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Úpravy Kancnýřova sadu

Stromořadí lip tvoří zelenou dominantu Palackého
náměstí. Své jméno Kancnýřův sad získalo po okresním
soudci Bedřichu Kancnýři, na jehož popud byly v roce
1893 v horní části náměstí vysázeny tři řady stromů.
„Pod lipkami“, jak místní nazývají tuto část náměstí,
vzniklo městské korzo využívané pro odpočinek, obchod
i zábavu. Za horkých letních dní vzrostlé lípy nabízejí
pod svými korunami chladivý stín. Na náměstí vydlážděném žulovými kostkami působí jejich koruny jako velké
plíce. Ochlazují a zvlhčují vzduch a na svých listech
zachycují velké množství prachu jinak rozptýleného
v ovzduší.
Od svého založení byly stromy v Kancnýřově sadu
upravovány. Byly jim zapěstovány druhotné koruny
a na koncích jednotlivých ramen byl prováděn „řez
na hlavu“. To znamená, že byly každoročně v předjaří
ořezávány všechny výmladky z minulého roku. Vznikly
tak miskovité koruny, které i v zimních měsících působily velmi pěkně. Tento způsob ošetřování „Lipek“ by l
prováděn do počátku 50. let minulého století. Tím pravidelná péče skončila, a tak časem na udržovaných druhotných korunách sílící výmladky vytvořily vertikáln í
kmeny. V 80. letech, byl proveden ořez těchto větví
zhruba půl metru nad bývalými hlavami. Jelikož neby l
obnoven pravidelný každoroční řez výmladků, nedošlo
k vytvoření hlav na konci větví a výhony opět nekontrolovaně rostly. Velké a neošetřené řezy se nestačily
zacelit a v některých ramenech tak vznikly dutiny napadené hnilobou. V současné době přerostlé větve dosahující šestnáctimetrové výše a nadměrně zatěžují původn í
druhotnou korunu, která je oslabena již zmiňovanými
dutinami. Hrozí tak rozlomení stromů a tím ohrožení
i případných chodců pod nimi.
Kvůli posouzení zdravotního stavu stromů a hrozícímu nebezpečí jejich rozlomení nechal městský úřad
vypracovat dva na sobě nezávislé posudky, včetně návrhu postupu prací při záchraně či obnově stromů. První
posudek provedla „Agentura ochrany přírody a krajiny“
středisko České Budějovice s doporučením postupného
vykácení a obnovy jednotlivých řad stromů. Druhý posu-
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dek zpracoval arborista pan Miroslav Kohel. Ten navrhl
stávající stromy zachovat a obnovit „řez na hlavu“. Město projednalo oba posudky s odborem životního prostředí
a Českým svazem ochránců přírody „Vysočina“. Jelikož
se posudky zásadně lišily v navrhovaných opatřeních,
bylo dohodnuto oslovit „Výzkumný ústav SILVA TAROUCI pro krajinu a okrasné zahradnictví“ v Průhonicích s žádostí o posouzení návrhů řešení úprav Kancnýřova sadu.
Pracovníci průhonického ústavu provedli šetření
na místě a posoudili všechny stromy z hlediska jejich
zdravotního a funkčního stavu. Převážná většina lip je
v uspokojivém zdravotním stavu. Ze stávajících 39 kusů
lip má 27 dobře zapěstovanou sekundární korunu,
6 stromů má tyto koruny zapěstovány špatně, což však
nebrání jejich dodatečnému tvarování. Tři lípy mají pouze primární korunu, dosud víceméně neupravovanou.
Po zvážení všech zjištěných poznatků o posuzovaných
stromech doporučují odborníci návrat k původnímu způsobu údržby stromořadí i přesto, že u takto zanedbaných
lip nebude zásah nijak jednoduchý. „Řez na hlavu“ bude
obnoven ve výšce sedm až osm metrů nad zemí. Ořez
bude proveden tak, aby byl pro lípy co nejšetrnější. Při
obnoveném „řezu na hlavu“ dojde k významnému odlehčení ramen korun stromů, která by pak neměla představovat významné riziko pro bezpečnost stromů i lidí.
Rád bych ocitoval část textu tak, jak je uveden
ve zprávě průhonického ústavu: „Závěrem je nutno ještě
zdůraznit, proč odmítáme možnost vykácení a jednoznačně zastáváme názor, že je lipové stromořadí na Palackého náměstí v Dačicích nutno zachovat i za cenu
radikálního zásahu. V každém případě je totiž stávající
lipové stromořadí na tomto náměstí nezastupitelné, ať je
posuzováno z jakýchkoli aspektů – má významnou funkci
biologickou, hygienickou, estetickou a také historickou.
Jeho zachování je nutné pro udržení genia loci tohoto
místa. K Palackého náměstí toto stromořadí neodmyslitelně patří a proto si zasluhuje, aby mu byla věnována
dostatečná a důkladná péče, jako mu byla poskytována
v minulosti, kdy byly sekundární koruny svědomitě kultivovány. I pouhá představa situace, kdy by staré lípy s
bizarními a zajímavě tvarovanými korunami a silnými
kmeny byly nahrazeny kvalitními a pravidelnými, ale
zcela anonymními a unifikovanými sadovnickými výpěstky podstatně menších rozměrů, je nepřijatelná.
Po stránce biologické stávající lípy jsou na své stanoviště
perfektně aklimatizovány a pokud by byly nahrazeny
novými výpěstky, trvalo by velmi dlouho, než by nové lípy
přivykly stanovišti a dorostly do velikosti, kdy by mohly
stejně plnit svou funkci. Vzhledem k dlouhodobému zanedbání řezu lipového stromořadí a vzhledem k provozní
bezpečnosti lip ve stromořadí je nutno radikální ořez
korun provést co nejdříve. Čím déle bude tento zákrok
odkládán, tím hůře jej budou stromy snášet. Je třeba, aby
veřejnost přijala tuto skutečnost a aby pochopila, že tyto
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stromy je třeba za každou cenu zachovat. Ořezané stromy
budou po nějaký čas nevzhledné, ale je to jediná racionální cesta k jejich zachování“.
Ořez bude provádět arborista pan Kohel, s pomocí
Technických služeb. Zároveň proškolí pracovníky TS
tak, aby mohli další každoroční údržbu vykonávat sami.
Práce budou probíhat v měsíci březnu. S posudky a způsobem postupu prací se mohli občané seznámit na veřejném projednávání 8. února v MěKS za účasti zástupců
Výzkumného ústavu SILVA TAROUCI pro krajinu
a okrasné zahradnictví v Průhonicích a arboristy pana
Miroslava Kohela.
Město má dva rozdílné názory na úpravu „Lipek“
podložené odbornými posudky. Ten první se dá uplatnit
vždy. Pokácet stromy, které svým stářím a tvarem dotváří vzhled našeho náměstí, je velmi jednoduché. Vysadit
nové a vypěstovat je do síly těch původních, již není tak
snadné.
Na veřejném projednávání, až na jednoho z účastníků, který se zabývá péčí o stromy a řez na hlavu neuznává, všichni přítomní vyjádřili nutnost nasměrovat veškeré
úsilí k zachování stávajících lip. Pokusme se jim vrátit
péči, kterou jim dopřávali naši předkové. Na radikáln í
řešení je vždy času dost.
Pavel Habr, místostarosta

