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VÝSLEDKY REFERENDA

•

Dne 16. září 2005 se v Dačicích konalo místní referendum k výstavbě koupaliště.
Svůj hlas odevzdalo 1945 oprávněných osob z celkového počtu 6441. T o znamená, že hlasovalo celkem
30,2% občanů. Z toho bylo 1191 (61,2%) občanů pro
výstavbu koupaliště a 754 (38,8%) občanů proti.
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vzala na vědomí zprávu o dopravní obslužnosti
města Dačic a jeho místních částí
schválila rámcový rozpočet města Dačic na r. 2006
povolila Mateřským školám Dačice výjimku z počtu
dětí ve třídách, ZŠ v ul. B. Němcové a ZŠ v ulici
Komenského výjimku z počtu žáků při dělení tříd na
skupiny
vyslovila souhlas s vypovězením nájmu bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 427/V v Dlouhé ulici
C. Štěpánovi z důvodu neplacení nájmu za dobu
delší než 3 měsíce
schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v Obchodním centru v Antonínské ulici, a to
prodejny a skladu včetně sociálního zařízení a společných nebytových prostor s I. Bečánovou na dobu
určitou od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2009 s možností
prodloužení za nabídnuté nájemné Kč 1.200,-/m 2 /rok pro zřízení prodejny automobilových a průmyslových olejů, plastických maziv, autochemie
a drobných autodoplňků
schválila ukončení smlouvy o pronájmu kanceláře
č. 147 v Obchodním centru v Antonínské ulici
s F. Láníkem dohodou k 30. 9. 2005 a následně
schválila uzavření smlouvy s jmenovaným na pronájem prodejny a dvou skladů včetně sociálního
zařízení a společných nebytových prostor v tomtéž
objektu na dobu určitou od 1. 10. 2005 do 30. 9.
2009 s možností prodloužení za nabídnuté nájemné
Kč 530/m 2 /rok
schválila zadání veřejné zakázky na zhotovení regulace a osazení termostatických ventilů na topných
tělesech v ZŠ v ulici B. Němcové, v ZŠ v ulici
Komenského, v MŠ v Bratrské ulici a v MŠ v ulici
B. Němcové
schválila uzavření smluv o dílo na tvorbu a údržbu
digitální technické mapy s firmou Hrdlička spol. s r.
o. za nabídkovou cenu Kč 762.493,-- včetně DPH
schválila uzavření dohody s manžely Královými
o výstavbě a převodu inženýrských sítí v k. ú. Borek

V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Školní rok 2005/2006 v Dačicích – počty žáků
Svoz bioodpadu a nebezpečného odpadu
Otevřený dopis
Dolnorakouská zemská výstava
T ýden knihoven v Městské knihovně Dačice
Jihočeský hospic v Prachaticích
Uzávěrka příštího čísla: 15. října 2005
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Aktuality
• Již přes 1 000 uživatelů si zaregistrovalo službu rozesílání aktuálních informací prostřednictvím krátkých
textových zpráv (SMS), kterou zajišťuje Město Dačice a využívá ji ke zlepšení informovanosti o výpadcích energie a jiných krizových situacích. Informace
o možnostech registrace na Infocentru Dačice.
• Dne 13. 9. 2005 přijala Rada Asociace turistických
informačních center ČR (A.T .I.C.) Infocentrum Dačice za právoplatného člena profesního sdružení informačních center.

•

Končí letí čas – v neděli 30. října se hodiny posunou
ze 3:00 h letního času na 2:00 h středoevropského
času.
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Oprava ZI a EI v městských bytových
domech 189/V a 200/V dokončena
V letních měsících letošního roku proběhla oprava
zdravotní a elektrické instalace v městských bytových
domech ul. Sokolská 200/V a ul. Komenského 189/V.
Opravu ZI a EI v domě 200/V prováděla na základě
výběrového řízení firma HRON Dačice s. r. o. v termínu
od 27. 6. 2005 do 22. 7. 2005, za nabídnutou cenu
500 276 Kč s DPH a v domě 189/V firma T echnické
služby Dačice s. r. o. v termínu od 27. 7. 2005 do 26. 8.
2005, za nabídnutou cenu 339 617 Kč. Obě firmy
odvedly kvalitní práci a stavbu předaly ve stanoveném
termínu.
Město Dačice přistoupilo k opravám ZI a EI městských bytů z důvodu nevyhovujícího stavu a z důvodu
zvýšení komfortu bydlení ve starší zástavbě.
Další akce, která byla dokončena v současné době je
oprava balkónů a oken v domě s pečovatelskou službou,
ul. Bratrská 221 v Dačicích a nátěr venkovních oken
a oplechování v domě 37/II, ul. V Kaštanech. Opravu
balkónů prováděla firma NPV spol.s. r. o. Dačice pod vedením Jiřího Plucara, za nabídnutou cenu 78 653 Kč
s DPH a opravu oken firma LLK s. r. o. Dačice pod
vedením Františka Linharta, za nabídnutou cenu 21 000
Kč s DPH. Nátěry venkovních oken a oplechování
prováděla firma Jiří Uhrik Dačice, za nabídnutou cenu
10 048,50 Kč s DPH.
Martina Bénová, bytový odbor

Nový výtah v areálu nemocnice
Pavilon ambulantní péče - polikliniku, nacházející se
v areálu dačické nemocnice, využívají ročně tisíce
pacientů. Jsou jim zde k dispozici praktičtí lékaři, ale i
specialisté různých lékařských odborností. Především ti
mají své ambulance umístěny v prvním patře budovy.
Zde doposud nastával značný problém. Starší pacienti, pacienti s pohybovými potížemi a zvláště pak invalidní spoluobčané měli ztížený, ne-li přímo znemožněný
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přístup ke svému lékaři. Budova neměla bezbariérový
vstup, natožpak výtah.
V průběhu letních měsíců
postavila firma Stavcent a. s.
Jindřichův Hradec výtahovou
šachtu s nájezdovou rampou
u jižního vchodu do polikliniky. Osazena je zdvižnou plošinou E 06 EUROPA s nosností
300 kg s podlahovou plochou
pro invalidní vozík a doprovodnou osobu. Plošinu dodala
firma VECON Praha. Hodnota
díla je 883 581,- Kč.
20. září proběhla kolaudace nového výtahu. Je dobře,
že se podařilo odstranit tento dlouholetý dluh. Přeji, aby
výtah dobře a dlouho sloužil všem potřebným.
Pavel Habr, místostarosta

