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Zdarma do kaž dé rodiny
Kvě te n 2005

RADA MĚSTA
• projednala požadavky vznesené na veřejných schůzích v místních částech
• projednala za přítomnosti zástupce vrchního inspektora obvodního oddělení Policie ČR v Dačicích,
strážníka MěP a referenta projednávajícího přestupky
na MěÚ veřejný pořádek ve městě
• schválila poskytnutí záštity představitele Města Dačic na podporu atletických soutěží Velký štít a Malý
štít Města Dačic a záštity na podporu noční soutěže
hasičských družstev v požárním útoku
• podpořila žádost ISŠT O v Dačicích o grant z Grantového programu na podporu rozvoje sportu v Jihočeském kraji s názvem „Rekonstrukce, opravy,
údržba a vybavení stávajících sportovišť“
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+1 v ulici Nivy 161
s M. Buďovou na dobu určitou od 1. 5. 2005 do
30. 4. 2017. Jmenovaná si byt vylosovala.
• schválila organizaci prázdninového provozu v Mateřských školách Dačice s tím, že ve dnech 25. 7. – 5. 8.
2005 budou MŠ z důvodu malého počtu přihlášených
dětí uzavřeny
• neschválila poskytnutí příspěvku obci Dýšina na
podporu financování sochy generála G. S. Pattona
• schválila poskytnutí Kč 5.000,-- společnosti MATANA spravující nemovitosti Židovské obce na opravu
části novodobých náhrobků na židovském hřbitově
v Dolním Bolíkově
• schválila návrh společnosti PP Hospitals na provedení oprav, údržby a modernizace majetku nemocnice v roce 2005 v rozsahu cca 4 miliony Kč
• vzala na vědomí zprávu o hospodaření kina za rok
2004 a schválila, aby částka Kč 1.827,92 na 1 představení byla v roce 2005 vyplácena jako záloha na
krytí ztráty kina v roce 2005, a aby byl omezen
celkový počet filmových představení na 160
• vzhledem k tomu, že společnost Stavitel, s r. o.,
odstoupila od uzavření smlouvy o dílo na výstavbu
šaten u ZŠ v ulici B. Němcové, schválila rada
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci
s firmou, která byla ve výběrovém řízení na druhém
místě, a to s Jemnickou Stavbou za nabídnutou cenu
Kč 15.109.547,00
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Volby do školské rady
Aktuality
Přijímání nových žáků do ZUŠ Dačice
Podnikání v zemědělství
Uzávěrka příštího čísla: 15 .června 2005
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Nové šatny v Základní škole a Gymnáziu
v Dačicích
V letošním roce se Základní škola Boženy Němcové
a Gymnázium Dačice dočkají nových šaten pro své žáky
a studenty. T ato stavba je vyvolána stávajícím stavem
šaten vybudovaných v roce 1961, který je z hlediska kapacity, požadavků hygieny, požární bezpečnosti a požadavků na užívání zařízení osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace nevyhovující.

Navrženým řešením budou všechny tyto závažné nedostatky odstraněny a zároveň, zřízením nového hlavního
vstup do základní školy, učiněn další krok v postupné
přestavbě tohoto zařízení i pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Rozšíření kapacity centrální šatny bude provedeno
podle projektové dokumentace vypracované firmou DELT A projekt s. r. o. formou přístavby v prostoru mezi
horním a dolním pavilonem ZŠ. Stavba zahrnuje i vybudování nové spojovací chodby mezi pavilony. Nově je
řešen i hlavní vstup do školy a zpevněná přístupová
plocha.
V současné době je na stavbu vydáno stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby,
kterého se zúčastnilo šest uchazečů. Výběrová komise
doporučila Městu Dačice uzavřít smlouvu o dílo s firmou
Stavitel spol. s r. o., Moravské Budějovice s nabídkovou
cenou ve výši 13,9 mil. Kč včetně DPH. T ento zhotovitel
však odmítl uzavřít smlouvu o dílo, a proto byl vyzván
podle zákona o veřejných zakázkách uchazeč, který se
umístil jako druhý v pořadí, Jemnická Stavba a. s., Jemnice s nabídkovou cenou 15,1 mil. Kč včetně DPH.
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem byla uzavřena
v pátek 13. května a zároveň bylo předáno staveniště.
Stavební práce byly zahájeny v pondělí 23. května.
Financování této stavby bude zajišťovat Město Dačice
ze svého rozpočtu za spoluúčasti Ministerstva financí ČR,
které na tuto akci přispěje 6,5 mil. Kč ze státního
rozpočtu.
Stavba bude dokončena v srpnu, takže žáky základní
školy a studenty gymnázia přivítají nové prostory již letos
v září.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku města
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Dvě otázky pro zastupitele
Odpovídá zastupitelka Mgr. Helena Neužilová
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Po deseti letech života strávených v Olomouci jsem se
vrátila do rodného kraje. Oproti anonymitě velkého města
se mi líbí, že se lidé znají a mají k sobě blízko. T o denně
poznávám na svém pracovišti v lékárně. Oceňuji dobré
podmínky pro život rodin s dětmi, možnost vzdělávání
i kultury a sportu. Krásná okolní příroda, možnosti výletů
a mnoho historických zajímavostí a památek je velkou
předností Dačic.
Co je největším problémem a jaké vidíte řešení?
Každý den jsem konfrontována s kritickou dopravní
situací na Palackého náměstí a problémy s parkováním.
Část problému vyřeší parkoviště v Pivovarské ulici. Ponechávám na úvaze odborníků, zda by dopravu nevyřešil
jednosměrný provoz po obvodu Palackého náměstí.
Pokud jde o problémy s nemocnicí, jsem optimista
a věřím, že nové vedení situaci stabilizuje, jejich úspěch
však závisí na řešení celkových problémů ve zdravotnictví.
Mrzí mne, že došlo k odsunutí termínu výstavby bazénu, přestože všechny koaliční strany na radnici mají
výstavbu ve svém programu. Bazén rozhodně zvýší
přitažlivost i prestiž města v okolí. T aké bych si přála, aby
co nejméně obyvatel muselo dojíždět za prací, musíme
proto vytvořit atraktivní podmínky pro podnikání v našem
městě.
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Mateřské školy Dačice
V letošním školním roce se k docházce do
mateřských škol přihlásilo o 27 dětí méně nežli v roce 2004. V podstatě se jedná o jednu
třídu a mimo jiné to znamená, že stát bude o to méně přispívat na provoz mateřských škol (jde především o mzdové
prostředky). Před městem tedy stojí otázka jak tuto situaci
řešit. Buď může místo státu přispívat na platy učitelů, což
obnáší přibližně 900 000,- Kč za rok, nebo musí přikročit
k řešení, které zohlední menší počet dětí ve školkách.
Ředitelka mateřských škol předložila radě města sedm
možných variant. Bylo mezi nimi na jedné straně i výše
uvedené doplácení a na druhé straně i zrušení pracovišť
v D. Němčicích a Bílkově. Po zralé úvaze rada zvolila
snížení počtu dětí na pracovišti Sokolská a jejich převedení na jiná pracoviště. T oto řešení umožní zachovat
všechna pracoviště a zachovat i jejich provozní doby.
Pro přehled uvádíme údaje o dětech v mateřských
školách v roce 2004 a 2005.
Pracoviště
Bratrská
Sokolská
B. Němcové
Za Lávkami
Bílkov
D. Němčice
CELKEM

Stav k
30. 9. 2004
85
41
82
40
16
17
281

Stav k
1. 9. 2005
76
30
80
38
14
16
254

Plynovod v Dolních Němčicích

Volby do školské rady

V minulém roce zahájila stavební firma Montgas a. s.
Hodonín, jako generální dodavatel, stavbu plynovodu
v Dolních Němčicích s termínem dokončení do 30. listopadu 2004. Bylo provedeno propojení vysokotlaku na
regulační stanici, montáž regulační stanice a dále přívodní
řad do obce. Z větší části byly provedeny i rozvody STL
po obci a přípojky.
Práce nemohly být dokončeny z důvodu nepřízně počasí, kdy teploty klesly pod + 5 o C. Pod touto stanovenou
teplotou není možné provádět sváření potrubí.
V měsíci dubnu letošního roku pokračovala stavební
firma v pracech. Zbývalo dokončit pouze úsek k bytovkám, k mateřské škole a přípojky směrem na Volfířov.
V současné době jsou veškeré rozvody po obci dohotoveny a taktéž je provedeno všech 95 přípojek k objektům.
Zbývá dokončit terénní úpravy po výkopech a zaasfaltování po překopech na státní silnici a místních
komunikacích. T ermín dokončení prací do 31. 5. 2005 byl
dodržen.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku města