RADA MĚSTA
na své 7. schůzi konané 31. 1. 2007 mimo jiné
•
vzala se souhlasem na vědomí harmonogram investičních akcí na rok 2007
•
schválila vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března
2007
•
schválila rozpočtové opatření č. 2/2007 v těchto
objemech – příjmy 39.327,26 tis. Kč, výdaje
39.836,26 tis. Kč, financování -509,00 tis. Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 509,00 tis. Kč bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let.
•
schválila stanovení závazných ukazatelů a limitů
pro příspěvkové organizace města působící v oblasti
kultury na rok 2007 a předložený odpisový plán příspěvkových organizací města působících v oblasti
kultury na rok 2007
•
schválila uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor – místnosti č. 147 o výměře 37,17 m2
včetně společných prostor v Obchodním centru
v Antonínské ulici na dobu neurčitou za vzájemně
dohodnuté roční nájemné ve výši Kč 23.960,– včetně DPH za účelem zřízení rekondičního a masážního pracoviště
•
schválila uzavření smluv a dodatků ke smlouvám
s Technickými službami Dačice s. r. o. – na dodávku světla, na zajištění provozu a údržby záložního
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zdroje a ultrazvukového snímače hladiny, zajištění
provozu a údržby kašen, laviček a městského mobiliáře, na údržbu místních komunikací, na správu
veřejných WC
schválila vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací na propojení budov č. p.
1/I a č. p. 2/I na Palackého náměstí v Dačicích
schválila vyhlášení veřejné zakázky na výměnu plynových kotlů, měření a regulaci a osazení termoventilů s hlavicemi v budově zámku v Krajířově ulici
schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele
projektové dokumentace přístavby ZŠ v Komenského ulici
schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele
projektové dokumentace na přestavbu sportovní haly v Sokolské ulici na víceúčelové zařízení pro sport
a relaxaci
jmenovala vedoucím odboru dopravy MěÚ Dačice
F. Maryšku

na své 8. schůzi konané 14. 2. 2007 mimo jiné
•
•
•
•
•
•

•

•

schválila zprávu hlavní inventarizační komise
o výsledku inventarizace majetku města k 31. 12.
2006
schválila rozpočtové opatření č. 3/2007 v těchto
objemech – příjmy 1.152,45 tis. Kč, výdaje 909,72
tis. Kč, financování 242,73 tis. Kč
neschválila účast města Dačice v projektu Regionální mapy do zahraničí za cenu Kč 20.400,–
+ 5 % DPH
schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství za rok 2006. Obě základní školy,
mateřská škola i školní jídelna vykázaly zisk.
vzala na vědomí omezení provozu v Mateřské škole
Dačice v době jarních prázdnin z důvodu přihlášení
malého počtu dětí
schválila uzavření dodatků ke smlouvám s Technickými službami Dačice s. r. o. – na údržbu veřejné
zeleně, na správu a údržbu sportovního stadionu,
na provozování veřejných pohřebišť, na správu dětských hřišť a sportovišť, na úklid a čištění veřejných prostranství
schválila uzavření smlouvy o dílo s Agropodnikem
J. Hradec na stavbu dešťové kanalizace v Borku
za nabídkovou cenu Kč 1.116.428,– včetně DPH
a rozpočtové rezervy
vzala na vědomí informaci o porovnání výsledků
průzkumu spokojenosti klientů MěÚ mezi lednem
2006 a lednem 2007, vzala na vědomí výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb.
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Město Dačice nabízí veřejnou nabídku na

pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 58/I na Palackého nám. v Dačicích
ve dvorní části budovy o celk. ploše 31 m2
(prostory jsou vhodné pro kadeřnictví, masáže
a podobné služby) tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru
v zalepené obálce zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – pronájem nebyt. prostor č.p. 58/I“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice,
nejpozději do 12. 3. 2007 do 10:00 h
Stanovená kritéria výběru:
1. způsob využití prostor – druh provozované
činnosti
2. výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené nájemné minimální 600 Kč za 1m2/rok
3. Zájemce nesmí mít nesplacené pohledávky vůči
městu Dačice, osoba podnikající vůči státu (FÚ),
OSSZ a zdravotním pojišťovnám a proti zájemci
nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být trestně
a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce
prokáže čestným prohlášením. Vybraný zájemce
následně předloží písemná potvrzení příslušných
institucí.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, (název
a sídlo, IČ) a vlastnoruční podpis žadatele
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených
kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném
druhu činnosti, uvést všechny druhy předpokládaných provozovaných činností, včetně zpracovávaných a uskladněných látek a materiálů
Při podání nabídky složí zájemce na pokladně MěÚ
Dačice jistotu na nájem ve výši 3.000 Kč, nebo ji uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800 u České
spořitelny a. s., variabilní symbol – rodné číslo, nebo
IČ žadatele.
Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy:
• minimální nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč
za 1m2/rok
• nájemní období se stanovuje na dobu určitou
v trvání 4 roků s možností prodloužení
• veškeré úpravy pronajímaných nebytových prostor
(včetně úprav stavebně technického charakteru
nutných pro činnost nájemce) si nájemce zajistí na
vlastní náklady bez nároku na jejich úhradu pronajímatelem
Další informace podají pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, odbor správy majetku města dveře č. 102,
103, nebo na tel. 384 401 230, 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu
s žádným žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.
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Výzva k výměně řidičských průkazů
Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás
upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce městského
úřadu, případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého pobytu držitele řidičského
průkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s dlouhým čekáním ve
frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští
dopravního přestupku.
V Dačicích má být vyměněno celkem 2 521 řidičských průkazů. Proto prosím s jejich výměnou za nové neotálejte!
Ing. Karel Macků, tajemník

Nový ceník za inzerci v bulletinu
Město Dačice informuje
Rada města na své 7. schůzi konané dne 31. 1. 2007
schválila nový ceník za inzerci uveřejňovanou v městském zpravodaji Město Dačice informuje. Od 1. 3. 2007
jsou platné ceny (vč. 19% DPH) následující:
Podíl
strany
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Rozměr
(cm)

Komerční
(Kč)

Osobní
(Kč)

1/1

18 x 25,4

4 836

2 418

1/2

18 x 12,7

2 418

1 209

1/4

8 x 12,7

1 209

605

1/8

8 x 6,3

605

302

1/16

8 x 3,2

302

151

1/32

8 x 1,6

151

76

Při opakovaném inzerátu poskytujeme v následujícím
měsíci slevu 10% z ceny. Bulletin vychází měsíčně
v nákladu 3 000 ks, uzávěrka je vždy 15. den v měsíci.
Více informací na tel.: 384 401 275, 384 401 224.

AUTOŠKOLA NOSEK
učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
www.autoskolanosek.cz
– nový systém zk. testů, ceník školného
Telefon: 567 223 888, 384 420 311,
mobil: 603 236 669
Zahájení kurzu pondělí 26. 3. v 16:00 h
Informaci a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
Individuální kurzy zahajujeme průběžně, sobotní výuka,
zdarma učebnice, CD
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ZA S T U P I T E L S T V O M Ě S T A
se sejde na svém 3. zasedání 21. 3. 2007
v 18:00 h v sále MěKS

Rok 2006 na matrice
Třebaže dačická porodnice byla uzavřena již v roce
2005, zaznamenala matrika v roce 2006 dvě narození
v objektu nemocnice Dačice. V jednom případě to by l
chlapec z Dačic, druhým dítětem byla přespolní holčička.
V Dačicích přibylo narozením celkem 78 dětí, což je
o 22 více než v roce 2005. Z tohoto počtu jsou 43 chlapci
a 35 děvčat. Maminky rodily v porodnici Jindřichův
Hradec, Jihlava, Třebíč, Znojmo, ale i v Českých Budějovicích, Praze, Vyškově či Pelhřimově. Nejvíc nových
občánků našeho města spatřilo světlo světa v Jihlavě a to
33, v Třebíči 23 a v J. Hradci 11. Prvním občánkem města byl Jan Havránek, který se narodil v Jindřichově Hradci. Do Dačic se narodila ve 3 případech dvojčátka.
Nejoblíbenějšími jmény, kterými rodiče pojmenovali
své syny jsou Pavel 3x, Matyáš 3x, Michal 3x, Adam 3x,
Martin 3x a Vojtěch 3x. Dále Jan, Daniel, Filip, Josef
a Matěj byli vybráni 2x. Chlapci z našeho města s rokem
narození 2006 mají také jména Jaromír, Patrik, Petr,
Šimon, Tomáš, Kryštof, David, Karel, Jakub, Marek,
Mikuláš , Jan Antonín, Bohumil a Lukáš.
Mezi dívčími jmény kraluje Lucie 3x, na druhém
místě jsou Karolína, Tereza, Barbora, Nikola a Eliška,
všechny 2x. Dačická děvčátka se jmenují rovněž Adriana, Aneta, Dominika, Nela, Ilona, Kesia, Anežka, Adéla,
Marcela, Denisa, Klára, Jana, Kristýna, Gabriela, Viktorie, Sára, Kamila, Natálie, Veronika, Amálie, Tina
a Diana.
Kniha úmrtí obsahuje za rok 2006 179 zápisů, z toho
41 se týká občanů našeho města, z nichž je 22 mužů
a 19 žen.
V knize manželství je zapsáno celkem 80 sňatků, což
je o 20 více než v roce 2005. Z tohoto počtu byl ve 36
případech alespoň jeden ze snoubenců občanem našeho
města. Z celkového počtu se 28 obřadů uskutečnilo
v obřadní síni městského úřadu, 31 párů si řeklo své
„ano“ v církevních objektech, 12 párů si za své svatební
místo zvolilo státní zámek, dva páry se nechaly oddat
v zámecké kapli, která je ve správě muzea, 4 páry nastoupily společnou cestu životem při svatebním obřadu
v zámeckém parku, jeden na louce, jeden pár využil pohodlí svého obývacího pokoje a jeden sňatek proběhl
v budově ZUŠ v Dačicích.
Poprvé vstoupilo do manželství 69 ženichů, 11 jich
mělo se sňatkem opakovanou zkušenost, u nevěst opakovaný sňatek proběhl v 19 případech a 61 nevěst si obléklo svatební šat poprvé. Nejmladšímu ženichovi bylo ve 2
případech 20 let, nejmladší nevěsta byla 18-ti letá. Nejstarší muž, který se v Dačicích oženil, oslavil 54. narozeniny a nejstarší nevěstě bylo 56 let. V 16 párech
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byla starší nevěsta, v 57 ženich a 7x se brali stejně staří
snoubenci. O 14 let byla v jednom případě starší nevěsta,
v jednom o 13 let, největší věkový rozdíl mezi starším
ženichem a mladší nevěstou představoval 21 rok. Nejčastějším věkem, v němž muži vstupovali do manželstv í
bylo 29 let a to v 11 případech, nejvíce nevěst se vdávalo
ve věku 28 let a to 13x. Průměrný věk u ženichů byl
32,5 roku, u nevěst pak 28 let (v roce 2005 to bylo 32
a 29,5 roku, v roce 2004 30 a 27 let).
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Upozornění pro občany
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2007,
místní poplatek za komunální odpad jednorázově
do 30. 4. 2007. Poplatky je možné uhradit na pokladně
Městského úřadu v Dačicích a nebo po předchozí dohodě
se správcem poplatku převodem z účtu. Bližší informace
na 384 401 219.

