozici v přilehlém regionu, tak potřebnou
pro specifické postavení města.
doc. PhDr. Eva Melmuková

RAIF F EISEN STAVEBNÍ SPOŘITE LN A a. s.
Nádražní 97/II., 377 01 Jindřichův Hradec
(naproti České spořitelně,vedle Pekárny Velíšek)

1.
2.

Úvěry na bydlení a rekonstrukce
Stavební spoření
Tel.: 721 620 178,
721 105 967 – KAIFEROVÁ

Duben v DDM
Ø Dům dětí a mládeže v Dačicích zve děti ve čtvrtek
5. 4. od 9:00 h (velikonoční prázdniny) na malování
vajíček a výrobu velikonočních dekorací do DDM
Za Lávkami. Mohou si vyrobit například mozaiku
z vaječných skořápek, nabatikovat vajíčka, nabarvit
v cibulových slupkách, namalovat kutálením v barvě,
vyrobit korálkové drátkování atd. Vyfouklá nebo vařená vajíčka sebou!
Ø Na pátek 27. 4. zveme děti i jejich rodiče na akci
ke Dni Země, pořádaný ve spolupráci s Jockey Clubem v Malém Pěčíně. Připraven bude bohatý sportovní a kulturní program, občerstvení, projížďky na koních.
Ø V DDM jsou připraveny přihlášky na letní tábory
2007:
9. 7. – 13. 7.
16. 7. – 20. 7.
22. 7. – 4. 8.

I. běh příměstského tábora DDM
pro děti od 1. do 4. tříd
II. běh příměstského tábora, také
pro děti od 1. do 4. tříd
tábor pro děti od 3. do 9. tříd
na turistické základně v Dolním
Radíkově.

Zájemci obdrží veškeré informace na tel. 384 422 453.
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Filmová přehlí dka

„Než se bratia stratia“
Více než 14 let po rozdělení Československa začínají
média reflektovat skutečnost, že české děti nerozu mí
leckdy frekventovaným slovenským slovům. K lingvistické symbióze už totiž nepřispívají pondělky, věnované
slovenským televizn ím inscenacím, fotbalové zápasy
komentované Karolem Po lákem či do povinné četby
zařazená Sládkovičova Marína. V současná době ke zmírnění jazykového valu (nechce se mi napsat bariéry)
přispívají na kulturním poli především naturalizovaní
Slováci Meky Žbirka, Rišo Müller a importovaní No
Name. A to je nejen z hlediska jazyka zoufale málo.
Dačický filmový klub v roce 2006 uskutečnil min iprofily Juraje Jakubiska a Ela Havetty. Nyní využívá toho,
že Slovenský filmový ústav a Slovenská televízia ke konci
minulého roku přispěly do distribuce tituly, které
neodmyslitelně patří do kulturní klenotnice, a věnuje dubnové soboty našim východním sousedům. Ve čtyřech
monotematických blocích se vedle reprezentativních filmů
mohou diváci seznámit či připomenout si pověstné
představení Lasici a Satinského Soirée z roku 1968,
absurdní frašku Človečina Radošínského naivného divadla, nebo koncertní záznam Pavola Hammela v „nejsilnější“ sestavě.
Základem přehlídky však zůstává slovenská hraná
filmová tvorba 80. let, která byla pro mladého českého
diváka prozatím nedostupná. Vedle známých jmen
režisérů jako Dušan Trančík, Štefan Uher a Dušan Hanák
se v tomto období zapsali do povědomí také Stanislav
Párnický a Miloslav Luther. Není třeba připomínat,
že federáln í kinematografie skýtala obživu pro početnou
českou enklávu, proto se na některém z uvedených
snímků scénáristicky podíleli Jiří Křižan a Vladimír
Körner, na hereckých postech například Iva Janžurová,
Veronika Jeníková, Jiří Bartoška či Ondřej Vetchý.
Více informací potencionálním divákům nabídne
server www.krasohled.cz, který zásluhou Ing. Kamila
Mrkvičky znovu nabízí aktuální informace týkající
se filmového klubu. Není také od věci zmínit se o výši
vstupného, poněvadž na oba tematické filmy stačí jedna
vstupenka.
Program:
Sobota 7. 4., téma: KLID ZB RANÍ
Ø 17:00 h – Južná pošta (1987); režie: Stanislav
Párnický, hrají: J. Bartoška, P. Zeman, M. Vášáryová
ad. Svérázný kolorit viděný dětskýma očima v poválečných časech na slovenském jihu.
Ø 19:00 h – Chodník cez Dunaj (1989); režie: Miloslav
Luther, hrají: R. Luknár, O. Vetchý, Vl. Hajdu ad.
Útěk dvojice mladíků před tíživými okolnostmi
zůstává existenčním mementem.
Sobota 14. 4., téma: TELEVIZNÍ KLASIKA
Ø 17:00 h – Soirée (1968); režie Peter Mikulík,
účinkují: Milan Lasica, Julius Satinský. Člověk už
vymyslel umělý chrup i umělou hmotu, ale na umělý
smích je krátký.
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19:00 h – Človečina (1973); režie: Stanislav Štepka,
hrají: Stanislav Štepka, Milan Markovič ad. Příběh
o tom, jak se zvlčilá rodina pokouší všemi mo žnými
i nemožnými prostředky zbavit babičky.