Ø

Ø

Roz díl
-9
-11
-2
-2
-2
-1
-27

Volby do školské rady v ZŠ Kome nské ho proběhnou v pátek 17. 6. 2005 od 9 do 11 a od 14 do 16
hodin ve vestibulu pavilonu školy. Informace o volbách lze získat v budově školy a internetových
stránkách www.zskomenskeho.d1net.cz.
V pátek 10. června se v době od 9 do 11 a od 14 do
16 hodin uskuteční v přízemí 1. pavilónu volby do
školských rad Základní školy a Gymnázia v Dačicích, ul. B. Ně mcové . Seznamy kandidátů navržených oprávněnými osobami a pedagogy jsou zveřejněny na úřední desce ředitelství školy a na www
stránkách obou škol.

Dačice mají blind friendly web
Dačické stránky byly zařazeny do katalogu, který
obsahuje weby splňující požadavky na přístupnost pro
zrakově postižené uživatele. Hlavním cílem projektu
Blind friendly web je umožnit těžce zrakově postiženým
uživatelům snadnější orientaci na webových stránkách
pomocí portálu přístupných stránek a poukázat na
principy, které by měl bezbariérový web dodržovat.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 5/2005. 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. 4. 2005 do 15.5. 2005
narození: Šárka Marešová, Dačice
Waldemar Vrba, Dačice
Vít Levák, Bílkov
Jakub Straka, Dačice
Šimon Stejskal, Dačice
manželství: František T icháček, Malý Pěčín
a Kamila Nováková, Dačice
Radek Kubeš, Dačice
a Michaela Křížová, Dačice
Pavel Svoboda, T elč
a Dagmar Hamerníková, T řebětice
Petr Doležal, Dačice
a Naďa Pacalová, Borek
Jindřich Michna, T řebětice
a Jaroslava Steinhauserová, Horní Radíkov
Martin Karásek, Dačice
a Jana Nováková, Borek
úmrtí:

Emil Havlík, 83 roky, Dačice
Marie Pavlů, 77 let, Hostkovice
Robert Vincůrek, 56 let, Dačice

Vítání občánků
Za účinkování dětí z MŠ v Sokolské ulici přivítal starosta města
Rudolf Hájek dne 30. dubna 2005 tyto
nové občánky: Samuela Havlíka, Tomáše Krejčího, Viktora Martinů, Štěpána
Kučeru, Karla Průšu, Josefa Cvrčka,
a Viktorii a Julii Vokřínkovy.

60. výročí konce II. světové války
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Poděkování za dárcovství krve
Lidská krev je nenahraditelná tekutina, jejíž spotřeba
u nás neustále roste. Daří se ji získávat díky dobrovolným
dárcům krve. Dárcovství krve je projevem člověka k člověku. Je potěšující, že i v našem městě jsou spoluobčané,
kteří již mnohokrát bezplatně darovali krev. Deset bezpříspěvkových odběrů dovršil také strážník Městské policie Milan Kofroň, za což obdržel bronzovou plaketu prof.
MUDr. J. Jánského. Je to morální ocenění, o to má však
větší cenu. Jsem rád, že právě v řadách Městské policie
v Dačicích máme takové občany, kteří jsou ochotni
darovat krev pro záchranu života druhých lidí.
Rudolf Hájek, starosta

Aktuality
•

•
•
•

•

V neděli 8. května proběhl na Palackého náměstí
pietní akt k 60. výročí konce II. světové války. Po
skončení tohoto aktu položilo vedení města společně se
zástupcem Svazu protifašistických bojovníků kytice
k pomníkům padlých ve II. světové válce v jednotlivých
místních částech.
•

Výherci dubnové soutěže z internetových stránek
města (www.dacice.cz) jsou: Martin Wolf, Dačice,
Martin Pecha, Dačice, Petra Jakubcová, Dolní Němčice. Správná odpověď zněla: v Českém Rudolci.
Výhercům gratulujeme!
Od 1. 6. se mění otevírací doba na Infocentru Dačice.
Po dobu turistické sezóny nás můžete navštívit od
pondělí do pátku v době od 8:00 do 17:00 hod.
Již 980 lidí využívá služby zasílání SMS městským
úřadem. Informace o této službě jsou umístěny na
www.dacice.cz, v odkazu radnice – úřední deska.
ČSAD J. Hradec oznamuje, že od 12. 6. 2005
dochází ke změně v umístění zastávek v centru
Jindřichova Hradce. Pro směr od Dačic a Kunžaku
bude zřízena výstupní zastávka v Claudiusově ulici
před světelnou křižovatkou „U T rojice“ a nástupní
zastávka Jitřenka pro tento směr bude nově zřízena
pod parkovištěm Jitřenka.
Od 30. 5. do 30. 6. 2005 bude na území našeho
města probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou
bude provádět odborná firma DDD, s. r. o. T řebíč.
V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny
kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých hlodavců.
Upozorňujeme proto občany na zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle vyhlášky
o veřejném pořádku Města Dačic č 1/2005.
Infocentrum Dačice zajišťuje předprodej vstupenek
na pořad Kouzelná školka s Majdou a Františkem,
který se koná v neděli 12. června v Kině Jemnice ve
14:00 hod. Cena vstupenky 100 Kč.
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Přijímání nových žáků do Základní
umělecké školy Dačice
Předškolní děti - Obracíme se na rodiče předškolních
dětí nejenom z Dačic, ale i z okolních obcí: Máte-li
zájem, aby Vaše dítě bylo zařazeno do přípravných ročníků hudebního a výtvarného oboru, zveme vás na informativní schůzky, kde se dozvíte podrobnosti o studiu.
Schůzky rodičů předškoláků se konají v koncertním
sále školy v těchto termínech:
pro obor výtvarný
7. 6. 2005 v 16:00 h
pro obor hude bní i výtvarný
9. 6. 2005 v 18.00 h
(studium obou oborů současně )
pro obor hude bní
13. 6. 2005 v 18.00 h
Děti zařazené do přípravných oddělení – V červnu
prokáží žáci přípravných ročníků v talentové zkoušce své
schopnosti k dalšímu studiu na ZUŠ.
Pro hude bní obor: T alentovou zkoušku skládají žáci
přípravné hudební výchovy formou přehrávky před komisí v sále školy v těchto termínech:
z obcová flé tna
8. če rvna 12:00 h
kytara
9. če rvna 12:30 h
akorde on
10. če rvna 13:00 h
klavír
14. če rvna 13:00 h
housle
14. če rvna 17:00 h
Pro výtvarný obor: O zařazení žáků 2. roč. přípravné
výtvarné výchovy do základního studia rozhodne předmětová komise VO posouzením celoroční práce dítěte.
Starší děti - T ermíny talentových zkoušek starších dětí, které neabsolvovaly přípravné studium, se budou konat
v těchto termínech:
pro obor hude bní
10. če rvna 15:00 – 16:00 h
pro obor výtvarný
24. če rvna
od 14:00 h
Bližší informace obdržíte na Základní umělecké škole
Dačice u pí. V. Zamazalové, telefon 384 420 276 nebo
606 630 384.
Milan Kubek, ředitel ZUŠ Dačice
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Zasedal nejvyšší orgán
Oblastní hospodářské komory
v Jindřichově Hradci
Za přítomnosti zástupců města Dačic se konalo
zasedání členů Jihočeské hospodářské komory – Oblastní
hospodářské komory v Jindřichově Hradci (OHK JH). Na
tomto zasedání, které se uskutečnilo dne 26. 4. 2005
v Jindřichově Hradci se sešli podnikatelé z jindřichohradeckého regionu, aby společně stanovili další plány
činnosti oblastní hospodářské komory. Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů, které působí
nezávisle na politických stranách, státních orgánech
a orgánech státní samosprávy.
Hlavním úkolem komory je podporovat podnikatelské
aktivity, prosazovat a ochraňovat zájmy podnikatelské
sféry a napomáhat k informovanosti podnikatelů. Vprůběhu zasedání vystoupily významné osobnosti regionu
jako starosta Dačic p. Rudolf Hájek nebo místostarosta
Jindřichova Hradce p. Václav Königsmark a hlavní
představitelé Jihočeské hospodářské komory, předseda
představenstva JHK Ing. Jan Kubeš a předseda rady
oblasti Ing. Bohdan Soukup. Celé zasedání probíhalo ve
velice příjemném ovzduší a dalo svou atmosférou impuls
k dalšímu rozvoji aktivit OHK v J. Hradci a Dačicích.
Pomyslnou třešničkou na dortu podnikatelského večera byl slavnostní podpis smlouvy o vzájemné spolupráci
mezi OHK JH a městem Dačice. Obě smluvní strany
v této smlouvě deklarují zájem o prohloubení spolupráce
podnikatelské sféry s orgány místní samosprávy s cílem
posílit ekonomické a hospodářské vztahy, které jsou
základem pro rozvoj infrastruktury a pro zvýšení zaměstnanosti v regionu.
Jedním z bodů smlouvy, který již byl naplněn je
zřízení Informačního místa pro podnikatele. Informační
místo pro podnikatele má sídlo v Dačicích v Antonínské
ulici č. 15. Občané zde mohou získat informace o podnikání obecně, informace o regionu, kontakty na poradenské instituce, ale i informace o podmínkách podnikání
v rámci EU a možnostech získání finančních prostředků
ze Strukturálních fondů. Bezplatné služby zahrnují i zprostředkování komerčních nabídek a poptávek v tuzemsku
i v zahraničí. Informační místo pro podnikatele je otevře no kaž dý čtvrte k od 11:00 do 15:00 hodin. Vostatních dnech můžete pracovníky tohoto centra kontaktovat
na tel. 384 362 094 nebo 608 572 252 či na e-mailové
adrese simanek@jhk.cz nebo markova@jhk.cz.
OHK JH v Dačicích v nejbližších dnech připravuje
pracovní setkání podnikatelů se zaměstnanci FÚ, které se
bude konat 26. 5. 2005 a slavnostní setkání podnikatelů na
Podnikatelském fóru 23. 6. 2005. Obě tyto akce by měly
ulehčit komunikaci podnikatelů s orgány a úřady státní
a místní správy a jsou dalším krokem naplňování smlouvy
o vzájemné spolupráci.
Pokud budete mít i vy nějaké náměty, které přispějí
k rozvoji podnikatelského prostředí na Dačicku, obraťte
se s nimi na pracovníky Informačního centra, rádi se
pokusí o jejich realizaci.
Ing. Marie Marková, Jihočeská hospodářská komora
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Zjednodušení administrativy pro
podnikatele (ZAP)

