MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 02/2008

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 7. zasedání ve středu 12. března 2008
v 18:00 h v sále MěKS

RADA MĚSTA
na své 30. schůzi konané 9. 1. 2008 mimo jiné :
• schválila prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č. 5
o velikosti 1+1 v domě č. 161/IV na dobu určitou od
1. 2. 2008 do 31. 1. 2012 s možností prodloužení
• schválila uzavření smlouvy se společností Internationale T ransport Service, spol. s r. o., se sídlem v Brně,
na pronájem nebytových prostor v OC Antonínská
15/II v Dačicích
• schválila ponechání finančních prostředků získaných
z prodeje vyřazených motorových vozidel v celkové
částce Kč 258.780,-- v rozpočtu příspěvkové organizace Nemocnice Dačice s tím, že tyto prostředky
budou použity na nákup víceúčelového malotraktoru
s příslušenstvím, který bude využíván pro údržbu
areálu nemocnice
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice na vybudování kanalizace v Tyršově
ulici za cenu Kč 374.509,-- včetně DPH
na své 31. schůzi konané 23. 1. 2008 mimo jiné:
• schválila prodloužení smlouvy o pronájmu bytu
zvláštního určení o velikosti 1+kk v domě č. 163/IV
na dobu určitou od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2009
• schválila přechod nájmu k bytu č. 30 v domě č. 175/I
v Bratrské ulici z původního nájemníka uvedeného
v usnesení na jeho syna od 1. 2. 2008
• vzala na vědomí přehled o sobotní návštěvnosti a počtu výpůjček v městské knihovně
• schválila s platností od 1. 4. 2008 nový ceník za hlášení v městském rozhlase
• schválila zvýšení příspěvku na provoz ZŠ v ul. B.
Němcové na odpisy budovy ve výši Kč 32.000,-• schválila rozpočtové opatření č. 24/2007 v těchto objemech: příjmy 5.785,27 tis. Kč, výdaje 525,60 tis.
Kč, přebytek rozpočtu 6.310,87 tis. Kč
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2008 v těchto objemech: příjmy 44.443,85 tis. Kč, výdaje 44.189,00
tis. Kč, přebytek rozpočtu 254,85 tis. Kč
• schválila zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku města k 31. 12. 2007
• schválila uzavření smluv o dílo s T echnickými službami Dačice s. r. o. na opravy chodníků v Borku a V.
Pěčíně
• schválila uzavření smlouvy na pronájem tržiště v
Kancnýřově sadu pro konání trhů s osobou uvedenou
v usnesení

Zdarma do kaž dé rodiny
Únor 2008
• schválila použití financí za pronájem nemocnice za
rok 2008 ve výši Kč 2.727.762,--, a to na pokračování
výměny oken v lůžkové části budovy a na instalaci
termostatických ventilů. Částka 700 tis. Kč je navržena zastupitelstvu k odsouhlasení na započtení k úhradě nového stravovacího provozu.
na své 32. schůzi konané 6. 2. mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2008 v těchto objemech: příjmy 78,93 tis. Kč, výdaje 539,13 tis. Kč,
schodek rozpočtu 460,20 tis. Kč
• schválila zvýšení příspěvku na provoz ZŠ v Komenského ulici ve výši Kč 7.000,--. Prostředky jsou určeny na částečnou úhradu dopravy žáků na republikové
semifinále ve florbalu.
• schválila harmonogram investičních akcí pro r. 2008
• projednala přehled o připravovaných a podaných žádostech o dotace

Výroční zpráva
dle zákona č. 106/1999 Sb.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků
předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti
v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:
a) V roce 2007 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 4 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona.
Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí. T oto
odvolání bylo nadřízeným orgánem zamítnuto.
c) Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly
žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení.
d) Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e) Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.
Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník úřadu.
Ing. Karel Macků
V T OMTO ČÍSLE SE DOČTET E:
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Téma k zamyšlení
Vážení čtenáři, většina z nás se na začátku nového
roku rozhodne pro nějaké to předsevzetí, které by mohlo
zlepšit náš život. A tak se chceme zbavit nadbytečných
vánočních kilogramů v posilovnách, sportem nebo změnou jídelníčku. Jindy se rozhodneme, že nebudeme tolik
ponocovat, že budeme více času trávit s rodinou… Sice
už nejsme v prvním měsíci roku, ale proč se také nerozhodnout zlepšit ovzduší v mezilidských vztazích, v našich zaměstnáních a našich rodinách. Co by k tomu mohlo pomoci?
Naše vztahy asi nejvíce ovlivňuje naše vzájemná
komunikace. A právě toto naše vzájemné sdílení nás
může sbližovat nebo vzdalovat. Proto se musíme učit
hledat správný čas, kdy mluvit a kdy mlčet, protože naše
slovo může nejenom povzbudit, ale druhého i zranit.
Dalším důležitým prostředkem pro naše rozhovory je
schopnost naslouchat. Jinými slovy zajímat se o to, co
nám druhý říká. Často při rozhovoru přemýšlíme o mnoha jiných věcech a nesoustředíme se na druhého. Z těchto
momentů pak vznikají nedorozumění.
Nelehkou situací v našich vztazích je kritika. T ady je
dobré se učit přemýšlet o tom, co nám druzí říkají,
protože většinou nám nechtějí ublížit, ale pomoci vidět
danou věc ještě z jiného úhlu. Z toho vyplývá, že je
dobré se během kritiky učit mlčet a hned se nebránit protiútokem.
Když se ocitneme v pozici toho, který má druhého
napomenout, pak bychom neměli zapomenout, že pravdu
nemáme právo říkat netaktně a bez lásky ve výbuchu
našich emocí, ale spíše citlivě a s vědomím toho, že
nemusíme mít poslední slovo.
Jistě mi dáte za pravdu, že to vše je opravdu těžký
úkol, a proto se často stává, že to nezvládáme. A tak
musí nastoupit další prostředek, který obnovuje schopnost začít spolu znovu, a to je odpuštění. To znamená
pustit od sebe dané nedorozumění, nenechat ho v sobě
zatvrdnout, aby se mi denně připomínalo. Zkusit objevit
v tom druhém i dobré vlastnosti. A pokud jsem si
uvědomil, že z větší části nesu vinu já sám, pak nastal
čas, abych se přišel omluvit, což mne bude stát mnoho
sil, ale daný vztah to může uzdravit.
To, co pomáhá k růstu dobré atmosféry, je radost.
Chápu, že každý den nemusíme jásat, ale když přicházíme den co den domů nebo do práce naštvaní, pak se
nám budou všichni raději vyhýbat a příliš s námi nemluvit. Po několika týdnech takového chování bude
všechno kolem nás chřadnout a umírat.
Jsem si vědom, že cestu, kterou jsem vytyčil, se
nelze naučit ze dne na den, ale už rozhodnutí zkusit po ní
vyjít je velmi cenné navzdory nezdarům, které na ní prožijeme. A ovocem této pouti bude, že druhým je s námi
dobře.
br. František Z. Horák, O. Carm., Kostelní Vydří
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Zapisování dětí
do cestovních dokladů rodičů
S platností od 1. března 2008 budou moci být děti do
10 let věku znovu zapisovány do cestovních dokladů
rodičů. Zapisovat děti je možno do již vydaných dokladů
stejně jako do pasu, o nějž je nově žádáno. Při podání
žádosti je třeba předložit doklad totožnosti rodiče, rodný
list dítěte, cestovní pas, do něhož má být zápis proveden.
Při zápisu do již vydaného pasu bude vybrán správní
poplatek ve výši 50 Kč.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Město Dačice
vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 2/08 na obsazení volného místa

vedoucí bytového odboru
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 14. 3. 2008
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá jednací
jazyk
• práce na PC
Výhoda: praxe ve veřejné správě případně bytovém
hospodářství
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním
odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: výkon státní správy na úseku bytového
hospodářství
Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dači ce si vyhraz uje právo rozhodnout,
že se žádným z e zájemců nebude uzavřena
pracovní smlouva.

