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DAČICE MAJÍ MISTRA SVĚTA

ZASTUPITELSTVO
• na svém 4. mimořádném zasedání konaném 13. června
2005 vzalo na vědomí informaci o současném stavu
v nemocnici, kterou přednesli zástupci společnosti PP
Hospitals
• uložilo radě města 1x za 3 měsíce informovat zastupitele města o plnění uzavřených smluv mezi Městem
Dačice a PP Hospitals s. r. o.

V pátek 10. června se uskutečnilo na radnici setkání
představitelů města s mistrem světa v kuželkářské disciplíně mixtandem panem Jiřím Němcem. T ohoto setkání se
kromě starosty města, který panu Němcovi blahopřál
k mimořádnému výkonu a poděkoval mu za významnou
reprezentaci města na světové úrovni, zúčastnili i zástupce
okresního výboru ČST V pan Hudler, předseda T J Centro-

RADA MĚSTA
• vzala na vědomí výsledky hospodaření města za
I. čtvrtletí 2005. Příjmy byly dosaženy ve výši 28,1 %
ročního rozpočtu a výdaje byly čerpány na 23,9 %
ročního rozpočtu. Nízké čerpání výdajů souvisí s tím,
že počátkem roku nejsou ještě v plném rozsahu realizovány plánované investiční akce
• schválila postup realizace řešení problematiky dětských hřišť v Dačicích včetně projektu a harmonogramu a ustanovila projektový tým ve složení Habr,
Vávrů, Ing. Andrejsová, Ing. Hrbková, Kořínek
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+0 v ulici Nivy č. 165
a garáže č. 18 s M. Kofroňovou na dobu určitou od
1. 6. 2005 do 31. 5. 2017
• vzala na vědomí přechod nájmu bytu v domě č. 189
v Komenského ulici z původního nájemníka J. Réby,
který zemřel, na jeho dceru M. Cicálkovou od 1. 6.
2005
• nedoporučila zrušení Nadačního fondu nemocnice
• vyslovila souhlas s vypovězením nájmu bytu I. kategorie o velikosti 2+1 J. Pospíšilovi podle § 711 odst.
1 písm. d) Občz.
• jmenovala zástupcem města v dozorčí radě PP Hospitals, s. r. o. Dačice místostarostu Pavla Habra
• schválila poskytnutí záštity představitele Města Dačic
na podporu běžeckého závodu „Dačická 14“
• schválila účetní uzávěrku Městských lesů Dačice za
rok 2004, jejímž výsledkem byl zisk Kč 42.592,92
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Provoz MŠ Dačice o prázdninách - rozpis
Kontrola České inspekce životního prostředí
Letadla a svět kolem nich – výstava v MMaG
Fest Band Dačice 2005 - program
Za dačickou kostku cukru – program festivalu
Uzávěrka příštího čísla: 15 .července 2005
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pen pan Černý a zástupci oddílu kuželek pan Ing. Hejtman, pan Blecha a pan Zajíc. Za tento výkon věnovalo
město Dačice panu Němcovi věcný a finanční dar. Jak
zmínil pan starosta ve svém proslovu, jméno Dačic opět
zaznělo na mezinárodním fóru a dokazuje tak, že i lidé
žijící v menších městech regionálního významu mohou
dosáhnout světových úspěchů. Výkon pana Jiřího Němce
je toho důkazem.

Aktuality
•

Výherci květnové soutě ž e z internetových stránek
města (www.dacice.cz) jsou: Libor T ůma, Dačice,
Mirka Marková, Jihlava, Viktor Piler, Brno. Správná
odpověď zněla: ve Studené. Výhercům gratulujeme!

•

Od 1. 7. do 31. 8. 2005 se rozšiřuje otevírací doba na
Infoce ntru Dačice rovněž o víkendový provoz.
V sobotu a neděli je otevřeno od 9:30 do 15:00 h.
Běžný denní provoz je od 8:00 do 17:00. Ve dnech
5. a 6. 7. bude otevřeno jako o víkendu.
Městská knihovna Dačice informuje čtenáře, že po
dobu letních prázdnin bude provoz knihovny zachován v plném rozsahu beze změn.

•

•

V měsíci srpnu bude Domovinka v Dačicích zavřena kromě sběrné středy 3. srpna 2005, kdy bude
otevřeno od 7:30 do 17:00 hod.
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Plynofikace bytového domu 304/V
v Bratrské ulici dokončena
Ve středu 8. června 2005 byla s týdenním předstihem
dokončena plynofikace městského bytového domu 304/V
v Bratrské ulici. Plynofikaci prováděla na základě výběrového řízení firma Instalo - Jaroslav Bartoň.
V každém bytě (celkem 12 bytů) je v kuchyni jako
zdroj tepla osazen plynový nástěnný kotel - VAILLANT,
a dále je v kuchyni na rozvod plynu napojen nový elektroplynový sporák MORA. Do budoucna (až doslouží stávající elektrické boilery umístěné v koupelně) bude na kotel
napojen zásobník pro ohřev vody.
Nájemníci musí uzavřít smlouvu na dodávku plynu
s firmou Jihočeská plynárenská a. s. České Budějovice,
která má své zastoupení i v Dačicích - Karel Mandelík,
Krajířova 23/I, (pondělí 8 - 11, 12 - 15 h). V jiné dny jen
po telefonické domluvě s p. Mandelíkem (tel. 776 390 272
nebo 384 420 118). JČP a. s. České Budějovice dodá
jednotlivým nájemníkům plynoměry. Sepsání smlouvy
a dodání plynoměrů je zdarma.
Město Dačice přistoupilo k plynofikaci městských bytů z ekologických důvodů a z důvodu zvýšení komfortu
bydlení ve starší zástavbě.
Martina Bénová, bytový odbor
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Aplikace modelu CAF v ČR je v souladu s usnesením
vlády 824/2004 ke Strategii podpory dostupnosti a kvality
veřejných služeb. Zavádění modelu CAF se stává evropským hnutím. Ministerstvo vnitra připravilo na přelomu
března a dubna 2005 odbornou diskusi účastníků projektu
CAF nad aplikací a zdokonalením této metody, vznikla
středoevropská regionální skupina pro podporu CAF na
úrovni ministerstev Rakouska, Maďarska, Slovenska
a České republiky. V červnu 2005 se uskutečnilo celoevropské setkání uživatelů CAF v Lucemburku.
Uplatnění metody CAF je dobrou devízou pro nalezení partnerského města ve státech Evropské unie.
Ing. Karel Macků, tajemník

K zamyšlení
Zeleň v kameninových nádobách pomáhá zpříjemnit
životní prostředí nejen nám obyvatelům města, ale i ostatním návštěvníkům.
Není pak dobrou vizitkou Dačic vidět poloprázdné
nebo zcela prázdné nádoby, ze kterých zmizela zelená
výzdoba tak, jak to dokumentují následující fotografie
z Neulingerovy ulice. Myslím si, že toto není nejvhodnější
způsob, jak získat zeleň pro svoji zahradu či dům…
Rudolf Hájek, starosta

CAF
Městský úřad Dačice se v letošním roce přihlásil do
projektu CAF - Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec). T ento projekt byl zpracován
Evropským institutem pro veřejnou správu - EIPA jako
nástroj pro z vyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě.
První verze modelu byla představena v květnu 2000
na První evropské konferenci kvality veřejné správy
v Lisabonu a byla následně pilotně ověřována. Získané
zkušenosti daly vzniknout stávajícímu modelu, který byl
představen v říjnu 2002 na Druhé evropské konferenci
kvality v Kodani.
Model je volně šiřitelný nástroj, za jehož použití se
nemusí platit žádný licenční poplatek. CAF obsahuje
soubor devíti kriterií, která umožňují provést sebehodnocení organizace.
Kriteria se dělí do dvou kategorií. Kriteria 1 - 5 předpoklady organizace (vedení, management lidských zdrojů, strategie a plánování, partnerství a zdroje). Kriteria
6 - 9 výsle dky organizace (vztah k zákazníkům/občanům,
vztah k pracovníkům, vztah ke společnosti, klíčové
výsledky činnosti a výkonnosti).
Každé kriterium obsahuje další subkriteria (celkem
27), která jsou rozpracována do konkrétních otázek
(celkem 260). Výsledky sebehodnocení mohou být využity pro porovnání s dalšími úřady v ČR i v Evropě.