Podnikání v zemědělství
Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 85/2004 Sb.,
který změnil zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Před
účinností tohoto zákona nebylo k provozování zemědělské výroby třeba žádné zvláštní oprávnění a provozovat ji
tedy mohla každá fyzická osoba, která byla zapsána u příslušeného obecního úřadu v souladu se zákonem č.
105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb. (tzv. zákon o soukromém podnikání občanů). U právnických
osob byla tato zemědělská činnost zapsána pouze do
příslušného obchodního rejstříku. Zákon nově upravuje
postup pro zaevidování zemědělských podnikatelů. Pro
tento účel stanoví podmínky, které musí žadatel o zaevidování splňovat. Evidenci zemědělských podnikatelů
zákon svěřil obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které ji vykonávají jako tzv. přenesenou působnost.
Dle přechodných ustanovení zák. č. 85/2004 Sb.
odst. 1 se za zemědělského podnikatele považuje osoba,
která ke dni nabytí jeho účinnosti provozovala zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, tzv. samostatně hospodařící rolník.
V případě, že se samostatně hospodařící rolník přeregistruje po 1. 5. 2005, musí doložit potřebné doklady tj.
výpis z rejstříku trestů a odbornost dle tohoto zákona.
Správní poplatek je dle zákona 634/2004 Sb. ve výši
1000,- Kč. Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu
rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí do 1. května 2009, tj. 5 let od nabytí
účinnosti zákona, poté toto osvědčení zaniká.
Martina Slabá, odbor obecní živnostenský úřad

WELLNESS - zdravě žít
Bílkov 40, Dačice, tel: 384 420 559

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

Zjednodušení administrativy pro podnikatele je
jednou z hlavních priorit živnostenských úřadů. „Centrální registrační místo“ . Co se pod tím názvem skrývá?
Vláda svým Usnesením č. 1006 ze dne 20. října 2004
schválila projekt – Zjednodušení administrativních postupů při vstupu a v průběhu podnikání (ZAP).
Princip spočívá ve vytvoření tzv. Centrálních registračních míst na obecních živnostenských úřadech
(CRM). V první etapě budou podnikatelé moci získat na
živnostenských úřadech formuláře potřebné k vstupu do
podnikání nejen z oblasti živnostenského podnikání, ale
i z oblasti registrace na finančním úřadu, okresní správě
sociálního zabezpečení popř. úřadu práce.
V dalších etapách (v letech 2006 - 2007) se předpokládá vypracování a přijetí legislativních změn, které
umožní další zjednodušení systému registrace, která bude
probíhat na jednom místě, navíc podnikatel již nebude
muset zvlášť dokládat výpis z Rejstříku trestů, potvrzení
o bezdlužnosti apod. Předpokládá se on-line propojení
agend jednotlivých úřadů. T omu odpovídá i zavedení
nového Informačního systému registru živnostenského
podnikání postupně na všechny obecní živnostenské
úřady v roce 2005.
Cílem projektu je oběh dokladů mezi úřady, ne jako
doposud obcházení úřadů podnikateli.
Martina Slabá, odbor obecní živnostenský úřad