Platnost občanských průkazů vydaných
v roce 2005
V důsledku informace T V Nova o výrobě neplatných
občanských průkazů v době od 1. do 8. září 2005
vyslovují občané pochybnost o platnosti svých dokladů
vydaných v letošním roce.
Ministerstvo vnitra k této záležitosti vydalo prohlášení s ujištěním, že občanské průkazy vydané od 1. ledna
2005 do 31. srpna 2005 jsou platné a ne ní důvod pro
je jich výmě nu. Přestože mají chybný francouzský text
(nesprávný sklon čárky nad písmenem „e“ ), jsou notifikované, což znamená, že je možno je používat k cestám
do států Evropské unie.
Od 1. září 2005 byly uznané (notifikované) občanské
průkazy s opraveným francouzským textem. Státní
tiskárna cenin však tuto skutečnost nerespektovala a po
dobu 1 týdne vydávala nadále občanské průkazy s chybným francouzským textem.
Ministerstvo vnitra však převážnou většinu těchto
dokladů zadrželo a do Dačic se nedostal ani jeden výtisk
chybného občanského průkazu.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Trestní oznámení
L. Kloiber podal v dubnu t. r. na službu kriminální
policie a vyšetřování v J. Hradci trestní oznámení týkající
se prodeje bývalé ČOV v Dačicích a prodeje budovy
skladu u Základní školy Komenského městem.
Kriminální policie provedla šetření a na závěr konstatovala, že věc odkládá, protože radní a zastupitelé
jednali podle informací, které měli v době rozhodování
k dispozici, a tak aby to bylo co nejvýhodnější pro město.
Ing. Karel Macků, tajemník
Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 9/2005. Ročník desátý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Společenská kronika
Období od 15. 8. 2005 do 15. 9. 2005
narození:

Ladislav Pažourek, Dačice
Vanessa Urbancová, Dačice
Petra T rojanová, Bílkov
Adam Švejda, Dačice
T ereza Bauerová, Dačice
Jan Buďa, Dačice
Romana Holá, Dačice
Eva Dokoupilová, Dačice
Adam Bárta, Dačice
T ereza Smažilová, Dačice
Adéla Pacalová, Borek

manželství: Leopold Novák, Jeseník
a Monika Andělová, Dačice
Pavel Kryšpín Solař, Dačice
a Lenka Ševčíková, Pardubice
Jiří Matoušek, Vlastkovec
a Kateřina Vafková, Vlastkovec
Miloslav Beseda, Hříšice
a Martina Nekulová, Volfířov
Vlastimil Štěpán, Dačice
a Alena Mátlová, Dačice
Robert Cébe, Jemnice
a Halyna Luchyshchak, Jemnice
Aleš Mura, Panské Dubenky
a Marcela Macků, Panské Dubenky
Pavel Stejskal, Dačice
a Zuzana Uherková, Dačice
úmrtí:

Antonie Štěrbová, 81 rok, Dačice
Ludmila Nováková, 60 let, Dačice
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Spe ciální školy Dačice
ředitel Mgr. Martin Kotrba
14 tříd, 91 žáků, 19 učitelů, 6 provozních zaměstnanců,
2 pedagogičtí asistenti, 3 osobní asistenti, 2 oddělení
družiny
Inte grovaná stře dní škola te chnická a obchodní
ředitel Ing. Pavel Kopačka
418 žáků (z toho 57 na dálkovém studiu), 20 tříd (z toho
3 dálkového studia), 41 pedagogický pracovník, 10 nepedagogických pracovníků, na internátě je ubytováno
44 žáků
Stře dní odborné učiliště z e mě dě lské
ředitel Ing. Karel Cvrček
330 žáků, 17 učitelů, 22 mistrů odborné výuky, žáci se
na budoucí povolání připravují v 7 různých oborech,
4 vychovatelé, 1 pomocný vychovatel, 69 studentů je
ubytováno v domově mládeže
Dům dě tí a mláde ž e
ředitelka Marie Doleželová
výchovu zabezpečují ve 23 zájmových kroužcích 3 stálí
pedagogičtí pracovníci a další externí pracovníci, DDM
navštěvuje přibližně 200 dětí z Dačic a okolí
Základní umě le cká škola
ředitel Milan Kubek
686 žáků, z toho 313 žáků hudebního oboru (267 Dačice,
46 pobočka Slavonice), 164 žáků výtvarného oboru (155
Dačice, 9 pobočka Slavonice), 4 pěvecké sbory (Dačice
3 sbory – 102 žáků, Slavonice 1 sbor – 35 žáků, Městský
dechový orchestr – 53 členů, T aneční orchestr 19 - členů,
řada žáků navštěvuje více oborů současně, zaměstnanců
celkem 25, z toho 18 učitelů hudebního oboru (15 v Dačicích, 3 ve Slavonicích), 3 učitelé výtvarného oboru,
4 provozní zaměstnanci

Začal školní rok 2005/2006
Základní škola v ulici Kome nské ho
ředitel Mgr. Zdeněk Berka
20 tříd, 472 žáků (245 žáků na prvním stupni, 227 žáků
na druhém stupni), 27 učitelů, 4 vychovatelé školní
družiny, jeden ekonomický pracovník, provoz školy
zajišťuje 7 provozních zaměstnanců
Základní škola v ulici B. Ně mcové
ředitelka Mgr. Irena Tomandlová
18 tříd (10 tříd na I. stupni, 8 tříd na II. stupni), celkem
401 žáků, které vyučuje 30,75 pedagogů (přepočtený
stav), dvě oddělení školní družiny navštěvuje 60 dětí,
provoz zajišťuje 5 provozních zaměstnanců
Gymnáz ium Dačice
ředitel PaedDr. Aleš Morávek
Do primy osmiletého gymnázia nastoupilo 28 studentů, I.
ročník čtyřletého gymnázia navštěvuje 29 studentů. Na
gymnáziu studuje celkem 314 studentů, z toho 111 ve
čtyřech třídách nižšího a 203 v osmi třídách vyššího
gymnázia. Vyučuje je 29 vyučujících. Provoz školy
zajišťují 4 provozní zaměstnanci

Prázdniny ve školním roce 2005/2006
Ve čtvrtek 1. září odstartoval nový školní rok
2005/2006. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v úterý 31. ledna 2006. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2006.
ü
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října
a čtvrtek 27. října 2005.
ü
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2005 a skončí v pondělí 2. ledna
2006. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2006.
ü
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 3. února 2006.
ü
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy. Jarní prázdniny na dačických školách proběhnou v termínu 13. února 19. února 2006.
ü
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
13. dubna a pátek 14. dubna 2006.
ü
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do pátku 1. září 2006.
ü Školní rok 2006/2007 začne v pondělí 4. září 2006
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Slavnostní otevření nových školních
šaten
29. srpna 2005 byla
v areálu ZŠ a gymnázia
v ulici B. Němcové za
přítomnosti široké veřejnosti a zástupců města slavnostně otevřena
nová přístavba centrálních šaten. Poté, co
ředitelka základní školy
Mgr. Irena T omandlová
přivítala všechny přítomné, promluvil starosta města pan Rudolf Hájek a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Michal
Doktor. Oba následně nový objekt otevřeli, aby mohl být
od 1. září, kdy začíná nový školní rok, využíván žáky.
Hlavním důvodem pro výstavbu šaten byla skutečnost, že staré, nevzhledné šatny, vybudované před
44 lety, již delší dobu zcela neodpovídaly hygienickým
a bezpečnostním předpisům a jejich užívání bylo podmíněno výjimkou, jejíž platnost měla vypršet na konci
roku 2005. Navíc díky svému zastaralému řešení, kdy
celé třídy používají jedno společné oddělení, neumožňovaly dokonale zabezpečit osobní věci žáků. V novém
krásně novotou zářícím prostorném objektu, který současně slouží jako centrální vchod do obou škol, má každý
žák k dispozici vlastní uzamčenou skříňku.
Vybudování šaten pro 750 žáků nebylo z finančního
ani technického hlediska jednoduchou záležitostí. Na
financování stavby se z velké části podílelo přímo město
Dačice, zbývající částka byla uvolněna parlamentem
přímo ze státního rozpočtu. Projekt šaten je dílem studia
Delta projekt. Jeho vlastní realizaci provedla v rekordně
krátkém čase firma Stavba Jemnice.
Věříme, že nové centrální šatny budou dlouhé roky
dobře sloužit ke spokojenosti nás všech. A chtěli bychom
na závěr jménem všech žáků a pedagogů poděkovat
všem, kteří se na jejich vzniku podíleli.
B. Havlík, ZŠ B. Němcové Dačice