Sobota 21. 4., téma: VĚRNÍ A NEVĚRNÍ
Ø 17:00 h – Ja milujem, ty miluješ (1980); režie:
Dušan Hanák, hrají: R. Klosowski, I. Jan žurová,
M. Ježková ad. Peripetie svébytných hrdinů v neutěšeném prostředí při hledání „pevného bodu“.
Ø 19:00 h – Iná láska (1985); režie: Dušan Trančík,
hrají: M. Kramár, G. Cserhalmi, Z. Adamovská ad.
Příběh mladého medika přicházejícího do horské
vesnice po tom, co byl potrestán za interrupční
zákrok.
Sobota 28. 4. Téma: OPUS Y Z TERCHOVEJ
Ø 17:00 h – Pásla kone na betóne (1982); režie: Štefan
Uher, hrají: M. Zimková, V. Jeníková, P. Staník ad.
Životní omyl svobodné matky opakující se později
v osudu její dcery.
Ø 19:00 h – Pavol Hammel v Aréne (2006) Pri
poslednom litre v ína každý z nás si zavzpomína…

Úspěchy SŠTO Dačice na přehlídce
AR JUNIOR 2007
Ve dnech 14. a 15. února 2007 se šest žákyň druhých
a třetích ročníků oboru Aranžér poprvé zúčastnilo
soutěžní přehlídky ARANŽÉR JUNIOR, pořádané
v moravské metropoli na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti
Brno. O mimořádné
prestiži krajské přehlídky mladých aranžérů bezesporu svědčí
to, že do soutěže bylo
přihlášeno 326 výtvarných prací v 15 soutěžních kategoriích. Talentované žákyně naší
školy
se přehlídky
zúčastnily v kategoriích
Floristika
(květinová
dekorace stolu), Tvorba
kašírovaného modelu, Návrh plakátu, Počítačová grafika
a Kresba zátiší. V silné konkurenci studentů grafických
oborů z renomovaných výtvarných škol se naše děvčata
rozhodně neztratila a umístila se vesměs v první třetině
soutěžního pořadí.
Mimořádného úspěchu dosáhla Michaela Havlíková,
jejíž kreslené zátiší s hadicemi vysavačů bylo vyhodnoceno jako celkově 5. nejlepší.
Soutěž probíhala v inspirativním prostředí a přátelské
atmosféře, a tak už teď lze říci, že se ani příští ročník přehlídky neobejde bez naší účasti. Poděkování za v zornou
reprezentaci školy si zaslouží M. Antoňů, A. Čepáková,
M. Havlíková, M. Janková, V. Růžičková a P. Stojanová.
Milada Kadlecová, mistrová odborného výcviku
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat panu Kučerovi za zakoupení
dřevěného altánu.
7. března ho přivezli
a na školní zahradě
smontovali zaměstnanci jeho firmy.
Jakmile se více
oteplí, bude přístřešek fungovat jako součást učebny v přírodě zřízené
na naší škole už minulý rok. Věříme, že bude řadu let
dobře sloužit našim žáků m. Ještě jednou za sponzorský
dar děkujeme.
Mgr. Bohumil Havlík