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

Zahájení kurzu - středa 29. 6. v 16:00 h
Nově – učebnice a testy zdarma
Veškeré informace na www.autoskolanosek.cz
Provádíme výuku v kurzech i dálkově
cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
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Kdo je Stanislava Vojtíková
Jednou z významných
rodaček našeho města s pozoruhodným životopisem je
paní Stanislava Vojtíková,
rozená Janků (nar. 1933).
V roce 1950 se přihlásila
k armádnímu letectvu. Byla
zařazena na Ministerstvo národní obrany k pozemním
službám. Zařazení k administrativní službě ale neodpovídalo jejím tužbám a proto si podala žádost o přeřazení k letectvu. Dostala se do
Výcvikového střediska letectva v Žamberku. Zde se přihlásila do pilotní školy a po absolvování náročných testů
a prohlídek byla mezi 36 dívkami z 200 přihlášených
vybrána do vytouženého pilotního výcviku.
Prošla přípravkou pro pilotní žáky v Dolnom Kubíne
na Slovensku. Zde byly školeny ve všech odborných
předmětech týkajících se létání, techniky, ale i taktiky
armády. Po absolvování zkoušek následovalo přemístění
na letiště Prostějov – Stichovice, kde byla v té době
Elementární pilotní škola. Absolvovala pilotní výcvik na
letounu C 106, po jehož ukončení byla celá dívčí letka
přemístěna na letiště Klecany u Prahy ke Spojovacímu
pluku.
V roce 1953 byla povýšena do hodnosti poručíka.
Plnila úkoly osobní přepravy a podpory pozemních vojsk
(chemický průzkum, přeprava zpráv apod.), nejprve na
letounech K-65 Čáp a po jejich dosloužení K-60 Brigadýr.
Na letišti v Klecanech dosluhovaly různé typy letounu,
takže si zalétala i na letounu C-5 a dvojplošníku C-104.
Později na dvoumotorovém letounu K-75 Aero 45.
U tohoto pluku létala v různých funkcích, na různých
typech letounů až do roku 1962, kdy byl pluk rozpuštěn.
Nastoupila jako spojovací pilot – pomocník náčelníka štábu pro bojovou přípravu ke stíhacímu pluku do Bechyně.
Vzhledem k rodinné situaci - manžel byl rovněž pilot,
požádala o přemístění do Prahy, kde pracovala dočasně na
neletové funkci na Velitelství letectva a PVOS. T ady se
shodou okolností setkala a doprovázela Marinu Popovičovou, manželku sovětského kosmonauta, která jako
jediná pilotka létala na našem letounu L-29 Delfín a měla
za sebou světový rekord na uzavřeném trojúhelníku. Její
zásluhou se podařilo přesvědčit ministra národní obrany
gen. Lomského, který dal souhlas k tomu, aby byla přeškolena na letoun L- 29 Delfín a obě společně vytvořily
zbylé světové rekordy v této kategorii.
V polovině prosince 1964 absolvovala paní Vojtíková
výcvik v Košicích a Přerově. Zde bohužel nastal kritický
okamžik, kdy v rámci dokončování výcviku onemocněla
chřipkou. Lékař v nejlepší snaze jí pomoci naordinoval
léky, které způsobily těžký toxoalergický exanthém. Po
dlouhé těžké nemoci, kdy si sáhla opravdu až na dno, už
nebylo k létání cesty zpět. Byla vyřazena ze zdravotních
důvodů.
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Všechno zlé je vždy pro něco dobré. V roce 1966 se jí
narodila dcera Šárka, v roce 1970 dcera Jitka. Až do 1. 11.
1989 sloužila na GŠ – ČSArmády na oddělení letectva
a PVOS ve funkci operačního důstojníka, specialisty
letectva. Do důchodu odešla v hodnosti podplukovník
a dnes žije v Praze. Věnuje se charitativní činnosti v Nadaci T erezy Maxové. Pravidelně se účastní všech setkání
dačických rodáků. Blíže se můžete seznámit s paní Vojtíkovou v místním leteckém muzeu.
Vlastimil Kolomazník

Penzion Chytrov - Brandlín u Studené
Restaurace – Ubytování

Restaurace je otevřena denně od 16:00 h,
o víkendech od 12:00 h.
Firma Notas spol. s r. o. ukončila svoji činnost jako cestovní
kancelář. Tímto děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň.

Prodejna
KVĚTINKA
Ve lký výbě r
Vokáčovo nám. 142/I, Dačice,
hrnkových
tel.: 608 938 599
pokojových kvě tin,
po, st, pá: 8 – 12 h, 13 – 17 h
ře z ané kvě tiny…
út, čt: 8 – 12 h, 13 – 16:30 h

Integrovaná střední škola technická
a obchodní 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, ISŠT O Dačice, Strojírenská
304, tel. 384 420 094, e-mail: kopacka@issto.cz.
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Stín konce války - Exekuce 1945
Pohraničí dačického okresu zažilo bezprostředně po
květnovém osvobození roku 1945 tzv. divoký odsun,
během kterého bylo pohraniční pásmo „vyčištěno“ od
německých obyvatel. Část jich ze strachu utíkala již před
příchodem partyzánů, zbylé doprovodil partyzánský expediční oddíl plukovníka jezdectva Vladimíra Hobzy až na
hranici. V dačickém politickém okrese byl expediční oddíl
tvořen táborskými „partyzány“ . Zvláštní situace nastala
v samotných Dačicích. Červnový divoký odsun totiž vyvrcholil popravou čtyř zdejších Němců (Fritzen, Pittinger,
Prem, Vosol) a jednoho Čecha (Laudát). T ato záležitost
nebyla do dnešních dnů zcela jasně vysvětlena. Místní
národní výbor v Dačicích schválil odsun Němců po
předchozí dohodě dne 6. 6. 1945 a ještě toho dne došlo
k odvedení dačických Němců z místní Sokolovny za hranici. Čtyři významní exponenti válečného režimu byli
ponecháni ve městě jako tzv. „rukojmí“ . Měli pojistit skutečný odchod všech jejich soukmenovců. Ještě téhož dne
odpoledne je pak partyzáni vedli společně s českým rolníkem Laudátem z Dobrohoště k hranici a mezi Slavonicemi a Slavětínem všech pět mužů popravili.
Objevily se i informace, že k jejich popravě došlo již
v květnových dnech. Červnovému datu však napovídá
několik poměrně průkazných materiálů. Jednak jsou to
výslechové protokoly, které se zajištěnými Němci sepisoval ONV Dačice. Datum obsáhlého výslechu Roberta
Fritzena z Budíškovic je ještě ze 16. května 1945, výslech
Jana Prema, rolníka z Dačic, pochází ze dne 4. 6. 1945.
Oba muži ve svých výpovědích uvedli několik jmen
dačických udavačů. Dalším dokumentem, který datum
jejich smrti poměrně jasně posunuje do června, je rozkaz
ONV Dačice s datem 6. června 1945, podle kterého měl
poručík J. Dubský převzít z internačního tábora v Nové
Říši lesního Arnošta Pittingera. Pod rozkazem je jméno
tehdejšího předsedy ONV Dačice Josefa Codra...
Ještě 6. června 1945 pak proběhl již zmíněný odsun
dačických Němců i následná exekuce. (Podobný osud
měla např. skupina tzv. „rukojmích“ i ve Starém Městě
pod Landštejnem). Zvláštní postavou v této historii je
osoba plk. Vladimíra Hobzy. Skutečností je, že to byl
právě on, kdo velel „táborským partyzánům“ a tzv.
„divokému“ odsunu z okresu Dačice. Přímý důkaz o jeho
osobním velení popravě patrně nezískáme nikdy, přestože
je v této souvislosti zmiňován. Stejně tak je velice těžké
prokazovat konkrétním dačickým osobám iniciování oné
akce ve chvíli, kdy jsme odkázáni pouze na nepřímé
důkazy. Spekulace o zbavování se nepohodlných svědků
kolaborace a spolupráce s gestapem ze strany některých
dačických občanů zůstanou patrně ještě nějaký čas pouze
spekulacemi. Jedním z nepřímých důkazů zůstává vyreklamování Arnošta Pittingera z Nové Říše, které směruje
k tehdejšímu vedení ONV.
Zajímavé je sledovat, jak se k celé akci staví další
oficiální prameny. Dačická kronika s ledovým klidem
konstatuje, že ve druhé polovině června byli z Dačic
odsunuti Němci a zrádci. V následném seznamu najdeme
i jména popravených (Prem, Pittinger), aniž by však byla
jejich smrt v kronice jakkoliv zmíněna. Podle kroniky byli
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prostě odsunuti. Na druhé straně se k této kauze velice
jasně staví zápisky farní kroniky dačického děkana
Eduarda Rozmahela, který ve svých poznámkách z roku
1945 skutečně konstatuje popravu oněch pěti mužů. Pokrytečtější způsob zvolil ONV v Dačicích, který podal
počátkem října 1945 formální dotaz na plukovníka Hobzu. Podle tohoto dotazu jsou dotyční muži „nezvěstní“
a plk. Hobza má podat nějaké informace o jejich osudu.
Vzhledem k tomu, že se o jejich tragickém konci bez jakékoli pochybnosti vědělo, zdá se být tento dotaz přinejmenším poněkud zvláštní a řadí se k dalším nepřímým
důkazům, neboť tento dotaz svádí k domněnce, že si jím
snažili místní představitelé pojistit alibi. Odpověď (tehdy
již brigádního generála) Hobzy přišla obratem ještě v říjnu
1945 a konstatovala odsun dotyčných. ONVpoté vzal toto
vyjádření na vědomí a celá kauza pro něj skončila. Vrámci exekuce je navíc u jména rolníka Laudáta zmíněno
v zápise ONV, že šlo o udavače, zatímco my máme na
druhou stranu v ruce materiál, ve kterém děkují tři říčanští
muži právě rolníku Laudátovi za pomoc během války.
Ať již se nám ve světle nejnovějších materiálů daří
alespoň poodkrývat tehdejší události, nemáme v ruce
stoprocentní doklad o iniciování akce. V každém případě
šlo tehdy o promyšlenou vraždu, čemuž důkazy nasvědčují dostatečně jasně. My můžeme dnes pouze doufat, že
archivní prameny přinesou ještě další materiály, které
celou kauzu zakončí poněkud jasnějším způsobem.
PhDr. Michal Stehlík