Český rybářský svaz v Dačicích
nabízí k

pronájmu restauraci Na Sádkách
Tel. 737 737 932

Nové levné knihy Dačice
Krajířova 15 – podnikate lské ce ntrum
Výprodej knih se slevou 20 – 80 %, výběr z 1500
titulů, výprodej her na PC od 49 Kč, výprodej CD,
akce kalendáře 2006 od 39 Kč
O te vře no de nně mimo Ne ,
tě šíme se na Vaši návště vu
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Nové hřiště pro dačické děti
V Dačicích vyrostlo za přispění Nadace Duhová
energie Skupiny ČEZ nové sportovní hřiště. Slavnostního uvedení do provozu byl přítomen ze strany města
Dačice starosta Rudolf Hájek, místostarosta Pavel Habr,
ředitelka ZŠ Mgr. Irena T omandlová. Za Nadaci se
zúčastnil zástupce skupiny ČEZ Ing. Josef Blaha, ředitel
elektrárny Dalešice. Nadace přispěla k výstavbě sportovního hřiště částkou 2 mil. Kč.
Nově otevřené
sportovní hřiště,
které se nachází
v areálu ZŠ v ulici
B. Němcové je
připraveno na nápor malých sportovců. Na ty zde
čekají tři volejbalová hřiště, tenisový kurt a hřiště
pro basketbal a házenou nebo minifotbal. Provoz hřiště
byl zahájen turnaji v malé kopané a ve volejbale, které
organizačně zajišťovala ZŠ B. Němcové Dačice.

Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 4, 1 + 1, I. kategorie
ul. Nivy, č. p. 165, Dačice IV
Pokoj
12,75 m 2
Pokoj s kuchyní 25,09 m 2
Předsíň
4,34 m 2
Koupelna s WC
4,41 m 2
Komora
1,17 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11.
2005 do 31. 10. 2017 na dobu v dé lce trvání 12 let
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 4,
Dačice 165/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 120 000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti je:
7. 10. 2005 do 13:00 hod.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku v hotovosti 15 000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem
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Mobilní svoz bioodpadu a nebezpečného
odpadu - říjen 2005

ü

Na každém stanovišti budou přistaveny dva kontejnery nebo svozové vozidlo (1x na objemný odpad,
1x bioodpad).

Ve dnech 1. 10., 15. 10. a 29. 10. proběhne v Dačicích a místních částech mobilní svoz nebezpečného
odpadu, bioodpadu a velkoobjemového odpadu. Abychom umožnili občanům odložit a správně roztřídit
všechny složky odpadu, bude v letošním roce proveden
sběr a svoz jak nebezpečného tak i bioodpadu současně.
Upozorňujeme občany, že s účinností od 14. 8. 2005
vstoupil v platnost zákon č. 7/2005, který dává za povinnost výrobcům a dovozcům el. zařízení financovat
zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění
elektrozařízení. V praxi to znamená, že pokud bude
občan nakupovat nový elektrospotřebič (vč. např. malých
telekomunikačních zařízení jako jsou mobilní telefony až
po velké domácí spotřebiče jako jsou např. mrazničky,
chladničky,....) je povinen odevzdat starý elektrospotřebič ke zpětnému odběru. Poslední prodejce je povinen
při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru informovat spotřebitele o způsobu jeho
zajištění. Místa zpětného odběru musí být dostupná stejně jako místa prodeje výrobků, na které se odběr vztahuje.
Věra Smetanová, odbor správy majetku města

ü

Na každém stanovišti bude obsluha po celou dobu
přistavení.

ü

Na každém stanovišti bude možno po celou dobu
přistavení odložit i nebezpečné odpady

Termíny svozu objemného
a nebezpečného odpadu - podzim 2005
1. 10. 2005 15. 10. 2005 29. 10. 2005
Dačice
Antonínská
Berky z Dubé
Bratrská
Červený vrch
Dlouhá
Havlíčkovo
náměstí
Jemnická
Mládežnická
Na Vyhlídce
Vápovská

7:30 – 12:30
7:50 – 12:50

7:30 – 12:30
7:50 – 12:50
8:10 – 13:10
-

7:30 – 12:30
-

8:10 – 13:10
8:30 – 13:30
-

-

7:50 – 12:50
8:10 – 13:10

-

8:30 – 13:30
8:50 – 13:50
9:10 – 14:10
9:30 – 12:00
-

Místní části
Bílkov
Borek
Dolní Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
Prostř.Vydří
Toužín
Velký Pěčín