Úspěch mladých fotbalistů

AKTUÁLNÍ INFORM ACE

strana 13

dohrávka se uskutečnila v pátek 2. března. Zvítězili hráči
sekundy, druhá byla 7. A a třetí místo obsadila 7. B.
O týden později sehráli své zápasy starší žáci. První
místo obsadili hráči kvarty, druhá byla tercie a třetí místo
obsadila 9. A. Vítězná družstva obdržela věcné odměny
a diplom. Hráčům přejeme i do dalších let hráčské nadšení
a sportovní úspěchy.
Mgr. Marie Urbánková

Volejbalový turnaj smíšených dvojic
V týdnu od 12. do 17. března probíhal v tělocvičnách
školy již osmý ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic studentů gymnázia. Turnaj organizovali pan učitel
Chalupa a paní učitelka Veverková, kteří se i sami
do volejbalového klání zapojili a ve velké konkurenci
přihlášených hráčů obsadili opravdu pěkné 5. místo.
Nejlepší volejbalovou dvojicí, která bez zaváhání vyhrála
celý turnaj, byla Kristýna Kulová (oktáva) s Jakubem
Habrem (septima), na druhém místě se umístili Marek
Hanák s Jitkou Ferdanovou, na třetím Radek Janda
s Janou Besedovou a na čtvrtém Víťa Hanzlík s Petrou
Brunnerovou. Všem hráčům na předních místech gratulujeme a ostatním děkujeme za zapojení se do sportovního dění na gymnáziu.
Mgr. Naďa Koprová, Gy mnázium Dačice

Florbalový turnaj primy, sekundy
a odpovídajících ročníků základní školy

1. března se žáci šestých a sedmých tříd zúčastnili
regionálního turnaje v halovém fotbalu, který se konal
v Dačicích. Chlapci poměrně snadno porazili všechny své
soupeře a tím si zajistili postup do okresního kola. To
se konalo o týden později v Jindřichově Hradci. Žáci
ve složení Josef Chvátal, Dominik Bro ž, Martin Samek,
Ondřej Záblacký, Michal Klivan a brankář Jiří Novák jeli
na tento turnaj odhodláni vybojovat co nejlepší výsledek.
Čekala na ně čtyři stejně vyrovnaná družstva. Kluci
se ovšem nezalekli a sen se stal skutečností. Tři družstva
porazili a se čtvrtým remizovali. Tím si zajistili prvenství
a postup do krajského kola.
K tomuto úspěchu chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Do krajského
kola přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Alena Benešová

Po dva týdny žila naše škola florbalem
ZŠ Boženy Němcové v Dačicích uspořádala florbalový turnaj pro své žáky a studenty nižšího gymnázia.
Turnaj byl rozdělen do dvou skupin. Mladší žáci se utkali 28. února odpoledne v tělocvičně základní školy,

Na přelomu února a března – ve středu 28. 2.
a v pátek 2. 3. sehráli žáci naší primy a sekundy se svými
vrstevníky ze základní školy zápasy florbalového turnaje.
Každé družstvo odehrálo celkem 5 zápasů v systému
každý s každým. Po urputných bojích se celkovým
vítězem stalo družstvo sekundy, které čtyřikrát zvítězilo
a jednou prohrálo. O jejich vítězství rozhodlo celkové
skóre. Ve dnech 7. a 9. března pokračoval odpolední
florbalový turnaj, tentokrát pro žáky tercie, kvarty a odpovídajících ročníků základní školy. Hrálo se opět
systémem každý s každý m, celkem se tak sehrálo patnáct
zápasů. Naši žáci obsadili jak první – kvarta, tak druhé
místo – tercie. Vítězům b lahopřejeme, všem zúčastněným
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děkujeme za sportovní přístup k zápasům, za bezchybnou
organizaci děkujeme tělocvikářům a zároveň věříme, že
v příštím školním roce se podaří na tuto akci navázat, aby
mohl být uspořádán druhý ročník školního turnaje.
Mgr. Naďa Koprová, Gy mnázium Dačice