Letní intenzivní kurzy francouzského
jazyka v Telči - 2. ročník
Česko–francouzská akademie T elč, o.p.s. a Francouzský institut v Praze – Centrum výuky francouzštiny
pořádají ve dnech 15. – 23. srpna 2005 letní intenzivní
kurzy francouzského jazyka v T elči. Jazykové kurzy jsou
vedle již tradičních hudebních kurzů dalším projektem
kulturní spolupráce s Francií.
Spolupráce v oblasti jazykových kurzů francouzštiny
probíhá především s Francouzským institutem v Praze,
který do T elče vysílá své lektory, rodilé mluvčí, kteří
během školního roku vyučují na Francouzském institutu.
Kurzy jsou určené pro studenty všech věkových kategorií a různých jazykových dovedností. Bude otevřena
třída pro začátečníky, mírně pokročilé (200 – 300 absolvovaných hodin výuky francouzštiny) a pokročilé (více
než 300 absolvovaných hodin výuky francouzštiny).
Výuka bude probíhat intenzivně po 9 dnů (i o víkendu),
od 15. do 23. 8. 2005. Každý den 4 hodiny výuky (po 60
minutách), v době od 9:00 do 13:30 hod., včetně přestávek. Bude probíhat v učebnách Masarykovy univerzity,
Univerzitního centra T elč, nám. Zachariáše z Hradce 2.
Jako doprovodný program se ve dnech 17., 18. a 19.
srpna 2005 v kině v T elči uskuteční malá přehlídka
výběru nejkrásnějších francouzských filmů. Filmy budou
uvedeny ve francouzském originálu s českými titulky.
Bližší informace o projektu Letních intenzivních
kurzů jsou uvedeny na internetových stránkách akademie
www.academie-telc.cz.
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110 let školy v ulici Komenského
Historie „staré“
školy odkrojila první desetiletí druhého
století. Prožila jej s
významným zlepšením podmínek pro
děti i učitele.
Ve školním roce
1995/96 byla zbourána třída na dvoře a historická budova se propojila
s pavilonem. Vybudovala se tolik potřebná jídelna, jejíž
absence v minulosti komplikovala provoz školy a omezovala rovněž provoz jídelny ve škole v ulici B. Němcové.
Jídla se zde začala vydávat v září 1996. V přízemí přístavby vznikly nové šatny. O dva roky později se rekonstruovala učebna fyziky a chemie. Počítačová učebna byla
předána k provozu koncem roku 2000. V roce 2002
získala škola druhou počítačovou učebnu, která byla i s
internetovým připojením (v rámci projektu Indoš). Letos
na jaře byl zapojen internet i do starší počítačové učebny.
Při pohledu do budoucna se nabízí otázky dalšího
zlepšení podmínek pro výuku. V plánu jsou výměny oken,
výhledově by škola ráda přivítala novou tělocvičnu a přístavbu nových učeben.
Poslední desetiletí rovněž přineslo řadu změn v pedagogickém sboru. Postupně odešla na odpočinek silná
generace učitelů, kteří zde působili mnoho let a jejich
místa za katedrou zaujali noví kolegové.
Celostátní trend v poklesu počtu dětí se dotkl i naší
školy. Zatímco např. v roce 1991/1992 navštěvovalo školu
618 žáků, kteří chodili do 23 tříd (učilo je 34 pedagogů
a ve vedení školy byli dva zástupci), v roce 100. výročí
školy to bylo 521 dětí ve 21 třídách (33 pedagogů). Na
přelomu tisíciletí se škola dostala pod 500 žáků a postupně jich stále mírně ubývalo až na současných 464 ve 20
třídách. S poklesem počtu tříd se zúžilo také vedení školy
o jednoho zástupce. V letech 1997 až 2002 působila
původně málotřídní škola v Dolních Němčicích jako detašované pracoviště ZŠ Komenského.

Pohled do historie
Připomeňme si v krátkosti důležité události z historie
školy. Počátky školství v Dačicích sahají až do 16. století.
Významným mezníkem byl říšský zákon z roku 1869,
který zavedl měšťanské školy. Od roku 1892 existovala
měšťanská škola i v Dačicích a o tři roky později získala
nově postavenou budovu, navrženou Arnoštem Sikou. Ke
slavnostnímu vysvěcení došlo 15. září 1895. Výuku zde
zahájilo 119 chlapců ve třech třídách. O dva roky později
se měšťanská škola spojila se školou obecnou. Od školního roku 1907/1908 přibyla dívčí měšťanská škola.
Změna si vyžádala přístavbu druhého patra.
Další významnou stavební úpravu doznala škola v roce 1925, kdy bylo zavedeno elektrické osvětlení. O osm
let později byla rozvedena voda do poschodí. Ve školním
roce 1937/1938 se zřídil školní rozhlas.
Na sklonku 2. světové války sloužila škola jiným
účelům. V únoru zabavila německá komise téměř všechny
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místnosti. Učebny pokryla sláma a prkna. Přespávali zde
němečtí vystěhovalci. V prvním patře si zřídili lazaret a v
přízemí kuchyni. 8. května sice Němci opustili školu, ale
vzápětí ji obsadila Rudá armáda. T eprve 24. května odjeli
poslední vojáci.
Poválečný vývoj přinesl řadu změn. Krátce fungovala
národní a střední škola, poté sloučená střední škola a brzy
podle nového školského zákonu jedenáctiletá střední škola
s osmi povinnými a třemi výběrovými ročníky. Tento typ
školy si vyžádal stavbu nové školy v Dačicích, v níž se
začalo učit v roce 1961.
ZDŠ přetrvávala do poloviny 70. let, kdy vešla v platnost nová koncepce školství. Povinná školní docházka na
základní školu činila osm let a dva roky na školu vyššího
typu. Postupné zavírání málotřídních škol koncem 70. let
znamenalo veliký nárůst počtu žáků a tříd. Chybějící
místnosti se řešily převážením žáků do bývalých škol
v Lipolci a v Kostelním Vydří. Výstavba pavilónu měla
vyřešit situaci, ale přesto se dvě třídy musely učit i v
budově zvláštní školy.
V roce 1991 získala škola budovu bývalých jeslí
v Bratrské ulici, kde až dodnes fungují 4 třídy pro první
dva ročníky.

Ředitelé ZŠ Komenského
Během 110 let se v čele školy vystřídalo teprve
9 ředitelů. Školu otevíral Karel Kamenář, který byl tzv.
správcem školy již od roku 1894. V září 1918 odešel do
důchodu a jeho místo zaujal František Jahoda (do r. 1929
– odchod do důchodu). T řetím ředitelem se stal František
Vítů (1930 – 1936). Josef Novák setrval ve funkci od roku
1936 do roku 1951. Ve válce zažil krutých 14 měsíců
v koncentračním táboře. Po návratu mu zdravotní stav dovolil znovu nastoupit do funkce teprve v únoru 1947.
T ehdy vedl jednu ze dvou samostatných škol – chlapeckou. Dívčí vedl Jindřich Chalupa, který také zastupoval
J. Nováka během jeho věznění a nemoci. Po zřízení jedenáctileté střední školy nastoupil do funkce ředitele Dr.
Bohuslav Vašek. Po jeho přechodu na „novou“ školu
(1961) měla škola sedmého ředitele – Adolfa Lišku. Po
odchodu do důchodu ho v roce 1972 vystřídal Josef
Šimánek. Na sklonku roku 1989 podlehl J. Šimánek těžké
nemoci a v roce 1990 byl do funkce jmenován současný
ředitel Zdeněk Berka.
Poznámka redakce: historie školy je podrobněji zpracována v pamětním tisku ke 100. výročí otevření budovy
školy, které vydala ZŠ Komenského ve spolupráci s Městským muzeum a galerií v roce 1995
PaedDr. Vítězslav Jindra
.
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Dačický Globe opět v Estonsku
Dne 11. 4. 2005 jsme odletěli na konferenci, jejíž
program a průběh byl již předem domluven v únoru na
přípravné konferenci. Vlastní konference se konala částečně v Národním parku Soomaa na jihu Estonska a částečně v univerzitním městě T artu. První a poslední den
jsme strávili sami - první den v estonském hlavním městě
T allinnu a poslední jsme využili výhodné nabídky navštívit po moři finské hlavní město Helsinki.
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gymnázií. Chlapci ZŠ v ulici B. Němcové v Dačicích
obsadili 2. místo za ZŠ Nová Včelnice a před ZŠ Lomnice
nad Lužnicí a dalšími třemi soutěžními družstvy. V dívčí
kategorii soutěžilo celkem osm družstev, dačické žákyně
se umístily na třetím místě za GVN Jindřichův Hradec
a ZŠ Suchdol nad Lužnicí a před děvčaty z Gymnázia
Dačice na 4. místě.
Poděkování patří všem hráčům a hráčkám za vzornou
reprezentaci dačických škol.
Mgr. Karel Chalupa, Gymnázium a ZŠ Dačice