Neulingerova ulice

Změny územního plánu
Zastupitelstvo města 20. dubna schválilo dvě změny
územního plánu. Co se za těmito změnami skrývá?
Změna č. 6 umožní na Nivách mimo jiné zřídit
sportoviště, po kterém zdejší obyvatelé již nějakou dobu
volají a na místě „staré čističky“ vytvořit kapacity pro
ubytování, kterého je v Dačicích stále málo.
V případě změny č. 7 se vytváří u „Karlova“ prostor
pro průmyslovou výstavbu. Případní investoři zde budou
moci stavět budovy pro drobnou výrobu a služby, průmyslovou výrobu, nebo zemědělskou výrobu.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 6/2005. 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. 5. 2005 do 15. 6. 2005
narození: Lukáš Ljaško, Dačice
Natálie Češková, Dačice
Šimon Bačovský, Dačice
Michaela Kořínková, Bílkov
Kristýna Macků, Dačice
Matěj Bzenecký, Dačice
manželství: Petr Šabatka, Slavonice
a Eva Virglová, Lomy
T omáš Hradský, Dvůr Králové
a Iva Dvořáková, Slavonice
Jiří Brychta, Markvartice
a Olga Dvořáková, Slavonice
Milan Kopal, T řešť
a Petra T esařová, České Budějovice
Pavel Křížek, Dačice
a Šárka Kupcová, Slavonice
Richard Pátek, Dačice
a Markéta Solařová, Dačice
Radek Lisa, Kostelní Vydří
a Andrea Šimková, Kostelní Vydří
úmrtí:

Jarmila Černochová, 83 roky, Dačice
Miloš Nevrkla, 79 let, Dolní Němčice

Redakce zpravodaje se touto cestou upřímně omlouvá
panu Františku T ichánkovi z Malého Pěčína za chybu,
která se vyskytla při uvedení jeho příjmení v rubrice
Společenská kronika – manželství v květnovém čísle
zpravodaje „Město Dačice informuje“ .

Provoz Mateřských škol Dačice
v průběhu letních prázdnin 2005
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zákonem. Na Havlíčkově náměstí bylo kácení provedeno
po veřejné besedě s občany a podle doporučení studie
sadové úpravy. Pouze v případě ořezu větví tisů bude
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR posuzovat podle
dalšího vývoje, zda nedošlo k trvalému poškození dřevin.
V rozhodnutí pro kácení dřevin u Homolkova mlýna
je předepsána náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Česká inspekce
životního prostředí tedy nebude dále pokračovat v řešení
tohoto případu.
Ing. Karel Macků, tajemník

Kontrola městského úřadu
Dne 27. dubna 2005 proběhla ze strany krajského
úřadu kontrola na odboru dopravy a silničního hospoddářství. Byl kontrolován úsek pozemních komunikací
a úsek silniční dopravy. Výsledkem bylo konstatování, že
práce s právními předpisy a jejich aplikace pro výkon
státní správy je na obou úsecích na velmi dobré úrovni.

Infocentrum nabízí
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

veřejný přístup na internet
fax pro veřejnost
kopírovací služby
přehled o ubytování a stravování
turistické informace o Dačicích a okolí
informace o firmách a úřadech v Dačicích
informace o akcích v regionu
prodej literatury s regionální tématikou
prodej turistických map, pohlednic a suvenýrů

Nová výstava na radnici

Prázdninový provoz v Mateřských školách Dačice
bude zabezpečen v tomto rozsahu:
1. 7. - 22. 7.

provoz bude zajištěn na pracovišti
v ul. Za Lávkami

25. 7. - 5. 8. v provoz u ne bude ž ádné pracoviště
8. 8. - 26. 8. provoz bude zajištěn na pracovišti
v ul. Bratrská
od 29. 8. v provozu budou opět všechna
pracoviště

Kontrola České inspekce životního
prostředí
Na základě stížnosti pana L. Kloibera provedla Česká
inspekce životního prostředí kontrolu na Městském úřadě
v Dačicích. Jednalo se o kácení dřevin a ořez tisů na
Havlíčkově náměstí (prostor před novým zámkem), dále
pak o kácení dřevin u Homolkova mlýna a v ulici Hradecká. Ve všech případech konstatovala Česká inspekce
životního prostředí, že bylo postupováno v souladu se

Po několika výstavách místních autorů je ve výstavních prostorách staré radnice na Palackého náměstí
k vidění historický exponát ruční dvoukolové přenosné
dvoupístové hasičské stříkačky, vyrobené firmou Smékal
Smíchov v roce 1902, kterou zapůjčil SDH Dačice.
Pro doplnění expozice jsou vystaveny trofeje, které
získal SDH Dačice na různých hasičských soutěžích.
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Český červený kříž
Československý červený kříž vznikl
v roce 1919 jako národní organizace
Mezinárodního hnutí Červeného kříže
a Červeného půlměsíce. I v našem městě
má tento spolek dlouholetou tradici.
V jeho vedení bývaly paní Čutková, Kreutzwizerová,
Žatecká, Šlechtová, pan Kašpárek. Dnes je vystřídala
pokladní Ludmila Michálková a předsedkyně Dana
Krtková. V roce 1993 vznikl Český červený kříž, který
představuje nevládní nepolitickou organizaci. Pomáhá při
válečných konfliktech, průmyslových haváriích, přírodních katastrofách, které při klimatických změnách
v posledních letech přinesly přívalové deště s ničivými
povodněmi, sesuvy půdy i tornáda.
Náš oblastní spolek má vyškolenou zdravotní instruktorku Danu Krtkovou, která vede zdravotní přípravy pro
autoškoly. Pořádáme zdravotně výchovné akce, besedy
v domě s pečovatelskou službou, dále školení první pomoci. Máme několik dobrovolných sester a pečovatelek
starajících se o přestárlé občany.
Český červený kříž také podporuje bezpříspěvkové
dárcovství krve. I v naše m mě stě máme držitele plaket
profe sora MUDr. Jánské ho. Za 10 odběrů bronzovou
plake tu obdrž e lo 143 dárců, 113 držitelů má stříbrné
plake ty z a 20 odbě rů tolik potře bné tekutiny a za 40
odbě rů bylo odmě ně no 72 našich občanů z latými
plake tami prof. MUDr. Jánské ho. Dě kuje me Vám
vše m, kte ří svoji krví z achraňuje te lidské ž ivoty.
za MS ČČK Anna Jakešová, jednatelka

Čtvrté mimořádné zasedání
zastupitelstva města
Zasedání se konalo v pondělí 13. 6. 2005 s jediným
bodem, a to informací provozovatele nemocnice PP
Hospitals o nemocnici v Dačicích. Po zahájení jednání,
které provedl pan starosta, předložili zprávu o nemocnici
ředitelka Ing. Prousková a Ing. T varůžek. Seznámili
přítomné se stavem zařízení v době, kdy ho PP Hospitals
přebíral, s důvody dočasného omezení chirurgického
oddělení, ty jsou jak personální, tak organizační (rekonstrukce operačních sálů, která proběhne v letošním roce,
doplnění lékařského týmu). Všem přítomným představili
nového primáře chirurgického oddělení. Vyzdvihli práci
a vysokou úroveň interního oddělení. Oddělení dlouhodobě nemocných pracuje též na vysoké úrovni, ale potřebuje
nutné investice především do lůžkového zařízení. Zdůraznili, že jejich záměr je budovat moderní nemocnici, ve
které bude na prvém místě spokojený pacient.
Diskuse proběhla v rušné atmosféře. Na obou stranách diskutující ovládly emoce. Přítomní měli možnost
získat informace o plánech a strategiích PP Hospitals
přímo od jeho nejvyššího vedení. T ěchto dotazů však
zaznělo poskromnu. Nemohu se zbavit dojmu, že některé
byly vedeny spíše v duchu „Jak jste si vůbec dovolili mít
zájem o naši nemocnici a ještě nakonec být vybráni?“ Zde
bych rád připomněl, že na základě rozhodnutí zastu-
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pitelstva proběhla nabídka na provozování nemocnice.
Podle nabídek a osobní prezentace zúčastněných firem
vybrali zastupitelé dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
toho zájemce, kterému byl poté předán provoz nemocnice.
Pro PP Hospitals hlasovala většina zastupitelů a to ze
všech politických uskupení v zastupitelstvu města.
Všichni diskutující ujišťovali přítomné o svém zájmu na
zachování provozu nemocnice a důležitosti tohoto zařízení pro náš region. Někteří z nich, však svým skutečným
jednáním spíše chtějí dokázat nesprávnost rozhodnutí
zastupitelstva a neschopnost nového provozovatele. Svou
snahou však neubližují ani tak PP Hospitals, či vedení
města, ale vlastní podstatě zachování nemocnice v Dačicích.
Žádná takto zásadní změna, jako změna provozovatele, neprobíhá bez problémů. Většina oddělení v nemocnici i přesto pracuje na dobré úrovni, jak lékařské tak
ošetřovatelské. Problém je především na chirurgickém
oddělení, ale i zde s nástupem nového primáře svítá na
lepší časy. Nemocnice dnes potřebuje především klid na
práci a podporu jak ze strany vlastních zaměstnanců, tak i
z naší strany, tj. ze strany občanů celého Dačicka. Zlé
slovo často ublíží více než co jiného. Pomozme nemocnici. Dopřejme jí klid na práci a dejme jí šanci získat naší
důvěru.
Pavel Habr, místostarosta