Halový fotbal základní školy a nižšího
gymnázia – okrskové kolo
Dne 1. března 2007
se v tělocvičně
SŠTO Dačice hrály zápasy skupiny D
v halovém fotbale.
Zúčastnily se čtyři
školy: Gy mnáziu m
Dačice, ZŠ Ko menského, ZŠ B. Němcové a ZŠ Slavonice. Hrálo se systémem každý s každý m. Žáci našeho nižšího gymnázia
obsadili po urputných bojích 3. místo. Konečné pořadí:
1. místo ZŠ B. Němcové, 2. místo ZŠ Komenského
a na čtvrtém místě skončili žáci ze Slavonic. Vítězné
družstvo postupuje do okresního finále, které se koná
příští týden v Jindřichově Hradci.

Co je nového na ZŠ Komenského
• V pátek 16. března proběhla soutěž Matematický
klokan. Ve všech kategoriích řešili soutěžící 24
soutěžních úloh, poté žáci I. stupně shlédli film
Garfield II. Ani žáci II. stupně nepřijdou zkrátka...
• 12. března 2007 vystoupila v MěKS v Dačicích hudební skupina z Jindřichova Hradce Jen Tak Tak.
Seznámila žáky se svými poznatky a zážitky, které
získala na své cestě po Mexiku, zajímavé vyprávění
doplnila o písničky.
• Tradiční ly žařský kurz se uskutečnil v Sed midolí
na chatě MD ve Špindlerově Mlýně. I. běh nakládal
výzbroj a výstroj v 6:30 h v sobotu 10. 3. 2007,
II. běh o týden později. Výcvik probíhal podle
připraveného plánu. Byl rozdělen na sjezdový,
běžecký a snowboardový. Přáli jsme všem účastníkům hodně sněhu a málo zlomenin!
• Ve středu 7. března js me odeslali přihlášky na střední
školy, v letošním školním roce ukončí povinnou
školní docházku 53 žáků 9. ročníku, z nich 41 (77%)
podalo přihlášku na studijní obor s maturitou, 12
na učební obor.
• 28. února 2007 se konala v Jindřichově Hradci
Oly mpiáda z českého jazyka. V I. kategorii obsadila
krásné čtvrté místo naše žákyně Renata Kučerová
(9. A). Gratulujeme!
• Stříbrnou medaili ve skoku dalekém (423 cm)
na krajském přeboru mladšího žactva v Nové
Včelnici získal Martin Mařík (6. A). V běhu na 50 m
doběhl 4. Blahopřejeme!
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• Naše škola se stále mění, v průběhu jarních prázdnin
jsme nelenošili – podívejte se na nově zrekonstruovanou šatnu před tělocvičnou na našich internetových stránkách www.zskomenskeho.d1net.cz.
• 16. února proběhlo školní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda.
• Ve čtvrtek 15. 2. jsme vyslali své dva zástupce
na olympiádu z Aj v J. Hradci. Martina Terberová
z IX. B obsadila ve své kategorii pěkné páté místo
a Jirka Hump lík ze VII. A se umístil na sedmém
místě v kategorii. Díky za reprezentaci školy.
• A co nás ještě čeká?
• Tradiční Velikonoční dílna proběhne 28. 3. od 14:00
do 16:00 h ve školní jídelně v ul. Komenského,
2. 4. od 13:30 do 16:30 h v ul. Bratrská. Srdečně
zveme naše žáky s jejich rodinnými příslušníky.
• Na čtvrtek 29. března pro nás MěKS zajistilo
komponovaný pořad o vzniku a zvycích velikonočních svátků od pohanských dob až dodnes –
Velikonoce aneb Jaro vítej, kterého se zúčastní žáci
I. stupně.
• Velikonoční prázdniny připadnou letos na čtvrtek
5. dubna a pátek 6. dubna.
• V pátek 20. dubna zrealizujeme celoškolní projekt
Den Země.
• 25. a 26. 4. se budeme testovat. Přihlásili js me žáky
5. ročníku do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií 2007. Test matematických
dovedností, dovedností v českém jazyce a obecných
dovednostech připravil Cermat Praha. Uv idíme, jak
obstojíme.
Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele školy

