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Výsledky voleb
do zastupitelstva Města Dačice
Hlasy

Kandidátní listina

Antonů Pavel

SNK ED

745

MUDr. Fabešová Ladislava

SNK ED

735

MUDr. Blaha Ctibor

SNK ED

676

abs.

v%

Tomšů Bohumil

Moravané

567

8 860

14.61

MUDr. Weidenthaler František

Moravané

566

Občanská demokratická strana

19 720

32.51

Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.

11 702

19.29

SNK Evropští demokraté

11 195

18.46

Česká str. sociálně demokratická

2 266

3.74

Moravané

6 913

11.40

Komunistická str. Čech a Moravy

Voleb do zastupitelstva Města Dačice
se zúčastnilo 50,42% voličů.
Navrh.
strana

Počet
hlasů

Coufal Jaroslav

KSČM

582

Švec Vlastislav

KSČM

560

Marek Josef

KSČM

524

Hájek Rudolf

ODS

1 268

Habr Pavel

ODS

1 173

PhDr. Bisová Jana

ODS

1 069

Ing. Štěbeták Karel

ODS

975

MUDr. Kotyza Milan

ODS

1 019

Tůma Jaroslav

ODS

1 018

Ing. Macků Eva

ODS

1 026

Mgr. Zamazalová Václava

ODS

952

MUDr. Stoupenec Richard

KDU-ČSL

763

Kamír Pavel

KDU-ČSL

729

PhDr. Stehlík Michal, PhD.

KDU-ČSL

722

Ing. Jelínek Jan

KDU-ČSL

711

SNK ED

829

Zvolení zastupitelé

MVDr. Fabeš Ludvík

Rada města
na své 94. schůzi konané 4. 10. 2006 mimo jiné:
• Schválila odpisový plán a úpravu rozpočtu Nemocnice Dačice na rok 2006. Úprava nepočítá s příspěvkem na provoz nemocnice z rozpočtu města.
• Doporučila finančnímu odboru prominutí místního
poplatku za komunální odpad pro žadatele z důvodu
studijního zahraničního pobytu od 1. 10. 2006 do
28. 2. 2007
• Schválila rozpočtové opatření č. 14/2006, a to zvýšení
příjmů o 1.515,59 tis. Kč a snížení výdajů o 717,80
tis. Kč. Financování bylo -2.233,39 tis. Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření je upravený rozpočet
příjmů ve výši 199.467,21 tis. Kč, rozpočet výdajů
205.456,64 tis. Kč a schodek upraveného rozpočtu
5.989,43 tis. Kč.
• Vzala na vědomí informace o činnosti Infocentra
za období leden až srpen 2006. Mezi nejžádanější
služby poskytované v Infocentru patří kopírování,
internet, odesílání zpráv faxem, vyhledávání dopravních spojení, prodej turistických map a různých suvenýrů a podávání informací o turistických cílech
v okolí Dačic.
• Vzala na vědomí výsledky hospodaření Městské knihovny, Městského muzea a galerie a Městského kulturního střediska dosažené k 31. 8. 2006. Všechny
uvedené organizace vykázaly k uvedenému datu
převahu výnosů nad náklady.
• Schválila vyhlášení veřejné zakázky na výměnu plynových kotlů v ZŠ v ulici Komenského v souladu
s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek,
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
a zadávací podmínky. Bylo schváleno oslovit tyto
firmy: Hron Dačice, Jaroslav Bartoň – INSTALO
Dačice, Stavcent J. Hradec. Důvodem vyhlášení
veřejné zakázky je špatný stav čtyř plynových kotlů,
jejichž parametry již neodpovídají současným emisním limitům.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce
místních komunikací na sídlišti Červený vrch“ s projekční kanceláří Profi Jihlava, spol. s r. o. za nabídkovou cenu Kč 559.300,–. Komise hodnotila tři
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nabídky, a to od Dopravoprojektu Ostrava spol. s r.o.,
Profi Jihlava, spol. s r. o. a WAY project s. r. o.
na své 95. schůzi konané 16. 10. 2006 vydala toto prohlášení:
• Rada města je znechucena obviněním, kterého se dopustila strana SNK Evropští demokraté, svým výrokem „S korupcí na radnici je třeba skoncovat“ uveřejněným v jejím volebním programu a na jejích internetových stránkách. Výrok vzbuzuje dojem, že na
radnici existuje korupce, což není pravda. Pro toto své
tvrzení nepředložila SNK ED jediný důkaz. Rada
města tento výrok radikálně odmítá jako urážející,
který má poškodit práci radnice a pověst všech, kteří
se podílí na jejím chodu.
na své 96. schůzi konané 18. 10. 2006 mimo jiné:
• Vzala na vědomí výhled plnění rozpočtu města k 31.
12. 2006 s očekávaným výsledkem přebytku rozpočtu
ve výši 13.275,82 tis. Kč
• Schválila rozpočtové opatření č. 15/2006, a to zvýšení
příjmů o 1.106,99 tis. Kč a zvýšení výdajů o 1.420,93
tis. Kč. Financování bylo +313,94 tis. Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření je upravený rozpočet
příjmů ve výši 200.574,20 tis. Kč, rozpočet výdajů
ve výši 206.877,57 tis. Kč a schodek upraveného
rozpočtu 6.303,37 tis. Kč.
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• Doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č.
16/2006, a to pouze zvýšení příjmů o 4.400,00 tis. Kč.
Rozpočet výdajů zůstává beze změny. Po provedené
změně bude schodek upraveného rozpočtu 1.903,37
tis. Kč.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci výměny plynových kotlů v ZŠ v Komenského ulici s firmou Jaroslav Bartoň – INSTALO Dačice za celkovou
nabídkovou cenu Kč 526.319,–. Komise hodnotila
dvě doručené nabídky (druhá nabídka byla za Kč
615.319,–).
• Schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v domě č. 4 a č. 5 na Palackého náměstí
(hospoda Beseda) s firmou BACLINE s. r. o. se sídlem v Rosicích za nabídnuté nájemné ve výši Kč
1.300,–/m2/rok. Záměrem je zřízení provozovny
Sportbaru. Do veřejné soutěže byla zaslána pouze tato
nabídka.
• Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
se Stavingem Studená spol. s r. o. na výstavbu 8 malometrážních bytů v Bratrské ulici. Dodatkem se navyšuje cena o Kč 102.105,–.
• Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s Agropodnikem J. Hradec a. s. na stavbu rekonstrukce chodníků v Komenského ulici. Dodatkem
se navyšuje cena dílo o Kč 94.201,–.

Kalendář na rok 2007 ve formě plakátu 80 x 60 cm je v prodeji za cenu 25 Kč na Infocentru Dačice

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 10/2006. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Školní rok 2006/2007 na dačických
školách
Gymnázium Dačice
ředitel PaedDr. Aleš Morávek
Do primy osmiletého gymnázia nastoupilo 24 studentů,
do prvního ročníku čtyřletého gymnázia 30 studentů. Na
gymnáziu studuje celkem 314 studentů, z toho 105 ve
čtyřech třídách nižšího a 209 v osmi třídách vyššího
gymnázia. Vyučuje je celkem 29 vyučujících. Provoz
školy zajišťují 4 provozní zaměstnanci.
Základní škola v ulici Komenského
ředitel Mgr. Zdeněk Berka
20 tříd, 441 žáků (233 žáků na prvním stupni, 208 žáků
na druhém stupni), ve škole jsou 4 oddělení školní
družiny, které navštěvuje 97 žáků, výuku zajišťuje 28
učitelů (přepočtený stav 27,41), 4 vychovatelé školní
družiny (přepočtený stav 2,55), 1 ekonomický pracovník,
provoz školy zajišťuje 6 provozních zaměstnanců (přepočtený stav 4,25).
Základní škola v ulici B. Němcové
ředitelka Mgr. Irena Tomandlová
18 tříd, 388 žáků, 60 dětí navštěvuje školní družinu, 28
pedagogických pracovníků (přepočtený stav 25,55) včetně vychovatelek a asistentky pedagoga, 5 provozních zaměstnanců (přepočtený stav 4,6).
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb
ředitel Ing. Karel Cvrček
Počet žáků – 310 v 7 učebních oborech (automechanik,
opravář zemědělských strojů, kuchař/číšník pro pohostinství, kuchař, opravářské práce, pečivářské a cukrovinkářské práce) + 29 ve studijním oboru podnikání
– celkem 339 žáků. Počet pedagogů: celkem 44, z toho
18 učitelů teoretické výuky, 22 učitelů odborného
výcviku a 4 vychovatelé. Provozní zaměstnanci: 12,
školní kuchyně: 6 zaměstnanců, počet ubytovaných žáků
na DM: 74. SOUzas Dačice provozuje vlastní autoškolu
a svářečskou školu a organizuje různé odborné kurzy
(obsluha sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, barmanský
kurz apod.).
Střední škola technická a obchodní
ředitel Ing. Pavel Kopačka
368 žáků denního studia, 59 žáků dálkového studia, 39
pedagogických pracovníků, 3 vychovatelé, 8 provozních
zaměstnanců, 37 žáků je ubytovaných na domově mládeže.
Základní umělecká škola
ředitel Milan Kubek
Celkem 721 žáků, 334 žáků hudebního oboru (z toho 53
pobočka Slavonice), 177 žáků výtvarného oboru (z toho
17 pobočka Slavonice), 4 pěvecké sbory – 146 žáků
(z toho 1 sbor Slavonice – 38 žáků), Městský dechový
orchestr – 53 členů, Taneční orchestr 11 – členů, řada
žáků navštěvuje více oborů současně, zaměstnanců
celkem 25, z toho 18 učitelů hudebního oboru (16 v Da-
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čicích, 2 ve Slavonicích), 3 učitelé výtvarného oboru,
4 provozní zaměstnanci.

Speciální školy Dačice
ředitel Mgr. Martin Kotrba
10 tříd, 77 žáků, 14 učitelů, 2 pedagogičtí asistenti,
1 osobní asistent (ve spolupráci s Domovinkou Dačice),
2 oddělení družiny, údaje jsou uvedeny rovněž včetně
pobočky ve Slavonicích.
Dům dětí a mládeže
ředitelka Marie Doleželová
Výchovu zabezpečují v 19 zájmových kroužcích 3 stálí
pedagogičtí pracovníci a 5 externích pracovníků, DDM
navštěvuje přibližně 200 dětí z Dačic a okolí.