Ohlas na 4. mimořádné zasedání ZM
Když se po městě začaly objevovat plakáty vyzývající
k účasti na 4. mimořádné zasedání zastupitelstva s jedním
jediným tématem dačické nemocnice, chtěl jsem věřit, že
těch sedm zastupitelů, kteří byli jeho iniciátory, má
v úmyslu především seznámit občany se stavem nemocnice a odpověďmi zástupců provozovatele na otázky,
které naším městem kolují. Průběhem jednání jsem však
byl poněkud zklamán. Především mne mrzí, že nezůstalo
pouze u jasných a konkrétních otázek, ale objevily se
různé spekulace, polopravdy a jiné slovní eskapády, které
mi svou délkou a plytkostí do předpokládaného průběhu
jednání nezapadaly .
Nerozuměl jsem tomu, proč někteří z tazatelů nepřizpůsobili své dotazy situaci a ptali se na věci, které již
byly zodpovězeny. Možná tu hrál roli i fakt, že valná část
publika na odpovědi příliš nečekala a spíše si přišla
vyslechnout slovní údery vůči novému provozovateli.
Zdálo se mi, že mnozí z řečníků své projevy záměrně
postavili natolik ostře, aby byli odměněni potleskem.
A někteří dokonce během vystoupení pauzami avizovali,
kdy má aplaus přijít. T o už mi však k mému původnímu
předpokladu vůbec nesedělo. Naštěstí jednostrannost a nepochopení nebyly jedinými vlastnostmi tohoto zasedání.
V pozici soupeře stáli zástupci managementu nemocnice,
kteří se hájili úspěšně a navíc ve svých vystoupeních
prokázali, že problémům českého zdravotnictví a provozování nemocnice rozumí. Možná budu s tímto názorem
mezi přítomnými diváky v menšině, přesto si za ním
pevně stojím.
Pavel Kamír
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Informace Celní správy ČR
pro obchodníky a prodejce lihovin
o povinné inventarizaci zásob
Celní správa ČR ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti
spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném
značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují
a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu
0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15% vol. a vyšším –
netýká se alkoholických nápojů podléhajících dani z vína
a meziproduktů, např. Portské, Madeira aj.), mají povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní podniky,
velkoobchody, maloobchody, čerpací stanice, ale i místa,
kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace,
pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. července 2005
inventarizace jejich zásob.
Výsledky této inventury – inventurní soupis – mají
povinnost následně předat ve dvou vyhotoveních místně
příslušenému celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh
inventarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na
jeho kopii, kterou je osoba – podnikatel povinna uschovat
pro případnou kontrolu.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě,
resp. struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na
internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na
celním ředitelství nebo u místně příslušného celního úřadu
(pobočky CÚ).
Upozorňujeme dále, že: Zásoby neznačených („nekolkovaných“ ) lihovin, které byly zahrnuty do provedené
inventarizace lze doprodávat pouze do 31. 12. 2005. Při
prodeji těchto lihovin musí být na prodejním dokladu
uvedeno, že se jedná o prodej z inventarizovaných zásob.
V případě neprovedení inventarizace nelze od 1. 7. 2005
již neznačené lihoviny prodávat!! – takto zjištěné lihoviny
jsou určené kontrolní orgány oprávněny zajistit a rozhodnout o jejich propadnutí.
Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území ČR po
1. 7. 2005, již musí být označeny kontrolní páskou
(„kolkem“ ) umístěnou stanoveným způsobem podle vyhlášky č. 147/2005 Sb. přes uzávěr láhve.
Bližší informace podají: Celní ředitelství České Budějovice (tel. 386 714 225,238,159), Celní úřad Jindřichův
Hradec (tel. 384 340 322,319), Pobočka České Velenice
(tel. 384 794 204). Inventurní soupisy zásob lihovin
předejte ve dvojím vyhotovení nejpozději do 31. 7. 2005
Celnímu úřadu Jindřichův Hradec nebo Pobočce České
Velenice (dle místní příslušnosti).
Nále ž itosti inve nturního soupisu:
1. druh – značka lihoviny
2. výrobce
3. obsah lihu v % objemových alkoholu (vol.)
4. objem balení (objem láhve)
5. počet balení (počet lahví stejného objemu)
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6. případná identifikace dodavatele (název a sídlo)
7. datum vyhotovení inventurního soupisu
8. razítko
9. podpis odpovědné osoby za zjištění fyzické inventury
10. podpis odpovědné osoby za provedení inventarizace
Poz námky: Inventurní soupis musí obsahovat skutečný stav zásob lihu ve spotřebitelském balení k 1. 7.
2005. Součástí inventurního soupisu nebude líh v otevřeném spotřebitelském balení (v místech, kde dochází k rozlévání – restaurace aj.). Potvrzený inventurní soupis
místně příslušeným celním úřadem (s uvedeným číslem
jednacím, otiskem služebního razítka a podpisem pracovníka CÚ) slouží k prokázání provedení inventarizace
a opravňuje osoby k prodeji neoznačených lihovin v tomto seznamu uvedených do konce roku 2005.
Od 1. 1. 2006 již nebude možné žádné neoznačené
lihoviny prodávat !!

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

Zahajujeme letní kurzy
Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz
ce na sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Učebnice a testy zdarma
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Rychlý zásah při úniku ropných látek
Dne 3. června 2005 byla Hasičským záchranným
sborem Jihočeského kraje ohlášena na pohotovostní
telefon odboru životního prostředí, lesnictví a zemědělství
Městského úřadu Dačice, který je kompetentní uložit
opatření k odstranění následků případné havárie, dopravní
nehoda spojená s únikem ropných látek na silnici č. II/406
v úseku Velký Pěčín – Dačice. Po příjezdu na místo
nehody bylo možné konstatovat, že únik ropných látek
do silničního příkopu byl minimalizován pohotovou
realizací účinných opatření. Kontaminovaná zemina byla
bezodkladně odtěžena, a tak k bezprostřednímu ohrožení
podzemních a povrchových vod nedošlo.
Závěrem snad jen tolik: T ato epizoda z časného pátečního odpoledne je důkazem toho, že systém spojení využívaný v rámci integrovaného záchranného systému je plně
funkční.
RNDr. Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství
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
LAST MINUTE - CHORVATSKO uby tování ve 2, 3, 4, 5 - lůžkových
apartmánech, termín: 1. 7. – 10. 7. 2005, cena uby tování od 2 900
Kč/os., doprava za příplatek 2.300 Kč/os.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA - NA SKOK DO ITÁLIE S PROHLÍDKOU
SAN MARINA – 22. 7. – 26. 7. a 27. 7. – 31. 7., cena 2 800 Kč.
LAST MINUTE – výhodné ceny leteckých zájezdů do exotických zemí:
Egy pt, Djerba, Tunisko, Turecko....
MOŽNOST VYUŽITÍ MINIBUSU PRO 18 OSOB – 14 Kč/km
Zájezdy za kulturou: (cena zahrnuje vstupenku+dopravu, při zakoupení
pouze vstupenky - odpočet dopravy)
5. 7. BABIČKA Otáčivé hlediště Č. Krumlov
710 Kč
13. 7. Hospůdka u Surfu Kotvrdovice, hudební
večer s tancem s EVOU A VAŠKEM
Poznávací zájezdy:

430 Kč

2. 7. – 6. 7. Paříž klasická a královská sídla
3. 7. – 6. 7. Na skok do Paříže

3 990 Kč
2 990 Kč

3. 7. – 6. 7. Eurodisneyland a Paříž
2. 7. – 6. 7. Florencie, Řím a Vatikán
2. 7. – 6. 7. Řím, Vatikán, Neapol, Sorento, Vesuv,
Capri

2 990 Kč
4 990 Kč
5 790 Kč

3. 7. – 6. 7. Na skok do Říma a Vatikánu
3. 7. – 6. 7. Řím, Vatikán, Neapol, Capri
15. 8. – 21. 8. Jižní Švýcarsko s Matterhornem

3 690 Kč
4 490 Kč
7 790 Kč

7. 10. – 13. 10. Jižní Švýcarsko s Matterhornem

7 490 Kč

Využijte nabídky našeho katalogu: Itálie – Marcelli di Numana, Cesenatico, Caorle, Chorvatsko: Krk, Tribunj, Trogir – Čiovo, Makarská
riviéra, Podgora, apartmány Vodice, možnost autobus. i vlastní dopravy .
LÉČEBNÉ POBYTY NA SLOVENSKU: Hotel Avena – Liptovský
Ján, cenově výhodné– Nízké Tatry - JASENIE –hotel LOMNISTÁ,
jižní Slovensko DUDINCE, HOKOVCE - léčebné procedury v ceně,
plná penze 4990,- Kč/os, možnost autobusové či vlastní dopravy , zajistíme poby t v jakémkoli termínu
BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM OCHOTNĚ SDĚLÍME V NAŠÍ CK

Knihovna v červnu pro děti
Drijverová a Pohádkový dopoledníček
Po tři červnová dopoledne se letní čítárna knihovny
rozezněla dětskými hlasy, byly využity naprosto všechny
prostory knihovny a KNÍŽKA, přesněji její dramatické
zpracování, měly svůj malý svátek. Cílem pohádkového
dopoledníčku bylo přivítat v knihovně děti z mateřských,
speciálních a základních škol a předvedením zdramatizované podoby knížky podporovat rozvoj dětského čtenářství a prezentovat činnost místních dětí aktivních
v divadelním souboru T yláček.
DS Tyláče k – vznikl u nás v knihovně v roce 1996,
takže příští rok oslaví již 10. výročí existence. Od začátku
je spojen se jménem paní Naděje Jahelkové, která mu věnuje spoustu času a energie. Dnes páteční zkoušky Tyláčku pravidelně navštěvuje více než 20 dětí od 7 do 15 let.
Vyprávění spisovatelky Martiny
Drijverové se dětem velice líbilo, a
zahrnovaly ji velkým množstvím
zvídavých otázek.
Autorku v knihovně přivítala Marie
Pykalová.
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Maturitní zkoušky na dačickém
gymnáziu v roce 2005

Výsledky soutěží vyhlášených
ke 110. výročí vzniku ZŠ Komenského

Ve školním roce 2004/2005 předstoupilo před maturitní komise na Gymnáziu Dačice celkem 57 maturantů
oktávy A a B osmiletého studijního oboru a 4. ročníku
čtyřletého studia.
Všichni skládali povinnou maturitní zkoušku
z českého jazyka a literatury a z jednoho cizího
jazyka - anglického nebo
německého. Další dvě
zkoušky se konaly z volitelných předmětů.
Nejvíce maturantů si
M. Wilczák, oktáva A při
volilo matematiku (24x),
přípravě na zkoušku z JČ
zeměpis (21x) a základy
společenských věd (20x). Dalšími maturitními předměty
byly biologie (13x), chemie (12x), dějepis (8x), druhý cizí
jazyk (8x) a fyzika (6x). Poprvé v historii školy byl mezi
volitelnými předměty maturitní zkoušky předmět „Informatika a výpočetní technika“ , který si vybrali dva maturanti.
V prvním týdnu maturitních zkoušek od 16. května
skládalo maturitní zkoušky celkem 31 žáků třídy oktávy
A. 11 maturantů prospělo s vyznamenáním, 19 prospělo
a jeden, který neprospěl z jednoho předmětu, bude konat
opravnou maturitní zkoušku v měsíci září. Slavnostní
předávání maturitních vysvědčení se konalo za účasti
starosty Dačic pana Rudolfa Hájka v aule školy ve čtvrtek
19. května v podvečer.
Druhý
maturitní týden
zahájili v pondělí
23. května maturanti z oktávy B,
od středy konali
maturitní zkoušku
studenti 4. ročníku. Nejlepší výsledek maturitní
zkoušky zaznameLuboš Soukup, 4. ročník,
nalo v tomto týdmaturitní zkouška z chemie
nu 6 maturantů,
kteří prospěli s
vyznamenáním, 19 jich prospělo a také v tomto případě
byl jednou zaznamenán neprospěch z jednoho předmětu.
Slavnostního předávání maturitních vysvědčení se ve čtvrtek odpoledne zúčastnil tajemník MěÚ v Dačicích, Ing.
Karel Macků.
Převážnou většinu letošních maturantů čekají bezprostředně po vykonání „zkoušky z dospělosti“ přijímací
zkoušky na vysoké školy, mnozí budou k dalšímu studiu
přijati bez přijímacích zkoušek na základě výsledků prospěchu během studia a při maturitní zkoušce. Přejeme
všem letošním absolventům naší školy, aby se jim
podařilo naplnit všechny jejich představy a plány.
PaedDr. Aleš Morávek, Gymnázium Dačice

Výherci literární soutěže „Neváhej a piš!“:
Kubek Jiří, Dobrovolný Martin, Šeda
Jaroslav, T unklová Petra, T ůmová Lucie,
Staňková Anna, Mrkvová Leona, Staňková
Petra, Lessl Miloslav, Fiala Jan
Další ocenění: Plachý Petr, Waszniovski
Martin, Navrátil Václav, T unkl Jan, Šimánek Marek.
Výherci výtvarné soutěže „Život školy aneb již 110 let
stojí“:
Individuální práce: Cvrček Lukáš, Čech Michal, Dostál Patrik, Grulichová Kristýna, Havlíková Markéta, Havlíková Michaela, Chadrabová Lucie, Krejčí Leona, Kabelka Michal,
Marková T ereza, Nováčková Lenka, Novák
T omáš, Staňková Anna, Staňková Petra, Tovačovský Tomáš, Vybíral Ondřej.
Kolektivní práce: Bočková Zuzana, Boudová Markéta, Dvořáková
Markéta, Hummelová Sabina, Chvátal
Patrik, Chvátal T omáš, Jankůjová Bohumila, Kodadová Zuzana, Klimešová Hana, Kopřivová Jana, Kratka Jan, Král Jiří, Křížková
Martina, Kubešová Gabriela, Macálková Hana, Marková
Veronika, Nováková Andrea, Nikrmajerová Kamila, třída
I. A, třída I. C, třída II. B, třída III. A, T unklová Petra,
Sobotková Monika, Sobotková Veronika, Šimánek Václav, Vaněk Ondřej, Vondra Martin, Zábranský Rostislav.
Všem výhercům moc blahopřejeme a přejeme hodně
dalších úspěchů.
ZŠ Komenského

Začátky všech představení jsou v 19:30 h.
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Video pohlednice z mého města
T ak zněl název 4. ročníku celostátní soutěže, které se
účastnila také Zuzana Gellnerová, studentka sekundy
Gymnázia B. Němcové z Dačic. Úkolem soutěžících bylo
natočit video pohlednici ze svého města a okomentovat ji
v anglickém jazyce.
Soutěže se zúčastnilo celkem 138 studentů z celé
České republiky. V šestičlenné porotě zasedali také dva
rodilí mluvčí. O to cennější je fakt, že Zuzana se svým
příspěvkem obsadila 3. místo ve své kategorii. Cenu si
převzala dne 19. května v Praze, v budově Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Radost jí udělaly především knihy v angličtině.
Zuzka by touto cestou chtěla poděkovat za pomoc při
zpracování především svému strýci Ivanu Gellnerovi,
svým rodičům a učitelkám angličtiny J. Schmidtmayerové
a H. Jandové.
My ze školy Zuzce blahopřejeme a přejeme jí hodně
radosti z učení se angličtině.
Mgr. Jarmila Schmidtmayerová,
Gymnázium Dačice