Harmonogram svozu odpadu
Firma .A.S.A. Dačice s. r. o. provede ve dnech
31. 3., 7. 4. a 14. 4. svoz velkoobjemového a bio odpadu.
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.
Stanoviště
Červený vrch
Antonínská
Berky z Dubé
Jemnická
Na Nivách
Bílkov
Lipolec
Toužín
Stanoviště
Bratrská
Dlouhá
Mládežnická
Vápovská
Hostkovice
Chlumec
Velký Pěčín
Stanoviště
Havlíčkovo nám.
Na Vyhlídce
Borek
Dolní Němčice
Hradišťko
Malý Pěčín
Prostřední Vydří

31. 3. 2007
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
15:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 15:00 h
7. 4. 2007
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14. 4. 2007
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
15:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 15:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
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Pozvánka k návštěvě
krajířovských Dačic
Je tomu právě 500 let od počátku přelomových změn,
které Dačice učinily významným i výstavným městem.
V dřívějších dobách existovaly jako neopevněné městečko, byť velmi starobylé a s pokusem o charakter města
na přelomu 14. a 15. století, ve stínu záměrně založených
měst v okolí. Dalo se předpokládat, že jako většina takových sídelních celků se ani Dačicím nepodaří tento handicap vyrovnat. Opak se však stal pravdou!
Během podivuhodného 16. století se stalo něco neočekávaného. Po několika desetiletích všestranného rozvoje už nikdo nemohl být na pochybách, že město Dačice
existuje a jeho význam daleko přesahuje pouze regionáln í
rámec. Vývoj této proměny budeme společně sledovat
v Městském muzeu a galerii (vždy ve čtvrtek 15. 3.,
29. 3. a 12. 4. v 18:00 h) v přednáškovém cyklu „Cesta
Dačicemi 16. století“.
První setkání budeme věnovat nejstaršímu období
a prvním náznakům změny („Dačice před 500 lety“), druhé se bude zabývat centrální historickou epochou skutečného zrodu Dačic jako města („Dačice mění svou
tvář!“) a konečně třetí připomene významné dozvuky proměny včetně rozšíření městské zástavby („Poslední vzepětí krajířovských Dačic“).
Přednášky jsou koncipovány jako úvod do další diskuse při každé z nich. Budou doprovázeny názornými ukázkami týkajícími se zejména urbanistického vývoje
v jednotlivých etapách. Nelze však přitom opomenout ani
projevy vzrůstajícího sebevědomí města ve správních
záležitostech a kultuře, ani osobnosti, které v té době významně propojily Dačice s životem v českých zemích
obecně.
Přednáškový cyklus pořádá ve spolupráci s Muzejním
spolkem v Dačicích Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas; je proto třeba
představit i ji.
Historická společnost má sídlo v Telči, její expoziturou je však Evangelický toleranční areál ve Velké
Lhotě se stálou expozicí „Česká reformace v evropském
kontextu“ v tzv. horním kostele. Tato informace jistě není
pro mnohé novinkou, vždyť nejeden návštěvník z Dačic
už tato místa navštívil a konala se tam i část 11. Konference evropských protestantských muzeí v r. 2001!
V naší souvislosti uveďme proto jen ještě toto upřesnění: Veritas není konfesionální společnost, ale počítá
s účastníky z širokého spektra zájemců o historii (má je
i mezi svými členy). Specializuje se sice především na
problematiku české reformace a její návaznosti, ale neomezuje se jenom na ni. Pořádá také mj. již od poloviny
90. let minulého století ve Velké Lhotě vždy v červenci
pracovní soustředění mladých zájemců o historii s rozmanitými tématy, nyní již po dvakrát (a letos znovu) v česko
– německé spolupráci. O tom však až někdy příště pro ty,
kdo by třeba měli zájem se na „mladé historiky“ při některém otevřeném programu podívat.
Doc. PhDr. Eva Melmuková, moderátorka Veritas

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 5

Poděkování
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval pracovníkům rychlé záchranné služby pod vedením paní MUDr.
Fabešové a celému chirurgickému oddělení – zejména
panu primáři MUDr. Chrenkovi za návrat do normálního
života po mém úrazu a pobytu v nemocnici v Dačicích.
Ing. Antonín Dvořák, CSc., Dačice

Strom
Hodně lidí, když vidí strom, tak v něm vidí palivové
dřevo, někomu se líbí, protože je v parnu pod ním příjemně, někomu vadí, že z něj padá listí… Já bych Vás však
ráda seznámila s dalšími funkcemi stromů a to jsou:
pohlcují oxid uhličitý a produkují kyslík
snižují znečištění ovzduší
zadržují prach a mikroorganizmy
zadržují vláhu – fungují jako houba, při velkých
deštích vodu nasají a potom ji postupně uvolňují
– dostatek stromů, menší povodně
snižují hluk
ochlazují klima
zpevňují půdu – důležité zejména podél vodních toků
a v kopcovité krajině
jsou oázou biodiverzity – co jen tam sídlí ptáčků,
broučků, mušek, malých savců!
působí kladně na duševní zdraví
a v neposlední řadě – plní estetickou funkci
Prosím, zastavte se, udělejte si chvilku čas a prostudujte si v klidu funkce stromů a kácejte po zralé úvaze jen
v nejnutnějších případech. Strom je poražen za pár minut,
nový zasadíme také možná za pár minut, ale vyroste až za
několik generací, aby mohl všechny své funkce plnit.
Nepřipusťme, abychom patřili ke generaci, která změnila
malebnou krajinu v holé pláně.
Ještě bych se chtěla vyjádřit k problematice ořezu lip
v Kancnýřově sadu. Krátce – něco se s tím udělat musí,
i když bych také byla radši kdyby ne. Ale jsou v takovém
stavu, že se muselo co nejrychleji začít hledat řešení, jsme
jen lidi, snažili jsme se a teď musíme věřit, že se nám
to podaří. Ale pro příště, občané, probuďte se a přijďte své
názory vyjádřit včas, ne až „s křížkem po funusu“.
Na závěr bych si dovolila citát M. Meadové: „Nikdy
nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných
věci může změnit svět. Je to v podstatě jediný způsob,
jakým se toho kdy dosáhlo“. Já jen podotýkám, že malá
skupinka je alespoň (!) dvacet lidí.
Milena Kráľová, Dačice, 15. února 2007

ÚK L ID O V Á F I RM A
nabízí služby školám, úřadům
i soukromým firmám
tel. 724 132 457
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Domovinka informuje:
Ø

Cyklus přednášek „Svátosti jako dotyk samotného Pána“ – tentokrát o svátosti manželství
a kněžství. Přednášky proběhnou v Domovince 15. 3.
a 29. 3. od 18:30 h, vede je P. František O. Carm.
z Kostelního Vydří.