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 02/2008. 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. Uzávěrka p říštího čísl a bulletinu: 15. března 2008.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

02/2008

Vítání občánků
První vítání občánků v letošním roce se uskutečnilo
26. ledna. Starosta pan Rudolf Hájek přivítal v obřadní
síni Městského úřadu v Dačicích za spoluúčinkování dětí
z MŠ Sokolská tyto nové občánky: Matěje Korce, Emu
Koukalovou, Lukáše Henzla, Lenku Čásovou, Matěje
Prokůpka a Annu Chňoupkovou.
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Kniha úmrtí obsahuje v roce 2007 celkem 216 zápisů, z tohoto počtu bylo 111 mužů a 105 žen. 56 zápisů
se týká občanů našeho města, z nichž je 30 mužů a 26
žen.
V knize manželství je zapsáno celkem 75 sňatků, což
je o 5 méně než v roce loňském. Z celkového počtu byl
v 52 případech alespoň jeden ze snoubenců občanem
našeho města. 32 obřady se uskutečnily v obřadní síni
městského úřadu, 22 páry si řekly své „ano“ v církevních
objektech, 16 párů si za své svatební místo zvolilo státní
zámek, 4 páry nastoupily společnou cestu životem v zámeckém parku a 1 pár v zahradě u domu. Poprvé vstoupilo do manželství 66 ženichů, 9 jich mělo se sňatkem
opakovanou zkušenost, u nevěst opakovaný sňatek proběhl v 10 případech a 65 nevěst si obléklo svatební šat
poprvé.
Nejmladšímu ženichovi bylo 20 let, nejmladší nevěsta byla 17-ti letá. Nejstarší muž, který se v Dačicích
oženil, oslavil 50. narozeniny a nejstarší nevěstě bylo
také 50 let. Ve 14 párech byla starší nevěsta, v 54 ženich
a 7x se brali stejně staří snoubenci. O 8 let byla v jenom
případě starší nevěsta, největší věkový rozdíl mezi
starším ženichem a mladší nevěstou představoval 14 let.
Nejčastějším věkem, v němž muži vstupovali do manželství, bylo 29 let, a to v 11 případech, nejvíce nevěst se
vdávalo ve věku 25 let, a to také 11x. Průměrný věk ženichů dosáhl 29,9 roku, u nevěst pak 26,8, (v roce 2006
bylo 32,5 a 28 let a v roce 2005 32 a 29,5 roku).
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

CZECH POINT v Dačicích

Rok 2007 na matrice
V dačické porodnici se již 3. rokem nerodí, nicméně
v roce 2007 se v Dačicích narodila doma jedna holčička.
Narozením v porodnicích pak přibylo do Dačic celkem
65 dětí, což je o 13 méně než v roce 2006. Z tohoto
počtu je 37 chlapců a 28 děvčat. Maminky rodily v porodnicích Jindřichův Hradec, Jihlava, Třebíč, ale i Vyškov, České Budějovice, Znojmo, Praha 2, Praha 4, Praha
5, jedno dítě se narodilo v USA.
Nejoblíbenějšími jmény, kterými rodiče pojmenovali
své syny jsou Matěj (4x), o 2. místo se dělí Jan, Adam,
Jakub (všichni 3x), na místě 3. je Michal a Jiří (2x).
Chlapci narození v roce 2007 mají dále jména Daniel,
Dominik, Samuel David, Marek, Jaroslav, Jindřich,
Radim, Vlastimil, T adeáš, Lukáš, Tomáš, Petr, Matthias,
Aleš, Karel, Šimon, Vojtěch a David.
U dívčích jmen není vyslovená vítězka, ale dvakrát
se vyskytují jména T ereza, Natálie, Lenka a Sofie. Dačická děvčátka jsou také oslovována jmény Dorota, Adéla, Eliška, Kateřina, Denisa, Emma Nicol, Vanesa, Anna,
Anna Marie, Nella i Nela, Karolína, Sabina, Klára, Leona, Kristýna, Simona, Gabriela, Petra a Ema.

Ve druhém lednovém týdnu zahájil provoz na matrice v Dačicích
projekt Czech POINT tedy Český
Podací Ověřovací Informační Národní T erminál, jehož prostřednictvím si mohou občané
požádat o výpis z obchodního a živnostenského rejstříku,
výpis z katastru nemovitostí a výpis z rejstříku trestů.
Do 15.2. využilo tuto službu již 64 žadatelů, přičemž
nejfrekventovanější je žádost o výpis z rejstříku trestů.
Ověřené výpisy jsou vydávány na počkání, žadatel uhradí poplatek ve výši Kč 50 za stránku.
Eva Pokorná, matrikářka

Zpívali jste s Kvítkem?
Chtěli bychom touto cestou požádat všechny zpěvačky a zpěváky,
kteří zpívali v dačickém dětském
sboru alespoň jeden školní rok, aby
se nám ozvali na e-mailovou adresu
sboru kvitek-dacice @centrum.cz
a sdělili nám svůj telefon nebo jiný
kontakt. Součástí slavnostního koncertu k výročí dese tiletí sboru Kvítek bude i koncert bývalých členů.
Neváhejte, ozvěte se nám.
Vítězslav Hergesel, sbormistr
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Činnost odboru vnitřních věcí MěÚ
Dačice na úseku zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, za rok 2007
V loňském roce se odbor vnitřních věcí MěÚ Dačice
zabýval na úseku přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, celkem 206 došlými přestupky, což představovalo o 39 přestupků více než v roce 2006, kdy jich
bylo 167.
Odbor vnitřních věcí projednal a pravomocně ukončil 67 přestupků. Z tohoto počtu byl 1 přestupek na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (umožnění neoprávněného požívání omamných
a psychotropních látek osobě mladší 18 let), 4 přestupky
proti pořádku v územní samosprávě (porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí - porušení pravidel chovu psů) a 15 přestupků proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, odkládání odpadů
a odpadků mimo vyhrazená místa, vzbuzení veřejného
pohoršení, znečištění veřejného prostranství). Jako nový
a ojedinělý přestupek projednal odbor vnitřních věcí přestupek křivého vysvětlení podle § 47a zákona o přestupcích.
Z 67 přestupků bylo dále projednáno 20 přestupků
proti občanskému soužití (vyhrožování újmou na zdraví,
drobné ublížení na zdraví, nedbalostní ublížení na zdraví, schválnosti, jiná hrubá jednání) a 26 přestupků proti
majetku (krádeže, podvody, poškození věci, neoprávněné přisvojení cizí věci nálezem). Další přestupky byly
odloženy podle příslušných ustanovení zákona o přestupcích, nebo postoupeny jiným správním orgánům.
Z minulého do nového roku bylo k vyřešení převedeno
16 přestupků.
Přestupky byly řešeny jednak při ústním projednání
(12 případů), v příkazním řízení (39 případů) a dále
v blokovém řízení (16 případů). K zastavení přestupkového řízení došlo v roce 2007 v sedmi případech.
Odboru vnitřních věcí oznamují přestupky nejčastěji
orgány činné v trestním řízení (policie, soudy, státní
zastupitelství), obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí
(komise k projednávání přestupků), jiné správní orgány
a fyzické nebo právnické osoby. Přestupky se našemu
odboru oznamují a zasílají v podobě přestupkových spisů obsahujících úřední záznamy a protokoly, které mají
důkazní a objasňovací charakter pro pozdější dokazování
u správního orgánu.
Od Policie ČR v Dačicích došlo našemu odboru celkem 95 přestupků. Dále od Policie ČR ve Slavonicích
došlo 48 přestupků. Zbytek tvořila oznámení od obecních úřadů, se kterými má Město Dačice uzavřenu tzv.
veřejnoprávní smlouvu na úseku přenesené působnosti
podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Město Dačice
má uzavřených celkem 18 veřejnoprávních smluv s obcemi ležícími ve správním obvodu Dačic (Báňovice,
Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, apod.). Obcí Studená
bylo postoupeno celkem 20 přestupkových spisů. Od
obce Cizkrajov obdržel zdejší úřad celkem 10 přestupkových spisů a od obce Český Rudolec obdržel též 10
přestupkových spisů. Tři přestupkové spisy došly od
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Okresního soudu v Jindřichově Hradci, 8 spisových dokumentací od Okresního ředitelství Policie ČR Jindřichův Hradec, 5 přestupků od občanů a 19 přestupků od
jiných správních orgánů (městských, obecních úřadů,
komisí k projednávání přestupků, atd.)
S ohledem na vývoj v loňském roce lze i letos očekávat, že dojde k nárůstu v počtu oznámených přestupků.
Čím je tento nárůst způsoben, zůstává předmětem diskusí a dohadů. V oblasti trestního práva se hovoří o prevenci kriminality a vynakládají se prostředky k omezování kriminality jako takové. U přestupků jako u méně
závažných skutků s malým stupněm společenské nebezpečnosti je i prevence menší. Přestupků se dopouštíme mnohdy i nevědomě a nemáme ani tušení, že naše
jednání zákon popisuje jako přestupek, když jsme v dané
chvíli překročili rámec třeba pouhé nevhodnosti chování,
za které však musíme nést odpovědnost a strpět i postih.
Proto je třeba být bdělý, neboť, jak známo, neznalost
zákona neomlouvá.
Bohumír Böhm, DiS.,
pracovník odboru vnitřních věcí