Květen v dačickém judu
Měsíc květen je pro
judisty dačického oddílu T J
Sokol Dačice – Centropen
každoročně ve znamení dvou
velkých akcí. Za prvé je to
mezinárodní turnaj v blízké Jihlavě a hlavně uspořádání Velké ceny Dačic mladších
a starších žákyň, dorostenek a juniorek. Ne jinak tomu
bylo i v tomto roce.
Mezinárodní Velká cena Jihlavy se konala ve dnech
14. a 15. května 2005. Z dačického oddílu do bojů zasáhlo
21 judistů a judistek. Musím říci, že se naše výprava mezi
více než 500 závodníky ze 6 států nijak neztratila. Zvláště
v sobotních bojích, ve kterých nastoupily věkové kategorie dorostu a juniorské, jsme posbírali celou řadu
medailí. Vítězstvím svůj start v dorostenkách ozdobily
Martina Svobodová a Anna Pokorná, druhé místo v sobotu v kategorii juniorek přidala Ivana Vastlová a třetí místa
doplnili Ivana Ferdanová, Viola Pšenčíková a Jakub
Marek.
V neděli startovaly žákovské kategorie. T am opět
zářila Anna Pokorná. Poté co v sobotu prošla vítězně
kategorií dorostenek, v neděli zopakovala skvělý výkon
také v kategorii starších žákyň a i v této zvítězila. Další
medaile přidaly za druhá místa Martina Neshybová
a Andrea Dohnalová a bronz vybojoval Filip Straka.
Hned následující sobotu čekal celý oddíl každoroční
těžký úkol, uspořádat tradiční turnaj pro dívky v Dačicích.
V letošním roce byl tento úkol o to těžší, že šlo o ročník
jubilejní. V květnu se do Dačic sjely judistky už po
třicáté. I proto se na sobotu 21. května připravovala
osmička domácích judistek velice zodpovědně. T o se
projevilo na výsledcích. Anička Pokorná potvrdila své
výkony na tatami tím, že zopakovala „zlatý double“ z mi-
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nulého týdne z Jihlavy. Zvítězila opět v kategorii starších
žákyň i dorostenek. Další první místa doplnily Martina
Neshybová, Kateřina Malá a Andrea Dohnalová. Na
stříbrný stupeň vítězů vystoupily Ivana Vastlová a Viola
Pšenčíková a bronz získaly Alžběta Macková a Martina
Svobodová.
Jestli dobře počítám, tak ani jedna z dačických děvčat
z tohoto turnaje neodcházela bez medailového umístění.

Judistky v akci

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

Judisté T J Sokol Dačice – Centropen svými výkony
potvrzují, že patří mezi špičku českého juda. Proto
v průběhu měsíce září a října bude oddíl přijímat nové
členy. Jako každý rok zahajujeme nábor do přípravky judo
pro děti od 8 let.
Pro letošní rok připravujeme také jednu novinku a to
cvičení pro děti od 6 let. T oto cvičení bude formou
různých her zaměřeno na pohybovou přípravu dětí, s ohledem na rozvoj rychlosti, pohyblivosti a síly. Na základní
gymnastiku, kotrmelce, základy technik pádů a základy
sebeobrany.
Kdo budete mít zájem, můžete se s podrobnostmi seznámit na trénincích v pondělí a ve středu od 16:30 h do
18:00 h v Sokolovně v Dačicích a v průběhu měsíce září
2005 na letácích.
T ěšíme se na Vás.

ZŠ Komenského fandí sportu
Skončily sportovní soutěže v tomto školním roce a je
možné bilancovat. Na naší škole nejsou zrovna ideální
podmínky pro některé druhy sportů, přesto se snažíme
zapojit do sportování co největší počet žáků.
Již tradičními jsou přebory školy ve florbalu, ve
stolním tenisu a fotbalový Mc Donalds´ Cup pro žáky
prvního stupně. V přípravě na atletické Štíty města Dačic
se žáci účastní nominačních závodů, ze kterých jsou
vybíráni reprezentanti školy na atletické soutěže žáků
základních škol.
Letos těch soutěží bylo opravdu hodně a přestože
podle umístění to vypadá na ústup ze slávy, výkony
soutěžících dokazují, že atletika v dačickém regionu šla
velmi nahoru, že se o vítězství dělí stále více zástupců
jednotlivých škol a úroveň soutěží je velmi vysoká. Svědčí o tom i to, že k vítězství ve 4. roč. O Štít města Dačic
stačilo ZŠ Komenského k vítězství 18 906 bodů v 5.
ročníku už to bylo 20 709 bodů a letošní vítězná ZŠ
Slavonice dokázala získat 21 971 bodů. Z jednotlivých
disciplín byl nejhodnotnějším výkonem skok vysoký
A. Macků ze ZŠ Jemnice 185 cm - 670 bodů.
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Naše škola ve spolupráci s atletickým oddílem pořádala okresní kolo atletického čtyřboje a 4. ročník O Malý
Štít města Dačic. Zúčastnili jsme se Poháru rozhlasu
v Nové Včelnici, Kinderiády v T áboře a Atletické všestrannosti v J. Hradci. Ve všech soutěžích naši závodníci
bojovali o přední umístění a potvrzovali, že investice na
vybudování Městského stadionu byla správná a že přináší
dobré ovoce.
Na začátku června se pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka konal 1. roč. SPORTFEST IVAL EUROREGIO 2005. Soutěžilo se v atletice,
kopané, odbíjené, florbalu, stolním tenisu a sálové
kopané. SPORT FEST IVAL EUROREGIO 2005 probíhal
v J. Hradci, Dačicích, T řeboni, Nové Včelnici, Nové
Bystřici a ve Strmilově.
V Dačicích na ZŠ B. Němcové a gymnáziu bojovaly
dívky v odbíjené, ZŠ Komenského zajišťovala na Městském stadionu skupinu C a finále v kopané.
ZŠ Komenského se zúčastnila atletického čtyřboje dívky získaly 2. místo, hoši 4. místo, stolní tenis - hoši 2.
místo, kopaná - hoši 3. místo ve skupině. Zvláště potěšili
stolní tenisté, družstvo tvořené žáky 5. a 6. tříd vybojovalo 2. místo a od vítězství je dělil jediný míček. Sportovní výsledky v tomto roce byly velmi dobré, ale nad všemi
ční 1. místo v ČR štafety 1. stupně na 10 000 m v Zátopkových Štafetách.
ZŠ Komenského tímto děkuje všem žákům, kteří se
zasloužili o dobré výsledky školy.
Mgr. Pavel Novotný, učitel T V