Ø Přednášky „O řádech v církvi“ vede P. Jaroslav
Pezlar. Setkání se uskuteční v Domovince 8. 3. a 22.
3. v 16:30 h.

Ø Velikonoční výstava v Domovince bude probíhat
od 19. 3. do 30. 3. Otvírací doba: pondělí až pátek
od 7:30 do 13:00 h. První den výstavy bude hostem
charity paní Iva Dědková, která bude zdobit perníky
v dopoledních hodinách a odpoledne do 14:00 h.
Kromě krásných a chutných perníků si můžete na
výstavě zakoupit výrobky seniorů z domovů
pokojného stáří OCHJ, výrobky místních občanů,
jako i práce dětí mentálně a kombinovaně postižených. Všichni jste srdečně zváni!

Zprávičky z DPS Dačice

Dne 31. 1. 2007 se obyvatelé města Dačic, pečovatelské služby a DD Budíškovice zúčastnili plesu pro seniory v kulturním domě v Krahulčí. Pozvání přijali
od DD Telče. Program byl pestrý. V soutěžích jsme obsadili krásná 2. a 3. místa. Veselá nálada a pobavení vydrželo až do pozdních hodin. Děkuji všem a těším se na další
akce.
Marie Cimbůrková, okrsková sestra PS

Vítání nového roku 2007 na střelnici
OMS J. Hradec „Zahrádecký les Dačice“
Střeleckou soutěží o „Novoroční pohár“ zahájila střelecká sekce Dačice naplňování střeleckého kalendáře pro
rok 2007. Soutěž se konala dne 6. ledna 2007 za účasti
50 střelců z celé České republiky. Takřka jarní počasí
a velký zájem občanů Dačicka vytvořily příjemné prostředí pro vzájemné soutěžení o nejlepší výsledek. Již 8. ročník soutěže byl tradičně vypsán na: Baterii Laporte
+ Double 10 + 10 terčů a Loveckém kole 20 terčů. Celkem 40 terčů. Za účasti starosty města p. Rudolfa Hájka
a člena Okresní myslivecké rady p. Jiřího Doupníka, zahájil soutěž ředitel závodu a člen Okresní myslivecké rady
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p. Jaroslav Coufal. Cíl, který byl vytýčen, zněl: překonat
dosavadní výsledek tj. 34 terčů. Příjemná atmosféra, která
provázela celý průběh závodu, a nezbytné povzbuzování
přispěly k překonání dosavadního výsledku o 1 terč.
Na stupeň nejvyšší vystoupil po velmi dramatickém
rozstřelu pan
Josef Pavlásek
s 35 terči. Na
druhém místě
se umístil pan
Mirek Kos s
35 terči (mistr
České republiky). Třetí příčku pak obsadil
pan Jiří Maleček s 34 terči.
Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže o „Novoroční pohár“
provedl hlavní rozhodčí pan Jaromír Beneš. Poděkoval
všem závodníkům za kázeň a obsluhujícímu personálu
za vzorné plnění úkolů. Z rukou ředitele závodu pana
Jaroslava Coufala a člena OMR pana Jiřího Doupníka
převzali vítězové hodnotné ceny.
I tentokrát se podařilo díky sponzorům zabezpečit
pro každého účastníka cenu, kterou si sám vybral. Náš dík
patří ZD Hříšice Ing. Novákovi, firmě SETO Ing. Antoňů,
firmě Centropen Ing. Čurdovi, firmě PK panu Pšenčíkovi,
firmě BIOFARM s. r. o. MVDr. Zudovi a ostatním, kteří
ochotně přispěli hodnotnými cenami.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří se starali o občerstvení, bez kterého si již závody na střelnici „Zahrádecký
les“ neumíme představit, a to paní Aničce Bártů, paní
Laďce Novákové, paní Marcele Kandlové a Martinu Vaverkovi. Děkujeme trubačům za krásné Halali a to panu
Kučerovi (st.) a Kučerovi (ml.).
8. ročník závodu o Novoroční pohár skončil. Ať Vás
vzpomínky přivedou zas mezi nás na střelnici Zahrádecký
les Dačice při konání dalších soutěží dle střeleckého kalendáře pro rok 2007.
Jaroslav Coufal
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Dačické kejklování
Jihočeská krajská přehlídka
2. – 4. března 2007
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tento druh akcí obvyklé. Pro děti ze ZŠ připravilo MěKS
na konec března hudební pořad Velikonoce aneb jaro
vítej. Na další setkání se těší a za přízeň diváků děkuje
kolektiv zaměstnanců MěKS Dačice.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS

Polští filmoví mistři a světové dějiny
PÁTEK 2. BŘEZNA
17:00 h F. F. Šamberk
BLÁZINEC V PRVNÍM
POSCHODÍ
Komedie

Divadelní soubor
Tábor o. s.
Hlavní sál

21:00 h Václav Hruška
ROZTANČENÍ
Komedie

Ne(z)řízené divadlo,
Č. Budějovice
Hlavní sál

SOBOTA 3. BŘEZNA
9:00 h Carlo Goldoni
POPRASK NA LAGUNĚ
Komedie

ŠOS Prachatice
Hlavní sál

14:00 h František Zborník
DK ČeskoDVOJÍ PRAVDA O VILÉ- krumlovská scéna
MOVI Z ROŽMBERKA
Hlavní sál
Pouliční divadlo
17:00 h Peter Shaffer
EQUUS 06
Drama

Divadlo Na vísce o.s.
Hořovice

20:00 h Zdeněk Pošíval
PŘÍPAD KLAUNOVA
OMŠELÉHO KABÁTU
Divadlo jednoho herce

Studio ŠTEIER 1915
DK nejen jihočeských divadelníků
Č. Krumlov
Hlavní sál

Hlavní sál

NEDĚLE 4. BŘEZNA

9:00 h Wiliam Shakespeare
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Komedie

DS Ty-já-tr
Praha
Hlavní sál

14:00 h VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN

Cena vstupenky na jednotlivá představení 30 Kč, permanentka na celý festival 100 Kč. Organizace festivalu :
Městské kulturní středisko, Palackého nám. 4/I, 380 01
Dačice. Kontakt: 384 401 278-9, e-mail: meks@dacice.cz.

MěKS pro děti
Dne 8. února MěKS Dačice pořádalo pro děti z mateřských škol dopolední pohádku, na které se představil
divadelní soubor Duha z Polné u Jihlavy. V jejich podání
děti zhlédly veselé příběhy známe postavičky Ferdy Mravence. Spontánní reakce a rozzářené oči dětí při odchodu
byly tou nejhezčí odměnou jak pro herce, tak pro pořádající MěKS. Je jenom škoda, že patrně nemoc
v řadách dětí se projevila na menší účasti, než bývá na