Nové možnosti spolupráce městského
úřadu se SOU zas v Dačicích
Dne 1. února na SOU
zemědělském a služeb v
Dačicích proběhla akce
uskutečněná ve spolupráci
s MěÚ Dačice, jmenovitě
s odborem dopravy a pracovníky výše uvedeného
učiliště. Jednalo se o krátké
vystoupení pracovníka odboru dopravy spojené s besedou při plánovaném školení řidičů z řad zaměstnanců
učiliště.
Přednáška, kterou provedl Ing. Zdislav Páral, byla
zaměřena na přestupky v dopravě řešené podle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. v návaznosti na náš
region. V rámci zaměstnání proběhla i plodná diskuse ze
strany pracovníků učiliště s častými dotazy z vlastních
zážitků na silnici. Akce přispěla k větší informovanosti
řidičů a k prevenci bezpečného pohybu na pozemních
komunikacích.
V dalším období se podobná přednáška uskuteční i v
rámci výcviku nových řidičů na učilišti.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., J indřichův Hradec
(vedle Pekárny Velíšek, naproti Čes ké sp ořitelně - Dům Oděvy )

tel. kancelář: 721

620 178 – Kaiferová

1/ ÚVĚR Y NA B YDLENÍ

- garance 3,5% úroku ze stav. ú věru do zaplacení
- nejnižší úroko vá sazba na trhu
2/ STAVEB NÍ SPOŘENÍ
3/ PEN ZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
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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.).
Lhůta pro podávání ž ádostí o úvě r:
do 30. dubna 2008 do 16:30 h

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu včetně komínů

02

03

04

05

06

07

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
Přístavba, přestavba, nástavba,
event. vestavba, kterou vznikne
nová bytová jednotka

Libor Kořínek, správa majetku

Splatnost místních poplatků
ü
ü

horní hranice
úvěru v Kč

01

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.

úrok

účel

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).

max. lhůta
splatnosti

kód

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 úvě r z
Fondu roz voje bydlení Města Dačice - 2008“.
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6

3%

120
tis. na
1 dům

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.
Místní poplatky je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Dačicích, popř. po předchozí dohodě se
správcem poplatku (( 384 401 219) bezhotovostním
převodem z účtu poplatníka na účet města Dačice.
Martina Havlíková, Dis, finanční odbor

6

3%

150
tis. na
1 byt

Úprava ceny
za hlášení městským rozhlasem

3

3%

60 tis.
na
1 byt

5

3%

80 tis.
na
1 byt

3

3%

60 tis.
na
1 byt

6

3%

7

3%

120
tis. na
1 byt
200
tis. na
1 byt

Rada města na své 31. schůzi konané dne 23. 1. 2008
schválila nový ceník, který s platností od 1. 4. 2008
upravuje cenu za hlášení městským rozhlasem:
120 Kč jedno odvysílání hlášení městského rozhlasu
v Dačicích
155 Kč jedno 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.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Infocentrum Dačice nabízí základní služby:
-

kopírování, kroužková vazba
veřejný internet, odesílání faxu
předprodej vstupenek na vybrané akce M ěKS

Kontakt: 384 401 265, info@daci ce.cz, www.dacice.cz
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Harmonogram mobilního svozu odpadů
v Dačicích vč. místních částí - jaro 2008
Červený Vrch
14:00 - 16:00 h
Antonínská
14:00 - 16:00 h
Berky z Dubé
14:00 - 16:00 h
Jemnická
14:00 - 16:00 h
Bílkov
14:00 - 16:00 h
Toužín
14:00 - 15:00 h
Na Nivách
15:00 - 16:00 h
29. 3. Bratrská
14:00 - 16:00 h
Dlouhá
14:00 - 16:00 h
Mládežnická
14:00 - 16:00 h
Vápovská
14:00 - 16:00 h
Hradišťko
14:00 - 15:00 h
Chlumec
15:00 - 16:00 h
Malý Pěčín
14:00 - 15:00 h
Velký Pěčín
15:00 - 16:00 h
5. 4.
Havlíčkovo nám.
14:00 - 16:00 h
Na Vyhlídce
14:00 - 16:00 h
Dolní Němčice
14:00 - 16:00 h
Lipolec
14:00 - 16:00 h
Hostkovice
14:00 - 15:00 h
Prostřední Vydří
15:00 - 16:00 h
Borek
14:00 - 15:00 h
Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede ve výše uvedených dnech mobilní svoz velkoobjemového odpadu
a bioodpadu. V místních částech pak bude doplněn
o svoz nebezpečného odpadu. Sběrné vozy a kontejnery
budou přistaveny na místě bývalých stanovišť kontejnerů. Při předávání odpadů se řiďte prosím pokyny pracovníků svozové firmy .A.S.A. Dačice s.r.o.
Věra Smetanová, správa majetku

15. 3.

Profesní průkazy řidičů se změnami
od dubna 2008
Veřejnost se dozvídá ze sdělovacích prostředků informace o tom, že někteří řidiči budou muset absolvovat
více než 100 hodinové školení, které by snad s ohledem
na počet hodin přišlo doslova na desítky tisíc korun.
Vzhledem k častým dotazům na toto téma, se chci v
tomto příspěvku věnovat hlavním a zásadním změnám,
které jsou obsaženy v novele zákona č. 247/2000 Sb.
Od dubna tohoto roku se dočkáme změny, která postihne velkou skupinu řidičů. Je to ta skupina, o které
většinou mluvíme jako o profesionálních řidičích. Hlavní
změna se týká povinnosti, která stanovuje a určuje, jaká
skupina řidičů bude muset ke stávajícímu řidičskému
průkazu vlastnit tzv. profesní průkaz. T edy průkaz, který
osvědčuje, že řidič absolvoval další výuku a složil ze
znalostí zkoušku. Současná praxe, která je platná do
31. 3. 2008 ukládá tuto povinnost řidičům těch nákladních vozidel, jejichž nejvyšší povolená (dříve celková)
hmotnost přesahuje 7,5 t, dále řidičům autobusů, řidičům
taxi služby a řidičům, jejichž vozidla jsou vybavena
modrými majáky.
Podle nové úpravy tak povinnost vlastnit profesní
průkaz přichází na řidiče, kteří k řízení určitého vozidla
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musí být především držitelé skupiny C, tedy jinak řečeno
typických nákladních automobilů, kde nejvyšší povolená
hmotnost převyšuje 3,5 t. T ato povinnost ještě dopadá na
řidiče autobusů.
Nechci zacházet do přílišných detailů, aby se tak
nevytratilo to zásadní. Důležité je vědět, že pokud někdo
vlastní nákladní automobil, nebo si jej zapůjčí, aniž by
vykonával podnikatelskou činnost, či takovým vozidlem
pouze převáží např. materiál, který (jako zaměstnanec –
např. řemeslník nebo živnostník) bude dále potom využívat, tak žádný takový řidič (bez ohledu na hmotnost
vozidla, nákladu nebo ujeté vzdálenosti) nemusí profesní
průkaz vlastnit a plně mu bude postačovat řidičské
oprávnění sk. C. Dále s ohledem na to jak uvádím výše,
odpadá povinnost vlastnit profesní průkaz pro řidiče
všech vozidel s modrými majáky. Jedná se především
o řidiče z řad hasičů, a to jak profesionálních tak i dobrovolných. Stejná zásada dále platí pro řidiče traktorů
a jejich přípojných vozidel, přitom není rozhodující
hmotnost či rychlost traktoru nebo soupravy.
Stávající řidiči, kteří vlastní platný profesní průkaz si
tento po 1. 4. 2008 musí vyměnit za nový, budou jedenkrát za rok absolvovat 7 hodinové školení a 1x za 5 let
budou přezkoušeni zkušebním komisařem Městského
úřadu. Novela zákona dále uvádí povinnost absolvovat
tzv. vstupní školení s rozsahem 140 h, a to však pro
řidiče, kteří profesní průkaz nikdy nevlastnili. V současné době bohužel není vydán prováděcí předpis, který je
k aplikaci zákona nutný a celá odborná i laická veřejnost
zůstává tak na pochybnostech v těch částech zákona, kde
je přímo odkaz na prováděcí předpis. Předpokládám, že
v příštím čísle už bude předpis jasný a budeme se mu
věnovat.
Další změnou zákona je odečet 3 bodů v systému bodového hodnocení, a to absolvováním školení bezpečné
jízdy. T oto přichází v úvahu pro všechny řidiče, avšak až
od 1. 9. 2008. V některém příštím čísle se tím budu
určitě zabývat. Za další náměty všem děkuji.
Mgr. Jaromír Nosek,
e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

Doplnění z odboru dopravy
MěÚ Dačice:
Uvedenou problematiku, jak je výše popsáno, řeší
nově zákon č. 374/2007 Sb. ze dne 6. prosince 2007.
Upoz ornění pro současné držitele profesních osvě dčení: Dle přechodných ustanovení tohoto zákona
jsou řidiči povinni podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu
profesní způsobilosti do 6 měsíců od nabytí účinnosti
tohoto z ákona. Více se tomuto tématu budeme věnovat
v příštím čísle, po upřesnění prováděcích vyhlášek.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