Město Dačice nabízí

pronájem uvolněného bytu
č. 3. ul. U Nemocnice č. p. 86, Dačice II.
Jedná se o byt I. kategorie, 3 + 1, o velikosti:
4,89 m2
19,90 m2 spíž
2
21,09 m komora
2,53 m2
2
13,21 m zimní zahr.
3,60 m2
2
15,06 m balkón
4,87 m2
2
13,54 m chodba
1,50 m2
2
5,14 m sklep 1
19,91 m2
2
1,00 m sklep 2
44,08 m2

pokoj 1
pokoj 2
pokoj 3
kuchyně
hala
koupelna
WC

Nájemné je neregulované a jeho výše je tvořena
součtem základní složky ve výši 5 000 Kč/rok, kterou
nájemce zaplatí před podpisem nájemní smlouvy a vždy
do 30. 11. běžného roku v celé výši za každý započatý
rok nájemního poměru (nevrací se), a měsíční složky ve
výši odpovídající regulovanému nájemnému podle
platných právních předpisů pro příslušné období.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 12. 2006 do 30. 11. 2008 s možností prodloužení,
s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na
uzavření nájemní smlouvy a současně vysloví souhlas se zaplacením základní složky nájemného ve výši 5 000 Kč/rok.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu získá ten
zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené:
„Neotvírat – pronájem bytu č. 3, Dačice 86/II“
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy. Konečný termín pro podání žádosti:
10. 11. 2006 do 12:00 h
(nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice I)
V žádosti je nutné uvést své telefonní číslo.
Případné informace na telefonním čísle 384 401 234
nebo osobně na bytovém odboru MěÚ v Dačicích.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu s žádným zájemcem.
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Beseda Svazu tělesně postižených
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Dačicích Vás zve na seznámení a besedu o novém zákonu
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který vejde
v platnost od 1. ledna 2007. Setkání se uskuteční
15. listopadu 2006 v 17:00 h v hotelu Stadion Dačice.
Přednášet bude p. Mgr. Fejt – lektor z Jindřichova
Hradce. Také Vám rád zodpoví Vaše dotazy. Všichni,
kdo žijete život s nějakým handicapem i Vaši blízcí, jste
zváni.
MO STP Dačice

Zprávy z Domovinky
Ø

DOMOVINKA v Dačicích děkuje všem dárcům,
kteří přispěli na nákup nového koberce do místnosti,
kde se pravidelně setkávají maminky s malými
dětmi.

Ø

Tímto zveme všechny maminky s dětmi, které by
chtěly využít nového prostředí k vzájemnému
setkávání. Scházíme se ve středu v 16:00 h. Podle
přání je možno setkávání rozšířit o další dny.
Místnost slouží v průběhu týdne také k pohlídání
dětí, pokud si maminky potřebují něco vyřídit u lékaře nebo na úřadech. Přijďte se určitě podívat!

Ø

Přednášky P. Jaroslava Pezlara „O řádech
v církvi“ pokračují! Další plánovaná setkání se
uskuteční 9. 11. a 23. 11. v 16:30 h v dačické
Domovince.

Ø

POZOR!!! Od listopadu plánujeme v Domovince
pokračování cyklu přednášek o křesťanské víře,
které by v letošním školním roce vedl kněz
z Kostelního Vydří P. František Zdeněk Horák,
karmelitánský mnich. Přesné datum uvedeme na
připravovaných plakátcích.
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na práci, zaměstnání v chráněných dílnách (truhlárna,
prádelna, kuchyně, keramická, tkalcovská, šicí a montážní dílna), pomoc při hledání adekvátního zaměstnání
mimo chráněné dílny, zohlednění a podpora individuálních potřeb klientů při volnočasových i pracovních
aktivitách, nabídka víkendových pobytů pro rodinné
příslušníky i přátele klientů, pořádání kulturních a společenských akcí, výletů a zážitkových víkendů.
Personální zajištění: sociální pracovníci, střední
zdravotní pracovníci, mistři pracovního výcviku, psychoterapeut.
Provoz v centru STROOM DUB o. p. s. bude zajištěn od pondělí do pátku od 7:00 h do 18:00 h.
Orientační cena týdenního pobytu je 210 Kč/den.
V ceně je zahrnuto: 4 jídla denně, ubytování ve dvoulůžkových bytových jednotkách, nepřetržitá péče, možnost užívání všech služeb centra.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního
operačního programu – grantové schéma 3.2 na podporu
sociální integrace v Jihočeském kraji.
Pro získání podrobnějších informací a provedení rezervace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy
info@stroomdub.cz nebo na tel. číslech 388 328 159
a 606 387 882. Kontaktní osoba: Pavla Čechová
Švepešová, P. O. BOX 27, 383 01 Prachatice,
www.stroomdub.cz

Zprávičky z DPS Dačice
Ø V měsíci září byla otevřená internetová kavárnička
v domě s pečovatelskou službou.
Ø Dne 24. 9. 2006 se obyvatelé domu s pečovatelskou službou zúčastnili hudebního představení Eva
a Vašek ve Starém Hobzí. Akce se všem moc líbila
a na pěkné nedělní odpoledne budou vzpomínat ještě
dlouho.

Společnost Trvalého Rozvoje Osob
s OM ezením
STROOM nabízí kvalitní zázemí v denním a týdenním centru pro mladistvé a dospělé klienty ve věku
od 15 let se sociálním či zdravotním handicapem (lehká
mentální retardace, tělesné a zdravotní postižení, poruchy
hybnosti).
Pobyt v centru lze zajistit: v týdenním centru (kapacita 12 klientů, z toho 4 vozíčkáři) nebo v denním
centru (kapacita 20 klientů).
Služby centra STROOM DUB o. p. s.: vysoký
standard ubytování (i možnost ubytování na zkoušku),
celodenní strava, psychoterapie, poradenství, vzdělávání,
osobní asistence, pracovní rehabilitace, rekvalifikace,
zaměstnání v chráněných dílnách.
Služby jsou zaměřeny na: terapeutické činnosti
(psychoterapie, pracovní terapie, arteterapie, fyzioterapie, dramaterapie, logopedie, cannisterapie, muzikoterapie, zážitková terapie), osobnostní rozvoj klientů –
jejich dovedností, znalostí a pracovních návyků, přípravu

Ø Dne 2. 10. 2006 se v domě s pečovatelskou službou
konala beseda s panem výtvarníkem Jiřím Chládkem.
Pan Chládek zajímavě vyprávěl o jeho cestě po Turecku. Všem se vyprávění moc líbilo a těší se na další
kulturní program.
Okrsková sestra PS Marie Cimbůrková
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Skládka odpadů v Borku bude vyrábět
„zelenou energii“
Skládka komunálních odpadů, kterou provozuje společnost .A.S.A. v Borku u Dačic, je v provozu od roku
1995. Od založení skládky na ni bylo uloženo víc než 130
tisíc tun odpadů. Tato skládka je dle Zákona o odpadech
zařazena do kategorie S-OO3. Umožňuje ukládání
kategorie „O“ – ostatní, včetně stavebních sutí a zeminy.
Nebezpečný odpad se zde ukládat nesmí.
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(dalšími jsou vítr, sluneční energie, energie vody,
biomasa…). Požadavkem Evropské unie je, v souladu
s celosvětovým trendem ochrany životního prostředí,
kombinovat neobnovitelné zdroje energie s ekologicky
obnovitelnými. Skládky se systémem odplynění už neslouží jen k ukládání odpadů, ale jsou i užitečným alternativním zdrojem elektrické energie.

pátek 3. listopadu 2006
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA JINAK
sál MěKS Dačice
začátek v 18:00 h, vstupné 50 Kč

II. ZO ČZS Dačice oznamuje

Na každé skládce vzniká tzv. skládkový plyn. Tento
plyn vzniká samovolně při procesu rozkladu odpadů. Jeho
množství a kvalita se pravidelně kontrolují. Při dosažení
množství plynu stanoveného normou ČSN 83 8034 Skládkování odpadů je nutno vybudovat odplynění skládky.
Systém odplynění skládek může být buď pasivní (kdy
plyn vychází ze skládky samovolně, přetlakem) nebo
aktivní (kdy je plyn ze skládky odsáván pomocí čerpacího
zařízení).
Společnost .A.S.A. se společně s vlastníkem skládky
– Sdružením pro likvidaci komunálních odpadů Borek
rozhodla, že nepůjde cestou pouhého spalování plynu
ve fléře. To je prosté spalování plynu v hořáku bez jeho
dalšího využití. Zvolila cestu aktivního systému odplynění
skládky, a tím tedy energetického využívání plynu. Tzn.
že z tohoto plynu bude vyráběna elektrická energie, která
bude dodávána do sítě. Jedná se o velmi efektivní způsob
využití plynu vzniklého při rozkladu materiálu na skládce.
Dne 9. 10. 2006 byly zahájeny stavební práce jednotlivých částí odplyňovacího systému. Práce provádí
odborná firma TEDOM Třebíč. Na základě schválené
projektové dokumentace bude v první etapě propojeno
5 jímacích studen na skládkový plyn. Studny se připojí
potrubím, které povede do čerpací stanice. Plyn se stane
pohonem motoru a pomocí agregátu bude přeměňován na
elektrickou energii. Předpoklad dokončení stavebních
prací a spuštění celého systému, tj. zahájení výroby
elektrické energie, přepokládáme již v listopadu.
Co to přinese životnímu prostředí? Odčerpáváním
(vysáváním) plynu se minimalizuje jeho únik do atmosféry a zároveň dojde i k omezení zápachu v okolí skládky.
Bioplyn je zařazován mezi obnovitelné zdroje energie

II. ZO ČZS Dačice oznamuje občanům, že se moštuje
již 2x týdně, každé úterý a čtvrtek. Provozní hodiny jsou
od 15:00 do 17:00 h.
Je možné také nechat zpracovat kvas v naší pěstitelské pálenici. Objednávky lze vyzvednout a odevzdat
do schránky v pálenici. Osobní a telefonické spojení vždy
v úterý od 15:00 do 17:00 h – č. tel. 384 423 548, mobil:
603 342 624.
Žádost o zpracování kvasu lze získat také na webové stránce naší organizace:
http://www.zahradkari-dacice.czweb.org./
Cena za pálení v sezoně 2006/2007:
Cena za 1 l 100 % alkoholu
Zpracování:
Spotřební daň:

229 Kč
96 Kč
133 Kč

Průměrné množství alkoholu v námi vyráběné pálence
je 52,78 % to znamená, že za 1 litr námi vyrobené ovocné
pálenky zaplatíte dle skutečného množství alkoholu asi
119 Kč.
Výbor II. ZO ČZS Dačice

WELLNESS - zdravě žít
Göthova 71/I, Dačice, tel: 384 420 559

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, tel.: 728 260 078
Léčba dětské obezity
Redukčně kondiční pobyty v ČR i v zahraničí
Kurzy k udržení váhových úbytků, cvičení, relaxace

MASÁŽE - Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové, lymfodrenáže,
léčba celulitidy, modelování postavy, poradenství

Dačice, tel.: 728 850 432
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Péče na lůžkovém rehabilitačním
oddělení
Lůžkové rehabilitační oddělení nemocnice Dačice
úzce spolupracuje s rehabilitačními ambulancemi, ambulancemi jiných odborností a s akutními odděleními naší
nemocnice. Podle moderní koncepce lůžková rehabilitace
zajišťuje doléčení a rehabilitaci pacientů po úrazech,
operacích, proběhlých interních, neurologických a dalších onemocněních.
Cílem lůžkové rehabilitační péče je převzít pacienta
co nejdříve po stabilizaci zdravotního stavu, aby rehabilitační péče bezprostředně navazovala na akutní ošetření a stala se součástí celého léčebného procesu.
Vzhledem k limitovanému počtu rehabilitačních lůžek
se však vždy nedaří rychlé přijetí pacienta, a ten tak
zbytečně blokuje akutní lůžko v nemocnici. Stávající
nabídka rehabilitačních lůžek nestačí uspokojit poptávku.
Důvodů je celá řada. Zvyšuje se operativa: v posledních
letech enormně vzrostl počet prováděných ortopedických
operací - zejména totálních endoprotéz kyčelních kloubů
a výrazně přibylo pacientů po náhradách kolenních
kloubů. Obojí typ totálních endoprotéz – kyčelních
a kolenních kloubů – se nyní provádí do vyšších věkových
kategorií, než tomu bylo ještě před pár lety. Přibylo
polytraumat následkem těžkých dopravních nehod, z jejichž následků se účastníci léčí dlouhé řady měsíců na
traumatologických a následně i rehabilitačních odděleních.
Celosvětově přibývá pacientů, kteří v důsledku moderního životního stylu a sedavého charakteru zaměstnání trpí bolestmi páteře a výhřezy plotének. Podrobují se často i opakovaným neurochirurgickým zákrokům a podstupují dlouhodobé rehabilitace a řada z nich
končívá s FBS syndromem (failed back surgery syndrom)
a chronickou bolestí v Centrech bolesti.
Nezanedbatelný problém představují pacienti vyšších
věkových kategorií, kteří žádají o umístění v rehabilitačních zařízeních, nejčastěji pro úrazy následkem
osteoporózy (zlomeniny krčků stehenních kostí, kompresivní zlomeniny obratlů atd.). Vzhledem k polymorbiditě, obvyklé ve vyšším věku, tito pacienti nesnesou větší
rehabilitační zatížení a nemohou využít všech možností
nabízených rehabilitačním oddělením. Přitom nejsou
s ohledem na pomalu probíhající rekonvalescenci,
obvyklou v tomto věku, většinou schopni okamžitého
návratu do domácího prostředí, přidružuje se nesoběstačnost, ztráta sebeobsluhy. Pro tyto pacienty by byla
dostačující kvalitní fyzioterapie v rámci léčeben či oddělení dlouhodobě nemocných – LDN, ODN. Většina nemocných, nebo spíše jejich rodinných příslušníků, však
reaguje negativně na doporučení obrátit se s žádostí
o přijetí na lůžko dlouhodobě nemocných.
Jejich reakce je do jisté míry pochopitelná. V těchto
zařízeních rehabilitace probíhá jen ve velmi omezené
míře, neboť v úhradách od pojišťoven není kalkulována
práce fyzioterapeuta a léčebny (oddělení) dlouhodobě
nemocných musí peníze na fyzioterapii získávat z jiných
zdrojů. Nedostatečná fyzioterapie v rámci LDN je tedy

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 6

rovněž jedním z důvodů zvýšeného tlaku na rehabilitační
lůžka.
Přijetí pacienta na lůžkové rehabilitační oddělení musí
být proto, s ohledem na jejich nedostatek, důkladně
zvažováno. Základním kritériem pro přijetí je profit
pacienta z absolvovaného rehabilitačního pobytu.
K rehabilitaci je indikován pacient, u něhož rehabilitace představuje smysluplnou součást celého léčebného procesu, tam, kde absolvování rehabilitačního pobytu dává předpoklad ke zlepšení zdravotního stavu.
Proto připojuji základní indikační kritéria a kontraindikace přijetí a přehled základních diagnóz vhodných
k rehabilitaci na lůžkovém oddělení.
Indikační kritéria pro přijetí: Pacient musí být v takovém fyzickém a psychickém stavu, který mu umožní
rehabilitaci podstoupit. Pacient musí projevit zájem
aktivně spolupracovat na zlepšení svého zdravotního
stavu. Pacient musí být nekonfliktní a ochotný dodržovat
léčebný režim.
Kontraindikace k přijetí pacienta na rehabilitační oddělení:
K přijetí na rehabilitační oddělení je nevhodný pacient s akutním infekčním onemocněním, se septickými
horečkami a febriliemi nejasné etiologie. Pacient s akutní
psychózou, s těžkým organickým psychosyndromem,
neklidný a zmatený, který ruší ostatní pacienty, a to
zejména v době nočního klidu. Pacient, který po stránce
oběhové nezvládne zatížení rehabilitací – EF LK pod
30 %. Pacient s těžkou klidovou dušností plicní etiologie,
neschopný rehabilitace. Pacient s progredujícím generalizovaným nádorovým onemocněním. Pacient s rozsáhlými dekubity. Podmíněnou kontraindikaci představuje
i kompletní inkontinence moči a stolice, zejména pokud
není předpoklad rychlé úpravy. Porucha komunikace
– například těžká perceptivní fatická porucha nebo senilní demence, tedy stav, kdy pacient není schopen pochopit, co po něm fyzioterapeut požaduje, a nezvládne při
rehabilitaci aktivně spolupracovat.
Přehled nejčastějších diagnóz VHODNÝCH k lůžkové rehabilitaci podle jednotlivých odborností:
Ortopedie: stavy po ortopedických operacích – ASK
operacích kloubů, stp. aloplastikách velkých kloubů, stp.
polytraumatech, komplikovaných zlomeninách
Neurochirurgie: stp. operacích páteře pro úrazy,
degenerativní změny – stp. operacích periferního nebo
centrálního nervového systému s přetrvávající neurologickou symptomatologií
Neurologie: vertebrogenní algické syndromy s kořenovou symptomatologií na podkladě herniace disku
k pokusu o konzervativní řešení problému. Intenzivní
rehabilitační léčba by měla předcházet u každého pacienta
indikovaného k neurochirurgickému zákroku, a to i při
diagnostikovaném velkém výhřezu. Jedinou výjimku
představuje syndrom kaudy equiny nebo těžká zániková
symptomatologie, kdy odkládání operačního řešení by
mohlo vést k ireverzibilnímu poškození nervových vláken
– stp. cévních mozkových příhodách – demyelinizační
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onemocnění typu RS, degenerativní onemocnění míchy –
např. ALS, heredodegenerativní onemocnění, extrapyramidové syndromy a další. Přijetí těchto pacientů je
velmi pečlivě zvažováno s ohledem na zisk pacienta
z absolvovaného rehabilitačního pobytu a na vynaložené
úsilí ošetřujícího personálu; žádost o přijetí musí být doporučena neurologem a v kontextu se současně probíhající
léčbou – stp. proběhlých infekčních onemocněních CNS
a PNS – stp. borrelióze, stp. infekční klíšťové encefalitidě,
stp. polyradikuloneuritidě Guillain-Barré
Interna: stavy po komplikovaných infarktech myokardu – po proběhlých plicních onemocněních s poruchou
ventilace – těžkých pneumoniích, po status astmaticus
– s cílem zvýšit celkovou tělesnou kondici a zlepšit dechovou funkci
Kardiochirurgie: stavy po kardiochirurgických operacích
Cévní: stavy po rekonstrukčních cévních operacích
– stp. amputacích DK – k vybavení prvoprotézou a nácviku chůze s protézou
Revmatologie: degenerativní kloubní onemocnění,
dekompenzované osteoartrózy – zánětlivá kloubní onemocnění v indikovaných případech v souladu s celkovou
léčbou – ankylozující spondylitis – M. Bechtěrev, revmatoidní artritis a další.
Lůžková rehabilitace má těsnou vazbu i na ambulantní rehabilitační zařízení. Naše lůžkové rehabilitační
oddělení má svou ambulantní část, kam jsou předáváni
pacienti po propuštění z nemocnice, nebo naopak
z ambulance jsou odesíláni pacienti k hospitalizaci, a to
v případě, že dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo
pacient nezvládá docházet ambulantně.
V ambulancích ordinují MUDr. František Trkan
a MUDr. Iva Šteflová. Nejčastěji jsou pacienti z ambulance odesíláni k hospitalizaci pro akutní lumbago nebo
bolestivé kořenové syndromy krční a bederní páteře.
Rehabilitační lůžka se dělí na tzv. akutní rehabilitační
lůžka a na lůžka následné rehabilitační péče. Rozdíl mezi
nimi je zejména v délce hospitalizace.
Akutní rehabilitační lůžka mají limitovanou hospitalizační dobu na 3 týdny. Tento interval je zvláště
u těžkých postižení pohybového aparátu nedostatečný.
Řešením je přeložení pacienta na lůžka následné
rehabilitační péče, kde není zdravotními pojišťovnami
omezená hospitalizační doba a délka hospitalizace závisí
na celkovém zdravotním stavu a individuální potřebě
pacienta.
Akutní rehabilitační lůžka mají oproti lůžkům
následné rehabilitační péče výhodu v tom, že pro ně
pojišťovny stanovují vyšší počty fyzioterapeutů, a tak je
individuální fyzioterapie v těchto zařízeních intenzivnější. Jinak jsou rozdíly mezi lůžky akutní a následné
rehabilitační péče minimální. Podstatná je kvalita
fyzioterapeutů, neboť jejich práce tvoří základ celého
rehabilitačního procesu.
Vybavení, poskytované služby elektroléčba – přístroje
k aplikaci nízko a středněfrekvenčních proudů, ultrazvuk,
magnetoterapie, laservodoléčba – vířivka na dolní kon-
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četiny, celotělová vana k aplikaci podvodních masáží,
perličkové koupele, lavaterm individuální fyzioterapie
– fyzioterapeuti využívají většiny v současné době prováděných technik – techniky měkkých tkání, měkké a mobilizační techniky, cvičení na neurofyziologickém podkladě – Vojta, cvičení podle Bruggera, cvičení na velkých
míčích, senzomotorika, skupinové cvičení v tělocvičně
– zaměřené na cvičení krční a bederní páteře, hypermobility, artrózy nosných kloubů klasické a reflexní
masáže, akupunktura.
MUDr. Iva Šteflová