Pojďte s námi na

PROCHÁZKU
POHÁDKOU
v rámci oslav Dne dětí

K samotné konferenci
Z naší terénní základny v Národním parku Soomaa
jsme vyjížděli do estonských škol, kde jsme společně
s ostatními (Italy, Poláky, Slovinci a domácími Estonci)
představili národní prezentace a prezentaci programu
Globe. Po posledním dnu prezentací jsme odjeli vstříc
malebnému univerzitnímu městu T artu. Zde proběhla
hlavní část naší konference a to konzultace pedagogických
prvků v rámci programu Globe a tvorba manuálu pro
estonské školy. Výsledky naší práce budeme prezentovat
na jedné z největších konferencí Globe, která se bude
konat letos v létě v Praze.
Postře hy odjinud
„Estonsko na nás zapůsobilo kladně, ale i záporně.
Celkově jsme ho označovali za zemi paradoxů. Velmi
kladnou věcí je zde kvalitní a dobře a na všech místech
dostupný vysokorychlostní internet. Na druhé straně
velkým nedostatkem je špatná infrastruktura – zejména
špatná kvalita silniční sítě a stav budov. Celkově hodnotíme tuto konferenci velmi kladně a to nejen kvůli práci,
kterou jsme odvedli, ale i kvůli nově navázaným mezinárodním kontaktům.“
T omáš T unkl, oktáva A, Gymnázium Dačice

Sportovní úspěch dačických gymnazistů
a žáků ZŠ
V úte rý 3. kvě tna se v Jindřichově Hradci konala
okresní soutěž v odbíjené středních škol a středních
odborných učilišť. Chlapci z Gymnázia Dačice vybojovali
v konkurenci šesti družstev první místo před hráči GVN
Jindřichův Hradec a ISŠT O Dačice. V kategorii dívek se
do soutěže přihlásilo celkem deset družstev, dačické
gymnazistky obsadily druhé místo za vítěznou Obchodní
akademií T řeboň a před třetím GVN Jindřichův Hradec.
Dne 11. kvě tna se rovněž v Jindřichově Hradci
konala okresní soutěž v odbíjené základních škol a nižších

Kdy: sobota 4. června, od 14 h
Kde: zámecký park
Srdečně zve ZŠ Komenského ve
spolupráci s MŠ Dačice, DS Tyl a
Tyláček a státním zámkem Dačice.
Dobrou náladu a pěkné počasí
s sebou.

DDM upozorňuje
Ø

Volná místa na letní tábor jsou už pouze na termín
27. 7. – 5. 8. 2005. T ábor se uskuteční na turistické
základně v Dolním Radíkově a je určen dětem ve
věku 6 – 9 let.

Ø

Na konci hlavních prázdnin, v týdnu od 29. srpna do
2. září proběhne v DDM Za Lávkami kurz pe čení.
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky
na čísle 384 422 453 do 20. června 2005.

Pozvánky
ü

ü
ü

Základní škola Komenského zve na Školní akademii, která se koná 16. a 17. června vždy od 18:00 h
2005 v sále Městského kulturního střediska
De n ote vře ných dve ří na ZŠ Komenského, který nabídne návštěvníkům bohatý program se koná 15. září
2005 (v minulém čísle jsme omylem uvedli 15. 5. )
Pohádkový fe stival na samém sklonku školního
roku, od 22. do 24. června, se bude konat v letní
čítárně. Je určen pro děti od mateřských, přes speciální až po základní školy v Dačicích a jeho smyslem je prezentovat knížku a literární předlohu pro
dramatické ztvárnění (Knihy džunglí od R. Kiplinga
– Mauglí, Andersenovy pohádky aj.). Děti z divade lního souboru Tyláče k zahrají každý den jedno
představení pro určitý typ školy.
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I. ročník střelecké soutěže družstev
v brokovém víceboji pod záštitou
starosty města Dačice
Dne 7. května 2005 se na střelnici Zahrádecký les
Dačice uskutečnil závod tříčlenných družstev v brokovém
víceboji. Discipliny – T RAP + DOUBLE a Zajíc na průseku s terči. Na každé disciplině mělo družstvo možnosti
dosáhnout 60 zásahů. T akto náročné soutěže se zúčastnilo
12 střeleckých družstev s cílem dosáhnout maximálního
výkonu.
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V parku jsme našli také u nás
vzácný, v Horním Rakousku,
dokonce vyhynulý Křivatec rolní
Gagea vilosa. T aké se můžeme
pyšnit prvními „úlovky“ nalezených orchidejí – prstnatce májového, vstavače kukačky a prstnatce bezového.
Prosím, upozorňujte nás dále na výskyt těchto, ale i
jiných našich orchidejí. (Na fotografii koniklec velkokvětý
– Pulsatilla grandis).
Foto a text: Milena Kráľová

Úspěšní lodní modeláři

Na první stupeň vítězů vystoupilo družstvo Střelecké
se kce Dačice ve složení Láník Jan, Krejdl Jindřich,
T omíšek Vladimír, když dosáhlo 97 zásahů ze 120 možných.
Pořadatelé ČMMJ Okresní myslivecký spolek J. Hradec střelecká sekce Dačice děkují všem sponzorům za
věcné dary a peněžní příspěvky, bez kterých by nebylo
možno takto náročný závod uskutečnit. Zvláště pak děkujeme MěÚ Dačice, Centropen Dačice, a. s., T RW-DAS
Dačice, a. s., Lesy Č. Rudolec, PKD Dačice, firmě Hron,
kteří významnou měrou přispěly k možnosti tento závod
uskutečnit. Nechť se tato soutěž stane tradicí Dačické
střelnice „Zahrádecký les“ .
Jaroslav Coufal, ředitel závodu

Radost
V sobotu 30. dubna jsme přivítali ptactvo za účasti asi
čtyřiceti zájemců. Bylo to moc pěkné, i počasí se vydařilo.