Letadla a svět kolem nich
Od soboty 25. 6. je v Městském
muzeu a galerii v Dačicích otevřena
letošní hlavní letní výstava. Je tentokráte věnovaná letectví. Ne náhodně
a bez souvislostí. T ak jako před třemi
roky pořádalo dačické muzeum výstavu ke 100. výročí dráhy Kostelec –
T elč – Dačice - Slavonice pod názvem
„Mašinky, vláčky a svět kolem nich“,
připravilo letošní výstavu také k jednomu významnému
regionálnímu výročí - k 65. výročí úmrtí dačického letce
Viléma Götha v letecké bitvě o Anglii.
Výstava samotná není věnována pouze osobnosti
Viléma Götha, ale chce seznámit běžného návštěvníka
s tématikou létání vůbec, tedy s počátky létání u nás i ve
světě, dále s vývojem v období první republiky u nás,
s obdobím II. světové války právě prostřednictvím sledování osudů Viléma Götha a s nástinem vývoje v oblasti
létání po současnost.
Městské muzeum samozřejmě nemohlo připravit
výstavu tohoto rozsahu bez pomoci dalších organizací
a dobrovolných spolupracovníků. Exponáty byly na
výstavu zapůjčeny z T echnického muzea v Brně, z Nadace letecké historické společnosti ve Vyškově, ze sbírek
Klubu historie letectví v J. Hradci, ze soukromých sbírek
Čestmíra Götha z Jihlavy, Karla Mátla z Dačic a dalších
členů Aeroklubu Dačice a modelářského kroužku Domu
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dětí v Dačicích. Sponzorem výstavy je firma Frigomont, s.
r. o. se sídlem v Borku.
Co na výstavě uvidíte? Dobové fotografie dokumentující nejstarší období – počátky létání: balóny, vzducholodě, jednoplošník Jana Kašpara, … a model vzducholodi. Modely letadel z období vývoje letectví u nás ve 20.
a 30. letech, z produkce základních leteckých podniků:
Letov (Šmolík), Aero, Avia; modely letadel z období II.
světové války typu Spitfire, Hurricane, Mosquito, Beaufighter, Messerschmitt, … dále modely letadel a vrtulníků
z období poválečného. Z dalších trojrozměrných exponátů
návštěvník uvidí různé dřevěné vrtule k letadlům, rozmanité druhy uniforem pracovního i vycházkového rázu,
letecké kukly, pilotní helmy, záchranné čluny, vesty, vystřelovací sedačky, rozmanité součásti letadel a vybavení
palubních desek.
Část věnovaná Vilému Göthovi obsahuje fotografický
průřez jeho životem od dětství a dob studií strávených
v Dačicích a sousední T elči přes jeho léta výcviku na
Vojenské akademii v Prostějově, útěk do Polska v roce
1939, pobyt ve Francii a konečně působení v Anglii.
Vystaveny jsou i další dokumenty, osobní vyznamenání,
letecká bunda, ve které létal v Anglii, letecký kordík. Pan
Čestmír Göth, synovec Viléma Götha, zveřejnil v dubnovém čísle městského zpravodaje základní informace
k osobnosti V. Götha. Jeho životopisné údaje najdou návštěvníci na výstavě také. Článek o V. Göthovi s bohatým
fotografickým materiálem bude zároveň součástí připravovaného Dačického vlastivědného sborníku č. III, který
vyjde na podzim letošního roku.
Celá výstava je provázena dokumenty a obrazovým
materiálem. Neschází ani videoukázky z různých období
létání. V poslední části je přiblížena činnost místního
modelářského kroužku při Domu dětí v Dačicích a místního Aeroklubu.
Pro děti je na výstavě připraven i koutek na hraní,
který měl velký úspěch již v loňském roce. T akže „svět
letadel“ v dačickém muzeu čeká na vás - malé i velké
návštěvníky.
Mgr. Marie Kučerová

Vycházka na
Velký Špičák
Na konec května
připravil Spolek přátel
muzea v Dačicích další
ze série vycházek a výletů. T entokráte opět
ve spolupráci s panem
Mgr. Jaromírem Švarcem. V sobotu 28. května se vydala malá skupina turistů
z dačického vlakového nádraží vláčkem do T řeště. Možná
odradilo slibované horké počasí, takže nás bylo pouze
čtrnáct. Ale jak se ukázalo, horko se nekonalo.
Celá vycházka byla velmi příjemná, vedená stinnými
prostorami lesa a podél alejí. Největší teplo jsme zažili, až
když jsme se odpoledne vraceli vyhřátou T řeští k vlaku.
Pan Švarc nás očekával na zastávce a přes město a podél
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zámku jsme směřovali k Národní přírodní rezervaci Velký
Špičák. Stanuli jsme i na samotném vrcholu ve výšce 733
metrů nad mořem.
Pan Švarc byl opět výborným průvodcem, který nás
upozorňoval na všechny zajímavé porosty, kytičky, trávy
a krásné stromoví. Pravdou je, že jsme se ocitli úplně
v jiném lese, než na jaký jsme běžně zvyklí, a to v lese
listnáčů. Viděli jsme porosty česneku medvědího v plném
květu, měsíčnice a dalších květin.
V přírodní rezervaci je možno putovat po naučné
stezce, která obsahuje základní informační panely i místa
k příjemnému posezení – lavičky se stoly, sruby. Velký
Špičák u T řeště můžeme jenom doporučit všem dalším
zájemcům o přírodu. Zároveň chceme poděkovat panu
Švarcovi z ČSOP Vysočina za příjemnou vycházku.

ISŠTO Dačice
přijme od 1. 9. 2005 učitele/ku:
Aprobace - požadované vzdělání:
německý jazyk - magisterské studium NJ pro SŠ
výpočetní technika - magisterské studium výpočetní techniky
nebo odborné VŠ vzdělání informačních technologií apod.
a DP S, (pokud uchazeč nemá DP S, je nutné jej začít do 2 let
studovat).
tělesná výchova - magisterské studium TV pro SŠ
Poznámka: aprobace možná i v kombinaci s jinými předměty,
absolventi bakalářského studia s podmínkou dostudování.
Možnost ubytování.
Kontakt: Ing. Kopačka, ISŠTO Dačice, Strojírenská 304, tel.
384 420 094, e-mail: kopacka@issto.cz.

WELLNESS - zdravě žít

B ílko v 40 , D a č ic e , te l: 38 4 42 0 55 9

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, tel.: 728 260 078
Lé č ba dě tsk é o be z ity
R e duk č ně ko nd ič ní po byty i v z a h ra nič í
K ur z y k u dr ž en í vá ho vý ch úb ytků
C vič e ní, r ela x a ce
K O N Z U L T A Č N Í S T Ř E D ISK O JIN D Ř ICH ŮV H R AD E C
nabízí v akademickém roce 2005/2006

B A K A L ÁŘ S K É S T U DI U M

v kombinované formě
v následujících studijních oborech:

MASÁŽE - Ivan Havel
K la sic ké , re f le xn í, tha js ké bod ov é
Ly m f od re ná ž e , léč b a c e lulitid y
M o de lo vá ní p osta v y, p or a de n ství

Dačice, Slavonice, tel.: 728 850 432

Ba n k o v n í m a n a g e m e n t
In f o r m a čn í t e ch n o lo g ie
E le k t r o n ick é o b ch o d o v á n í
Pojišťovnictví
O ce ň o v á n í m a je t k u
Pr á v n í a d m in is t r a t iv a v p o d n ik a t e ls k é s f é ř e
Me d ia a m a n a g e m e n t
( d ip lo m V Š F r e s e n iu s K o lín n a d R ý n e m , SR N )
TE R MÍN PR O PO D ÁN Í PŘ IHLÁŠ E K – DO 31. 8. 2005
Pro přijetí ke studiu jsou rozhodující závěry přijímací
komise. Ta bude přihlížet k výsledkům středoškolského
studia a předchozí praxi uchazečů.
Pr o v íce in f o r m a cí k o n t a k t u jt e :
CC Sy s t e m s a .s ., V z d ě lá v a cí in s t itut České Budějovice
La n n o v a t ř . 208/10, t e l./f a x : +420 386 350 757,
e -m a il: v icb @ccs y s t e m .cz, www.bivs.cz, www.ccsystem.cz