Březnové projekce filmového
klubu představí tvůrce, jejichž
jména patří do ikonografie našich
severních sousedů. Polskou kinematografii po smrti Stalina obohatila nezvykle silná koncentrace
talentů, vzešlá z filmové školy
v Lodži. K jejím absolventům se
vedle předčasně zesnulého Andrzeje Munka řadí především Jerzy Kawalerowicz a Andrzej
Wajda, kteří konstituovali filmové hnutí, později nazvané
„polská škola“.
Kawalerowiczova tvorba v 50. letech minulého století je převážně zaměřena na komorní psychologické studie lidí, ocitnuvších se ve výjimečných situacích. Proto
je do jisté míry překvapením, že roku 1966 vzniká pod
jeho rukama přepis historického románu Boleslawa Pruse
Faraon, jenž je svébytnou rekonstrukcí Egypta za života
Ramsese XIII. Více než na povrchní kostýmní šarády nám
známé z velkofilmů vytvořených za „velkou louží“,
se tvůrce snaží na starověkém příkladu postihnout mechanismy umožňující dosažení politického cíle s pomocí
ideologických manipulací. Navzdory nepodbízivosti je
film roku 1967 nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film.
Nejvýraznější osobnost polské kinematografie Andrzeje Wajdu lze v prvním plánu vnímat jako kritika národních stereotypů, které se nejvýrazněji projevily ve II.
světové válce (Nezvaní hosté, Kanály, Popel a démant,
Krajina po bitvě). Nezastupitelné místo ovšem tvoří
i adaptace převážně „domácích“ spisovatelů (Zeromského,
Wyśpianského a především Iwaskiewiecze) a od poloviny
70. let také zobrazení aktuálních problémů, v nichž jsou
obsaženy rozpory a protiklady duchovního a politického
vývoje polské společnosti (Člověk z mramoru, Bez umrtvení, Dirigent). Poněvadž jen několik měsíců po premiéře
Člověka ze železa (1981) je vyhlášen v Polsku výjimečný
stav, volí Wajda raději látku z konce 18. století a pouští se
do přepisu divadelní hry Stanislawy Przybyszewské Případ Danton. Ve filmu Danton (1982) se zračí spor mezi
(zjednodušeně řečeno) asketickým Robespierrem a poživačným Dantonem jako aktuální střet dvou osobností
a dvou rozdílných pojetí společenské morálky. K působivosti filmu přispívá nemalou měrou mezinárodní štáb:
scénárista Jean-Claude Carriere, kameraman Igor Luther
a herec Gérard Depardieu.
Technická poznámka na závěr z důvodu nadstandartní stopáže budou filmy Faraon a Danton promítnuty
již v 17:00 h.
Roman Indra, Filmový klub Dačice
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Předmětové olympiády
V lednu a únoru každoročně probíhají okresní kola
předmětových olympiád. Naši studenti se účastní těchto
soutěží téměř ze všech předmětů a tradičně dosahují výborných výsledků – každý rok několik studentů dačického
gymnázia postoupí do krajských kol, kde se i přes vysokou náročnost řešených úkolů mezi ostatními účastníky
rozhodně neztratí.
Z dosud proběhlých soutěží je třeba vyzvednout
zejména výsledky matematické olympiády, kde se dva
naši soutěžící – Adam Karásek a Vojtěch Trčka – shodně
umístili na 1. místě, přičemž za sebou nechali dalších 24
soutěžících. V soutěži z německého jazyka se na pěkném
druhém místě umístil Lukáš Vacuška a na třetím místě
Martina Šabouková. V příštích dnech se uskuteční soutěže
v dalších předmětech – například v angličtině a českém
jazyce – kterých se naši studenti samozřejmě také, předpokládáme úspěšně, zúčastní.
Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a vyučujícím za přípravu studentů.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Putovní pohár SŠTO opět náš
Ve středu 24. ledna 2007 se v tělocvičně SŠTO konal
volejbalový turnaj starších chlapců o putovní pohár ředitele školy. Při účasti šesti družstev se hrálo systémem každý
s každým. Naši chlapci zvítězili nad družstvy Gymnázia
Telč, Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice a nad družstvy A i B SŠTO Dačice. Významný zápas,
který rozhodoval o konečném pořadí byl odehrán mezi
družstvy Gymnázia Dačice a Základní školou Třešť, jejíž
sestava byla posílena o výběr hráčů středních škol
z Jihlavy. Tento zápas skončil 1:1, a proto mezi těmito
dvěma družstvy bylo rozhodnuto počítáním míčů v jednotlivých zápasech, na které s převahou zvítězilo naše
družstvo. Konečné pořadí družstev na medailových pozicích bylo tedy toto: 1. místo Gymnázium Dačice, 2. místo
ZŠ Třešť, 3. místo Gymnázium Telč. Poděkování za vzornou reprezentaci patří všem hráčům družstva a trenérovi
p. učiteli Karlu Chalupovi.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Skvělý úspěch našich florbalistů v kraji
Ve středu 17. ledna 2007 se naši florbalisté vydali do
třeboňské Všesportovní haly sehrát krajské finále florbalu
středních škol. Florbalové mužstvo ve složení Jan Musil,
Jan Havel, Jan Pecha, Marek Točík, Jakub Mikšíček,
Marcel Anděl, Jakub Papež, Jakub Bouda, Jakub Habr,
Radek Janda, Marek Hanák a Jan Dvořák vybojovalo
celkové druhé místo, když se utkalo s dalšími čtyřmi nejúspěšnějšími florbalovými mužstvy z Jihočeského kraje –
SŠS Tábor, Jirsíkovo Gymnázium České Budějovice, SRŠ
Bosňany a Gymnázium Písek. Naši hoši dvakrát zvítězili
– nad Českými Budějovicemi a nad Pískem, také dvakrát
prohráli – s Rybáři z Bosňan a s Táborem, družstva však
byla tak vyrovnaná, že kromě těch nejlepších – Tábor na
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1. místě a Gymnázium Dačice na 2. místě, bylo umístění
ostatních rozhodnuto až při konečném počítání skóre.

Naše druhé místo je tak zatím největším úspěchem
studentů Gymnázia v Dačicích na poli florbalu. Všem
děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů nejen ve sportu. Poděkování patří také
p. učiteli Chalupovi, který je zdatnou oporou našich sportovců.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice
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Tělesná výchova na gymnáziu netradičně
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těšilo nás však, že Dačice budou mít v dalším soutěžním
kole dvě želízka v ohni, protože třetí postupové místo
získal zástupce ZŠ v ulici Komenského. Do dalšího klání
přejeme: Zlomte vaz!
Dětský karneval
Masopust býval odedávna obdobím zábavy a reje masek. Lidé měli poslední příležitost k bujarému veselí, protože Popeleční středa zahajovala čtyřicetidenní půst, období klidu a rozjímání, kdy se má člověk duchovně připravit na příchod Velikonoc. Mládež z dačické farnosti si
letos trochu pospíšila a masopustní dětský karneval připravila ve školní tělocvičně už 10. února.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

V rámci uplatňování nových metod výuky organizuje
p. učitel Chalupa pro studenty gymnázia různé sportovn í
aktivity s využitím sportovních zařízení v Dačicích. Oblíbeným sportovním odpolednem se staly hodiny tělesné
výchovy v kuželně TJ Centropen, kde po dohodě s členem oddílu kuželek panem Zdeňkem Blechou pronajímáme několik drah, na kterých naši studenti zkouší techniku hry a užijí spoustu zábavy v netradičně pojaté výuce.
Jedno z takových sportovních odpolední proběhlo ve čtvrtek 1. února, kdy se většina studentů z vyššího gymnázia
sešla ve 14.00 h u kuželny, kde na ně již čekali naši tělocvikáři.
Po instruktáži se studenti rozdělili do čtyř družstev po
jedenácti hráčích, přičemž každý hráč měl 3 hody do plných kuželek. Celkem každé družstvo odehrálo pět kol,
cílem však nebylo vítězství, ale získání studentů pro tento
oblíbený sport, kterým mohou účelně vyplnit svůj volný
čas. V brzké době plánují tělocvikáři další zajímavé sportovní aktivity, které se stejně jako odpoledne v kuželně
jistě setkají s velkým zájmem našich studentů.

Obrázkové okénko
Tentokrát na téma: POHYB
Žáci 9. tříd se nechali inspirovat op– artem a kinetickým uměním. Vznikly originální geometrické abstrakce.
A tzv. mobily, konstruované na principu vyváženosti
z nejrůznějších materiálů. Ty jsme zavěsili na školn í
chodby a vířící se vzduch je činí pohyblivými.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Hana Valentová

Michaela Landová

Zprávy ze ZŠ v ulici Boženy Němcové
Zápis do prvního ročníku
19. ledna proběhl zápis do prvních tříd. Celkově letos
paní učitelky zapsaly 49 dětí. Drobnou kuriozitou je skutečnost, že mezi budoucími prvňáčky jsou troje dvojčata.
Testy Kalibro
Prověřování dovedností žáků 9. ročníku v naší mateřštině a matematice pomocí srovnávacích testů se na základních školách pomalu stává samozřejmostí. V letošním
roce jim byli podrobeni naši deváťáci na přelomu ledna
a února. Vedle nich si tentokrát vyzkoušely testy připravené společností Kalibro i děti z pátých tříd. Největší
předností tohoto způsobu ověřování výsledků vzdělávání
je možnost porovnat si výsledky našich žáků s celorepublikovým průměrem.
Postup do krajského kola
Gratulujeme Monice Řezáčové, žákyni IX. A, ke
skvělému druhému místu v okresním kole dějepisné
olympiády, které se konalo 7. února v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Celkem zde soutěžilo 22 žáků,
z nichž první tři postupují do krajského kola. Vítězství
tentokrát putovalo na jindřichohradecké gymnázium. Po-