Uzávěrka příštího čísla Město Dačice informuje:
15. březen 2008
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Sdružení Meta, o.s. informuje
T ak jako každým rokem, tak i letos se stal začátek
nového roku bilancováním a hodnocením všem aktivit,
které nové Sdružení Meta uskutečnilo v předchozím období. První rok 2007 společné činnosti jednotlivých zařízení ukázal, že sloučení protidrogových služeb v regionu J. Hradec se povedlo. Všechny služby (primární
prevence, kontaktní centrum a terénní program) úspěšně
prošly certifikací a jsou v novém sdružení stabilizovány.
Daří se nám udržet zájem škol o programy primární
prevence v oblasti závislostí a sociálně patologického
chování u dětí a mládeže. Preventivní programy jsou
flexibilní a pružně reagují na potřeby jednotlivých škol.
O rozšířená témata a akce pro veřejnost zájem stoupá.
Zvyšuje se zájem o internetové stránky našeho sdružení,
www.osmeta.cz.
Zaznamenáváme nárůst všech aktivit prevence, kontaktů a konzultací. Preventivních programů se účastnilo
celkem 28 škol, 136 tříd, 3 752 žáků a studentů, 70
pedagogů a 64 rodičů. Zájem návštěvníků o Dny zdraví
stoupá a tím i povědomí veřejnosti o činnosti a aktivitách
Sdružení Meta. Dnů zdraví se v roce 2007 účastnilo celkem 1448 osob.
Kontaktní centrum a terénní program: během roku 2007 početně převážila klientela, která využívá protidrogové poradenství a probační program. Zaznamenali
jsme největší zájem o poradenství ze strany uživatelů
marihuany a jejich rodičů.
V průběhu roku zaznamenáváme stabilizovaný počet
klientů s pravidelnou sekundární výměnou. Odchodem
do léčby a do nástupu trestu klíčových klientů na Třeboňsku se tamní terén navrátil do počáteční fáze. Zahájili
jsme nové mapování terénu s novou strategií. Na
Dačicku se ke konci roku rozběhl nový způsob práce
mapující i menší města a větší společenské akce s nástupem tří nových pracovníků na terén. Po rozběhu
plánujeme postupně rozšíření tohoto způsobu práce i na
Jindřichohradecko, T řeboňsko a České Velenice.
Bylo uskutečněno 554 kontaktů, vyměněno 15 736
injekčních setů, 203 individuálních poradenství, 37 skupinových poradenství, 45 telefonních intervencí.
Božena Havlová, předsedkyně Sdružení Meta
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Technické služby Dačice s.r.o.
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
vyhlašují záměr podnájmu nebytových prostor

prostory bufetu a terasy
v areálu Koupaliště Dačice, Dlouhá 568/V
za účelem a pouze za účelem provozování
rychlého občerstvení
Doba podnájmu: sezóny roků 2008 až 2010
Předmět podnájmu je členěn takto:
O značení
101d
102d
103d
104d
105d
106d
107d
108d
109d
112d
113d

Účel místnos ti
Chodba
Sklad odpadů
Sklad
Sklad
Úklidová komora
Převl ékárna
Sprcha
WC
Výdejní místnost
Sklad
Sklad
Teras a

Plocha
7,71
m2
1,54
m2
1,20
m2
1,20
m2
0,96
m2
7,16
m2
3,28
m2
1,49
m2
38,70 m2
7,48
m2
4,45
m2
100,00 m2

Nabídky zasílejte v zalepené obálce
zřetelně označené
„Ne otvírat – podnájem bufetu“
na adresu T echnické služby Dačice s.r.o.,
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
termín podání žádosti:
Nejpoz ději do 21. 3. 2008 do 10.00 h
Upřesňující informace:
• Sezónní provoz je pevně spojený s provozem
Koupaliště Dačice. Bufet nelze provozovat v případě
zavřeného koupaliště.
• Budoucí podnájemce je povinen zajistit provoz
bufetu po celou dobu otevření koupaliště.
• Budoucí podnájemce musí být plátcem daně z přidané hodnoty.
• Budoucí podnájemce musí být držitelem oprávnění
k provozování hostinské činnosti.
Kopii oprávnění doloží uchazeč k žádosti.
Nájemné: Nájemné je sezónní. Minimální sezónní
nájemné je stanoveno ve výši 80 000 Kč + DPH.
Nabídka musí obsahovat:
• Jméno, příjmení, adresu, rodné číslo,
(název a sídlo, IČ) a vlastnoruční podpis žadatele.
• Výši nabízeného sezónního nájemného.
• Popis nabízeného sortimentu zboží a služeb.
• Oprávnění k podnikání.
Zájemcům bude umožněna prohlídka nabízených nebytových prostor. Informace podá ředitel společnosti
Mojmír Holec, tel. 777 113 125.
Technické služby Dačice s.r.o. si vyhrazují právo odmítnout
všechny nabídky.
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Výsledek Tříkrálové sbírky na Dačicku

Přednáška MUDr. Svatošové v Dačicích

Tříkrálová sbírka probíhala ve dnech 2. - 13. ledna
2008. V tomto roce Oblastní charita Jihlava hodlá pokračovat ve zkvalitňování služeb poskytovaných klientům
všech svých zařízení. Konkrétní využití není v současné
době známo, leč výtěžek bude rozhodnutím tříkrálové
komise rozdělen na projekty a střediska OCH Jihlava.
Výtěžek ze sbírky přispívá nejenom k rozvoji služeb
poskytovaných klientům, ale ve své konečné fázi přispívá k rozvoji služeb poskytovaných v oblasti působnosti
Oblastní charity Jihlava.
Porovnání Tříkrálových sbírek za rok 2006 - 2008

KDU-ČSL, Lidové sdružení a Spolek Katolického domu
v Dačicích pořádají společně
v pondělí 10. března 2008 v 18 hodin
v dačickém kině přednášku

Dačice

okolí Dačic
(údaje v Kč)

Celkem

2006
2007

50 096,50
41 800,50

133 318,00
147 635,50

183 414,50
189 436,00

2008

49 633,00

149 018,00

198 651,00

Rok

Jménem charity Domovinka upřímně děkujeme
všem koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch pomoci druhým. Děkujeme všem vám, kteří jste
jakoukoliv formou přispěli k uskutečnění Tříkrálové
sbírky a všem občanům, kteří projevili svou podporu
charitě a službě druhým finančním příspěvkem.
Chtěli bychom poděkovat všem podnikatelům a živnostníkům za finanční dar, který podpoří sociální zařízení Domovinka Dačice. I menší podpora a příspěvek pomůže zajistit, provozovat, zlepšovat a rozšiřovat sociální
služby poskytované Domovinkou občanům Dačic a spádové oblasti.
za Domovinku Dačice
Lenka Holcová, vedoucí zařízení

Zprávičky z DPS Dačice
V neděli 3. února se obyvatelky Domu s pečovatelskou službou v Dačicích účastnily v povedených kostýmech druhého dačického masopustu.

MUDr. Marie Svatošové
HOSPICE A UMĚNÍ DO PROVÁZET
Po přednášce odpoví MUDr. Svatošová na dotazy přítomných. Vstupné dobrovolné. MUDr. Marie Svatošová
je lékařkou, zakladatelkou hospicového hnutí u nás i spisovatelkou a publicistkou. Její kniha stejného názvu jako
připravovaná přednáška vyšla již v pěti vydáních. Během
přednášky bude možnost si knihy MUDr. Svatošové
koupit.

Domovinka informuje
v

v

13. 3. 2008 v 18:30 h - přednáška z cyklu Jak porozumět bohoslužbě aneb co se v kostele děje. Zveme
do Domovinky všechny zájemce o katechetické
přednášky, které vede P. František Z. Horák, O.
Carm. z Kostelního Vydří.
10. - 19. 3. 2008 - Perníčkové Velikonoce v Domovince - letošní velikonoční výstava bude netradiční v tom, že jejími výstavními exponáty budou
převážně perníčky od autorek Ivy Dědkové z Budče, Jitky Vavruškové z Dačic a Boženy Novákové
z Ostojkovic. Otevřeno bude pondělí až pátek od
7:30 do 14:00 h. První den výstavy 10. 3. bude
hostem charity paní Dědková, která nám předvede
umění zdobení perníků, které si můžete i zakoupit.
Všichni jste srdečně zváni!

Nabídka Domu dětí a mládeže
v

Ve čtvrtek 20. března od 9:00 hodin (prázdniny)
pořádáme Velikonoční výtvarnou dílnu pro dě ti.
Přijďte si nazdobit vajíčka různými výtvarnými
technikami, vyrobit velikonoční dekorace...

V kanceláři DDM jsou připraveny k vyzvednutí brožury
s nabídkou letních táborů. DDM Dačice pořádá:
1. příměstský tábor pro děti 1. - 4. tříd 30. 6. - 4. 7.
2. příměstský tábor pro děti 1. - 4. tříd
7. 7. - 11. 7.
3. desetidenní pobytový tábor na turistické základně
DDM J. Hradec v D. Radíkově
13. 7. - 22. 7.