Na náměstí, v průjezdu za zlatnictvím KARPO:
Nabízíme: maskáče Mil-T ec, německé maskáče
Bundeswehr, trička, pouta, vlajky, kožené pásky,
pepřové spreje, nože, mačety, sekery, chemická světla,
Dog T agy, celty, kukly, kanady, levnou vojenskou
výstroj: trička, teplákové soupravy…
ČERNO BÍLÉ KO PÍRO VÁNÍ: 1,50 Kč
INTERNET: 0,50 Kč/min
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Zmije obecná
(Vipera berus)
T aké jste slyšeli, že se
nám přemnožily zmije? Není
to pravda! Možná na nějakém určitém místě jich bylo
pohromadě více než v jiných letech, ale určitě nejsou
přemnožené. Bohužel, zmije je dnes v přírodě stále vzácnější.
Zmije obecná je chráněná zákonem č. 114/1992 Sb.
jako kriticky ohrož e ný druh. Usmrcování, ale i chytání
a vypouštění do přírody, či chov zmijí je v České republice zakázán. Jakákoli manipulace se zmijemi je možná
pouze na základě povolení orgánů ochrany přírody, jinak
se občan vystavuje pokutě až 50.000 Kč.
V žádném případě ne vě řte fámám, že ochránci
přírody úmyslně vypouštějí zmije do přírody! Zmije
obecná obývá především vlhké louky, močály, rašeliniště
a lesní paseky. Často se také vyhřívá na hromadách
kamení na okrajích polí, na mezích nebo i na železničním
náspu či v zahradách v blízkosti lidských obydlí. Obecně
mají zmije raději slunná a vlhká stanoviště ve vyšších
nadmořských výškách. Proto borůvkáři, houbaři, turisté pozor! Dívejte se kam šlapete nebo kam si sedáte!!!
Zmije obecná je náš jediný jedovatý had. Hlavním
poznávacím znakem je charakteristická tmavá klikatá čára
táhnoucí se na jejím hřbetu. Čára je u samců velmi tmavá
až černá, u samic černá nebo tmavě hnědá, mnohdy
nezřetelně odlišená od podkladu. Po bocích těla se táhne
řada oddělených skvrn, většinou v barvě klikaté hřbetní
čáry. Na temeni hlavy je kresba ve tvaru písmene X, která
ovšem může být zcela nezřetelná. Délka těla těchto hadů
může dosahovat až 80 cm.
Co dělat, když potkám zmiji?
Zmije obecná je klidný a ne útočný had. Samotářsky
žijící zmije jsou ve lice plaché a obvykle zmizí do úkrytu
dříve, než je vůbec stačíte spatřit. Nemá-li možnost útěku,
svine se do kruhu se zvednutou hlavou, sleduje rušitele,
hlasitě syčí a nafukuje se. Při delším dráždění provádí
výpady hlavou. Většinou se zavřenou tlamou, kdy nechce
uštknout, ale jen zastrašuje. Pokud na ni šlápnete nebo
dokonce sednete, zmije se práve m cítí ohrož ena a může
použít svoji zbraň. Zmijí uštknutí nebývá smrtelné, ale
není dobré ho podceňovat. Jestliže potkáte zmiji v přírodě,
je nejdůležitější ne panikařit a z achovat klid. Když zmiji
úmyslně ne dráž díme , ne hroz í nám žádné nebezpečí.
Na obranu zmijí je nutno především říct, že jed nemají
proto, aby mohly kousnout člověka. Zmije na tento omyl
velmi často doplácí. Hlavní funkcí zmijího jedu je usmrtit
velikostí odpovídající kořist.
První pomoc při uštknutí zmijí
Při uštknutí zmijí je v první řadě potřeba zachovat
chladnou hlavu a vyvarovat se prudkých pohybů, které se
postarají o rychlejší proudění krve a tím rychlejší šíření
jedu do organismu.
Při kousnutí zmijí nemusí vždy dojít k intoxikaci.
Pokud přesto dojde k uštknutí, mělo by být postupováno
zhruba takto:
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1) Zpomalit veškerou činnost, hlavně postižené končetiny,
např. znehybněním provizorní dlahou.
2) Je možné ránu vysávat ústy, ale jen za předpokladu, že
nemáte v ústech žádná poranění. Zmijí jed, na rozdíl
od kobřího, se sliznicemi nevstřebává a v žaludku se
rozloží.
3) Rozřezávání rány lékaři nedoporučují! T aké podvazování není potřeba. Jedna ze složek jedu způsobuje
otoky a tak se organismus přirozeně brání pronikání
jedu.
Je potřeba mít na paměti, že pokud dojde k zasažení
ruky, je nutné okamžitě sejmout prsteny, náramky, hodinky, atd. Pokud je jed opravdu v ráně, postižený toto
pozná záhy. Končetina začne v místě vpichu bolet a otékat, bolest i otok bude postupovat směrem k tělu. Stejně
tak se bude zvětšovat celková nevolnost. Postižený by měl
být co nejrychleji dopraven k lékaři. Zdravý člověk uštknutí přežije bez vážných komplikací, ale pro alergika se
může stát osudným. Rozhodně se nedoporučuje podávat
alkohol, ale například čaj nebo slabá káva.
Lékař rozhodne, jak postupovat s léčbou. Sérum
většinou není třeba a mělo by být použito vždy až jako
poslední řešení. Aplikace séra může být pro organismus
daleko větším zlem, než vlastní uštknutí.
Pokud příznaky otravy nenastanou do půl hodiny, lze
mluvit o štěstí a zmije v tomto případě jed nepoužila.
I přesto by postižený měl vyhledat lékaře, nechat se
prohlédnout a aplikovat protitetanovou injekci.
Přeji Vám krásné léto bez hadího uštknutí!
Milena Kráľová, ČSOP ,,Vysočina“

11. ročník Francouzsko - české hudební
akademie v Telči: 1. - 11. července 2005
Mistrovské kurzy a kurzy komorní hudby určené pro
studenty konzervatoří a vysokých hudebních škol z Čech,
Francie a dalších zemí. http://www.academie-telc.cz.
Program akade mie :
2. – 10. 7.
- Kurzy
6. 7. v 19:00 h - Koncert studentů a profesorů v kostele
sv. Jakuba v T elči
8. 7. v 19:30 h - Koncert studentů a profesorů v kostele
Panny Marie Karmelské v K. Vydří
9. 7. v 19:00 h - Slavnostní koncert profesorů v kostele
sv. Jakuba v T elči
10. 7. v 19:30 h - Závěrečný koncert studentů v Premonstrátském klášteře v Nové Říši
4., 5., a 7. 7. v 19:30 h. Veřejné přehrávky studentů
v sále ZUŠ v T elči
Francie ve fotografii - 1. – 11. če rve nce 2005
Výstava fotografií ve vstupní síni radnice
Le tní inte nz ivní kurz y francouz ské ho jazyka v Telči
15. – 23. srpna 2005 - Pořádá Česko - francouzská akademie T elč, o. p. s. ve spolupráci s Francouzským institutem
v Praze. Lektoři rodilí mluvčí, lektoři Francouzského institutu v Praze. T řídy pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé. Informace na telefon. čísle: 602 203 518 a na
http://www.academie-telc.cz
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Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice
2005
2. – 3. července 2005

Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
První dechový orchestr při Lidové škole v Dačicích
vznikl ve školním roce 1964/65. V jeho čele stál tehdejší
ředitel školy Bohumír Růžička. V roce 1971 orchestr svoji
činnost ukončil a byl opět obnoven v roce 1976. Pánové
Zdeněk Míchal a Milan Kubek jej společně vedli až do
roku 1987. Potom se do čela orchestru na 10 let postavil
pan Ivan Fišer. Od školního roku 1996/97 pracuje s orchestrem ředitel školy Milan Kubek.
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Program festivalových dnů FEST BAND
DAČICE 2005
Sobota 2. če rve nce
18:00 h Slavnostní průvod vše ch účastníků
fe stivalu
Palackého náměstí
20:00 h

21:00 h

Se tkání z ástupců z účastněných orchestrů
a maž ore tkových skupin se starostou
mě sta
Konce rt vě novaný jubileu Vladimíra Fuky
Účinkuje T elčská dechovka
Letní scéna „Pod Kaštany“

Ne dě le 3. če rve nce
10:00 h
14:00 h

Show mažoretek s orchestry
Městský sportovní stadion
Slavnostní festivalový koncert
Letní scéna „Pod Kaštany“ , občerstvení
a skákací hrad pro děti zajištěny

1. část Hudební program jednotlivých orchestrů
MDO ZUŠ Dačice
Musikgesellschaft Urtenen-Schönbühl –
Švýcarsko
Stadtkapelle Gross-Siegharts – Rakousko
DOM ZUŠ Roudnice nad Labem
DO ZUŠ Vimperk
DOM ZUŠ Krnov
2. část MONSTERKONCERT - Vystoupí 250
účinkujících
V případě nepříznivého počasí se nedělní
odpolední program uskuteční v hlavním sále
Městského kulturního střediska Dačice

Ve snaze poměřit své síly a dovednosti častěji než
jedenkrát za tři roky na soutěžích ZUŠ byl v roce 1979
jako součást Dačického kulturního léta uspořádán první
ročník festivalu dětských a mládežnických dechových
orchestrů, tehdy pod názvem Jihočeský festival.
Prostřednictvím mnoha kontaktů s novými orchestry,
vzešlými z následujících festivalů, získává orchestr a jeho
dirigenti žánrově pestrý repertoár a přehled o úrovni těch
nejlepších.
Orchestr se také pravidelně představuje veřejnosti,
ročně absolvuje pět až deset vystoupení v Dačicích a v
blízkém regionu. Je zván i k vystupování v zahraničí
(Jugoslávie, Polsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko,
Francie). Je také zapojen do příhraniční spolupráce „Hudba bez hranic“ , společně s kapelou z Langau, s níž pořádá
semináře pro dirigenty a hudebníky nejen z pohraničí, ale
i ostatních míst republiky.
V roce 2002 se s vybudováním a zprovozněním nové
budovy ZUŠ podstatně zlepšily podmínky pro práci
orchestru, protože ke zkouškám může využívat nových
prostor, navíc má nyní i „domácí vlastní koncertní sál“.
V průběhu let se v orchestru vystřídalo na dvě stě šedesát
mladých muzikantů a název orchestru se zpřesnil na dnešní Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice. V letošním roce má orchestr 45 členů.