Obrázkové okénko
Letos si jarní víla skutečně pospíšila. Snad je to i tím,
že ze zimn ího spánku byla stále vytrhována dechem tepla,
a proto ani tvrdě nespala. Jak to asi dělá, že se pod jejíma
rukama začíná tráva zelenat, květy se mile usmívají
a nastavují své okvětní lístky slunečním paprskům? To ví
jen ona a žáci 7. ročníku, kteří jí vdechli život.
Mgr. Ro mana Čurdová, ZŠ Ko menského
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Firm a f–plan, spol. s r. o.
ze Slavonic přijme ihned
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prostředí. Domácí sice nastoupili v nejsilnější sestavě, ale
když se některým hráčům nedařilo, tak i přes maximální
snahu týmu to na lepší výsledek než na remízu nestačilo.
Zdeněk Havlík

projektanta pozemních staveb
Práce na PC, zajímavé platové podmínky,
možnost ubytování. Kontakt pan Ing. Kopr,
tel.: 603 814 665, 384 493 323
e-mail: f–plan@dac.cz

Atleti vstupují do nové sezóny
V Nové Včelnici zahájili novou atletickou sezónu
mladší žáci na krajském halovém přeboru. Ze čtyřčlenné
výpravy se prosadil na stupně vítězů Martin Mařík.
Ve skoku do dálky vybojoval výkonem 423 cm stříbrnou
medaili. Ve finále běhu na 50 m mu patřila nepopulární
„bramborová“ medaile. Pavel Dedič, Andrea Distelová
a Kristýna Černochová se mezi nejlepší neprobojovali.
Kinderiáda
Dačičtí atlet i byli požádáni agenturou AMI Co mmunications o uspořádání krajského kola Kinderiády. Tato
soutěž má již osmiletou tradici. Pořádající agentura
ji připravuje ve spolupráci s výrobcem čokolády Kinder,
firmou Ferrero. Účastní se jí žáci 2. až 5. ročníků
základních škol. Již krajská kola mají vysokou
organizační úroveň. Soutěž moderuje pražský herec Filip
Jančík, na průběh soutěže dohlíží zástupce Českého
atletického svazu. Do celostátního finále postoupí tři
nejlepší školy. Závod proběhne na dačickém stadionu
ve středu 2. května a již dva měsíce před touto soutěží
potvrdilo svou účast 28 škol.
Termínová listina atletických závodů v Dačicích:
•
2. 5. – Kinderiáda (školní závody)
•
6. 5. – 1. kolo KPD mladšího žactva (oddíly)
•
10. 5. – O štít města Dačic (školní závody)
•
30. 5. – O malý štít města Dačic (školn í závody)
•
25. 9. – Podzimní pětiboj (školní závody)
PaedDr. Vítězslav Jindra
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Florbal v Dačicích
Soutěže florbalistů jsou před vyvrcholením a do konce
soutěže zbývá několik zápasů. Mužstvo starších žáků
se pohybuje okolo středu tabulky.
Lépe si vede družstvo juniorů i když v minulém kole
si junioři připsali „pouze“ 3 body ze dvou zápasů. Zápas
s FBC Čtyrák České Budějovice, i přes slabší výkon
v úvodu, dokázali otočit a vyhrát 10:2. Na posílený dorost
Jihlavy však už nestačili a „facka“ v podobě výsledku
1:10 je, doufejme, poučením do dalších bojů. Přesto
družstvo juniorů drží v tabulce pěkné druhé místo,
což znamená postupovou příčku pro druhou nejvyšší
soutěž v republice – II. liga juniorů. Postup by byl velkým
úspěchem tohoto začínajícího sportu v Dačicích.
O potvrzení druhé příčky budou junioři bojovat 18. 3.
v Jihlavě.
TJ Centropen Dačice momentálně nutně hledá
do svých řad mladé, ale i starší zájemce o tento stále více
populární sport a proto vypisuje pro zájemce náborovou
akci:
•
•
•
•

Máš zájem o nejdynamičtěji se rozvíjející sport
FLORBA L?
Chtěl by ses stát členem přátelského kolektivu
a získat spoustu nových kamarádů?
Bydlíš v Dačicích či jeho okolí?
Narodil ses před rokem 1995?