8:50 – 13:50
9:10 – 14:10
9:30 – 14:30
-

8:30
8:50
9:10

9:30

– 13:30
– 13:50
– 14:10
– 14:30

Město Dačice nabízí

Prodej volného bytu č. 13,
o velikosti 2 + 1, I. kategorie
o podlahové ploše bytu 64,9 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společně užívaných
částech a příslušenství v domě č. p. 426/V v ulici
Dlouhé v Dačicích a pozemku p. č. 2429/145 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m 2 zapsaného na
Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Dačice na LV č. 10001 jako majetek Města
Dačic, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku
dle stanovených kritérií výběru. Zájemci musí doručit
svoji nabídku v uzavřené obálce zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – prode j ne obsaz e né ho bytu
č. 13 v č. p. 426/V“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději do:
8. 11. 2005 do 9:00 hod.
Stanovená kritéria výběru: kupující bude vybrán podle
výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší než cena
minimální, která je stanovena ve výši 619 550 Kč
a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo,
vlastnoruční podpis, údaje pro vyhodnocení nabídky
podle stanovených kritérií výběru. Při podání nabídky
složí zájemce jistotu na budoucí kupní cenu ve výši
20 000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234,
nebo na odboru správy majetku města tel.: 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo zrušit výběr a neuzavřít
smlouvu se žádným zájemcem
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Otevřený dopis …
Rodinná situace – péče o jednoho z rodičů způsobila,
že už druhé léto a podzim trávím v Dačicích. T ím se
vlastně účastním, stejně jako obyvatelé, života města.
Mohu říci, že se mi v Dačicích žije příjemně a nedá mi,
abych nevyjádřila své pocity. Píšu s vědomím, že se Vám
„domácím“ budou zdát některé mé pohledy povrchní, ale
to ani jinak nemůže být, pokud v místě nežiji více let.
Snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že žijeme-li
na určitém místě, přehlížíme a bereme za samozřejmé,
běžné, nehodné zvláštní pozornosti to, co pro návštěvníka města je zážitkem.
Na první pohled byla pro mne v Dačicích nápadná
zeleň – je jí hodně jak ve městě, tak v sídlištích a hlavně
park je tak krásně dostupný a s citem upravený. A ještě je
něco nápadné: na ulicích je čisto, dokonce i na sídlištích.
Žijí zde ukázněnější lidé, než jinde? Nebo jim záleží na
jejich městě? Získala je radnice k takovému postoji?
Krásné jsou dominanty Dačic: kostel sv. Vavřince,
klášter i empírový zámek. Je milé, že jistě nejen v létě,
kdy jsem zde, je v samotných Dačicích i v blízkém okolí
hodně kulturních akcí. Vyjmenuji jen namátkou ty vybrané, které mne zaujaly: francouzsko – česká akademie,
jejíž koncerty v Kostelním Vydří a v Nové Říši jsem
měla možnost navštívit, stejně tak tradice „Dačických barokních dnů“ . Letos jsem slyšela dva koncerty a byl to
pro mne opravdový zážitek. Chválím si také zpravodaj
„Město Dačice informuje“ , ve kterém se najde to, co
občan potřebuje vědět, i další informace.
Svůj pobyt v Dačicích jsem zahájila v informačním
středisku Městského úřadu. Příjemná slečna mě vybavila
propagačními materiály o Dačicích a okolí s mapkou
města, přihlásila jsem se do knihovny, jejíž jsem se stala
pravidelnou návštěvnicí. Nikdy jsem neodešla nespokojena s výběrem. V Dačicích jsem našla vše, co člověk
k příjemnému životu potřebuje.
Někteří lidé namítají, že rezervy jsou v místním
zdravotnictví – přesněji v jeho lůžkovém zařízení. Z toho
jsem trochu rozpačitá. Nemám možná jako „cizinec“ dost
informací o nemocnici, ale ty základní snad ano. Celý
svůj profesní život jsem prožila ve zdravotnictví, pracovala jsem ve velké krajské nemocnici. Myslím si, že vím,
co znamená pro město nemocnici financovat. Každý
z nás právem očekává, že onemocní-li, dostane se mu té
nejlepší a nejprofesionálnější péče, nejlépe co nejblíže
jeho bydlišti. Ale pravda je taková, že prakticky to není
možné. Mluvím s lidmi a slyším občas názory, které
nejsou na racionálním základě. Myslím, že dostupnost
zdravotní péče není v regionu na nedostatečné úrovni.
Problémy jsou zde stejné jako kdekoli v našem státě,
který nechvátá s jejich řešením. Omlouvám se, že jsem se
nechala tak trochu unést svou minulou profesí.
Možná se mýlím, ale občas se mi zdá, že klid a příjemné prostředí, ve kterém lidé mají možnost žít, není
vždy oceňováno. Při této příležitosti jsem si vzpomněla
na jeden citát. Nemám po ruce příslušnou knihu, takže
není vyloučeno, že nebudu citovat přesně: „Prožíváme-li
delší dobu idylu, přestáváme ji vnímat a osud by nám
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prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás chytil za límec
a vyhodil dočasně na mráz“.(Z. Jirotka, Saturnin).
Po těch dvou letech, co jsem pravidelně v Dačicích
vím, že jsem zde spokojená. Proto bych ráda na závěr
popřála všem občanům města Dačic mnoho krásných
dnů v tak hezkém městě a krajině.
K. Bartoňová, České Budějovice

Psí maturita.
Myslivecké sdružení Dyje Dačice, honitba Bílkov, uspořádalo dne
11. 9. 2005 podzimní zkoušky
malých a velkých plemen loveckých
psů, což je jakási maturita loveckého psa. Pro všechny chovatele loveckých plemen jsou zkoušky završením jejich i několikaletého snažení vycvičit psa tak, aby byl „lovecky
upotřebitelný“ . Je to hra nervů jak psa, tak i jeho pána.
Každý z nich má někdy svůj den, a tak bylo velmi zajímavé pozorovat tento souboj, který se odehrával na poli,
v lese i ve vodě.
Byly posuzovány různé disciplíny, které prověřovaly
připravenost obou partnerů. V souhře „páníčka“ a jeho
„miláčka“ byl vidět krásný vztah člověka a psa. Podzimním zkouškám byl souzen krásný den, který společně
s perfektní organizací připravenou do detailů vytvořil
příjemnou atmosféru pro všechny zúčastněné. Stejně jako
ve škole, i na těchto podzimních zkouškách se propadá.
Psům to tak ani nevadilo, jen jejich páni byli smutní. Tak
jako ve všem, tak i zde je potřeba štěstí, oba musí mít
svůj den. Rozhodčí byli přísní, ale spravedliví. Naštěstí
zkoušky se dají opakovat, sice na jiném místě, ale tato
možnost existuje.
Na čerstvém vzduchu patřičně vyhládlo. Na to však
organizátoři pamatovali a „bufet“ přijel až na pole. A tak
jakožto divák mohu říci, že se premiéra Mysliveckému
sdružení „Dyje“ zdařila. Celá akce se sice soustředila na
jeden den zkoušek, ale vlastní přípravy probíhaly už
několik měsíců dopředu. Zde patří poděkování všem,
kteří se na zdárném průběhu podíleli. Promiňte, že jsem
nikoho nejmenoval, ale nerad bych na někoho zapomněl. Nebylo malých a velkých úkolů, všechny byly
stejně důležité. Vlastní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo v Malém Pěčíně, kde také bylo zahájení celých
zkoušek. Na závěr tohoto malého ohlédnutí bych rád
poděkoval MS „Dyje“ se sídlem v Dačicích za pozvání
na tyto zkoušky.
Rudolf Hájek, starosta
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Ustavující schůze školské rady
gymnázia
Dne 12. září 2005 se konala ustavující schůze školské rady Gymnázia Dačice. Školská rada byla zřízena
Radou Jihočeského kraje dne 26. 7. 2005.
V souladu s jednacím řádem školské rady byli na
první schůzi zvoleni její funkcionáři. Předsedkyní
školské rady byla zvolena Mgr. Jarmila Schmidtmayerová, učitelka gymnázia, místopředsedou Martin Komárek, student maturitního ročníku. Ostatními členy rady
jsou Ing. Arch. Miroslav Dvořák, Pavel Habr, Mgr. Naďa
Koprová a MUDr. František Weidenthaler.
Školská rada schválila základní dokumenty školy –
školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků a výroční zprávu školy za minulý školní rok. Další
jednání školské rady bylo předběžně dohodnuto na
období druhého čtvrtletí školního roku.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele

Umístění absolventů Gymnázia Dačice
v roce 2005
Z celkového počtu padesáti sedmi studentů, kteří
v roce 2005 ukončili maturitní zkouškou studium na dačickém gymnáziu, bylo 45 uchazečů přijato na vysoké
školy (79%), pět na vyšší odborné školy (8,8%) a zbývajících 8 absolventů našlo uplatnění na jiných typech
škol (např. jazykové školy apod.) nebo o jejich umístění
dosud chybí informace.
Největší zájem i procento přijatých absolventů zaznamenaly VŠ se zaměřením na studia informatiky,
ekonomiky, pedagogických oborů a jazyků. Někteří
studenti byli přijati ke studiu dvou a více různých oborů,
rozhodovali se pak pro jeden z nich, nebo se pokusí
zvládnout dva obory vysokoškolského studia současně.
Přejeme všem našim absolventům hodně zdaru při
studiu zvolených oborů vysokých, vyšších odborných i
jiných škol a úspěšné uplatnění v praxi těm, kteří ve
studiu pokračovat nebudou.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele
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Dům dětí a mládeže informuje
Do konce měsíce října je ještě možno přihlásit děti
do některých zájmových kroužků, které dosud nejsou
plně obsazeny. Pohybově nadaná děvčata starší 10 let
přijímáme i do kroužku Mažoretky Dráčata, kde se letos
uvolnila 3 místa.
Ø Sobota 1. října 2005 - DRAKIÁDA – od 13:30
hodin na letišti za Dačicemi. Na programu jsou
soutěže, ukázky modelů letadel dětí z modelářského
kroužku, ohýnek, opékání… V případě nepříznivého počasí se akce překládá na sobotu 8. 10. 2005.
Ø

Ve čtvrte k 27. října (podzimní prázdniny) pořádáme ve spolupráci s dačickou pobočkou Sparkasse
zájezd do plaveckého bazénu v J. Hradci. Děti, které
mají zaplaceno zápisné do DDM, budou mít dopravu i vstup na dvě hodiny do bazénu zcela zdarma.