Program MO NSTERKO NCERTU
Autor
Ludwig van
Beethoven
Giacchimo
Rossin
Antonín Dvořák

Karel Svoboda
arr.Jaroslav Bílý
Josef Vejvoda
Miloš Machek
Vladimír Fuka
Karel Vacek

Název
Europa Hymne

Dirigent
Martin Fuhrimann

Regina-Ouverture

Stefan
Weikertschläger
Petr Staněk

Themes from The
New World
Symphony
Jsi můj pán
Comedy Box
Hej, hore háj!
12 refrénů
Zůstaň tu s námi

Karel Dospiva
Luděk Tlach
Rudolf Fleissig
Milan Kubek
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ZA DAČICKOU KOSTKU
CUKRU
DIVADELNĚ - HUDEBNÍ
FEST IVAL
9. 7. – 24. 7. 2005

Sobota 9. 7.
20:30 h

NESLYŠITELNÝ ŘEV UMĚNÍ
Vernisážová komedie, která rozšiřuje ústa
i rozhled! V prostorách nádvoří zámku
bude instalována výstava obrazů z galerie
Valašského krále.
Studio GaGa při divadle Bolka Polívky.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.

Neděle 10. 7. STRAŠIDELNÝ MLÝN
10:00 h
Pohádka o líných strašidlech a hodné
Aničce. Umělecká agentura Petra Kubce
z Vrané nad Vltavou.
Letní čítárna knihovny. Vstupné 30 Kč.
Neděle 10. 7. INKULULEKO YABATSHA
21:00 h
SCHO O L O F ARTS
A SKUPINA JEN TAK TAK
Vystoupení afrických tanečníků ze
Zimbabwe a folkový koncert jindřichohradecké skupiny.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 70 Kč.
Středa 13. 7. ŠEST ŽEN
21:00 h
Vtipné ztvárnění klasického tématu.
Představí se TY-JÁ-TR Praha.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.
Pátek 15. 7. ŽENY V ÉTERU
21:00 h
Muzikálová komedie. Hraje DK Kroměříž.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.
Sobota 16. 7. JO SEF FO USEK 21:00 h
NEMÁM ČAS LHÁT
Hudební vystoupení známého zpěváka,
kytaristy a vypravěče.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 70 Kč.
Neděle 17. 7. O KAŠPÁRKO VĚ KRÁLO VSTVÍ
10:00 h
Pohádka o Kašpárkovi, kouzelníkovi,
drakovi a princezně.
Bílkovo kratochvilné divadlo.
Letní čítárna knihovny. Vstupné 30 Kč.
Neděle 17. 7. ZVĚDAVÉ ŽENY
21:00 h
Renesanční komedie z italské Bologny.
DS Stonařov.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.
Středa 20. 7.
21:00 h

PO PEL A PÁLENKA
Hořká komedie ze současnosti.
DS Tyl Dačice.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.

Sobota 23. 7. PIVNÍ SLAVNO STI
14:00 h
Účinkují: Puttana - Dačice a okolí,
Czaldy-Waldy - Brno, Naše Bábí - Čechy
a Morava, DJ Pavel Kasalý - Dačice.
Letní scéna Pod Kaštany. Vstupné 40 Kč.
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Neděle 24. 7. O VŠUDYBYLO VI
10:00 h
Loutková pohádka.
Divadlo Studna České Budějovice.
Letní čítárna knihovny. Vstupné 30 Kč.
Neděle 24. 7. VLADIMÍR MIŠÍK
19:30 h
Na závěr festivalu je tu pro příznivce
poctivé muziky hudební svátek v podání
české rockové legendy. Dále účinkují
R. Hladík, J. Hrubý.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 100 Kč.
Večerní představení se konají na nádvoří Státního
zámku Dačice (za deště v sále Městského kulturního střediska). Pořádá MěKS Dačice, Městská knihovna, DSTyl,
Státní zámek Dačice, Město Dačice a restaurace Pod Betonem.
Možnost zakoupení permanentní vstupenky za 400
Kč. Bližší informace získáte na MěKS Dačice, Palackého
náměstí 4, tel.: 384 401 278 - 9, mobil: 602 780 525,
e-mail: meks@dacice.cz.

Poutě v Kostelním Vydří
Červenec je v Kostelním Vydří měsícem poutí k Panně Marii Karmelské.
Malá pouť připadne letos na neděli 10. července, mše
svaté budou slouženy v 8:00 a v 10:00 h.
Kně ž ská pouť, ke které se sjíždějí desítky kněží
z brněnské diecéze spolu se svým biskupem a poutníci
z blízka i daleka, bude v sobotu 16. července. První mše
svatá bude v 8:00 h, hlavní mše svatá s otcem biskupem
bude v 10:00 h.
Ve lká pouť navazuje v tomto roce na kněžskou pouť.
V sobotu 16. července večer bude zahájena mší svatou
v 19:00 h. Hlavní program bohoslužeb se uskuteční v neděli 17. července. Mše svaté budou v 7:00 h, v 8:00 h,
v 9:30 h a v 11:00 h. Poutní program zakončí svátostné
požehnání ve 14:30 h.

Pouť především pro muže
(ale nejen pro ně)
Pouť především pro muže (ale nejen pro ně) se
uskuteční v poutním kostele Panny Marie Karmelské
v Kostelním Vydří v ne dě li 3. če rve nce 2005. V 9:00 h
bude přednášet P. Vojtěch Kodet, O. Carm. a po přednášce bude v 10:00 h mše svatá.

KULTURA
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Filmový klub Dačice v červenci a srpnu nepromítá.

MMa G

8. 7., 9. 7., 10. 7. v 19:30 h
1.7, 2. 7., 3. 7. v 19:30 h
ROMÁN PRO ŽENY
MILLION DOLLAR BABY
Nová česká komedie podle románu M. Viewegha
Film USA s titulky
Vstupné 65 Kč na místenky
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
Mládeži do 12 let nevhodný
29. 7., 30. 7., 31. 7. v 19:30 h
22. 7., 23. 7., 24. 7. v 19:30 h
15. 7., 16. 7., 17. 7. v 19:30 h
SLEČNA DRSŇÁK 2
SKŘÍTEK
KORSICKÝ PŘÍPAD
JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ
Česká masová komedie o mase a pro
Francouzský film s titulky
Film USA s titulky
masy
Vstupné 60 Kč
Vstupné 60 Kč
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Mládeži do 12 let nevhodný

25. 6. – 4. 9. 2005
„Letadla a svět kolem nich“
výstava leteckých modelů a dokumentů,
od počátků létání až po současnost
(výstava nejen k 65. výročí úmrtí dačického letce
Viléma Götha v letecké bitvě o Anglii)

5. 7. – 21. 8. 2005
„New York ve fotografii“
Fotografie PhDr. Michala Stehlíka s textovým doprovodem
Výstavní chodba muzea

MěKS

KI N O
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2. 7. – 3. 7. 2005
FEST BAND DAČICE 2005
Slavnosti dechových orchestrů
Podrobný program uvnitř čísla na str. 12.

9. 7. – 24. 7. 2005
ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU
Přehlídka divadelních a hudebních souborů
Podrobný program uvnitř čísla na str. 13.

Po celou letní sezónu zve k návštěvě Letecké muzeum v prostorách Pod Betonem v zámeckém parku.