Pozvánka na Tyláček
MěKS a DS Tyláček při DS Tyl Dačice
O dva dny později, 5. února, opět přestrojené za
roztomilé žáby, přijaly ještě s dalšími obyvateli města
pozvání na maškarní merendu do Domova důchodců
v Budíškovicích. Masky jim velice slušely a s dobrou
náladou nikdo nešetřil. Děkujeme za pozvání a těšíme se
na další kulturní akce.
Marie Cimbůrková, vedoucí DPS

uvádí

30. 3. ve 14:00 h v malém sále K94
pohádku na motivy známého ruského filmu

MRAZÍK
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ČSOP Dačice zve na zajímavou
přednášku
Ráda bych Vás pozvala na přednášku Prof. Dr. Mariana Kazdy z univerzity v Ulmu na téma Globální ote plování - co nás čeká a nemine?, která bude 10. dubna
2008 v 18:00 hodin v Městském kulturním stře disku.
O příčinách globálních
klimatických změn nejsou
pochybnosti. V současné
době jde zejména o to, jak
zamezit dalšímu nárůstu
exhalátů, zejména kysličníku uhličitého a dalších
plynů jako metan. Přednáška seznámí posluchače s aktuálními prognózami budoucího klimatu a s možnostmi zmírnění klimatických změn.
Z toho dále vycházejí různé rizikové faktory pro lesní
hospodářství, zemědělství, ale i výskyt a přenos nemocí,
stejně jako důsledků sociálních. Zůstává jen otázka, jaké
mohou být strategie jednotlivců a regionu týkající se
možných opatření.
Dále bych Vás chtěla poprosit, pokud někdo víte
o větším množství mravenišť v lesích, dejte nám vědět.
Netýká se to lokality u Kostelního Vydří a na Zavadilce.
Kontakt: Milena Kráľová, ČSOP Dačice, tel. 775 928 581,
e-mail: kralova.da@quick.cz, nebo odbor životního prostředí MěÚ Dačice - Mgr. Aleš Jelínek.
Milena Kráľová, ČSOP Dačice

Magna Cartech v Českých Velenicích je součástí nadnárodního koncernu
Magna International Inc, který je jedním z největších dodavatelů dílů
pro automobilový průmysl celosvětově.
Magna Cartech, dodavatel a výrobce kovových dílů – výlisků a svařenců pro automobilový průmysl,
hledá pracovníky na pozice

seřizovač strojů a zařízení,
nástrojař, obráběč kovů, zámečník a manipulant
POŽADUJEME:
§ SOU strojního zaměření
NABÍZÍME:
§ Perspektivní a dlouhodobou práci v expandujíc í a ekonomicky silné společnosti
§ Velmi dobré mzdové ohodnocení, výkonnostní prémie, 2x ročně bonus, týden dovolené navíc
§ Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
§ Př íspěvky na dojíždění, na ubytování.
Přijďte se k nám podívat!
Telefon 384 753 279, 384 753 235,
e-m ail: ivos.bazal@m agnacartech.com
Magna Cartech, spol. s r. o., Hospodářský park 600, 378 10 České Velenice
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TRW – DAS a.s. podporuje kulturní
život regionu

Společnost T RW – DAS a.s. sídlící na Strojírenské
ulici v Dačicích je předním světovým výrobcem komponentů pro automobilový průmysl. V současné době je
nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu Dačicko.
Společnost zaměstnávala k 31. 1. 2008 již 1069 zaměstnanců, a to převážně v dělnických profesích a do dalšího
období počítá s růstem objemů výroby.
V loňském roce T RW – DAS a.s. nastartovalo úspěšnou spolupráci se Střední školou technickou a obchodní
v Dačicích. V rámci této vzájemné spolupráce byly realizovány rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání
a do budoucna předpokládáme další společné projekty
v této oblasti. V rámci školního roku 2007/2008 také začaly odborné praxe pro studenty oborů Obráběč kovů
a Mechanik seřizovač. Studenti si během placené praxe
v T RW mohli vyzkoušet práci na různých výrobních linkách. Kromě odměny dostávají studenti i možnost pracovat trvale v naší společnosti.
V rámci grantového programu, který společnost T RW
– DAS a.s. každoročně vypisuje, přispívá na vzdělávání
a kulturu obyvatel regionu, podporu účelného trávení volného času dětí a mládeže, sportovní aktivity a integraci
handicapovaných skupin obyvatel. Tento grantový program je vypisován pro právnické osoby působící v regionu, které musí zároveň ještě splňovat podmínku, že se
jedná o nestátní neziskovou organizaci, či orgány místní
správy a jejich příspěvkové organizace. Uzávěrka přihlášek do grantového programu byla pro letošní rok stanovena na 31. 3. 2008.
V letošním roce mimo jiné sponzorujeme také konce rt dě tských pě ve ckých sborů organizovaný dě tským
sborem Kvítek, který se bude konat u příležitosti oslav
10. výročí sboru v měsíci kvě tnu.
Společnost T RW – DAS a.s. věří, že všechny výše
uvedené aktivity přispějí k dalšímu rozvoji regionu, k
šíření jejího dobrého jména a zejména ke zkvalitnění
života občanů.

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 kurzů v ždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkově, sobotní výuka, zdarma učebnice
a výukov é CD
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Kulaté výročí Kvítku se blíží - II. díl
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o nadcházejícím desátém výročí založení dětského sboru Kvítek a co mu předcházelo. Oslav, které se uskuteční 8. - 10.
května, se zúčastní kromě dačických zpěváků také milí
hosté. Se souborem Medvíďata z Českého Krumlova se
mohli čtenáři seznámit v předcházejícím vydání, dnes
chceme všem představit druhého hosta, kterým bude soubor Ondrášek z Nového Jičína.

Ondrášek - Nový Jičín
Název sboru zvolil na jaře 1967 jeho zakladatel Václav Ptáček (nar. 1930) jako synonymum pro nespoutané
a svobodymilovné mládí, inspirované stále živou legendou o valašském zbojníkovi Ondrášovi. Díky prof. Ptáčkovi se z Ondrášku stalo vyhledávané koncertní těleso,
uznávané a respektované širokou hudební a odbornou
veřejností. V r. 1992 přebírá sbormistrovskou taktovku
Jose f Zajíček, jeden z prvních členů sboru. S jeho příchodem nastává nová kapitola v životě Ondrášku a k úspěchům na domácí půdě přibývá i řada ocenění na mezinárodních sborových festivalech a soutěžích (kromě téměř
celé Evropy koncertoval sbor i v Jižní Africe a Japonsku).
Na domácí půdě spolupracuje s řadou našich předních
interpretů a hudebních skladatelů (Otmar Mácha, Petr
Eben, Ilja Hurník, Antonín T učapský).

Ondrášek se stává významným propagátorem sborového zpěvu, organizuje hudební pořady pro děti a mládež, semináře pro mladé sbormistry, od r. 1996 pravidelně
hostí celostátní soutěž dětských sborů. Ondrášek po celou
dobu své existence spolupracuje s rozhlasovými a televizními studii. Pro Českou televizi natočil několik cyklů
hudebních pořadů pro mládež a na svém kontě má šest
samostatných profilových CD. Sbor Ondrášek je dnes
součástí ZUŠ v Novém Jičíně, kde nachází vhodné
podmínky pro svou činnost. Za dlouholetou systematickou
práci na poli výchovy a kultury se Ondrášku a jeho vedení
dostalo mnoha významných ocenění a uznání.
V současné době Ondrášek čítá téměř 220 členů, kteří
pracují v pěti samostatných odděleních. Přípravná oddělení jsou tři - Hrášek, Rarášek a Kulihrášek. Na ně
navazuje hlavní koncertní sbor Ondrášek a v roce 2005
vznikl také Komorní sbor.
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Nové vybavení pro laboratorní práce
z biologie a chemie na gymnáziu
V průběhu měsíce
ledna bylo na našem
gymnáziu v učebně
biologie uvedeno do
provozu nové zařízení
pro laboratorní práce
z biologie a chemie.
Základem je nová
nábytková sestava tvořená dolními skříňkami s kompaktní pracovní deskou
a závěsnými prosklenými skříňkami pro uložení mikroskopů a potřeb k mikroskopování. Sestava je doplněna
nerezovými dřezy s přívodem teplé a studené vody, osvětlením jednotlivých pracovišť, zásuvkami pro připojení
mikroskopů a výkonnou digestoří pro odvod vznikajících
plynů a par.
Nově tak vzniklo dvanáct moderních pracovišť pro
samostatnou práci žáků v rámci laboratorních prací z biologie a chemie. Další žáci mohou v případě potřeby pracovat na místech, která jsou součástí dřívějšího vybavení
učebny. První zkušenosti z dosud proběhlých laboratorních prací ukazují, že záměr vytvořit moderní a účelné
zařízení pro práci žáků se podařilo splnit. Potěšující je pro
nás i skutečnost, že se naši žáci k novému vybavení
chovají velmi slušně a odpovědně. Za téměř měsíc jeho
provozu jsme nezaznamenali žádné stopy poškození.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Další zprávy z gymnázia
Turnaj v odbíjené chlapců stře dních škol „O pohár
ře ditele školy“