Ø

Od měsíce listopadu zahajujeme v DDM Za Lávkami kurz ke ramiky pro dospě lé .

Ø

Maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem
nabízíme kurz výtvarných činností, v dopoledních
hodinách, který začíná také v listopadu.

Ø

Informace v DDM Za Lávkami v pracovní dny
v době od 8:00 do 16:30 h nebo na telefonu
384 422 453.

Český zahrádkářský svaz informuje
II. ZO ČZS Dačice oznamuje, že od 1. 9. 2005
zahajuje zpracování kvasu v pěstitelské pálenici v Dačicích. Objednávky si můžete vyzvednout a odevzdat do
schránky v pálenici. Osobní a telefonické objednání vždy
v úterý od 15:00 do 17:00 h. T el.: 384 423 548, mobil:
603 342 624.
Od 2. 8. 2005 je zahájen provoz moštárny. Moštuje
se každé úterý od 15:00 do 17:00 h.

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

WELLNESS - zdravě žít

cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč

Bílkov 40, Dačice, tel: 384 420 559

Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz
Učebnice a testy zdarma, přihlášky a informace na
učebně vždy v pondělí mezi 14:00 – 16:00 h

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

MASÁŽE - Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové
Lymfodrenáže, léčba celulitidy
Modelování postavy, poradenství

Dačice, Slavonice, tel.: 728 850 432
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Dolnorakouská zemská výstava 2005
„CESTA ČASEM“
Naše město a „Mikroregion Dačicko“ přistoupily ke
spolupráci s obcemi z okresu Waidhofen an der T haya na
projektu „Zemská výstava 2009 v Raabsu“ . Díky poloze
přímo na hranicích s Rakouskem má přeshraniční spolupráce mimořádný význam.
V Dolním Rakousku se konají Zemské výstavy již po
několik desetiletí. Jsou velmi významné a spolková země
Dolní Rakousko je velmi podporuje. T yto výstavy probíhají každé dva roky a těší se velké návštěvnosti až
400.000 návštěvníků. U příležitosti těchto výstav se
opravují významné stavby a vynakládají se velké finanční
prostředky do infrastruktury v místě výstav. Region pak
po skončení výstavy využívá tohoto potenciálu pro dlouhodobý udržitelný rozvoj.
Raabs a celý „Prostor budoucnosti T hayaland“ se snaží o pořadatelství Zemské výstavy v roce 2009. Již dnes je
hrad Raabs střediskem různých kulturních a vědeckých
iniciativ tak, aby plynule navázaly na připravovanou výstavu. T yto akce již 7 let patří k tradici regionu.
Proto, abychom si dokázali utvořit představu o takové
výstavě, jsme společně s rakouskými kolegy na pozvání
okresního přednosty Waidhofen an der T haya Dr. Gerharda Proiβla navštívili Zemskou výstavu 2005 v Heldenbergu u Klainwetzdorfu.
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velké hodnoty z různých koutů Evropy. Oddělení jsou
tématicky rozdělena například: zemští patroni, ženy
hrdinky (Amazonky), hrdinové za spravedlnost, hrdinové
dobyvatelé – severního a jižního pólu, můžete vidět
norskou vlajku ze saní, která provázela Amundsena na
jeho cestě k jižnímu pólu, hrdinu sportovce Reinholda
Messnera a jeho horolezecký oblek, který měl na sobě při
svém prvním výstupu na Mt. Everest bez kyslíkového
přístroje a další.
Výstava se uzavírá poctou všem hrdinům všedního
dne. V oddíle, který je věnován hrdinům zemí, s nimiž
Rakousko sousedí, najdeme také portrét mistra Jana Husa,
obraz Povolání Přemysla na trůn a jiné. A to jsem se ještě
nezmínil o archeologickém výzkumu z prehistorického
osídlení v této oblasti. Je zde rekonstruovaná obdobná
kruhová stavba – rondel z mladší doby kamenné, jako je
Stonehenge v Anglii – údajně je zdejší stavba starší.
K vidění je toho mnoho, a tak na závěr ještě zmíním
autora scénáře výstavy, kterým je prof. dr. Wolfgang
Müller-Funk z Vídně. T ato výstava je na celodenní prohlídku. Bohužel jsme na ni měli jen pár hodin. Výstava
trvá do 1. listopadu. A tak budete-li mít možnost navštivte
tuto výstavu, myslím si, že je to dobrý tip na podzimní
výlet. Místo výstavy je asi 15 km jihozápadně od Hollabrunnu.
Můžeme si jen přát, aby se zdařil záměr uskutečnit
Zemskou výstavu v Raabsu v roce 2009. Byl by to jistě
přínos pro oba regiony, jak na rakouské, tak i české straně
hranic.
Rudolf Hájek, starosta

Zamyšlení nad siláky

Představitelé česko-rakouského příhraničí na Zemské
výstavě v Heldenbergu
Nachází se mezi vinicemi v hollabrunském okrese
nedaleko od jihomoravsko-dolnorakouských hranic. Heldenberg leží na dolnorakouské vinařské cestě, tzv.
Weinstrasse. Je to památné místo rakouské armády - je
zde pohřben polní maršál Radecký z Radče (rozporuplný
Čech), kolem jehož hrobky je vybudován pantheon. Zde
se také nachází 169 bust vojevůdců a vojáků, které jsou
rozmístěny v prostorách pantheonu. Je zajímavé, že tyto
busty byly odlity v Salmových slévárnách v Blansku.
Celá výstava je věnována hrdinům. Základní myšlenkou výstavy je ukázat proměnu hrdiny od antické
mytologie, až po současnost, kladným i záporným směrem. Ve výstavních prostorách jsou umělecké památky

T ak jsem si myslela, že tentokrát opět nic nenapíšu.
Až objev zničeného záhonu afrikánů a bergenií na Palackého náměstí mě inspiroval. Některé květy byly jednotlivě
otrhány, jiné rostliny postihlo něco ještě horšího - někdo
je vytrhal i s kořeny. Nevím, co to může být za stvoření,
které se takto „realizuje“ ?!
Vždycky když vidím rozbitá skla nástěnek, vysypané
odpadkové koše, rozbité láhve, doslova vykutané dlažební
kostky, říkám si, co koho k tomu vede. Nic mě nenapadá... Jedině snad, že se cítí silní, pány světa? T ak nevím,
ale nebylo by lepší sílu použít při práci, ve sportu? A co
na to občan? T ato práce určitě nebyla hotová v mžiku. To
si opravdu nikdo nevšiml, že se tam něco děje?
Miloslava Kráľová, Dačice