Veronika Lindnerová, Veronika Myšková
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Poděkování z mateřské školy

Stolní tenis

Díky sponzorským
darům objevily děti
z MŠ Bratrská a MŠ
B. Němcové pod
vánočním stromečkem počítač. Názory na jeho využívání v mateřské
škole se různí. Přesto nelze pominout
fakt, že naše děti se narodily do informační, rychle
se měnící, technické společnosti. Možnost využití počítače u dětí předškolního věku vnímáme jako alternativní,
doplňkovou metodu. Vhodný způsob pedagogického vedení, výběr kvalitních a věkově přiměřených programů
umožňuje podporovat u dětí schopnost učit se novými
způsoby.
Chtěla bych touto cestou poděkovat těmto firmám
a jednotlivcům: Řeznictví a uzenářství, František Folk;
Alena Vázlerová, zubní laboratoř; TEXPO – CZ, s. r. o.;
Hron Dačice s. r. o.; OBKLADAČSTVÍ Josef Kříž; 2 ES
spol. s r. o.; CROWN CZ a. s; Jaroslav Bartoň INSTALO;
Pavel Mácha, Dačice; MRAZÍK M+M, s. r. o.; Markéta
a Radek Dvořákovi.

Mistrovská soutěž stolních tenistů ST–KD Dačice
vstoupila do závěrečné fáze, a to do finálové skupiny
prvních čtyř celků základních skupin OP II. Z této skupiny postupují první dvě družstva do vyšší soutěže a to
do OP I. Družstvo zastupující Dačický region ST–KD
Dačice vstoupilo do soutěže jako 3. celek základní skupiny. Vstup se dačickému družstvu příliš nepovedl i když
v druhém kole již výsledek naznačoval, že by v soutěži
mohl patřit k lepším celkům tabulky a mohl by se pohybovat v horní části tabulky.

Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Zdeněk Havlík

Jiskra Chlum „A“ – ST–KD Dačice – 11 : 7;
Bodovali: Havlík Z. 3; Mareš M. 2; Štěpánek A. 1;
čtyřhra.
Přestože družstvo jelo k utkání v nejsilnějším složení,
nepodařilo se uhrát s třetím celkem finálové skupiny na
jeho stolech lepší výsledek.
Sokol Suchdol n/Lužnicí „B“ – ST–KD Dačice – 8 : 10;
Bodovali: Mareš M. 4; Havlík Z. a Štěpánek A. po 3.
Družstvo odjelo k utkání v pozměněné sestavě s mladými hráči. Přestože úvod utkání nevyšel hostujícímu
družstvu podle představ, nezměrnou bojovností a úsilím
všech hráčů si zaslouženě odvezlo plný počet bodů.
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Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu při Katolickém domu Dačice
uspořádal 2. ročník „Memoriálu Zdeňka Pavlů“ – turnaje ve stolním tenise pro dospělé hráče nehrající mistrovské
soutěže. Turnaj se uskutečnil ve sportovní hale SOUzas
Dačice. Tohoto turnaje se zúčastnilo 9 družstev z okolí
Třeště a Dačic. Hráčů všech věkových kategorií. Nejstarším hráčem turnaje byl 76-ti letý Viktor Kopuletý z Třeště
a naopak nejmladším účastníkem byl 12-ti letý Vojtěch
Havlík z pořádajícího oddílu.
Celý turnaj se hrál ve dvou základních skupinách.
První dva celky z A skupiny hrály křížově s protějšky z B
skupiny. Ve velice kvalitně obsazeném turnaji se do semifinále z Dačicka dostali hráči Českého Rudolce. Ostatní
semifinalisté byli ze stolnětenisové Třeště. Dačice dále
reprezentovali mladí a ještě školou povinní hráči pořadatelského oddílu ST–KD Dačice ve složení: Jakub Doležal,
Petr Keller a bratři Martin a Vojtěch Havlíkovi, kteří
si proti daleko zkušenějším hráčům vedli více než dobře
a obsadili velmi pěkné 5. místo.
Dalším týmem reprezentujícím Dačice bylo družstvo
„Sekáči“ ve složení: Roman Indra, Marcel Kadrnožka
a Věroslav Vitouš, které svými výkony nezklamalo a ve
vyrovnaném sportovním poli obsadilo konečné 8. místo.
Celkové pořadí turnaje:
1. Česká pošta 1 Třešť
2. Restaurace „U Kapra“ Třešť
3. Sokol Český Rudolec
4. Česká pošta 2 Třešť
5. ST–KD Dačice
6. Sport bar Třešť
7. KK Třešť
8. Sekáči Dačice
9. Strachoňovice
Pořadatelé turnaje ST–KD Dačice touto cestou děkují
všem sponzorům, kteří do tohoto turnaje věnovali ceny
pro zúčastněná družstva. Sponzory byli: Plasty – Pokorný,
Restaurace „U Koníčka“, masážní salón Vlasta Straková
z Peče, Cukrárna Tichá, fa. Jahoda a KD Dačice. Celý
turnaj proběhl ve velmi přátelské sportovní atmosféře a je
jen na škodu, že se turnaje nezúčastňuje více družstev
z Dačicka, přestože se v tomto regionu stolní tenis hojně
hraje, a to na velice dobré výkonnostní úrovni.

Stolní tenis
Závěrečná kola mistrovské soutěže okresního přeboru
II. základní skupiny B se nachýlila ke svému závěru
a v těchto kolech si oddíl ST–KD Dačice zajišťoval
dobrou výchozí pozici pro nadstavbovou část, kdy týmy
na 1. až 4. místě postupují do finálové skupiny, kde se
utkají s celky umístěnými rovněž na 1. až 4. místě skupiny
A o 2 místa zaručující postup o třídu výše a to do OP I.
Závěrečné zápasy se ST–KD Dačice příliš nevydařily.
12. kolo – Sn. J. Hradec C – ST-KD Dačice – 9 : 9
– bodovali: Jahoda M. st. 3; Jahoda M. ml. 2; Doležal J. 1;
Kelbler P. 1; čtyřhra 2. Se stále se lepšícím celkem
J. Hradce, posíleným o hráče z vyšší soutěže, měl omla-
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zený celek od řeky Dyje více starostí a na půdě soupeře
vyválčil remízu.
13. kolo – Jiskra N. Včelnice B – ST–KD Dačice
– 10 : 8 bodovali: Havlík Z. a Mareš M. po 3; Štěpánek A.
1; čtyřhra. Na stoly 4. družstva tabulky celek ST–KD
Dačice nejel v nejsilnější sestavě a když se navíc některým hráčům nedaří, na lepší výsledek než na přijatelnou
prohru to nestačilo.
14. kolo – ST–KD Dačice – Dírná A – 13 : 5 – bodovali: Havlík Z. 4; Štěpánek A. 3; Mareš M. a Jahoda
M. st. po 2; čtyřhra 2. Na druhý celek tabulky domácí
vyrukovali v nejsilnější sestavě a bylo znát, že mu chtějí
oplatit porážku z Dírné, což se jim po dobrém výkonu
celého družstva po zásluze povedlo a tímto vítězstvím
si udrželi v základní skupině velice pěkné 3. místo za vedoucí Lásenicí B a zmíněným celkem z Dírné.
V nadstavbové části zahajuje družstvo ST–KD Dačice
zápas v pátek 9. 2. na stolech Jiskry Chlum A, které skončilo v základní skupině A na pěkném 2. místě. Pro příznivce oddílu ST–KD Dačice sdělujeme, že výsledky
a rozpis ostatních zápasů je možno nalézt na internetové
adrese: www.pinec.info.
Zdeněk Havlík