Potom neváhej a…
•
•
•

přijď na jaký koliv trénink (ro zpisy: pátek Městská
hala v 16:00 h, sobota hala SŠTO v 7:00 h),
zkontaktuj kohokoliv z vedení TJ
ozvi se prostřednictvím našeho diskuzního fóra
na www.florbalcentropen.estranky.cz
Jiří Černý, TJ Centropen Dačice

Stolní tenis
Mistrovská soutěž OPII ve stolním tenise pokračovala
dalšími zápasy ve skupině o 1. – 8. místo. Zástupce
dačického regionu družstvo ST–KD Dačice si nevedl
špatně a potvrdil, že patří k předním celků m soutěže.

Českomoravská myslivecká jednota okresní
myslivecký s polek v J. Hradci
střelecká sekce Dačice a Město Dačice

ST – KD Dačice – Sokol Suchdol n/L. „B“ – 12:6
(bodovali: Štěpánek A., Havlík Z., Mareš M. a Jahoda M.
st. po 3 bodech). Proti vyrovnanému družstvu Suchdola
n/L. se domácí vypnuli k pěknému výkonu a když bodovali všichni hráči, výhra byla zaslouženou odměnou.

III. ročník
Střelecké soutěže družstev
v brokovém víceboji

ST – KD Dačice – Jiskra Chlum u Tř. „B“ – 9:9
(bodovali: Havlík Z. 4, Mareš M. 2, Štěpánek A., Havlík
V. po 1 a čtyřhra). Soupeř z Chlumu u Třeboně přijel do
Dačic s odhodláním vyhrát a vrátit porážku z domácího

Střelnice Dačice – Zahrádecký les
sobota 5. k větna 2007 od 8:00 h

pořádají

pod záštitou starosty města Dačice

MěKS

MMa G

KINO
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7., 8. 4. v 19:30 h
MALÁ MISS SUNSHINE
Film USA s titulky, vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

13., 14., 15. 4. v 19:30 h
SO ´LO KAPR
Film VB/USA s titulky, vstupné 65 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

20. 4. v 17:00 a v 19:30 h
21. 4. v 17:00 h
SPLÁCHNUTEJ
Pohádka VB/USA s českým dabin gem
Vstupné děti 30 Kč, dospělí 55 Kč

27., 28., 29. 4. v 19:30 h
PRAVIDLA LŽI
Český film, vstupné 55 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

Jarní výstava
1. – 22. 4. 2007
Ukázka tradičních lidových výrobků,
jarní a velikonoční výzdoby.
Otevřeno denně kromě 2. a 16. 4.,
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h

Muze jní čtvrtek
12. 4. 2007 v 18:00 h
Doc. Eva Me lmuková:
Posle dní vze pě tí krajířovských Dačic
III. část z cyklu „Cesta Dačicemi 16. stol.“
Sál m uzea I. patro

„Z hor“
Fotografie Jiřího Kasala z Alp
Výstavní chodba muzea
1. 4. – 31. 5. 2007
Denně kromě pondělí
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h

13. 4. v 18:00 h
„Módní přehlídka opě t jinak“
Jaroslava Tobolková
vstupné 50 Kč, hlavní sál MěKS

15. 4. v 17:00 h
Jarní konce rt sborů ZUŠ Dačice
křest prvního CD sboru Kvítek
vstupné 50/25 Kč, hlavní sál MěKS
možnost využití předprodeje vstupenek

16. 4 v 19:30 h
PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU
divadelní komedie F. R. Čecha
předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč
hlavní sál MěKS

29. 4. v 16:00 h
TŘI ČARO DĚJNICE
pohádkový muzikál pro děti
vstupné 50 Kč, hlavní sál MěKS