Věřte, nevěřte…
Ve středu 18. 10. 2006 se v Dačicích uskutečnil Den
zdraví pro širokou veřejnost. Pořadatelem celé akce bylo
Sdružení Meta, které tímto představilo svoji činnost,
kterou je jednak prevence „likvidačního způsobu života“,
konkrétně prevence zneužívání návykových látek včetně
poradenství a terapie a jednak propagace zdravého
životního stylu, tj. nabídka zdravých aktivit, výživy,
trávení volného času a poradenství v této oblasti.
Vystavovatelé firem a škol seznamovali se svojí
činností, zdravotní škola z Jindřichova Hradce prováděla
ukázkovou instruktáž první pomoci. Zájemci si mohli
stanovit svůj index zdraví, přeměřit krevní tlak, BMI
a cholesterol.
Celodenní akci navštívilo neuvěřitelných více jak
tisíc občanů, dětí a mládeže z Dačic a okolí. V 16 hodin
odpoledne byla odměněna tisícá návštěvnice dárky
od všech vystavovatelů a firem zabývajících se zdravým
životním stylem nebo distribucí zdravotního materiálu.
Dopolední program byl obohacený kulturně preventivním programem „Moje zdraví“ písničkáře a básníka pana Jana Vodňanského s hudebníkem Danielem
Dobiášem a s pracovníky Sdružení Meta. Program byl
plný soutěží a cen od sponzorů.
Odpolední program pokračoval ve zdravém duchu
s uměleckým zážitkem zprostředkovaným tanečnicí
z pražského studia Holla Bella paní Lucií Šrámkovou,
která předvedla ukázkovou hodinu břišních tanců, kterou
mohli přítomní návštěvníci hned využít a společně
si zatancovat. Jak se ukázalo, břišní tance ovládají i mladí
muži!
Skákacím hradem, se pobavilo více jak 600 dětí
a mládeže, odběr cholesterolu využilo 53 občanů, věkový
rozsah návštěvníků byl od 1 roku do 84 let. Celý den
probíhal v radostné náladě, o kterou se postarali učni SOU
zemědělského a studenti gymnázia, SŠ TO a SZŠ, kteří
kromě své prezentace pomáhali některé aktivity zabezpečovat.
Poděkování patří všem zúčastněným firmám a institucím, které svoje služby představily a nabídly zdarma
občanům, dále sponzorům, kteří nám pomohli celou akci
zabezpečit a občanům, kteří nás navštívili, zvláště těm,
kteří projevili svoji spokojenost písemným poděkováním.
Na příští setkání se těší pořadatelé.
Za Sdružení Meta Božena Havlová
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Mini Globe Games v Dačicích
V pátek dne 22. září proběhly v areálu dačického
zámeckého parku 1. dačické mini GLOBE Games. Hry
měly za cíl hravou formou ověřit znalosti GLOBE týmů z
regionu Vysočiny. Akci pořádalo sdružení Czech GLOBE
Veterans a partnerem akce se stalo sdružení Tereza
a GLOBE ČR.
Vlastní průběh: V 9:00 h byly již všechny týmy a obsluha všech stanovišť na místě, a proto mohl být celý
program zahájen uvítací řečí reprezentanta organizačního
týmu – předsedy pořádajícího sdružení Tomáše Tunkla
a reprezentantky sdružení Tereza a koordinátorky GLOBE
ČR Dany Votápkové. Poté došlo k tradičnímu losování
startovních čísel, po kterém byla krátce zrevidována
pravidla a 1. dačické mini GLOBE Games mohly být zahájeny.
Cca od 9:30 do 12:30 h postupně obcházelo 6 týmů
(2 týmy ze ZŠ Domamil, 2 týmy ze ZŠ TGM Moravské
Budějovice a 2 týmy z Gymnázia v Dačicích) 6 stanovišť.
3 stanoviště zřizovaly přihlášené školy, 2 pořadatel Czech
GLOBE Veterans a 1 bylo samoobslužné.
Po skončení aktivit se všechny týmy, včetně pořadatelů, odebraly směrem ke stanovišti start/cíl. Když
dorazilo i poslední družstvo, mohlo vypuknout sčítání
bodů. Po nutné poradě s obsluhou jednotlivých stanovišť
a po vytištění diplomů se přistoupilo v 13:30 h k slavnostnímu vyhlašování výsledků. Při vyhlašování dostali
soutěžící diplomy, účastnické listy a věcné ceny. Po předání posledního diplomu a poděkování všem organizátorům byly 1. dačické mini GLOBE Games ukončeny.
Tomáš Tunkl

GLOBE:
Svatý Jiljí své počasí pevně drží
Abyste rozuměli – Jiljího je 1. září. Tucet pranostik
k tomuto dni říká prakticky totéž. Pro září je totiž typické
stálé počasí s vysokým tlakem vzduchu, a tedy takzvané
babí léto.
Bylo tomu tak i letos: jasno či polojasno, denní
maxima přes dvacet – až na předposlední, trochu chladnější víkend – a k ránu kolem deseti. S průměrnou
nejvyšší teplotou 24°C byl tento měsíc zhruba na úrovni
srpna, snad dokonce o něco vyšší. Ještě něčím bylo září
pozoruhodné: dennodenně foukalo. V první polovině
od východu, pak už tradičně od západu. Možná to někomu
pokazilo dojem. Zato dobře létaly papíroví draci a nereptali jistě ani zemědělci, hledící co nejrychleji sklidit.
Právě prvního jsem se ptal v Krasonicích traktoristy, jak
to letos vypadá, a on (s malou nadějí v hlase) prohlásil:
„Takhle by mělo bejt ještě aspoň měsíc, abysme to stačili
dát pod střechu.“ A vskutku, koncem měsíce se z polí
odvážela poslední kukuřice. Po sklízení ovšem následuje
orání, a to půjde asi špatně, když je země jak troud.
Klíčovými dny září jsou sv. Václav a následný sv. Michal. Zajímavé je, že u každého se počítá s bouřkou, ale ta
má mít různé následky: v prvním případě přetrvávající
teplo, v druhém silné větry a špatné ovoce. Všímám si to-
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ho proto, že ve středu před svátkem v Dačicích opravdu
hřmělo (krajem se přehnalo několik dešťových mraků).
Jak dlouho ještě vydrželo teplo, už teď víte. Silné větry
zmíněným dnům naopak předcházely a shodily hodně
švestek, jablek a ořechů. Ale co, vždyť „na sv. Václava
každá pláňka dozrává.“ A ovoce bylo díky hojnému
slunečnímu svitu sladké, jak má být. Svatý Václav má
také sklízet hady, ale ti si mohli ještě počkat, stejně jako
hmyz, např. sršni, kteří se vyskytovali letos hojněji než
jindy. Do skrýší je zaženou až chladné mlžné noci, tak
příznačné pro tuto lokalitu, a ty byly dosud spíš ojedinělé.
Marek Čermák

Středoškolský atletický pohár

21. září se v Nové Včelnici konal další ročník
středoškolského atletického poháru – CORNY. Gymnázium bylo již tradičně velmi úspěšné – posuďte sami: hoši
i dívky se celkově umístili na 2. místě, přičemž výkony
některých našich reprezentantů byly opravdu vynikající.
Ve skoku dalekém obsadil Martin Lutovský 1. místo,
ve štafetě obsadili hoši Lutovský, Váňa, Papež a Mikšíček
2. místo. Na třetích místech se umístili Ivo Váňa ve skoku
vysokém a sprintu na 100 metrů, Martin Hanzal v běhu na
1500 metrů a Jakub Papež v běhu na 400 metrů. Mezi
děvčaty podaly nejlepší výkony Ivana Pelikánová ve skoku vysokém – 1. místo, Veronika Kloiberová ve skoku
dalekém – 2. místo a 3. místa obsadily Jitka Šulistová
ve sprintu na 60 metrů, Zuzana Žampachová v běhu na
800 metrů a Ivana Pelikánová ve skoku dalekém.Všem
účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, učitelům
tělesné výchovy za přípravu studentů a všem přejeme
hodně úspěchů v dalších sportovních kláních.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
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 20. 11. v 16:00 h
Informace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
Individuální kurzy zahajujeme průběžně dle požadavků!
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Na úvod vám přinášíme krátké zamyšlení o tom, co je
v našem životě důležité, o tom, že i v dnešní době je přátelství „solí života“. Jeho autorkou je Nikol Kolářová,
žákyně 9. ročníku.
Přátelství
Pro mne je přátelství něčím nedotknutelným. Moderní
člověk, který je příliš zaměstnaný vlastní kariérou a konzumním přístupem ke světu, je odsouvá často až na okraj
svého života. Ale v této době je třeba postavit se odvážně
na obranu lidského přátelství, protože podle starého rčení
je „solí života“.
Čím dál tím více nás trápí to, že už vlastně pravé přátelství neexistuje, člověk se nemá komu svěřit se svou
radostí, ale i se svými starostmi. Pravé přátelství spočívá
v pomoci za každé situace a neobracet se zády. Můj
oblíbený citát o přátelství je „Kdo ve dnech štěstí pyšně
si vede, přátelstvím druhých pohrdá, ten ať v neštěstí,
strasti, bídě pomocnou ruku nehledá.“
Antoine de Saint-Exupery ve své knížce Malý princ
říká, že přítelem se stává „ochočený“ člověk. V krásném
rozhovoru o přátelství Malého prince s liškou čteme: „Co
znamená ochočit?“ Liška odpověděla: „Znamená to vytvořit pouta...“ „Vytvořit pouta?“ „Ovšem,“ řekla liška.
Ty jsi zatím pro mne jen malým chlapcem podobným
statisícům jiných chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také
nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou
statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme
potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediným na světě
a já pro tebe zase jedinou na světě...“
Nikol Kolářová

Poděkování
Velice nás těší každá snaha rodičů pomoci škole, kam
chodí jejich děti. Chtěli bychom proto touto cestou
poděkovat za poskytnutí sponzorského daru panu
Mocharovi, který daroval naší škole sadu rytmických
nástrojů. Nové pomůcky budou sloužit žákům 1. stupně
při výuce hudební výchovy.