Judo – první letošní turnaj se zdařil
První klání v roce 2007 absolvovaly z dačického
oddílu juda 3 judistky. V sobotu
20. ledna se konal v Hranicích
na Moravě mezinárodní
turnaj
všech kategorií
děvčat a žen. Za
TJ Sokol Dačice – Centropen se do bojů zapojily 3 judistky. Kromě nich startovalo dalších 198 závodnic, z 19
oddílů z České republiky, 2 klubů z Chorvatska,
2 z Polska a jednoho ze Slovenska. Jako obvykle musím
napsat větu, že jsme se v této konkurenci neztratili. Martina Svobodová, která poprvé startovala v kategorii juniorek se sice na medailové pozice neprobojovala, ale její
dobrý výkon je určitě příslibem pro další starty. Andrea
Dohnalová v kategorii straších žákyň obsadila 3. místo,
kdy v zápase o stříbrnou pozici v závěru soupeřku hodně
„trápila“, ale svou aktivitu nedokázala zúročit. Nejlepší
výkon předvedla Anna Pokorná v kategorii dorostenek.
V její hmotnostní kategorii se bojovalo systémem KO.
To znamená, že při větším počtu startujících se rozlosují
soupeřky do tzv. pavouka a do dalších bojů postupuje
pouze vítěz. Anička nedovolila svým soupeřkám ochutnat
pocit vítězství a svou hmotnostní kategorii s přehledem
vyhrála.
Gratulujeme medailistkám a věříme, že výsledky tohoto prvního turnaje budou příkladem všem dačickým
judistům v tomto roce.
Milan Malý
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Nejpůjčovanější tituly roku 2006
v městské knihovně
Čtenáři na oddělení pro dospělé preferují nové tituly,
v beletrii vítězí relaxační oddychová četba, především pro
ženy, neboť 2/3 čtenářů jsou právě čtenářky. Občas
se vmáčkne doporučená četba, velmi oblíbené jsou také
dobrodružné příběhy. Několik jmen se stále drží na předních místech: Brown Dan – Šifra mistra Leonarda,
Cartland Barbara – Nádherná svatba, Holt Victoria – Noc
sedmého úplňku, Neruda Jan – Povídky malostranské,
Fielding Joy – Dobré úmysly, Kolárová Jaromíra – Proč
právě já?, Pafko Pavel – Medicínmani a ti druzí.
Co se týká naučné literatury, boduje populárně naučná
literatura a knihy ke studiu – pedagogika, psychologie,
ekonomie, jazyky, filozofie, sociální témata: Bohdalová
Jiřina – Co se skrývá pod pokličkou, Lešinská Lubice
– Moderní zahrada, Kulturní a přírodní dědictví, Čáp Jan
– Psychologie pro učitele, Detaily interiéru, Velká Británie, Fest Joachim – Pád Třetí říše.
Čtenáři na oddělení pro děti a mládež si rádi půjčují
nejrůznější žánry. V knížkách pro malé děti hraje rozhodující slovo ilustrace – obrázek, větší děti jsou více ovlivňované médii, zfilmování knížky zvýší zájem i o její psanou podobu. Tak se k oblíbenému Harry Potterovi přidal
fantazy příběh C. S. Lewise – Letopisy Narnie: Kopietz
Gerit – Agáta a doktor Lupa, Srdnatý věžník, Čarodějky
W. i. t. ch., Minipohádky 12, Čtu a vím, Lanczová Lenka
– Mokrá louka, Rowling Joanne K. – Harry Potter a Tajemná komnata.
V oblasti naučné literatury pro mládež se hodně půjčovaly nejrůznější testy, pečování o psy, kočky, akvarijn í
rybičky a jinou domácí havěť. Stále je velký zájem o řadu
Děsivé dějiny, v níž jsou netradičním způsobem zpracovány dějiny lidstva: Günther Tobias – 1000 otázek pro
školáky, Testy z víceletých gymnázií, Kampwerth Karin
– Naše parta, James Diane – Co chci vědět o zvířatech,
Watt Fiona – Copánky a náramky, Největší kniha nápadů,
Testy ze všeobecných znalostí.
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do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste
důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované.
Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

Autorkou loga a plakátu projektu je Emma Srncová

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý
a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně
přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize.
Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich
dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim
a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat
cestu.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Mgr. Zdeňka Chadimová

Celé Česko čte dětem
– 20 minut hlasitého předčítání denně
Apel na rodiče, zlaté tituly pro jednotlivé věkové skupiny, akce v rámci kampaně, kontakt na obecně prospěšnou společnost, která sídlí v Ostravě a celý projekt organizuje, najdete na: http://www.celeceskoctedetem.cz.
Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení
dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku
číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že
pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení,
rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Televize dítě neobejme, nepřitulí, neodpov í
na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad

Městské muzeum a galerie zve na výstavu
ke 125. výročí založení

SBORU DOB ROVOLNÝCH HASIČŮ V D AČICÍCH
Slavnostní zahájení
v neděli 4. března 2007 ve 14:00 h
Zahájení výstavy doplní cvičná ukázka hasičského
družstva v zámeckém parku

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

2/2007

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
již podesáté a pravděpodobně naposled
Všechny akce, na které vás
zveme, jsou určeny pro nejširší
veřejnost a jsou zdarma. Nenechte si ujít setkání s představiteli města a webmasterem
Pavlem Kamírem. Dozvíte se,
jak hledat na městských webových stránkách, co všechno
nabízejí a kam kráčí, či se zeptat starosty, jaký má vztah
k internetu.

„INTERNET PRO ZNEVÝHODNĚNÉ“
Motto Března – MĚSÍCE INTERNETU – 2007
• Úterý 6. března (14:00 – 16:00 h) INTERNET PRO
MAMINKY. Webové stránky o výchově dětí, zdraví,
kráse, správné výživě, ale také jak a kde řešit životní
obtíže, jak hledat práci přes internet…
• Úterý 13. března (14:00 – 16:00 h) INTERNET PRO
SENIORY. I v seniorském věku je dobře cvičit mozek
a učit se něčemu novému…
• Úterý 20. března (14:00 – 16:00 h) VOLNĚ ŠIŘITELNÉ PROGRAMY. Výběr z prověřených volně
dostupných programů, které promění váš počítač
v multimediální záležitost…
• Čtvrtek 29. března – 17:00 h DAČICE – INTERNETOVÉ PREZENTACE aneb jak nejlépe k informacím přes internet. Beseda s vedením města – 31. března.
• UKÁZKA DATABÁZÍ V KNIHOVNĚ plné texty
článků v databázi ANOPRESS, sbírka zákonů ASPI,
cizojazyčné databáze EBSCO a EIFL DIRECT (zdarma, asistence knihovnice).
Mgr. Zdeňka Chadimová

Vilém Göth ve vzpomínkách - II. díl
V prvním díle tohoto
malého seriálu vzpomínek
na Viléma Götha jsme
skončili v roce 1937, kdy
byl jmenován poručíkem
letectva. Tehdy se odehrával
jeho vztah s Miladou Pokornou – Kubitovou. Měl
jsem možnost s touto paní
hovořit, když navštívila s
panem Čestmírem Göthem,
synovcem V. Götha, letecké
muzeum. S jejím svolením
Vás nabízím ukázku dopisu,
který jí Vilém napsal 17. 10.
1937 ze svého tehdejšího působiště v Prostějově.
„Milá Miladko! Konečně mám trošku volného času
abych Ti odepsal. Měl jsem velkou radost z Tvého milého
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dopisu. Máme teď hodně práce, od rána do večera. Vstávám v 6 hod., dopoledne lítáme a odpoledne máme teorii
v učebně do 5ti někdy až do 6ti hodin. Měl jsem v pátek
neštěstí, (15. října), vlastně štěstí, možná již o tom víš
z radia, nebo z novin. Srazil jsem se ve vzduchu s jedním
rotmistrem, lépe řečeno, on vrazil do mě.
Letadla se do sebe vklínila a měl jsem hodně práce
než jsem se z toho dostal ven. Padák se mi otevřel těsně
nad zemí. Rotmistr se zabil, neměl už čas vyskočit. Měl
jsem zase jednou velkou kliku. Jsem vlastně již po 3tí narozen. Mám trošku rozbitou pusu, odřený kotník, bouli na
čele a nějaké ty modřiny, ale jinak je mi fajn a chutná mi,
to je to hlavní....“
V Prostějově zastihl Viléma Götha tragický březen
1939. Spolu se svými nejlepšími jihlavskými přáteli se
připravovali k ilegálnímu odchodu za hranice. Vedle něj
to byli ještě tito hrdinové:
dělostřelečtí poručíci Zdeněk
Skořepa, Karel Partl, Leopold
Havlík a poručík pěchoty
Adolf Zelený. Plukovník
Bláha z jihlavské posádky
pomohl s pomocí ostravského
Sokola a železničářů organizovat mladým důstojníkům
útěk za hranice do Polska.
Z prvního pokusu o přechod
hranic protektorátu se vrátili
domů, poté co se jim útěk
nepodařil – byli prozrazeni.
O čtyři dny později se letci na Těšínsko vrátili znovu
a útěk se jim již podařilo zrealizovat. Skupina se 13. června pod uhlím v železničním vagónu dostala do Polska.
Posílají v tento, pro ně významný den, do protektorátu na
krycí adresy pohlednice, aby jejich rodiny věděly, že cesta
do Polska byla úspěšná.
Pokračování příště.
Vlastimil Kolomazník,
letecké muzeum
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Poděkování
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První masopust v Dačicích