Jitka Danyiová
ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ
(koberce, sedačky…)
Nivy 164/IV, Dačice
T el.: 602 424 563
602 848 294
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Společnost ST OB ve spolupráci s VZP, Merrylinkou
a Městem Dačice letos poprvé pořádá
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Den zdraví

RESTAURACE U KONÍČKA

pro vše chny, kte ří se chtě jí vypořádat s nadváhou
a pro vše chny příz nivce z dravé ho ž ivotního stylu

Vás srdečně zve na

sobota 22. 10. 2005 od 9:00 h
v MěKS v Dačicích
Co
•
•
•

vás če ká?
přehled cvičení pro dospělé i děti v Dačicích a okolí
přehled zdravotních a sportovních potřeb
přehled zdravé výživy, včetně ochutnávek

O dborné služ by:
•
měření cholesterolu, krevního tlaku, BMI, vážení
•
pro zájemce – stanovení indexu zdraví
•
skupinové kurzy snižování nadváhy a léčby dětské
obezity v Dačicích
•
lymfodrenáže – odborná přednáška
•
nabídka redukčně kondičních pobytů
Co potře buje te s se bou?
•
dobrou náladu, pohodlný oděv, pevnou obuv
•
psací potřeby, pití
Na z ávě r milé pře kvape ní:
Celý Den, včetně služeb, je zdarma, můžete přijít rovnou
bez přihlášky. Další informace můžete získat: B. Havlová,
tel.: 384 420 559, 728 260 078, www.merrylinka.cz
www.stob.cz, nebo na bezplatné Merrylince: 800 116 116.

DNY MEXICKÉ KUCHYNĚ
13. - 15. října 2005
INFORMACE A REZERVACE NA
TEL. 384 420 747
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Týden knihoven 2005
Městská knihovna Dačice
3. – 7. října
Letošní T ýden knihoven má motto Velcí a malí Čechové a mírně odkazuje na anketu Kdo je největší Čech.
Chce také připomenout jedinou ženu, která se ve zmíněné
anketě dostala do první desítky - Boženu Němcovou.
Proto bude v celé republice Velké říjnové společné čtení
zahájeno četbou z Babičky, která byla poprvé vydána před
150 lety a stále úspěšně setrvává se svými čtenáři. Vloňské anketě o nejoblíbenější knihu se Babička dostala na
5. místo a po Saturninovi Zdeňka Jirotky se stala druhou
nejoblíbenější českou knihou.
Pondě lí 3. října: od 12 hodin
Ve lké spole čné říjnové čte ní aneb Pocta Boženě Němcové - četba z Babičky, úryvky z dopisů Boženy Němcové
a možná se dozvíte i něco nového ze života této velké
spisovatelky. Je zvána široká veřejnost.
Stře da 5. října: 13 - 16 hodin
Skládáme origami - Origami je staré japonské umění
skládání papíru. Jeho počátky spadají do 9. st. n. l. Původně se skládanky věšely pro štěstí k malým dárkům. Dodnes má většina skládaných tvarů svůj vzor ve světě zvířat
a rostlin. Chcete se naučit skládat origami? Máte možnost, pokud se zúčastníte dílny pro děti i dospělé.
Páte k 7. října: od 16:30 hodin
Druhá kre ativní dílna Moniky Brýdové - Chcete si
vlastnoručně ozdobit hrnek nebo si z keramické dlaždice
vyrobit obrázek? Pro ty méně odvážné jsou vhodné nalepovací kontury, pro všechny je malování na keramiku.
Bílý porcelánový hrnek, případně obyčejnou bílou dlaždičku bez jakéhokoliv motivu si vezměte s sebou. Přihlásit
se můžete v knihovně u paní knihovnice. Cena: 250,-Kč.

Databáze ANOPRESS v knihovně
Nejen v T ýdnu knihoven, ale až do srpna 2006 je
možné v knihovně během celé výpůjční doby využívat a
pracovat s databází ANOPRESS. Knihovna získala grant
v projektu VISK 8 (Veřejné informační služby knihoven).
V souladu se státní informační politikou a kulturní
politikou vlády ČR je základním cílem projektu VISK 8
zejména zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou
multilicencí. Naše knihovna byla zařazena do seznamu
knihoven, jimž bude přístup k této databázi hrazen osm
měsíců z prostředků grantu, zbývající čtyři měsíce si musí
financovat každá z knihoven sama.
Anopress IT , a. s. vytváří a spravuje unikátní
elektronickou mediální a vědomostní databanku. Na
www.tamtam.cz nebo www.anopress.cz je formulář, který
vám umožní zadat jakýkoliv dotaz, například: Jaké články
vyšly o koupališti v Dačicích od ledna do začátku září
letošního roku. Celkem nalezeny 2 dokumenty: ze 30. 8.
2005 – Československá televize ČT 1, Večerník (V jihočeských Dačicích se znovu jedná o výstavbě venkovního
koupaliště) a z 5. 9. – Listy Jindřichohradecka (Osud
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koupaliště určí referendum). Plné znění článků získáte
kliknutím na název dokumentu, který je možné si uložit,
případně vytisknout. Například o Nemocnici v Dačicích je
za posledních 12 měsíců v databázi zpracováno 34 dokumentů. Kontakt – další informace: Zdeňka Chadimová knihovna@mkdac.cz, tel.: 384 422 397, 721 145 265
Mgr. Zdeňka Chadimová

Přednáška o bytech v knihovně
Stře da 26. října 2005 – 17:00 h – přednáška vedoucího bytového odboru MěÚ Stanislava Doležala – BYTY
V DAČICÍCH. Kolik je v Dačicích bytů, jaké to jsou
byty, jaké jsou možnosti získání bytu apod. V rámci
programu Sejdeme se v knihovně. Vstup zdarma. Srdečně
zveme všechny, které tato problematika zajímá.

DPS Dačice
Příjemné akce se
v neděli 21. srpna
zúčastnili obyvatelé
Domu s pečovatelskou službou v Dačicích. Výlet do Proseče – Obořiště se
vydařil. K dobré náladě, poslechu a tanci hrála známá kapela Božejáci. Už
nyní se všichni těšíme na nové setkání v příštím roce.
Pracovnice DPS Dačice

Kvítek jede na Slovensko
Dačický dětský sbor „Kvítek“ byl odbornou komisí
ART AMA Praha vybrán jako jediný reprezentant naší
republiky na festival amatérské umělecké tvořivosti, který
se koná v Levoči v rámci měsíce česko-slovenské vzájemnosti. Ve dnech 6. - 8. října se v tomto městě sejdou české
a slovenské soubory z oblasti divadla, loutkoherectví, fotografie, filmového umění a hudby. Náš sbor se představí
v proslulém kostele sv. Jakuba, kde se nachází vzácný
oltář „majstra Pavla“ z Levoče, který patří mezi největší
oltáře na světě.