Zasedání školské rady
26. září zasedala poprvé v tomto školním roce školská
rada. Na programu schůze bylo projednání výroční zprávy
školy za školní rok 2005/2006. Po jejím schválení
seznámila ředitelka Mgr. Irena Tomandlová přítomné
s plány a investičními záměry na rok 2006/2007.

Pasování na čtenáře
6. říjen si budou určitě dlouho pamatovat žáci druhého ročníku. Spolu se svými učitelkami se vydali do nového zámku, aby zde byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Malé špunty překvapilo, když se jich hned po příchodu
ujal komorník, který je odvedl do krásných zámeckých
komnat, kde byli přijati paní hraběnkou. Zde se setkali
s panem spisovatelem Mikšíčkem, zrovna byl totiž na
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návštěvě u její hraběcí milosti jako oni. A tak si mohli
s autorem popovídat o jeho nové knížce pro děti Honzíček
Zlatohlávek. Na závěr, když zjistil, že se děti už ve škole
naučily číst, si pan Mikšíček pozval každého z druháků a
položením své pohádkové knihy na jejich rameno je
pasoval na opravdové čtenáře.
Něco vám tu nehraje? Nebojte se, nedošlo k posunu
v čase. Děti se pouze staly účastníky malého divadelního
představení. Naše poděkování za jeho skvělou přípravu
patří především paní Jahelkové, paní Hledíkové a panu
Svobodovi z divadelního souboru Tyl, paní Chadimové,
ředitelce městské knihovny a paní Bisové, správkyni
státního zámku.

Cvičná evakuace
Pozor! Hoří! Tato výzva se nesla školními chodbami
17. října. Přestože byli žáci většinou značně překvapeni,
následovala spořádaná, plynulá a hlavně rychlá evakuace
mimo areál školy. Do dvou minut bylo všech 380
přítomných žáků v bezpečí. Akce tedy proběhla přesně
podle plánu a její účastníci sklidili pochvalu.

Ping-pong na školních chodbách
Když se zeptáte většiny
žáků, co se jim na škole
nejvíce líbí, většinou odpoví
bez velkého rozmýšlení přestávky. Od začátku října
se na ně někteří těší ještě
více. V pavilonu 1. i 2. stupně byly totiž umístěny dva
ping-pongové stoly, které
nějaký čas zahálely u tělocvičny. Děti tak nyní mají
možnost odreagovat se sportem i mezi vyučovacími
hodinami.

Turnaj při příležitosti otevření
školního hřiště
20. září jsme si připomněli 1. výročí otevření nového
školního hřiště. Při té příležitosti proběhl 2. ročník turnaje
v minifotbale, odbíjené a přehazované, který pořádalo
gymnázium spolu s naší základní školou. Účastnili se jej
naši starší žáci spolu se studenty nižších ročníků gymnázia.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Kosmetický salón
Lenka Hotařová
Svatopluka Čecha 283/III
Dačice, Za Lávkami

Nicol l

Objednávky na tel.: 606 498 508
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Sportovní zpravodajství ZŠ B. Němcové
Podzimní atletický pětiboj
Dne 27. 9. 2006 se žáci naší školy zúčastnili Dačického podzimního atletického pětiboje. Nejlepšími závodníky ve svých kategoriích byli: Aneta Lacinová
v mladších žákyních obsadila 10. místo, Josef Závodský
v mladších žácích 6. místo, Petra Březinová ve starších
žákyních 15. místo a Jakub Chvojsík ve starších žácích
7. místo. Celkově naše škola skončila na 4. místě.
Běh zámeckým parkem

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 10

stanuli dva naši závodníci. Martin Samek v kategorii hoši
6. a 7. tříd obsadil 3. místo a Markéta Karlová v kategorii
dívky 8. a 9. tříd obsadila též 3. místo.
Celkově obsadili chlapci 6. a 7. třídy 1. místo, chlapci
8. a 9. třídy 2. místo a obě kategorie dívek skončily na
3. místech. Jelikož časový harmonogram tohoto běhu
nevyhovoval, aby se mohli zúčastnit i běžci z 1. stupně
naší základní školy, uspořádali jsme si běh zámeckým
parkem sami, a to ve středu 11. října.
Dodrželi jsme kategorie i trasy podle pondělního běhu
a jednotliví vítězové obdrželi medaile a diplomy. Radost
malých závodníků byla veliká.
Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 9. října 2006 proběhl přebor dačických škol
v přespolním běhu zámeckým parkem. Na stupni vítězů

Dne 12. října se naši běžci zúčastnili okresního kola
přespolního běhu v Jindřichově Hradci. Své zástupce jsme
měli jen ve 3 kategoriích – mladší žáci a žákyně a starší
žáci. Trať ve zdejším parku u Jakuba byla velice náročná
a někteří běžci se zde vydali ze svých sil. Přesto jsme
i zde slavili úspěchy.
Družstvo mladších žáků ve složení Martin Samek,
Radovan Kubek, Kamil Komůrka, Jiří Novák a Jiří
Chromý obsadilo 3. místo. Mladší žákyně skončily na
5. místě a starší žáci na 10. místě.
Všem běžcům gratulujeme ke zvládnutí tak náročného
terénu a děkujeme jim za dobrou reprezentaci naší školy.
Mgr. Marie Urbánková,
ZŠ Boženy Němcové
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Modernizace ZŠ v ul. Komenského
Během hlavních prázdnin proběhla na naší škole řada
prací pro zlepšení podmínek výuky žáků. Značné proměny doznala tělocvična – nové obložení stěn, vyspravení
a nátěr podlahy a cvičebního nářadí. Byla dokončena
výměna oken za nová – plastová, což přispěje ke zvýšení
tepelné pohody i snížení hlučnosti ve třídách směrem
k přilehlé komunikaci.
Pro zlepšení a modernizaci výuky byly dokoupeny
nové počítače do počítačové učebny, čímž se zvýšil počet
míst pro žáky a tito mohou využít učebny nejen při výuce
informatiky, ale i v dalších předmětech. Také byl zakoupen dataprojektor a notebook, který umožní podstatné
rozšíření současných trendů modernizace a zkvalitnění
výuky.
Změn doznalo i prostředí dvou kabinetů, byly vybaveny novým nábytkem a kobercem. Zpříjemnění vnitřního
prostředí školy bylo dosaženo také vymalováním
některých prostor veselými barvami. Také výzdoba školy
byla obnovena a rozšířena především pracemi žáků. Naši
nejmenší – žáci I. a II. tříd v ulici Bratrská mohli po
prázdninách vidět na chodbách školy namalované pohádkové postavičky z jejich dětského světa, což jim zpříjemní
pobyt ve škole.
Areál školy v ul. Komenského byl ohraničen nově vybudovaným plotem směrem k panelovým domům včetně
příjezdových vrat s rozměry dle požadavků na příjezd
požární techniky. Péčí města byl chodník před školou
v ul. Komenského osazen zámkovou dlažbou, což zpříjemňuje příchod do školy.
Je potěšitelné, že vedení města vychází vstříc požadavkům školy a daří se tak postupně zlepšovat materiálnětechnické podmínky pro výuku žáků. Věřím, že učitelé
tuto vstřícnost ocení a svou prací přispějí ke zvýšení
vzdělanostní úrovně jim svěřených dětí z Dačic a přilehlého okolí.
Daří se zvyšovat kvalifikovanost učitelského sboru
přijetím nových pracovníků či doplněním nebo rozšířením
potřebného vzdělávání stávajících. Kéž společné úsilí
zřizovatele, pedagogických pracovníků i ostatních zainteresovaných je korunováno spokojeností a úspěchy nám
svěřených žáků.
Mgr. Zdeněk Berka, ředitel školy
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z šestnácti hlavních cen, kterou byl přehrávač DVD
s LCD model PET 720 od firmy Philips.
Ve čtvrtek 19. 10. proběhlo slavnostní předání cen vítězům. Divíte se, že jich bylo více? Naše škola totiž
obdržela stejnou cenu jako Kristýna, a proto se můžeme
těšit z nové moderní pomůcky, kterou využijeme při
výuce všech žáků.
Za účast v soutěži bych chtěla poděkovat Kristýně
Černochové, Jaroslavě Havlíkové, Simoně Heřmánkové,
Kateřině Píšové, Lukášovi Procházkovi a Pavlovi
Samkovi. Také děkuji paní učitelce Anastázii Valentové,
která byla žákům nápomocna při cestě soutěží.
Knížky jsou nyní ve školní knihovně, takže si je mohou přečíst i ostatní žáci a vyzkoušet si, jak by oni sami
byli úspěšní při řešení detektivních případů. Pokud chcete
vědět o soutěži více informací, hledejte na webových
stránkách školy: www.zskomenskeho.d1net.cz. Můžete
se těšit i na video ukázky ze slavnostního předávání.
Mám radost z toho, že se v dnešní přetechnizované
době pořád ještě dostane knížka dětem do rukou a napadá
mě, když vidím v obchodech vánoční kolekce, nezapomeň Ježíšku na knížky!
Jaroslava Doláková