Velice děkujeme níže uvedeným
dárcům, kteří finančně přispěli
na lůžka následné ošetřovatelské a rehabilitační péče Nemocnice Dačice. Tyto finanční prostředky byly použity na
zakoupení zdravotnických pomůcek, ať již to byla antidekubitní matrace, či pomůcky pro nácvik jemné motoriky.
Stanice A následné ošetřovatelské a rehabilitační péče
Jaroslav Čajka
Alena Jakubcová
Matěj Kočí
Rodina Komínova a Tesařova
Michal Kotrba
Marie Macků
Rodina Obstova
Jiřina Stejskalová
František Všední
Věra Zajícová
Stanice B následné ošetřovatelské a rehabilitační péče
Anna Bečvaříková
Milada Čutová
Mária Mácková
Bc. Martin Tvarůžek, ředitel Nemocnice Dačice

Snad můžeme říci, že se první masopustní průvod
v Dačicích v neděli 18. února vydařil. Přišlo hodně masek,
na začátku napočítáno jednapadesát (asi, plus mínus). To
jsme skutečně nečekali. Musíme poděkovat nejen Dačickým – dobrovolným hasičům, skupině žen z domu pečovatelské služby, všem dalším nadšeným jednotlivcům, ale
i skupině masek ze Sumrakova, která přijela dačický masopust podpořit, stejně jako maskám z okolních vesnic
– Dolních Němčic a Volfířova.
Sumrakovským patří náš dík o to více, že nám navíc
do průvodu zapůjčili masky, které léta vytvářejí a používají, jako klasickou kobylu, krávu, medvědy s medvědářem, krasojezdkyni na koni, psa, tříhlavého draka, vodníka, slepici a kohouta. V Sumrakově má masopust dlouholetou tradici a jejich masky jsou skutečně mistrně vypracovány, stará se o to hlavně paní Rácochová, která je šije
a udržuje. Některé z jejích masek již zakoupilo dokonce
Moravské zemské muzeum v Brně do svých sbírek.

Chceme poděkovat samozřejmě Divadelnímu spolku
Tyl, Tyláčku, paní Naději Jahelkové za režii programu
masopustní obchůzky a všem ochotníkům, kteří účinkovali coby zástupci jednotlivých řemesel. Kulturnímu středis-
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ku za poskytnutí zázemí pro pří-pravu masek a zajišťování
přípravných prací. Děkujeme všem muzikantům (Pavel
Macků, Láďa Vlasák, Slávek Kučera a Tomáš Čejna) za
svižný hudební doprovod masopustního průvodu. Paní
Marii Tiché z dačické cukrárny patří poděkování za sladké
pohoštění, které věnovala všem účinkujícím, stejně jako
paní Lence Tříleté a Kristýně Bínové, které napekly koblihy a křehoutky.
Rozhodně, a ne naposled, také patří náš dík odboru
kultury a cestovního ruchu KÚ v Českých Budějovicích,
který podpořil první masopust v rámci finančního příspěvku Jihočeského kraje.

Ještě malou poznámku k programu prvního dačického
masopustu. Při přípravě jsme se skutečně opírali o historii
psanou přímo v Dačicích, protože se v artikulích tovaryšů
soukenického řemesla z roku 1666 dochoval i mimořádný
článek o slavení masopustu. Tehdy se tovaryšstvo soukeníků scházelo pod vedením hejtmana, oděného v pokud
možno nejkrásnější šat, a vydalo se za zvuků bubnů a
píšťal k domu, kde se jim masopustní jídlo přistrojilo,
pronášeli se veselé rýmovačky, tancovalo se a hodovalo.
První dačický masopustní průvod vedl hejtman cechu
kožešnického (Olin Svoboda) nejdříve k panu purkmistrovi a žádal ho o povolení masopustní obchůzky a poté se
všichni šli přesvědčit, zda se v Dačicích poctivé řemeslo
provozuje.
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Nezůstali jenom u soukeníků, ale osm zastávek po dačickém náměstí tvořili: pekařka (Zdena Hledíková), holič
(Stanislav Prokeš), krejčové (Jiřina Frolíková, Kristýna
Bínová), šenkýřka (Květa Mrskočová), v apotéce úřadovala Jana Seidlová, truhláře zastupoval Ladislav Obrdlík,
ševce Karel Kučera a řezníky Petr Přikryl. Za nepoctivé
provozování řemesla je obecní policajt (Jan Štěbeták) za
pomocí hasičů uvrhl do obecní šatlavy a potrestáni byli.
Za trest museli doprovodit na poslední cestě basu a udělat
konec všemu veselí, tancovačkám a dobrému jídlu. Nastává čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
A jaký by to byl masopust bez vás, bez všech diváků?

Dětí a dospělých? Děkujeme vám za tu nejhezčí podporu, za to, že jste se všichni přišli na náměstí na nás podívat a zapojili se vlastně i mezi nás. Když jsme vycházeli
ze dveří kulturního střediska, tak jsme všichni jen žasli,
kolik lidí přišlo. A všimli jste si, že i počasí nám přálo?
Vyšli jsme ven a začalo svítit sluníčko. Takže na viděnou
zase příští rok a už nemusíte stát jen mezi diváky!!!
P.S.: Omlouváme se, pokud jste všichni neslyšeli, neviděli, co se vše odehrává, je to první zkušenost a my jsme
nečekali, že zájem veřejnosti bude tak veliký. Příště musíme dořešit ozvučení a máme samozřejmě již i další nápady. Prostě jsme počítali, že půjde průvod masek
a s ním maximálně desítky lidí, ne stovky.
Mgr. Marie Kučerová

MM aG

FK

KINO
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2., 3. 3. v 19:30 h
CASINO ROYALE
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 65 Kč

9., 10., 11. 3. v 19:30 h
POTOMCI LIDÍ
Film USA, VB, Jap. s titulky
Mládeži do 15 let nevhodný
Vstupné 55 Kč

16. 3. v 17:00 h a v 19:30 h
17. 3. v 17:00 h
KOCOUR GARFI ELD 2
Pohádka USA, český dabing
Vstupné děti 30 Kč, dospělí 55 Kč

23., 24., 25. 3. v 19:30 h
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Film SRN/USA/Kan. s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 60 Kč
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30., 31. 3. a 1. 4. v 19:30 h
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Český film
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 65 Kč

10. 3. v 17:00 h v komorním sále MěKS
FARAON
režie Jerzy Kawalerowicz (Polsko 1966)

24. 3. v 17:00 h v komorním sále MěKS
DANTON
režie Andrzej Wajda (Francie, Polsko, NSR 1982)

Výstava ke 125. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Dačicích
Slavnostní zahájení v neděli 4. března 2007 ve 14:00 h
Otevřeno úterý – pátek 9:00 – 12:00 h,
13:00 – 16:00 a neděle 13:00 – 16:00 h

Muzejní čtvrtek 15. března 2007 v 18:00 h
Přednáška doc. Evy Melmukové: Dačice před 500 lety
(I. část z cyklu přednášek „Cesta Dačicemi 16. stol.“,
doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí z Telče)
Studovna muzea

Muzejní čtvrtek 29. března 2007 v 18:00 h
Přednáška doc. Evy Melmukové: Dačice mění svou tvář
(II. část z cyklu „Cesta Dačicemi 16. stol.“)
Studovna muzea

Velikonoční jarmark, ukázky řemesel, jarní výstava
Neděle 1. dubna 2007 na Státním zámku v Dačicích
– nádvoří zámku a muzeum. Od 13:00 do 17:00 h.