7. října se tedy rozezvučí mohutné prostory tohoto
gotického chrámu zpěvem našich dětí. Pro náš sbor a naše
město je to velká pocta a doufáme, že se nám podaří
oslovit a potěšit i publikum na Slovensku.
Vítězslav Hergesel
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Poděkování ochotníkům i publiku
Na přelomu srpna a září se uskutečnily na Státním
zámku v Dačicích mimořádné večerní prohlídky nazvané
Život na zámku aneb Audience u Dalbergů. Nápad, inspirovaný podobnými akcemi na jiných zámcích, vznikl už
před časem a ležel několik let v „šuplíku“ . Měla jsem
představu, že lze zámek představit zábavnou, a přece seriózní formou bez laciných efektů.
T eprve letos se námětu
chopila paní Jahelková,
režisérka dačických ochotníků, která za asistence
zkušené průvodkyně Bětky
Minářů připravila scénář.
Chtěli jsme návštěvníkům
ukázat celou prohlídkovou
trasu, do které jsme umístili rodinu barona Karla
Dalberga a zámecký personál, který v dramatikovaných scénách přiblížil jednotlivé členy rodiny, jejich
život na zámku i zámecké zařízení. Pro velký zájem
ochotníků bylo nakonec nutno napsat 33 rolí, od těch
větších pro panstvo, k těm menším, ale o nic méně důležitým, pro kuchařku, vychovatelku, komornou a další.
Neobvyklým průvodcem v čase byl dačickým měšťanům
při této audienci duch zámku - genius loci.
Všechny osoby a děje hostům představené skutečně
existovaly a skutečně se staly. Scénář vycházel z dlouholetého bádání v archivech a v literatuře. I dopis, který
Marie Anna Dalbergová na konci předčítá, její syn Friedrich skutečně napsal. Jen ta pověst o usychajícím stromu
patří asi do říše fantazie. Ale duch zámku - ten tady určitě
bydlí a registruje všechno dobré i zlé, aby se zase jednou,
až bude vhodná příležitost, vynořil z hlubin času.
Poděkování patří všem členům divadelních souborů
T yl a T yláček za jejich tvořivý a zodpovědný přístup
a především paní Jahelkové za její obdivuhodné nasazení.
Patří také těm, kteří v nečekaném počtu projevili o naše
prohlídky zájem. Omlouváme se všem, na které se tentokrát nedostalo. Vydrží-li nadšení všech zúčastněných,
pokusíme se podobné prohlídky v příští sezóně zopakovat.
Jana Bisová, správa Státního zámku v Dačicích

Odvážný rodák – Matěj Taufer
Narodil se 3. září 1893 v Bílkově u Dačic. Po ukončení základní školy odešel za bratrem do Vídně, kde se
z něj stal strojírenský učeň. Strojům zcela podlehl a dosahoval vynikajících výsledků.
Nevyhnula se mu mobilizace v r. 1914, kdy se dostal
do mateřského pluku v Jihlavě. Hledali se lidé k námořnictvu, Matěj se přihlásil a byl přijat. Stal se tedy
námořníkem a odjel do Puly, kde pracoval ve strojírenských dílnách. T am využil náboru na výcvik leteckých
mechaniků pro námořní letadla. Poznal tam také svého
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nejlepšího přítele, Čecha, Josefa Vágnera (otce populárního muzikanta Karla Vágnera).
V roce 1918 byl Matěj aktivním účastníkem vzpoury
námořníků v Boce Kotorské a dostal se do krutého vězení
Stara Gradiška. Spoután těžkými řetězy stál s mnoha
dalšími námořníky před válečným soudem a admirál
Horthy rozkázal každého desátého zastřelit. Po návratu
z války žil v Praze – Karlíně, kde se také oženil. Vté době
se ve Kbelích u Prahy začaly stavět stanové letecké hangáry a Matěj se zapojil do rychlého budování československého letectva. Ze strojaře se stal letecký mechanik
Československé letecké společnosti.
V roce 1926 se s rodinou z Karlína do Kbel přestěhoval. Postupně se vypracoval na jednoho z nejlepších
leteckých mechaniků a v roce 1927 byl ministrem navržen
jako doprovod pplk. Skály při dálkovém letu z Prahy do
T okia. Start tohoto unikátního a odvážného letu se
uskutečnil 8. srpna 1927 (bohužel technická závada při
zpátečním letu vše ukončila). O rok později se četař
T aufer zúčastnil jako pozorovatel se štkpt. Kallou letu
kolem Malé Dohody a Polska, jejich let byl oceněn první
cenou. Když se v roce 1936 začalo stavět letiště v Ruzyni
(provoz zahájen 5. dubna 1937), rodina se přestěhovala do
Ruzyně.
V březnu 1939 obsadila
německá armáda Československo, letiště bylo zabráno
a z Československé letecké
společnosti se stává německá
Lufthansa. Přes velkorysou
nabídku ze strany Němců
T aufer nezůstal a s několika
kolegy a s rodinou se vrátil
zpět do Kbel. Do konce války
Matěj Taufer v den
pracoval jako úředník v továrně Avia. Během války se se
svých 60. narozenin
svojí ilegální protifašistickou
činností ocitl několikrát v ohrožení života, z něhož se mu
podařilo vyváznout díky rozvaze a chladnokrevnému
vystupování, perfektní znalosti němčiny a samozřejmě
i notné dávce štěstí. V roce 1945 se vrátil zpět do Československých aerolinií jako mechanik – dílovedoucí a pracoval zde až do svého důchodu. Zemřel 3. listopadu 1971
ve věku 78 let.
Je škoda, že až do nedávné doby jsme o tomto
odvážném člověku nevěděli. Až nyní se ukazuje, kolik lidí
z našeho města a přilehlého okolí se věnovalo letectví a co
všechno dokázali. Pokloňme se a poděkujme Matějovi
T auferovi za to, co dokázal. Reprezentoval nejen československou republiku, ale i nedalekou obec Bílkov.
Matěj T aufer je představen i ve zdejším leteckém
muzeu formou fotografií, modelu letounu Letov Š–16
a kopiemi rodného a domovského listu. Poděkování patří
dceři pana T aufera paní Vlastě T auferové – Vejlupkové
z Prahy. Velice ochotně mi poskytla veškeré informace
o svém otci a jsme domluveni na další spolupráci. V příštím čísle čtenáře seznámím trochu detailněji se samotným
rekordním letem.
V. Kolomazník, Letecké muzeum
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Jediný jihočeský hospic
zahajuje provoz
Hospic sv. Jana N. Neumanna v
Prachaticích je nestátním neziskovým
zdravotnickým zařízením, jež pečuje
o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje
paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína
vyčerpala všechny své možnosti. Světová zdravotnická
organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje
na kurativní léčbu“ .
Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života
pacientů a jejich rodin. Zakladatelka hospicového hnutí
u nás, MUDr. Marie Svatošová, výstižně uvádí že hospic
je „umění doprovázet“ . Při přijímání pacienta je mu garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností
zůstane zachována jeho lidská důstojnost.
Jsme přesvědčeni, že člověk by měl trávit poslední
chvíle mezi svými blízkými, kde je mu nejlépe. Hospic
přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré možnosti a nepostačuje či není možná péče v domácím
prostředí. T u preferujeme a podporujeme půjčováním pomůcek a poradenskou službou.
Zdravotnická péče, kterou hospic poskytuje, se označuje termínem paliativní medicína. Jejím cílem je dosažení nejlepší možné kvality života nejen pacientů, ale
i jejich rodin. Zajišťuje, aby člověk mohl co nejplněji
a nejaktivněji prožít poslední chvíle, pokud možno s blízkými. K tomu působí v hospici kvalifikovaný tým lékařů,
zdravotních sester a ošetřovatelů. A také - pokud si pacient přeje - psycholog nebo duchovní různých církví.
Orientujeme se nejen na zdravotnickou a ošetřovatelskou činnost v úzkém slova smyslu, ale snažíme se
vhodně naplňovat volný čas pacienta např. četbou,
rozhovorem, tvůrčími aktivitami a možno-li vycházkami.
Rovněž hmotné zázemí vychází vstříc vysokým nárokům.
Ať se již jedná o bezbariérovou dispozici budovy, automatická polohovací lůžka, televizor nebo možnost připojení k internetu na každém pokoji, společenská místnost,
bohoslužby, různé kulturní akce a tvořivé práce s klienty.
Každý pokoj je vybaven přistýlkou pro blízkou osobu. Její
pobyt je vítán a umožněn kdykoliv. Režim návštěv je
přizpůsoben potřebám pacienta 24 hodin denně, 365 dní
v roce. Kapacita Hospice sv. Jana N. Neumanna je 30 lůžek. Z toho je 22 pokojů jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. Upřímně si klademe za cíl vysokou kvalitu života až
do jeho konce. Vycházíme z úcty k člověku jako neopakovatelné lidské bytosti. Proto u nás není a nikdy nebude
umožněna euthanázie.
Hospic rovněž nabízí respitní krátkodobé pobyty. Ty
jsou vhodné zejména tam, kde si pečující rodina potřebuje
odpočinout např. na dovolené, „dobít baterky“ . Příbuzný
může čas dovolené své rodiny strávit v hospici a po jejím
návratu se vrací zpět domů k blízkým. K tomu působí
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v hospici tým lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociální pracovník, duchovní, psycholog aj.
Do hospice přijímáme od 1. listopadu nevyléčitelně
nemocné na základě vyplněné žádosti. T u kromě nemocného a rodiny vyplní a doporučí ošetřující lékař. Nemocný
podepíše svobodný informovaný souhlas, který zaručuje,
že do hospice nemůže být přeložen žádný pacient proti
své vůli. Bližší informace rádi podáme osobně či telefonicky, jsou také umístěny na našich internetových
stránkách.
Bez pomoci dárců a sponzorů se nedokážeme obejít,
neboť platby zdravotních pojišťoven pokryjí pouze zhruba
40% provozních potřeb. Malou částkou si též přispívá na
pobyt klient. Z celého srdce a s vděčností děkujeme všem,
kteří nám pomohli a pomáhají. Rozhodnete-li se podpořit
naše zařízení, budeme Vám velmi vděčni. Přijďte se
k nám podívat, abyste viděli, kde může Váš dar pomoci.
Naše zařízení je, Vážení čtenáři, připraveno sloužit
všem obyvatelům jižních Čech, tzn. i obyvatelům Vašeho
města a okolí.
Kontakt: Neumannova 144, 383 01 Prachatice tel.
388 311 726,e-mail: info@hospicpt.cz, www.hospicpt.cz,
číslo účtu: 171 157 619 / 0600.
Mgr. Robert Huneš, ředitel hospice
Havlíčkovo nám. 102/I
380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku: Lázně Dudince, Ho-N
kovce, Jasenie a další - týdenní pobyt s plnou penzí včetně
léčebných procedur od 4 490 Kč. Termín dle požadavku.
Jednodenní zájezdy:
1. 10. Salzburg a okolí
720 Kč
16. 10. a 26. 11. TAJEMSTVÍ – muzikál – P raha
od 880 Kč
20. 10. a 23. 10. HOB B Y – výstava Č. Budějovice 150 Kč
22. 10. Polský Těšín – za nákupy
420 Kč
26. 10. Vídeň – památky – volné vstupy
430 Kč
29. 10. Tři mušketýři – muzikál – Praha 799 Kč
Poznávací a pobytové zájezdy:

26. 10. – 30. 10. Paříž klasická a královská sídla
Fontainebleau, Versailles

3 990 Kč

26. 10. – 30. 10. Eurodisneyland s návštěvou
Paříže a koupáním v Amberku

3 990 Kč

26. 10. – 30. 10. Florencie a Řím s Vatikánem
26. 10. – 30. 10. Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento,
Vesuv, ostrov Capri
27. 10. – 30. 10. Na skok do Říma a Vatikánu

5 790 Kč

27. 10. – 30. 10. Řím, Vatikán, Neapol (Capri)

4 490 Kč

4 990 Kč

3 690 Kč

Pro zajištění dopravy podle Vašich požadavků nabízíme
autobusy zn. Karosa, Bova, Renault se spolehlivými a zkušenými řidiči
Last minute různých CK – Španělsko, Maďarsko, Řecko, Egypt….

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší CK
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MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

KULTURA

9/2005

7. 10., 8. 10., 9. 10. v 19:30 h
MELINDA A MELINDA
Komedie USA s titulky
Vstupné 55 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
21. 10. v 17:00 h
MADAGASKAR
Kreslená pohádka o zvířátkách, USA
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč

strana 14

14. 10. v 17:00 h a 19:30 h
15. 10. v 19:30 h, v neděli nepromítáme
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Film USA s českým dabingem, vstupné 55 Kč

21. 10., 22. 10., 23. 10. v 19:30 h
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Film Velké Británie s titulky
Vstupné 60 Kč

28. 10., 29. 10., 30. 10. v 19:30 h
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Film USA s českým dabingem
Vstupné 55 Kč

8. 10. – začátek představení již v 18:30 h !!!
DOKTOR ŽIVAGO
Velká Británie, režie David Lean - 1965

22. 10. v 19:30 h
ŠPÍNA LONDÝNA
Velká Británie, režie Stephen Frears - 2002

10. 9. – 9. 10. 2005
HANA RICHTEROVÁ – DŘEVOŘEZBY
Výstava barevných plastik a reliéfů z lipového dřeva.

1. 10. – 30. 11. 2005
KOUZLO ŠVÝCARSKÉ PŘÍRODY
Fotografie Jana Říhy, Výstavní chodba muzea

12. 10. – 27. 11. 2005
ROZUMÍME ZVÍŘATŮM?
Naučná výstava pro děti i dospělé o chování živočichů
s názornými (i živými) ukázkami, hracím a poznávacím
koutkem pro děti

Sobota 22. října 2005 - Vlastivědný výlet
BRTNICE U JIHLAVY A K PRAMENŮM MOR. DYJE
Prohlídka tzv. Hoffmannova domu v Brtnici včetně výstav,
při zpáteční cestě zastávka u pramene Mor. Dyje, odjezd ve
13 h z Havlíčkova nám., přihlášky 384 422 493,
pořádá Spolek přátel muzea v Dačicích

5. 10. v 19:30 h
8. 10. ve 20:00 h
NEZMAŘI A MIKI RYVO LA
TANEČNÍ ZÁBAVA - SECRET
folková skupina a její host vystupují
hlavní sál MěKS
v hl. sále MěKS
26. 10. v 19:30 h
KLÍČE NA NEDĚLI
Divadelní představení souboru Háta Praha, hl. sál MěKS

25. 10. v 18:00 h
PODZIMNÍ KONCERT PĚVECKÝCH
SBORŮ ZUŠ DAČICE
vstupné 40/20Kč, hlavní sál MěKS

28. 10. ve 20:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
hlavní sál MěKS, vstupné 60 Kč