Obrázkové okénko na listopad
Nedílnou součástí výtvarné výchovy je také prostorová tvorba. I s tou bychom Vás rádi v našem „Okénku“
seznámili.
Žáci 7. ročníku ilustrovali sci–fi příběh o masožravých rostlinách. Vytvářeli obří masožravku Otýlii,
která se nám pne na chodbě. Ale nejenom to! Dokonce
si zasadili a nechali růst pod vlastníma šikovnýma rukama prapodivné rostliny, které se vyznačují velkou chutí
na všechno živé.
Tyto neobvyklé květiny vznikaly z nejrůznějších
materiálů: plastových lahví, kelímků, víček od plechovek,
proložek od vajec, polystyrenu, látek, drátů, papírů…
zkrátka ze všeho, co nám přišlo pod ruku.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Čtěte – vyplácí se to! J
Žáci VII. B ZŠ Komenského se zúčastnili prázdninové soutěže nakladatelství Thovt pod názvem Přečti,
odpověz a vyhraj!
I když jsme se do soutěže zapojili na konci minulého
školního roku opravdu až na poslední chvíli, přece jen
se nám naše úsilí vyplatilo. Úkolem žáků bylo přes
prázdniny přečíst knížku, v září odpovědět na soutěžní
otázky a vyčkávat. Šlo o knížky se starověkou tématikou
ve formě detektivních příběhů s hádankami. Byli jsme
velice překvapeni a ještě více potěšeni, když jsme
se dověděli, že Kristýna Černochová vyhrála jednu

Práce žáků 7. B

Práce žáků 7. C
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Podzimní počasí přeje atletům
V pondělí 3. října se běhal 11. ročník Zátopkových
Štafet. Časy dosažené na dráze jsou velmi dobré a jsou
předpokladem dobrého umístění našich škol v republikovém pořadí.
V pondělí 9. října se uskutečnil přebor dačických škol
v přespolním běhu za účasti téměř 200 žáků. Vítězové
jsou nominováni na okresní přebory v přespolním běhu
a na Běh městem v partnerském Gross Sieghartsu.
Na okresním přeboru v přespolním běhu dosáhli žáci
ZŠ Komenského vynikajícího úspěchu. Zdeněk Krejčí
vyhrál kategorii mladších žáků, družstvo bylo druhé
a Tadeáš Jindra zvítězil v kategorii staršího žactva,
družstvo se stalo přeborníkem okresu a ve středu 18. října
bojovali starší žáci na krajském přeboru o účast na přeboru republiky.
Mgr. Pavel Novotný
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náziu Dačice. V kategorii mladších žákyň zvítězila
Slavěna Albastová (Gymnázium Dačice) před dvojicí
jemnických dívek – Nikolou Štroblovou a Sabinou Vávrů.
Jemničtí zcela ovládli soutěž mladších chlapců. Na stupních vítězů stáli: Marek Šerý, Karel Tesař a Pavel
Nevrkla. Také mezi staršími děvčaty se radovala Jemnice.
Vyhrála Kateřina Štumfolová. Další místa patřila dívkám
ze ZŠ Komenského – Lence Tichánkové a Renatě Kučerové. Nejlepším starším žákem se stal v rekordu mítinku
Tadeáš Jindra. Stříbro patřilo Janu Doležalovi (oba ze ZŠ
Kom. Dačice). Bronz putoval do Jemnice Fediru Djudjovi. Tato soutěž je složena z disciplín – 60 m, dálka,
výška, 800 m a kriket (u mladších), koule (u starších).
Patří k nejtěžším závodům v celé sezóně, protože každý
závodních absolvuje všechny disciplíny.
Atletická sezóna na školách v roce 2006 končí, ale již
nyní známe termíny pro sezónu 2007 a věříme, že i příští
rok mladí atleti vybojují nejednu úspěšnou bitvu se svými
osobními rekordy a se soupeři z jiných škol.

Závěr atletické sezóny
Atleti TJ Centropen Dačice zakončili rozpačitě nejslabší sezónu v sedmileté historii oddílu. Obhajoba
stříbrných medailí v Krajském přeboru družstev mladších
žáků se proměnila v blamáž. Z 12 členné soupisky odjeli
do Tábora pouze 4 závodníci a bylo z toho předposlední
místo.
Letos obohatili atleti klubovou „síň slávy“ pouze 12
medailemi z krajských přeborů. O dva tituly se zasloužili:
mladší žák Patrik Chvátal (50 m v hale) a starší žák
Tadeáš Jindra (oštěp). Stříbro získala Sabina Hummelová
(výška) a Patrik Chvátal (800 m). Oba vybojovali i bronz
– Sabina ve výšce v hale a Patrik na 60 m a na 800 m
v hale. Jeho bratr Tomáš se může pochlubit čtyřmi bronzy
– 1500 m, výška (venku i v hale) a dálka. Poslední medaili
roku 2006 vybojoval Pavel Dedič v kriketu.
V samém závěru sezóny zviditelnil Tadeáš Jindra
dačickou atletiku na mezinárodním poli. Na „European
kids athletics games“ v Brně (20. a 21. září) vytvořil tři
výborné osobní rekordy, které ozdobil umístěním na předních příčkách. Ve výšce mu výkon 161 cm přinesl bronzovou medaili. V dálce skočil 553 cm v kvalifikaci a při
finálových 540 cm mu utekla medaile jen o 5 cm. Oštěpem hodil 39,49 m a skončil šestý. Do Brna se sjelo přes
700 dětí (ve věku 11 – 15 let) z 11 evropských států
a 70 oddílů.
Po rozpačité sezóně oddíl rád přijme talentované děti
ve věku od 10 let, aby v budoucnu opět mohl navázat
na dřívější úspěchy. Od listopadu budou atleti trénovat
v městské hale každé pondělí od 15 hodin.
PaedDr. Vítězslav Jindra

Dačický podzimní pětiboj
Podzimní atletický pětiboj si našel své stálé místo
v termínové listině. 27. září se konal již 6. ročník. Letos
se jej zúčastnilo 6 škol z blízkého okolí. Potřetí v řadě se
z celkového vítězství radovala ZŠ Jemnice. Druhé místo
patřilo pořádající ZŠ Komenského Dačice a bronz Gym-
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PaedDr. Vítězslav Jindra

Stolní tenis
Novou sezonu zahájili stolní tenisté ST-KD Dačice
v mistrovské soutěži v OP II. Pro svá domácí utkání našli
azyl v malé sportovní hale ZŠ B. Němcové, kde své
zápasy hrají v pátek od 19:00 h. Pořad mistrovských utkání mají stolní tenisté vyvěšen ve vývěsní tabuli Katolického domu (před kinem). Vstup do soutěže se stolním
tenistům ST-KD Dačice mimořádně povedl, kdy v prvním
utkání přivítali na svých stolech celek OST Kardašova
Řečice (v loňské sezoně hrál vyšší soutěž OPI) a dokázali
nad tímto soupeřem vyhrát. I v druhém utkání proti GK
Nová Bystřice dačický tým nezaváhal a opět se mu podařilo zvítězit.

ST–KD Dačice – OST Kardašova Řečice 12:6
Bodovali: Mareš M.; Havlík Z. 3x; Štěpánek A.; Jahoda
M. ml. 2x; Havlík V. 1x; debl 1x
ST–KD Dačice – GK Nová Bystřice 13:5
Bodovali: Doležal J.; Havlík V. 3x; Kelbler P.; Mareš M.
2x; Havlík M. 1x; oba debly
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V Městském muzeu a galerii v Dačicích probíhala
do 17. září výstava „Od kolébky do školních let“. K řadě
exponátů na výstavě se váže spousta zvyků, pověr či průpovídek. Připomeňme si alespoň některé z nich.

Zvyky spojené s narozením děťátka
na moravském Horácku v 19. století
III. část
Od kojence ke školákovi
Prvnímu dítěti se věnovalo i na našem venkově více
pozornosti, než dalším, které byly již více odkázány na
opatrování starších sourozenců. Pokud to připouštěla
práce v hospodářství, bylo však dítěti věnováno dost péče
a četné zvyky, spočívající často na získaných zkušenostech, chránily je mimoděk před úrazem.
Bdící dítě překáželo matce v práci, proto se pečovalo
o jeho spánek. Říkalo se, že dítě špatně spí, nechá-li
se v hrnku nebo na talíři přes noc lžíce. Dítěti odnese
spaní i návštěva, která přijde do domu a nesedne si. Když
dítě špatně spalo a bylo nepokojné, uvařil se snopek kmínu a snopek makovin a dalo se dítěti do koupele.
Do ouvodu koupala denně nemluvňátko obyčejně bába, potom matka sama. Vystlala vaničku měkkými
plínkami, nalila do ní vlažnou vodu, potom dítě umyla starou měkkou plínkou, v zámožnějších rodinách
ve městech houbou. Vykoupané dítě položila matka na
velkou bílou plínu – vosoušku, která byla prostřena na
spodní peřince. Opruzené části těla se zasejpaly zasejpátkem, zasejpacím kamínkem, klouzkem. Prášek byl
vesměs domácí výroby – většinou se užíval prášek z
plavuně. Dítko matka oblékla do čistého prádélka, vytřela
mu čistým hadérkem v hubičce, aby nedostalo moučnici,
zavinula ho do peřinky vystlané suchými plínkami, dala
mu pít a kladla je ke spaní do kolébky. Ta většinou byla
rodinným majetkem, který se dědil po generacích a zůstával stále na gruntě.
Kolébku dříve zastupovala „konouška“ – silná plachta o čtyřech cípech, která se zavěšovala do dvou kruhů
zavěšených u stropu. K plachtě se přišila silná, asi 1 m
dlouhá tkanice, za kterou obyčejně starší sourozenec tahal
a bratříčka či sestřičku konejšil. Konouška se mohla vzít
i na pole.
Pokud dítě neleželo, tak se chovalo – na to se používala tzv. vodivka – byl to pruh prací bavlněné nebo lněné
látky, půl metru široké a půldruhého metru dlouhé. Někdy
tuto látku zastupovala i plína.
Dítě se chovalo většinou na levé ruce a uvázalo se do
vodivky tak, že se ovinula látka po zádech dítěte a dále
po zádech chůvy, aby dítě nespočívalo celou vahou jen
na ruce. Ulehčilo se nejen chování, ale dítě mělo i dostatek tepla. Nebyla-li chůva po ruce, vázala si matka dítě
v plachtě na záda.
Venkovské ženy na Horácku kojily dlouho a nebyly
prý ojedinělé případy, že si dítě přinášelo k tomuto úkonu
stoličku samo. Za nejvhodnější dobu odstavení se považoval Zelený čtvrtek, v tento den dítě odstavené prý „dlouho
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nestejská“ a brzy odvykne. Pečovalo se, aby dítě brzy
mluvilo, dělal se mu klíčem na ústech kříž a klíčem se
zatočilo, jako by se chtělo odemknout ústa. Dával se dítěti
i klíč na hraní.
Přikrmovat se dítě začalo brzy a zvykalo si na všechna
jídla, která jedli dospělí, matka mu je ovšem napřed
v ústech rozmělnila. Když dítě povyrostlo a mohlo sedět,
svěřilo se třeba i na půl dne starším sourozencům. Ti je
naložili do jednoduché korbičky stlučené z prkének na
nízkých kolečkách a vozili ho po vesnici.
Hračky dětí byly velmi prosté, doma vyrobené. Stočený šátek s velkým uzlem dělal chlapíka, z hadrů byla
ušitá panenka, občas dostaly z jarmarku jednoduchou
píšťalu. Převažovaly hračky ze dřeva.
Na děti byli rodiče dosti přísní a výhružka, nadávka
a bití byly obvyklými výchovnými prostředky. Obvyklé
bylo: „Vezme tě bubák, strašidlo, klekánice, čert,
hastrman, kominík, prodám tě hadrníkovi, židovi, přijdeš
do pekla.“ Nejhorší bylo, když táta odepjal pásek – řemen
a dětem nařezal.
V 19. století vesnická mládež mnoho školu nenavštěvovala a rodiče děti k tomu moc nenutili, protože děcko
mohlo již doma něco zastat a mohli je doma potřebovat.
Do školy chodily proto, že se jich tam hodně sešlo
a mohly se všelijak pobavit. Jakmile ale přišly domů,
čekala je již práce a tak na učení čas nezbýval. Oblíbeným
vyšším vzděláním bývalo na Horácku „posílání na veksl“,
z jižnějších částí chodily na veksl do Rakous, ze severnějších do Jihlavy.
Po vyjití ze školy chodívaly děti do služeb: děti podruhů a chalupníků, aby si něco již vydělávaly, děti selské,
aby něco zkusily a něčemu jinému se přiučily. Na řemeslo
se dávaly selské děti v 19. stol. poměrně zřídka. Hoši
chodívali nejdříve za pasáky a děvčata za chůvy. Ale
i ti, kteří zůstali doma, se museli učit orat, sít a jiné hospodářské a domácí práce, kde bylo potřeba větší síly; děvčata zase prát, mýt, vařit, příst.
Mgr. Marie Kučerová