Ve středu 23. ledna se uskutečnil již IV. ročník tohoto
volejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo celkem osm
družstev. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po
čtyřech. Ve skupině A hráli naši hoši – loňští vítězové –
se SOUZ Dačice A, SOUZ Dačice B a přilosovaným
družstvem ZŠ T řešť. Ve skupině B hrálo „Áčko“ a „Béčko“ SŠT O Dačice, SOUR T řeboň a přilosováno bylo
družstvo SŠŘS Moravské Budějovice. Ve skupinách hrál
každý s každým dva sety do pětadvaceti s rozdílem alespoň 2 bodů. Vítězové skupin se pak v semifinále utkali
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s družstvy na druhých místech opačných skupin. Naši tedy
hráli se SŠT O Dačice a vyhráli semifinále 2:0. Druhým
postupujícím družstvem do finálového zápasu byla ZŠ
Třešť, nad kterou naši hoši vyhráli také 2:0.
Gymnaziální družstvo - tentokrát ve složení Jakub
Habr, Radek Janda, Marek Hanák, Honza Dvořák, Marcel
Anděl, Ondra Kovář a Ondra Čech – se tak stalo již
počtvrté celkovým vítězem turnaje „O pohár ředitele
školy“. Za vynikající reprezentaci školy jim všem děkujeme a přejeme nejen sportovní, ale zejména našim oktavánům i studijní úspěchy.
Školní sportovní akce
Na konci ledna a v únoru připravili tělocvikáři pro
žáky našeho nižšího gymnázia celou řadu odpoledních
turnajů – ve florbalu, volejbalu a stolním tenisu. Přihlášení účastníci tak mohli předvést pěkné sportovní výkony
a strávit dvě odpoledne v každém týdnu v soutěžním
duchu.
Pře dmětové olympiády
Během ledna a února probíhala školní kola předmětových olympiád – z jazyků, matematiky, dějepisu, zeměpisu, biologie, chemie..., kterých se naši žáci podle svých
zájmů účastní rozděleni do několika věkových kategorií
a nejlepší z nich pak postupují do okresních kol daných
soutěží, která budou probíhat až do jarních měsíců. Všem,
kteří se do předmětových soutěží zapojují, přejeme hodně
úspěchů a děkujeme jim za reprezentaci školy.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Informace ze ZŠ Boženy Němcové
Zápis do 1. třídy
Letošní zápis do prvních tříd proběhl 25. ledna. Zapsáno bylo 50 budoucích školáčků (z toho 16 dětí bylo
přijato z území mimo spádovou oblast naší školy). Budoucí prvňáčci byli na zápis do školy velice dobře připraveni.
Pouze 4 rodiče uvažují o odkladu školní docházky svého
dítěte.
Okre sní kola olympiád
První tři měsíce kalendářního roku jsou tradičně
obdobím konání okresních kol olympiád. Naši žáci reprezentovali školu zatím v německém, anglickém jazyce
a v dějepise. Chtěli bychom poblahopřát zejména Kláře
Andělové ze VII. A za 3. místo na olympiádě v anglickém
jazyce a Janu Menšíkovi také ze VII. A za 4. místo na
olympiádě v německém jazyce. Poděkování za snahu patří
i dalším účastníkům, kteří v okresních kolech neměli tolik
štěstí a neumístili se na předních místech.
Srovnávací testy žáků 9. ročníku
29. ledna podstoupili žáci devátého ročníku srovnávací testy společnosti Cermat. Mohli si v nich ověřit své
studijní předpoklady, matematické dovednosti a schopnost
komunikovat ve svém rodném jazyce. Podobným kolem
testů (od společnosti Scio) prošli tito žáci už v listopadu.
Srovnání výsledků dvou nezávislých testování bude přínosné pro reflexi naší pedagogické práce.
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Pololetí je za námi
Pololetí školního roku 2007/2008 je za námi, proto
přinášíme několik souhrnných údajů o klasifikaci za toto
období. Z 387 žáků získalo 205 vyznamenání. Průměrný
prospěch všech žáků školy odpovídá hodnotě 1,53. Průměrná absence na žáka představovala 36,68 hodiny.
Škola pro život – nové občanské sdružení při ZŠ
Do konce roku 2007 využívala Základní škola Dačice,
Boženy Němcové při spravování peněžních příspěvků
získaných od sponzorů a rodičů žáků služeb Nadačního
fondu Gymnázia Dačice. Nyní dochází v tomto ohledu
k našemu plnému osamostatnění. 29. ledna 2008 bylo
totiž Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno Občanské
sdružení při ZŠ Dačice, Boženy Němcové zaměřené na
získávání finančních prostředků, které budou využívány
k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu, rozvoji
mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a k podpoře dalších aktivit žáků základní školy, na něž bylo dosud přispíváno z nadačního fondu. Předem děkujeme všem příznivcům za jakékoli příspěvky zaslané na účet občanského sdružení zřízený u Waldviertler Sparkasse číslo
11 0000 9066/7940.
Mgr. Bohumil Havlík

Základní škola Dačice,
Boženy Němcové 213,
přijme kvalifikovaného
učitele/učitelku matematiky
nástup dle dohody
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sjezdový, běžecký a snowbordový. Přejeme všem
účastníkům hodně sněhu a málo zlomenin!
21. února se zúčastní naši žáci soutěže v halovém
fotbale v tělocvičně SŠT O.
27. února nás budou naši žáci reprezentovat ve florbale v semifinále ČR. Soutěž proběhne v Plzni, děkujeme za finanční podporu Městu Dačice a SRPŠ při
ZŠ Komenského.
Jarní prázdniny nám letos začínají 25. února, do školy se vrátíme v pondělí 3. března.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Zápis do 1. ročníku
Důležitá událost v životě budoucích školáků je určitě zápis do
první třídy. Někteří si obhlédli
prostředí již na Dni otevřených
dveří, někteří se těšili, jiní se
trošku obávali. Už na oknech
školy vítaly v pátek 25. ledna 56
účastníků zápisu veselé obrázky
Krtečka a jeho kamarádů, které je
provázely i celou „zkouškou“.
Děti předvedly znalost barev, geometrických tvarů,
počtů, něco nakreslily, zazpívaly či zarecitovaly... Ve druhé učebně se skládaly puzzle, zkoušela paměť, manuální
zručnost a hrubá motorika. Na konci čekaly děti dárky
a výrobky starších spolužáků. Čas utekl příjemně a některým se domů ani nechtělo. T ak v září na shledanou!
vyučující ze ZŠ Dačice, ul. Komenského

Kontakt: Mgr. Irena Tomandlová
T elefon: 384 420 431
e-mail: tomandlova@zsdac ice.cz

Ø

Ø

Ø

Ø

Soutěžíme s panem Popelou. Aktivně jsme se zapojili do ekologické soutěže, jejímž cílem je zavedení
trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Děkujeme všem „sběračům“ za spolupráci.
23. ledna jsme se zúčastnili koncertu cimbálové muziky Réva. Kromě poslechu skladeb různých žánrů se
naši žáci dozvěděli i něco o nástrojích, hudebnících,
zasoutěžili si a zazpívali.
29. ledna si testovali znalosti žáci 9. ročníku. CERMAT připravil testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných
dovedností.
12. února proběhlo okresní kolo Olympiády v Aj, děkujeme žákům a vyučujícím za přípravu a reprezentaci školy.