Za léta svého působení získali členové kroužku lodních modelářů mnohá ocenění v rámci okresu i kraje.
V posledních letech jsou úspěchy stále výraznější. Účast
v letošním okresním kole zajistila jasný postup do krajského kola čtyřem z osmi dačických modelářů.
Závod se konal 1. 5. na plovárně v J. Hradci. V soutěžním poli 21 závodníků kategorie EX 500 se umístili
dačičtí takto: Kryzan J. 2., Kalina 3., Vrba 4., Norbert
6., Holan 11., Kantor 12., Dvořák 16., Kryzan V. 18.
Krajské kolo se konalo 14. května v Ledenicích na
rybníce Lazna. Zde měli soutěžící možnost nastoupit v dalších
kategoriích: F4A, F4B, FSR. Jsou
to takzvané RC modely, které
jezdí vytýčenou trať, nebo okruhové rychlostní závody, jako třída
FSR. Našich bylo celkem osm, v kategorii F4A Kryzan
V., Dvořák M. a Dvořák P., v EX 500 Kryzan J., Kalina
R., Vrba T ., Norbert J. a Holan P. První tři jmenovaní se
v silné konkurenci modelářských rodin neprosadili, i když
Vojta Kryzan jezdil velmi zkušeně. Zato v osvědčené
pětistovce jsme soupeřům pěkně zatopili.
Z celkem 24 členného pole se všichni umístili v první
polovině. Jaroslav Kryz an byl 3., Jakub Norbe rt 4.,
Robe rt Kalina 9., Tomáš Vrba 10. T ito čtyři závodníci
postoupili na Mistrovství re publiky lodních modelářů,
které se letos bude konat 9. - 11. 9. v Jičíně. Co na závěr?
Jen to, že z bývalých sedmi okresů kraje se lodnímu
modelářství věnují pouze ve dvou, a tak mají Dačice šanci
stát se uznávanou základnou této činnosti mládeže v
koutku Jižních Čech.
Za DDM Dačice J. Štěbeták

Dopravní soutěž mladých cyklistů

T radičně výborný Petr Křížek nám vysvětloval, které
zpěváčky právě slyšíme nebo vidíme a zpestřoval své
vyprávění zajímavými historkami ze života ptačí říše.
Největší radost ale nám, botanikům, udělaly tři zúčastněné
děti: Anička Štěbetáková a zatím pro nás neznámí dva
chlapci. Bystře se zajímali o kytičky kvetoucí v parku
a tím nás inspirovali k uspořádání botanické vycházky.

Dne 4. května proběhlo v Dačicích oblastní kolo
soutěže mladých cyklistů, která se uskutečnila v objektech
DDM a přilehlém okolí. Soutěže se zúčastnilo celkem
9 čtyřčlenných družstev žáků a žákyň ZŠ z Č. Rudolce,
Dačic, Slavonic a St. Hobzí. Účastníci změřili síly v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí první
pomoci, jízdě zručnosti a jízdě po veřejných komunikacích. Vítězem se stala družstva ZŠ Slavonice, která
postupují do krajského kola.
Ing. M. Novák, odbor dopravy a SH
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Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice
2005
2. – 3. července 2005

ü

ü

Městský orchestr Gross Siegharts
Orchestr družebního města Dačic Městský orchestr
Gross Siegharts byl založen v roce 1928, tedy v roce, kdy
byl Gross Siegharts povýšen na město.
V historii orchestru byly nejen úspěšné chvíle, ale
i těžká období, například v období druhé světové války
byl orchestr zakázán a posléze velice složitě obnovován.
V roce 1980 byla smrtí kapelníka Rudolfa Kurze práce orchestru opět ochromena. Ještě v témže roce kapelník
mgr. Kryzstof Brzezinski orchestr znovu zformoval a od
této doby má kapela stále stoupající úroveň. Dnes je
orchestr známý a oblíbený v regionu i v zahraničí. Repertoár zahrnuje široký rozsah skladeb obvyklých pro dechové orchestry – od koncertní literatury až po symfonická
díla. Od roku 2004 je kapelníkem mladý učitel městské
hudební školy Stefan Weikertschläger.

ü

ü

ü
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ly v oddělení pro dospělé jsou nahuštěné a prostory
jsou velice členité. T o, jak zodpovědní jsou naši
uživatelé, zjistíme při revizi také.
V knihovně je ke koupi nová knížka Michala Stehlíka
O muži, který nechtěl otevřít okno. Mírně pesimistické
povídky a pohádky ze života ilustroval Jiří Schlosser,
vydal je Krasohled a jejich cena je 50,- Kč.
Na http://www.mkdac.cz najdete nové knihy, můžete
si rezervovat půjčený dokument, vyhledávat v katalogu, podívat se do fotogalerie akcí, objednat si knihu,
kterou nemáme v našem fondu a další informace.
Do konce dubna letošního roku navštívilo knihovnu
přes 7.000 návštěvníků, čtenáři si půjčili 26.345 knih
a periodik.
Připravujeme další pořad pro Dům s pečovatelskou
službou. Paní Naděje Jahelková bude vzpomínat na
Jana Kounického, fyzika a horolezce, regionální
osobnost. Vzpomínky, četba ukázek z knížky Řeka
jménem Červánky od Jaromíra Wolfa, zachycující
příběh himalájské expedice, při níž v roce 1973 Jan
Kounický zahynul.
V zahradě knihovny přibyla socha. Dárce, Rudolf Procházka jr. z Dačic, věnoval knihovně k loňskému
Poznání ještě Klevetilky. Doplňují prostor zahrady
a každý si je může prohlédnout během výpůjční doby.
Velice za ni děkujeme.

Výročí komorního souboru

Knihovna dětem a školám

Již 5 let působí při ZUŠ Dačice dechový soubor, jehož
název se po čase ustálil na dnešním Los Banditos Band.
Zrod souboru podnítil učitel Stanislav Kamínek, který ho
dovedl od skromných počátků až k prvnímu místu republikového finále v loňském roce. Své výročí oslavil koncertem 15. 5. 2005 v sále ZUŠ. Z rozsáhlého repertoáru
předvedli účinkující pouze jeho část a sklidili zasloužený

Ve středu 1. června, navštíví naši knihovnu a Dačice
významná současná spisovatelka a scénáristka píšící pro
děti – Martina DRIJVERO VÁ.
Narodila se roku 1951 v Praze. Studovala na FAMU
a na pařížské Sorbonně. Šest let byla redaktorkou dětského vysílání Čs. rozhlasu, vytvořila pro něj mnoho her,
pohádek a publicistických pořadů. Spolupracovala také
s Českou televizí, pro niž psala pohádky, večerníčky a hry
pro děti, např. T áta k příštím vánocům, Princ z pohádky.
V knihovně máme 20 jejích knížek, mj. Domov pro Marťany – jaké to je mít sourozence postiženého Downovou
nemocí a řadu dalších.

Naší bábí bylo 10 let

potlesk. V nejbližší době se chystají zahrát při předávání
maturitního vysvědčení a jejich tóny zazní s nadcházejícím létem i z terasy zámku a z věže.
Jakub Zeman

Informace z knihovny
ü V týdnu od 6. do 10. če rvna (pondělí až pátek) bude
knihovna uz avře na. Bude probíhat revize knihovního
fondu. Jejím cílem je porovnat statisticky vykazovaný
stav fondu s reálnými počty svazků na regálech. Regá-

T eď si možná čtenář řekne, že tady něco nehraje, že si
tiskařský šotek zase jednou zašpásoval, ale věřte, ona je to
pravda. Dačická poprocková kapela, která si říká „Naše
bábí“ totiž oslavila 10 let svého aktivního muzicírování.
Událo se tak 14. května v příjemném prostředí koncertního sálu ZUŠ Dačice, kam si
kapela pozvala své bývalé
muzikanty, kamarády a několik čestných hostů. Kapela
má připravený materiál na
další CD a samozřejmě chuť
hrát pro své posluchače ještě
alespoň 10 let. Děkujeme
všem příznivcům a těšíme se
na další setkání s Vámi.
Oldřich Svoboda
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Výlet na Roštejn

Mlýny na Dyji – vlastivědná vycházka

První letošní vlastivědný výlet, který připravil Spolek
přátel muzea v Dačicích směřoval v sobotu 14. května na
goticko renesanční hrad Roštejn nedaleko T elče. Hrad
ležící ve výšce 677 m n. m. má ojedinělou sedmibokou
věž, je zajímavě zakomponován do skalnatého podloží
a skýtá pro návštěvníky příjemné posezení na nádvoří
a prohlídkovou trasu celého komplexu s expozicemi ze
sbírek Muzea Vysočiny v Jihlavě, včetně expozice kamenictví na Vysočině.
Po prohlídce hradu smě řovalo 36 účastníků výletu
přes Řásnou a Mrákotín do
maličké obce Práskolesy, kde
žije v současné době pouze 15
stálých obyvatel. V Práskolesích mají ale tu zvláštnost, že
zde na návsi stojí hned dva
krásné letité stromy – památkově chráněné lípy.
Jedna z nich – lípa srdčitá je „pouze“ 300 let stará,
s obvodem 440 cm a výškou 29 m. Zato druhá lípa –
mohutný dutý strom, který více jak století slouží zároveň
jako zvonice (má uvnitř zabudovanou zvoničku), zde stojí
již úctyhodných 800 let. T ato lípa velkolistá dosahuje
výšky 23 m a její obvod kmene ve výšce jednoho metru
od země měří 9 metrů. Jak jsme poměřili pomocí provázku, obvod kmene u země je dokonce úctyhodných 14,5
metrů. A nebo ji obejme celkem 8 lidí, jak si vyzkoušeli
i účastníci výletu. Příští putování nás zavede 28. května na
Velký Špičák u T řeště. Vycházku povede pan Jaromír
Švarc.