Grafické práce studentů v MMaG
Ve středu 11. října byla v Městském muzeu a galerii
v Dačicích zahájena výstava grafických prací studentů
Střední umělecké školy grafické z Jihlavy. Výstava nabízí
zajímavá díla studentů třetích a čtvrtých ročníků této
školy. Jedná se o užitou grafiku (plakáty, pozvánky,
knihy, loga) i volnou grafickou tvorbu. O příjemnou atmosféru vernisáže se postarala dačická hudební skupina
„Sebranka“, která působí při ZUŠ Dačice a kterou vede
pan učitel Jiří Novák.
Setkání s pracemi jihlavských studentů grafiky v Dačicích není určitě poslední. Vzájemné kontakty budou
pokračovat. Na oplátku zapůjčí muzeum škole, která
pořádá výstavy ve své galerii Jána Šmoka, soubor grafických listů Bohumila Krátkého.
Výstavu můžete navštívit do 1. 11. 2006 denně kromě
pondělí – 9:00 – 12:00 h, 13:00 – 16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová
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Spolek přátel muzea na Javořici
Poslední letošní vycházka na Javořici, kterou připravil
Spolek přátel muzea, se v sobotu 7. října opět vydařila.
Dobré počasí, výborná nálada,
dobrá účast a především skvělý
průvodce – pan Ing. Jiří Müller,
který zná kraj kolem Javořice
„jako své boty“. Třicítka účastníků se prošla pod jeho vedením
místy, která mají své osobité
kouzlo a zároveň i velký význam
– jsou součástí chráněných přírodních lokalit v rámci přírodního parku Javořická vrchovina.
Kamenné moře, rašeliniště, krásné rybníky Zejhral
a Karhov, úbočí Javořice nad Světlou, vesničky Klatovec,
Horní Pole,…
Dosáhli jsme i samotného vrcholu Javořice s vysílačem, který většina z nás znala jenom z typického
pohledu z dálky. Napili jsme se i ze Studánky Páně pod
Javořicí. Tak ať nám všem zdraví slouží a na jaře znovu
vyrazíme do naší krásné přírody kolem!
Mgr. Marie Kučerová

Vysočinou čtyř ročních období
Nová listopadová výstava v dačickém muzeu a galerii
nás skutečně zavede na Vysočinu v různých ročních
časových obdobích, do různých míst a zákoutí. Prostřednictvím fotografií Jana Říhy se dostaneme do dačického
zámeckého parku, do okolí Dačic, Řečice a dalších obcí
i dál na Vysočinu kolem Telče a Pelhřimova.
Jan Říha žije v Pelhřimově a často dojíždí na chalupu do nedaleké Řečice. Pochází však z Dačic, kde se narodil v roce 1942. V Dačicích
maturoval na jedenáctileté
střední škole a dále potom
studoval učitelství českého
jazyka a výtvarné výchovy
na pedagogickém institutu.
Těmto předmětům vyučoval
na školách v Lukavci u Pacova a v Pelhřimově. V současné době učí externě na Vyšší odborné s Střední hotelové škole v Pelhřimově.
Jeho tatínek působil jako řídící učitel v Radlicích,
na dalších školách Dačicka a jiných místech bývalého
jindřichohradeckého okresu. Od otce, který fotografoval
na černobílý film proměny přírody, pochytil základy
fotografování a zpracování fotomateriálu. Jeho pozdější
průvodcovská činnost pro cestovní kancelář v rámci
republiky i v zahraničí mu přinesla bohatou škálu námětů
pro fotografování přírody i lidí.
Po roce 1989 se zaměřil především na doprovod
turistů do Švýcarska a ostatních alpských zemí. Svět hor
ho fascinuje svou různorodou krásou dodnes. Menší
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výstavu pod názvem „Kouzlo švýcarské přírody“ jsme
měli možnost zhlédnout v dačickém muzeu v závěru
loňského roku. Jan Říha má i mnoho dalšího materiálu
na výstavy o Egyptě, Benátkách či Rakousku. I když má
možnost fotografovat v cizině, láká ho především kraj
Vysočiny. V posledních dvou letech se vydává i do
vzdálenějších koutů. Snímky na výstavě pocházejí z míst,
která má rád a velmi dobře je zná ze svých toulek po kraji.
Snaží se zachytit neopakovatelnou atmosféru Vysočiny ve
všech ročních obdobích, jednotlivé stromy, lesy, louky
rybníky či luční kvítí. Své fotografie představil nejprve
před pěti lety na předvánoční výstavě v Řečici u Dačic,
dále na několika výstavách v prostorách pelhřimovské
knihovny a naposledy v září letošního roku proběhla
výstava jeho fotografií pod názvem „Vysočina a Telč“
na telčské radnici. Jeho práce ilustrují i sborník prózy
a poezie autorů z Pelhřimovska.
Na výstavě je k prodeji stolní i nástěnný kalendář s fotografiemi Vysočiny od Jana Říhy na rok 2007. Zároveň
je možno na výstavě zakoupit přímo i vystavené autorské
fotografie. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v dačickém muzeu v neděli 5. listopadu 2006 ve 14:00 h.
Výstava bude otevřena do 3. prosince od pondělí do pátku
9:00 – 12:00 h, 13:00 – 16:00 h a v neděli od 13:00 do
16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová

Vychází nová kniha pověstí,
pohádek a příběhů z našeho kraje
Máte doma v knihovně Srdnatého věžníka? Knihu
pověstí a příběhů z Dačicka, které převyprávěl Vítězslav
Jindra a ilustracemi doplnila Jana Kratková? Kniha vyšla
v prvním vydání v roce 1997, ve druhém vydání o rok
později. Pokud ano, můžete svou sbírku pověstí z Dačicka
a našeho kraje doplnit o další knihu. Pokud ne, můžete
svou sbírku pověstí právě založit.
Městské muzeum a galerie Dačice vydává další knihu
Vítězslava Jindry tentokrát s názvem Divous Horác,
povídačky o čertech, hastrmanech, divoženkách a jiných
divousích. Barevnými i černobílými ilustracemi knihu
vyzdobila Iveta Barteldyová. Kniha obsahuje 67 pověstí
a příběhů z Dačicka, Slavonicka, Studenska, Telčska
i Jemnicka, tedy z jižní části Českomoravské vrchoviny,
chcete-li z Horácka. Proto i samotný název knihy Divous
Horác. Kniha je rozdělena do osmi kapitol, které přinášejí
příběhy o čertech, hejkalech, divoženkách, o Bílé paní,
o hastrmanech, o pokladech, o duchách, o světýlkách, dracích a jiných divousích.
Celý projekt byl uskutečněn s finanční podporou
TRW–DAS a. s. a Jihočeského kraje v roce 2006.
Slavnostní křest a představení knihy spolu s autogramiádou za účasti autora V. Jindry a autorky ilustrací
I. Bartheldyové bude v rámci „muzejního čtvrtku“
23. listopadu v 17:30 h v Městském muzeu a galerii
v Dačicích. Zde bude kniha zároveň v prodeji. Dále bude
k dostání na obvyklých prodejních místech v Dačicích,
Telči, Slavonicích a Jemnici.
Mgr. Marie Kučerová
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Pozvánka do knihovny
Knihovna srdečně zve zájemce o poezii na autorské
čtení současného českého básníka a překladatele PETRA
BORKOVCE, které se uskuteční v knihovně ve středu
na MIKULÁŠE – 6. 12. 2006 v 17:00 h.
Petr Borkovec se narodil v r. 1970 v Louňovicích
pod Blaníkem. V roce 1988 absolvoval pražské Gymnázium Jana Keplera, pak studoval obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale studium nedokončil. Pracoval jako redaktor revue pro literaturu a kulturu Souvislosti, redaktor v Literárních novinách
a v Nakladatelství Lidové noviny, korektor v deníku MF
Dnes. Nyní žije jako svobodný spisovatel a překladatel
poezie. Jeho básně byly přeloženy téměř do všech
evropských jazyků. Knižně publikoval v Rakousku
a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století.
Vydal několik básnických sbírek (např. Prostírání do tichého, Polní práce aj.), získal několik literárních cen.