A co nás ještě čeká?
Ø Tradiční týdenní lyžařský kurz se uskuteční v Sedmidolí na chatě MD ve Špindlerově mlýně. Výstroj nakládáme v 7:00 v sobotu 16. 2. 2008. Výcvik bude
probíhat podle připraveného plánu, bude rozdělen na

Kadeřnictví Lucie Havlíková
Na Nivách, Dačice
nové módní střihy
lehké vlny
Headlines, barvení,
melíry, společenské
a svatební účesy

Co je nového na ZŠ Komenského
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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

INFORMAČNÍ A DETOXIKAČNÍ
MEDICÍNA
Trpíte chronickým onemocněním?
Máte bolesti, zdravotní či psychické problémy
a zatím jste nenašli pomoc?
Pak je tato léčebná metoda MUDr. Jonáše
vhodná právě pro vás.
Více informací na tel. č. 606 743 060
www.detoxcentrum.wbs.cz

Martina Šlápotová
Akreditované detoxikační centrum
MUDr. Josefa Jonáše v Dačicích
ul. Švabinského 298/III
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Turnaj starších žákyň

Stolní tenis

V sobotu 16. února 2008 se uskutečnil pod záštitou
volejbalového oddílu T J Centropen Dačice první turnaj
starších žákyň v okresním přeboru v tělocvičně ZŠ B.
Němcové. Za účasti 4 družstev a sponzorské podpory
SET O Dačice proběhlo volejbalové klání na dvou hřištích
této pěkné tělocvičny. Po dramatickém souboji o 1. místo
nakonec těsně v tejbrejku podlehla naše děvčata družstvu
LOKO České Velenice. Stejně tak dopadl boj našeho
druhého družstva o třetí místo se Slovanem J. Hradec. Věříme, že intenzivním tréninkem, který probíhá společně
s žáky každé pondělí od 16-ti hodin v této tělocvičně, se
nám podaří v druhém turnaji v Č. Velenicích 29. března
soupeřky porazit.
Pořadí družstev : 1. LOKO Č. Velenice
2. T J Centropen Dačice „A“
3. Slovan J. Hradec
4. T J Centropen Dačice „B“

Mistrovská část stolního tenisu OPII pokračovala dalšími zápasy a dačičtí stolní tenisté pokračovali v dobrých
výkonech.

Všichni účastníci si pochutnali na ovocných koších od
sponzorské firmy SET O Dačice, jejíž logo žákyně propagují na svých dresech, které tímto výbor volejbalového
oddílu děkuje.

Fotografie: dačická děvčata s trenéry po turnaji. Zleva
dolní řada: Vendula Soukupová, Jana Straková, Adéla
Šťastná, Romana Holoubková, Karolina Tomšů; horní
řada: trenér Vláďa Říha, Petra Závodná, Denisa Račická,
Blanka Fučíková, Jana Kostohryzová, Nikola Říhová,
Barbora Pykalová, Aneta Čurdová, trenér Ludva Kocmál.
Oddíl vítá další mladé volejbalistky a hlavně volejbalisty do svých řad. Přijďte se v pondělí podívat!!! MOT O:
Už je nás s dorostenkami a dorostenci čtyřicet.
Vladislav Říha, předseda oddílu

Jiskra Chlum „B“ - ST – KD Dačice
6 : 12
Bodovali: Havlík Z. 4; Havlík V. 3; Štěpánek A. a Kelbler
P. po 2 ; debl
Do Chlumu jsme odjeli opět s mladými hráči v sestavě, kteří se v tomto utkání vyrovnali mnohem zkušenějším hráčům soupeře a velkou měrou přispěli k vítězství
dačických stolních tenistů.
ST – KD Dačice - Rapid Lásenice „B“ 10 : 8
Bodovali: Havlík V. 4 ; Mareš M. 3 ; Havlík Z. 2 ; debl
Do Dačic tentokrát přijelo družstvo Lásenice v čele se
současným nejlepším hráčem celé soutěže a rozhodně si
nepřijelo pro prohru. Domácí hráči proti tomuto družstvu
předvedli velmi kvalitní hru a po zásluze vyhráli. Velký
výkon v tomto utkání odvedl teprve 13-letý Vojtěch Havlík, který v tomto střetnutí neztratil ani bod a všechna svá
utkání vyhrál.
Jiskra Chlum „A“ - ST-KD Dačice
7 : 11
Bodovali: Havlík V. a Havlík Z. po 3; Štěpánek A.
a Kelbler P. po 2; debl
I tentokrát jsme jeli do Chlumu neprohrát, i když proti
čtvrtému týmu tabulky to nebylo lehké. Domácí družstvo
nastoupilo v nejsilnější sestavě a s tím, že si chce své
umístění vylepšit, zvláště když dačičtí stolní tenisté přijeli
bez dvou opor, ale s dvěma mladíky v sestavě. T ito mladí
hráči prokázali své kvality a pomohli odvézt z Chlumu
velice cenné vítězství.
ST-KD Dačice - Sport Dírná
15 : 3
Bodovali: Doležal J. a Kelbler P. po 3; Havlík M., Havlík
V, Mareš M. a Štěpánek A. po 2; debl 1
Proti poslednímu týmu tabulky dostali příležitost
i hráči ze širšího kádru dačického družstva a svým výkonem potvrdili oprávněnost své nominace. Svého soupeře
převyšovali po všech herních stránkách a dosáhli velmi
pěkného výsledku.
Zdeněk Havlík

KURZY POD VEDENÍM ODBORNÍKA
Kurzy snižování nadváhy
Kurzy k udržení váhových úbytků
Kurzy zdravotního cvičení
Kontakt: Božena Hav lov á 728 260 078,
b.hav lov a@centrum.cz

MASÁŽE – IVAN HAVEL
Klasické, reflexní, thajské bodové
LYMFODRENÁ ŽE – léčba celulitidy, poúrazových
a pooperačních bolestí a otoků,
detoxikace organizmu, poradenství
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
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Březen v Městské knihovně Dačice

Skřítci - poslové jara
Říše fantazie, která
nedopustí, aby náš pohled na svět zevšedněl,
k nám tentokrát vyslala
rozverné skřítky, první
posly jara. T oulají se ještě spící zimní krajinou
a probouzejí ji znovu
k životu plnému vůní, barev a zpěvu. Po kraji se
rozlévají paprsky jarního
kouzla. Pod tajícím sněhem vykukují první kvítka, ruce vystrkují stébélka trávy, vše se probouzí
a vstává.
autorka: Šárka Tůmová
Pokud byste chtěli
načerpat jarní a velikonoční atmosféru, potěšit oči pohledem na šikovnost lidských rukou, přijďte se podívat na
obrázky našich žáků, které můžete vidět v prostorách naší
školy, ale také na jarní výstavě v MMaG v Dačicích.

autorky: Martina Hrůzová, Nela Čeloudová

Všem přejeme příjemné jarní probuzení a doširoka
otevřené dveře do říše fantazie.
Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského
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Projekt Březen – měsíc internetu
vstoupil letos již do jedenáctého ročníku.
Jeho motto zůstalo stejné jako v minulém
ročníku: Inte rne t - výhoda pro zne výhodněné. Naše knihovna nabízí po
všechny březnové úterky školení.
Ø

Ø

Práce s počítačem a inte rne tem pro začáte čníky 4., 11., 18. a 25. února od 14 - 17 hodin. Takže
pokud Vás alespoň trochu zajímají počítače, či se
chcete seznámit s možnostmi Internetu a nemáte žádné nebo minimální zkušenosti v této oblasti, přijďte.
Přihlásit se je možno několika způsoby: u výpůjčního
pultu v knihovně, telefonicky – 384 422 397 nebo
721 145 265 či e-mailem: knihovna@mkdac.cz.
V dětském oddělení knihovny bude po celý měsíc
probíhat soutěž upozorňující na rizika spojená s používáním internetu.

Ø

Již několik let je během Března – měsíce internetu v knihovně přístupná databáze ANOPRESS, která
shromažďuje a zpracovává plné texty novinových
a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních
a rozhlasových relací a vybrané knižní a jiné soubory
encyklopedického nebo referenčního charakteru. Ve
spolupráci s jednotlivými vydavateli vytváří agentura
unikátní databanku plných textů českých tištěných
i elektronických médií, doplněnou o další informační
zdroje. Během března tak máte jedinečnou možnost
vyzkoušet si vyhledat např. vše, co se psalo či vysílalo o Dačicích v určitém časovém horizontu.

Ø

Pokud se někdo bude chtít zúčastnit hlasování o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2007, je tak
možné učinit v rámci výroční knižní ceny Magnesia
Lite ra. Lze tak učinit vyplněním a odevzdáním
anketního lístku, který je k dispozici v knihovně či
hlasovat přímo na internetu na www.magnesialitera.cz. Uzávěrka hlasování je 10. dubna.
Předběžně si také dovolujeme pozvat zájemce o cestovatelské besedy na vyprávění Ilony Füzékové
o Novém Zélandu, které se v knihovně uskuteční ve
stře du 2. dubna v podve če r. Podrobné informace
přineseme v příštím čísle bulletinu.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Ø

První větrání v Lidéřovicích
V ne děli 2. března 2008 od 14:30 h se uskuteční
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích první letošní větrání.
P. Gorazd se svými přáteli zkusí spolu s návštěvníky
vcítit se do toho, jak našim předkům sloužila architektura
jako pomocnice v modlitbě.
Nebylo by to větrání kostela a varhan, kdyby se při
něm nezpívalo. T entokrát se však navíc bude možno
zblízka podívat na některá osobitá místa uvnitř kostela.
Vzpomeneme i na svatou Anežku Českou, neboť 2. březen je výroční den jejího úmrtí.
Ing. Jan Jelínek