Na sobotu 18. června 2005 je plánovaná vycházka po
mlýnech na Dyji. Vycházku připravují Miluška Slavíková
a paní Jiřina Maňasová. Vyhověly požadavkům uspořádat
tuto vycházku znovu, protože mnozí v loňském roce nestíhali nebo se dozvěděli o akci pozdě.
T rasa je oproti loňskému roku pozměněna, povede
z Dačic k T oužínu a odtud pod Hradíšťko a zpět do Dačic.
Celkový rozsah určitě do 10 km. T akže, pokud nebude
pršet, je sraz v sobotu 18. června ve 13:00 h u kašny na
Havlíčkově náměstí v Dačicích. Vezměte si s sebou nejen
sportovní obuv a dobrou svačinu, ale především dobrou
náladu! Náhradní termín je stanoven na další sobotu
25. června opět ve 13 hodin.

Srí Lanka – perla Indického oceánu
Do 19. června je v dačickém muzeu
otevřena výstava „Srí Lanka – pe rla
Indické ho oce ánu“, která kromě 120
barevných fotografií nabízí k prohlídce
typický oděv Srílančanů, etnografický
materiál, brouky, motýly, rybky a další
drobné živočichy. Na výstavě se můžete
podívat i na doprovodný hodinový videofilm z výpravy českých přírodovědců
na tento ostrov v roce 2002.
T aké muzea se přidávají k získávání
prostředků na obnovu míst postižených přírodní katastrofou v závěru loňského roku. U příležitosti Mezinárodního
dne muzeí (18. 5.) se rozhodla Asociace muzeí a galerií
České republiky uspořádat ve spolupráci s Českým výborem ICOM a společností Člověk v tísni ve řejnou sbírku,
je jíž výtě ž e k bude použ it na obnovu Muzea námořní
arche ologie v Galle na Srí Lance , je hož budova byla
z niče na vlnami tsunami. Samotná sbírka spočívá
v z akoupe ní pohle dnice v hodnotě 20 Kč. Akce bude
probíhat do 30. če rvna 2005 i v dačické m muz e u
příhodně právě u příle ž itosti výstavy o Srí Lance .
Pokud chcete tímto způsobem přispět, můžete pohlednici
zakoupit v pokladně muzea.
Mgr. Marie Kučerová

Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
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Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
TIP NA ŠKOLNÍ VÝLET – AMERICKÉ RODEO 2005 – T-Mobil
Aréna – cena bez dopravy 100 Kč, dopolední představení pro školy
SUPERSTAR – KONCERT, Sazka Aréna, vstupenky na stání 550 Kč
+ doprava
LAST MINUTE - CHORVATSKO uby tování ve 2, 3, 4, 5 - lůžkových
apartmánech, termín: 10. 6. - 19. 6. 2005, cena uby tování 1.800 Kč/os.,
doprava za příplatek 2.300 Kč/os., 17. 6. - 26. 6. 2005, cena uby tování
1.900 Kč/os., doprava za příplatek 2.300 Kč/os
LAST MINUTE - ITÁLIE – Marcelli di Numana apartmánový dům
IDEA MARE, termín: 18. 6. – 25. 6. 2005, uby tování + doprava – 3 600
Kč, termín: 25. 6. – 2. 7. 2005, uby tování + doprava – 4 500 Kč, možnost dokoupení polopenze
NA SKOK DO ITÁLIE S PROHLÍDKOU SAN MARINA – speciální
nabídka v červenci a srpnu cena 2 800 Kč
Jednodenní zájezdy:
11. 6.

DOLNORAKOUSKÉ KLÁŠTERY

560 Kč

Zájezdy za kulturou: (cena zahrnuje vstupenku+dopravu, při zakoupení
pouze vstupenky - odpočet dopravy)
4. 6. ČERT A KÁČA – Národní divadlo Praha
750 Kč
5. 6. AUTOSALON BRNO – cena jen za dopravu
170 Kč
17. 6.
25. 6.
28. 6.
5. 7.
13. 7.

TŘI MUŠKETÝŘI Divadlo Brodway Praha
BABIČKA Otáčivé hlediště Č. Krumlov
FAKTOR FEST – hudební festival KABÁT –
stadion Jihočeské univerzity Č. Budějovice
BABIČKA Otáčivé hlediště Č. Krumlov
Hospůdka u Surfu Kotvrdovice, hudební večer
s tancem s EVOU A VAŠKEM

980 Kč
840/790 Kč
530 Kč
710 Kč
430 Kč

Poznávací zájezdy:
2. 6. – 5. 6. Na skok do Říma a Vatikánu

3 690 Kč

2. 6. – 5. 6. Řím, Vatikán, Neapol, Capri

4 490 Kč

1. 7. – 6. 7. Paříž speciál

4 990 Kč

2. 7. – 6. 7. Paříž klasická a královská sídla
3 990 Kč
3. 7. – 6. 7. Na skok do Paříže
2 990 Kč
3. 7. – 6. 7. Eurodisneyland a Paříž
2 990 Kč
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
Pokud si vy berete zájezd z katalogu jiné CK, rádi Vám ho vy řídíme za
stejných cenových podmínek /slevy , klubové karty , děti zdarma, …/
BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM OCHOTNĚ SDĚLÍME V NAŠÍ CK
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Projekce z DVD nosičů v komorním sále MěKS. Téma měsíce: „Vietnamské jizvy“
4. 6. v 19:30 h
18. 6. v 19:30 h
LOVEC JELENŮ
NEBE A ZEMĚ
Film USA, 1978, režie: Michael Cimino
Film USA, 1993, režie: Oliver Stone

MMa G

3. 6. v 17:00 a 19:30 h
10. 6., 11. 6., 12. 6. v 19:30 h
4. 6. v 19:30 h
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Komedie v koprodukci ČR, SR, SRN
Film USA s českým dabingem. Vstupné 50 Kč.
Vstupné 65 Kč
(Upozornění - v neděli nepromítáme)
24. 6., 25. 6., 26. 6. v 19:30 h
17. 6., 18. 6.,19. 6. v 19:30 h
17. 6., 18. 6. v 17:00 h
LOVCI POKLADŮ
KOUSEK NEBE
ÚŽASŇÁKOVI
Film USA s titulky
Český film, milostné drama v podání
Film k MDD. Kreslený film USA
V hl. roli dobrodužného příběhu N. Cage
oblíbených herců
s českým dabingem. Vstupné: děti 30 Kč
Vstupné 60 Kč
+ příspěvek spolku, dospělí 55 Kč
Vstupné 60 Kč

„Druhá světová válka na Dačicku
ve fotografii a dokumentech“
Výstavní chodba muzea
výstava trvá do 30. 6. 2005

„Srí Lanka – perla Indického oceánu“
výstava z expedice českých
přírodovědců,
výstava trvá do 19. 6. 2005

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

MěKS

KI N O

5/2005
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MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

4. 6. ve 21:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje skupina SECRET, hl. sál MěKS

11. 6. ve 21:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje skupina TLUSTÁ BERTA
Hl. sál MěKS

14. 6. v 19:30 h
VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY
Hl. sál MěKS, předprodej vstupenek

Změna termínu Pivních slavností – přeloženo na 23. 7. 2005.