Přírůstky fondu v knihovně
Celkem kolem sta nových titulů z různých oborů přibylo ve fondu knihovny za měsíc říjen. Přijďte si vybrat.
Pro dlouhé podzimní večery je možné vybírat např.
z odpočinkového čtení pro ženy (Catherine Coulterová
– Nečekaná závěť, Tamara McKinley – Vzdálený přístav,
Barbara Erskinová – Stíny na ostrově, Diane Chamberlain
- Půlnoční zátoka či Faye Kellerman – Hořký med aj.) či z
napínavého čtení pro muže (Really Matthew – Strašák,
Leo Kessler – Ocelová klepeta či Steve Berry – Templářské dědictví). Z české literatury vyšel nový titul Petru
ŠABACHOVI – Občanský průkaz a Vlastimilu VONDRUŠKOVI – Sběratelé ostatků.

Pasování dětí z druhých tříd dačických
škol na rytíře řádu čtenářského

Krásné prostředí zámeckých prostor, slavnostní atmosféra, návštěva u baronky Marie Charlotty z Dalbergů
a pasování spisovatelem Matějem Mikšíčkem – to vše
byly kulisy prvního dačického pasování, jehož cílem
je pozvat děti, které se naučily číst, do úžasného světa
literatury a informací. Děti slíbily, že si budou vážit
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knížek, budou je mít rády a budou se k nim chovat
s úctou. Za ochotu a spolupráci při realizaci premiéry
velice děkuji: kastelánce Státního zámku v Dačicích
PhDr. Janě Bisové, režisérce zdejších ochotníků Naději
Jahelkové, hercům z divadelního spolku Tyl a dětem
z divadelního studia Tyláček a řediteli Městského
kulturního střediska v Dačicích Oldřichu Svobodovi. Dále
Městu Dačice za dárek pasovaným dětem - kostku cukru
jako připomínku světového prvenství města.

Krátká zpráva o setkání zřizovatelů
profesionálních knihoven v Dačicích
V úterý 3. října se sešli zástupci obcí a knihovníci
téměř ze všech profesionálních knihoven v okrese na již
tradičním setkání v rámci Týdne knihoven. Každoročně
je připravuje Městská
knihovna v Jindřichově Hradci ve spolupráci s jednotlivými
městy. Tentokrát padla volba na Dačice.
Smyslem setkání
je informovat starosty
i sebe navzájem o novinkách v knihovnictví, vyměnit si zkušenosti a podívat se,
jak knihovnické a informační služby „dělají jinde“. Hosty
v Dačicích přivítaly děti z místní mateřské školy
písničkami a básničkami o městě a knížkách. O historii
knihovny promluvil při svém přivítání pan starosta Hájek.
Poté následovala prezentace služeb městské knihovny,
kterou nabídla účastníkům vedoucí služeb, paní Pykalová.
Principy tvorby webových stránek knihovny, s nimiž jsme
vyhráli letošní celostátní soutěž Biblioweb, prezentoval
webdesigner Pavel Kamír. Zástupce Jihočeské vědecké
knihovny, Lidmila Švíková, informovala o stavu veřejných knihoven v kraji. Vyzdvihla přitom fakt, že regionální služby poskytované malým vesnickým knihovnám mají v praxi výsledky a že to je jediný způsob, jak
zajistit dotaci na jejich financování.
S novinkami z oboru seznámila přítomné metodička
MěK J. Hradec Jana Hladíková. Největší diskuse se vedla
kolem bezplatného internetu v knihovnách. Uváděly se
nejrůznější argumenty pro i proti, do konce roku snad
bude jasno.
Příjemné občerstvení zajistili žáci zdejšího Středního
odborného učiliště zemědělského a tak věřím, že si snad
účastníci setkání odnášeli příjemné zážitky duchovní
i fyzické. Děkuji všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh
setkání.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Výstava Vzdělávání a řemeslo 2006
v Českých Budějovicích
SOU zemědělské a služeb Dačice se prezentovalo
ve dnech 19. – 21. 9. 2006 v Českých Budějovicích již na
12. ročníku této výstavy. Výstavy se zúčastnilo okolo 150
středních škol z celé republiky, převážně však z našeho
regionu.
Naše škola patří již tradičně k pravidelným účastníkům této prezentační výstavy. Jejím cílem je poskytnout
návštěvníkům, převážně žákům končícím základní školu,
jejich pedagogům a rodičům informace o možnostech
dalšího vzdělání. Snažili jsme se poskytnou žákům
informace o našem učilišti, učebních oborech a celkové
organizaci výuky formou panelové výstavy, učebních
pomůcek vyrobených žáky a v neposlední řadě i nejzajímavějšími událostmi, které proběhly na naší škole formou videa.
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strana 17

Informace z DDM
Od 1. listopadu nabízí dům dětí maminkám s malými
dětmi možnost účasti v tzv. Baby Clubu v dopoledních
hodinách, dospělí zájemci mohou využívat keramický
kurz a kurz šití v podvečerních hodinách.

Muzejní čtvrtek
23. 11. 2006 v 17:30 h
Křest knihy Vítězslava Jindry: „Divous Horác“
(povídačky o čertech, hastrmanech,
divoženkách a jiných divousích)
Vydalo Městské muzeum a galerie Dačice.
Představení nové knihy spojené s autogramiádou.

Kurz kresby a malby na ZUŠ Dačice
Základní umělecká škola Dačice otevírá pro všechny
zájemce nový kurz kresby a malby ve studiu pro dospělé.
Výuka bude zahájena ve čtvrtek 2. listopadu 2006. Bližší
informace na tel. č. 724 702 312.
Evžen Mašát, ZUŠ Dačice

St ře dn í š k ol a t e c h n i c k á a obc h odn í
Obory vzdělání zakončené
maturitní zkouškou (čtyřleté)
Obchodně podnikatelská
činnost 63-41-M/006
Strojírenství 23-41-M/001

Pro příjemnější trávení chvil u našeho stánku připravovaly žákyně II. ročníku učebního oboru kuchař
– číšník pro pohostinství Iveta Karásková a Pavla Rásochová (na snímku s vedoucí učitelkou odborného výcviku
pí. Točíkovou) k ochutnání flambované palačinky, o které
byl jako vždycky nebývalý zájem.
Věříme, že se tento zájem žáků promítne i při jejich
rozhodování o svém budoucím povolání a při volbě toho
správného učebního oboru na učilišti.
Ředitelství školy

Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
ulice Pravdova 1113/II, kancelář č. 1a,
Jindřichův Hradec
(v Domě odborových služeb)
Telefon: 384 361 348, 721 620 178 – Kaiferová
Pořízení nemovitosti vč. rekonstrukce - pouze
3,5% úrok SÚ – nízká hyposplátka, půjčka
500 000 Kč %=splátka 2 880 Kč
Rekonstrukce – pro klienty RSTS i bez dokládání
příjmu od 2,99%

Obory vzdělání zakončené
závěrečnou zkouškou
s výučním listem (tříleté)
Truhlář 33-56-H/001
Elektrikář 26-51-H/001

Mechanik seřizovač
23-45-L/001

Obráběč kovů 23-56-H/001
Zámečník 23-51-H/001
Aranžér 66-52-H/001

Obory vzdělání nást. studia
Podnikání 64-41-L/524

Prodavač 66-51-H/004

SŠ TO Dačice
Strojírenská 304, 380 01 DAČICE
T/F: +420 384 420 096, INFO@ISSTO.CZ, WWW.ISSTO.CZ
Dny otevřených dveří 23. 11. 2006 a 11. 1. 2007

Větrání: O svobodě
Na neděli 12. listopadu 2006 od 14:30 h připravil
karmelitán P. Gorazd se svým týmem v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích opět větrání kostela a varhan.
Tentokrát se bude uvažovat, číst a zpívat o svobodě. Proč
bylo zvoleno toto téma? Bude krátce po svátku patrona
kostela svatého Linharta, který připadá na 6. listopadu,
a podle legendy právě svatý Linhart svou přímluvou
u krále vysvobozoval vězněné.
Při srpnovém větrání se všem líbily křesťanské spirituály, a tak budou spirituály i tentokrát tvořit hudební část
pořadu. Není těžké vybrat z nich takové, které se hodí
k vybranému tématu, protože o svobodě se ve spirituálech
zpívá často. Chybět nebudou ani informace o pozdní gotice. Všichni nadšenci jsou upřímně zváni.
Ing. Jan Jelínek

KULTURA

10/2006

strana 18

3. 11. v 17:00 a v 19:30 h
4. 11. v 19:30 h
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
Film USA s titulky
Mládeži přístupný
Vstupné 55 Kč

10., 12. 11. v 19:30 h
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Český film
Mládeži přístupný
Vstupné 55 Kč

17., 18., 19. 11. v 19:30 h
SEXY PISTOLS
Film Francie/Mexiko/USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 60 Kč

24., 25. 11. v 17:00 h
ZA PLOTEM
Pohádka USA s českým dabingem
Vstupné děti 25 Kč,
dospělí 50 Kč + příspěvek spolku

24., 25., 26. 11. v 19:30 h
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Český film
Mládeži do 15 let nevhodný
Vstupné 65 Kč

11. 11. v 19:30 h
Estrádní pořad
SMÍCHUŤOVKA

MM a G

4. 11. v 19:30 h v komorním sále MěKS
SLÁVNOSŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE
Elo Havetta (ČSSR - 1969)

„Památky na jihozápadní Moravě“
Památné kameny v dokumentační
fotografii Františka Valeše z Telče
Výstavní chodba muzea
Výstava je otevřena do 30. 12. 2006

MěK S

FK

K IN O
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4. 11. ve 20:00 h, sál MěKS
TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje HORNET
Vstupné 60 Kč

18. 11. v 19:30 h v komorním sále MěKS
L'ALIE POL'NÉ
Elo Havetta (ČSSR - 1972)

„Vysočinou čtyř ročních období“
Výstava fotografií Jana Říhy
Vernisáž 5. 11. 2006 ve 14:00 h
Výstava je otevřena do 3. 12. 2006,
po-pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
a neděle 13:00 – 16:00 h

9. 11. v 19:30 h, sál MěKS
THE BECKWARDS
(Beatles revival)
Vstupné 150 Kč

Muzejní čtvrtek
23. 11. 2006 v 17:30 h
Slavnostní křest knihy V. Jindry:
„Divous Horác“

11. 11. ve 20:00 h, sál MěKS
TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje SECRET
Vstupné 60 Kč

23. 11. 19:30 h, sál MěKS
„KDYŽ TY, TAK JÁ
TAKY, MILÁČKU“
Divadelní společnost HÁTA
Vstupné 170/150 Kč