Nová cesta za zdravím
Chcete svoje zdravotní problémy vyřešit přírodní
léčbou? Detoxikace Vám toto nabízí.
Detoxikační poradna MUDr. Josefa Jonáše.
Poradna klasické homeopatie, poradenství.
T erapeut 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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Jaký byl druhý dačický masopust
T aké druhému dačickému masopustu přálo v neděli
3. února slunečné, i když trochu mrazivé počasí. Maskám
však rozhodně zima nebyla, zahřály se různým dováděním a také tancem. Ze svého skotačení nevynechaly samozřejmě ani pana purkmistra Rudolfa Hájka, který jim
masopustní průvod městem před radnicí povolil a celý
průvod s nim i absolvoval.
Za vedení řízné muziky v podání Ládi Vlasáka na harmoniku,
Honzy Koukala na tubu,
Tomáše Čejny na vozembouch, Slávka Kučery st. a ml. na baskřídlovky a Jirky Kučery
na trubku, se průvod 67
masek vydal pod vedením osvědčeného obecního policajta Honzy Štěbetáka na
obchůzku po dačických prodejcích a řemeslnících.
Policajt měl k ruce silné muže – dačické dobrovolné
hasiče, kteří byli připraveni skutečně po všech stránkách –
nastrojeni v dobových uniformách, ale také okamžitého
zásahu schopni, vždyť s sebou vezli i pojízdnou stříkačku!
A věru bylo jich zapotřebí, když se zase objevili nepoctiví
obchodníci a museli být za trest do šatlavy odvedeni!
V roli pekařky si opět zahrála temperamentní Zdena
Hledíková, holiče tentokráte zastupoval Ing. Zdislav Páral, šikovné dačické krejčové vystupovaly v podání Jiřiny
Frolíkové a Barbory
Kučerové. Šenkýřka
od Koníčka Květa
Mrskočová
točila
výborné pivo a nalévala ještě lepší kořalku, v apotéce Jany Seidlové se rozdávaly zase rady, co
a jak namazat, co
užívat pro zdraví. Pro boty se chodilo opět k ševci Karlu
Kučerovi a pokud jste potřebovali něco od nábytku, tak
jedině do truhlářství Ládi Obrdlíka. A nakonec jste mohli
něco dobrého od masa okusit v řeznictví U Bendů, kde
kraloval Karel Kubat.
I když se dačičtí řemeslníci tolik snažili, přesto byla
opět obecní šatlava plná a odsouzení museli za trest ještě
doprovodit na poslední cestě basu, jako symbol veselí
a zahalit se do smutku a předvelikonočního půstu.
Stejně jako vloni sklidily velký úspěch v maskách
ženy z Domu s pečovatelskou službou, které v roli vodníka přivedla do průvodu Marie Cimbůrková a sehnala
kromě „svých“ i další půvabné žabičky.
Líbila se i Sněhurka se sedmi trpaslíky, podpořit nás
do Dačic opět přijely masky ze Sumrakova, z nichž byla
zvlášť okouzlující nevěsta. Sumrakovští nám opět zapůjčili některé masky, které nesmí v průvodu chybět. Veselou kobylu vodili dva šikovní mládenci – Pavel Kabelka
(jinak ho znáte určitě jako šikovného kuželkáře) a Zdeněk
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Krejčí z Dolních Němčic. Němčickým patří také vřelý dík
za velikou podporu v řadách rozmanitých masek.
T akže všem účastníkům a organizátorům velké poděkování: panu purkmistrovi, muzikantům, všem maskám,
dačickým ochotníkům, hasičům, zvukařům. A paní Lence
Tříleté za nasmažení dvou krabic křehoutek, byly skutečně dobré.
Ať žije masopust v roce 2009! A víte, kdy bude?
V neděli 22. února. Tak přijďte za rok všichni zase v tak
hojném počtu, ať obnovenou tradici zachováme!
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Karel Alexander Pospíchal - II. díl
T ento malý seriál článků o K. A.
Pospíchalovi přináší nové informace, které
jsem o životě našeho významného rodáka
získal při osobním setkání s jeho rodinnými příslušníky. V minulém čísle jsme
sledovali jeho osudy do začátku r. 1938.
Koncem října 1938 si pan Karel vyřizoval ve Zlíně
výjezdní povolení a pas. Ještě v témže roce odjel do Francouzské Indočíny – Singapuru - jako ředitel pobočky,
později přesídlil do Saigonu, ale to už se psal rok 1939.
Začátkem tohoto roku se pan Karel dostal do Francie, kde
dohlížel na zavádění výroby plynových masek firmy
Baťa. V té době také vstoupil do Francouzské armády.
Počátek jeho vojenské služby v zahraničí je datován
17. 10. 1939. Při kapitulaci Francie se setkal s p. Šiškou,
(pozdějším pilotem 311. bombardovací perutě), ukradli
auto a zamířili k pobřeží. Tam se nalodili na loď a prakticky o hladu pluli čtyři dny do Anglie, kam dorazili 23.
června 1940. K pilotnímu výcviku v Anglii byl zařazen na
jaře 1941. Absolvoval ho na letišti Brize Norton u No. 2
Service Flying Training jako pilot vícemotorových letounů. T ento výcvik úspěšně ukončil a bez problémů absolvoval operační turnus u bojové jednotky. Zúčastnil se více
než dvaceti náletů na Německo. Jím pilotovaný bombardér němečtí noční stíhači nikdy nenapadli. Buď se vyhýbali oni jim nebo naopak. Aby slyšel případné výbuchy
nepřátelského protiletadlového dělostřelectva, nechával si
vždy pootevřené levé okénko svého stroje. To je také
důvod, proč později na levé ucho téměř neslyšel. Během
války měl však naštěstí čas i na trochu úsměvnější zážitky. Na základně v Tallbeny se s ním chtěla jedna waafka
(členka ženského pomocného sboru) proletět při cvičném
letu. Vše šlo hladce, nastoupila na konci ranveje, ale na
řídící věži si toho někdo všiml a nahlásil to. Velitel perutě
nařídil Karla Pospíchala okamžitě zavřít. Nakonec to
skončilo jen jeho přeřazením na místo druhého pilota, což
velitel letiště přivítal s velkou radostí. Waafka, dcera místního starosty, byla totiž středem jeho zájmu…
V listopadu 1943 byl Karel Alexander odvelen na
Bahamy, na základnu Nassau, aby absolvoval výcvik na
nových čtyřmotorových bombardérech Consolidated B –
24 Liberator. S jakou posádkou při tomto výcviku
spolupracoval a jaké události v jeho životě následovaly se
čtenáři dozví v dalším čísle zpravodaje.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum V. Götha

MěKS

MMaG
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29. 2., 1. 3., 2. 3. v 19:30 h
POSLEDNÍ PL AVK Y
Film ČR, širokoúhlý
Vstupné 70 Kč
Mlád eži do 12 let nevhodný

7. 3., 8. 3., 9. 3. v 19:30 h
ONCE
Film Irsko s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
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14. 3., 15. 3.,16. 3. v 19:30 h
CHYŤTE DOKTO RA
Film ČR
Vstupné 55 Kč

22. 3., 23. 3., v 19:30 h
KRÁLO VNA AL ŽBĚTA - Zlatý věk
Film VB s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

28. 3. v 17:00 h a v 19:30 h, 29. 3. v 19:30 h
ZLAT Ý KOMPAS
Film USA/VB širokoúhl ý, český dabing
Vstupné 60 Kč

9. 3. - 20. 4. 2008
Co dokážou šikovné ru ce
Výstav a jarní a nej en jarní o lidech kolem nás,
jejich nápadech a zručnosti
Slavnostní zahájení v neděli 9. března 2008 ve 14 h
Březen: po - pá 9 - 12, 13 - 16, neděl e a svátky 13 - 16
Duben: út - ne 9 - 12, 13 - 16

Neděle 16. března 2008, 13:00 - 17:00 h
Veli konoční jarmark
nádvoří zámku a prostory muzea
(prodej kraslic, perníků, keramiky, medu, jarní vazby;
ukázky zdobení perníků, kraslic, pletení pomlázek, aj.)
Vstupné 10 Kč, děti do 15 let vstup zdarm a

27. března 2008 v 17:30 h
Mu zejní čtvrtek
Ing. Kamil Kupec: Historie a sou časnost lesů na Dačicku
Dopln ěno fotoproj ekcí, studovna muzea

29. března 2008 v 15:00 h
Valná hromada
Spolku přátel mu zea v Da čicí ch
Restaurace U Malínk ů

15. 3. ve 20:00 h
ARI VA
taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní s ál MěKS

28. 3. v 19:30 h
LÁSKA BRÁNY OTE VÍRÁ
zábavný pořad popul árních
operetní ch melodií
Vstupné: v předprodeji 50 Kč,
na místě 80 Kč, hlavní sál M ěKS

29. 3. ve 20:00 h
SECRET
taneční zábava
Vstupné: 60 Kč
Hlavní s ál MěKS

