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Programové prohlášení – část čtvrtá
Vzdělanost a podmínky pro vzdělání jsou vděčnou
náplní optimistických předvolebních slibů všech politických stran. Skutečnost je pak ale jiná. Místo kategorického předvolebního „budeme, chceme a zajistíme“ nastupuje střízlivý slovník typu „snažíme se sehnat, pokoušíme se vyřešit…“ Ano, sehnat peníze na opravy, vybavení nebo výstavbu škol je složitá záležitost.
Snahu zajistit vzdělání svých dětí by měli projevovat
samozřejmě především rodiče, ale zároveň je úroveň
vzdělanosti národa nepochybně i záležitost státu, a tak
by měl také k tomu přistupovat.
Město Dačice je zřizovatelem dvou základních škol Základní školy v ulici Komenského (rok založení 1895),
Základní školy v ulici Boženy Němcové (z roku 1961)
a Mateřské školy v ulici Bratrské, která má pět odloučených pracovišť. Tyto školy jsou již ve „věku“, kdy
potřebují opravy a modernizaci, aby odpovídaly současným potřebám a normám. A to nejenom z hlediska
výuky, ale i s ohledem na stále přibývající předpisy.
V „Programu rozvoje města a místních částí pro roky
2002 - 2006“ máme samozřejmě i část programu věnovanou školství. V této části je deklarována podpora
investic směřujících ke zlepšení objektivních podmínek
výuky na našich školách. Pro připomenutí programu: je
nutné připravit rekonstrukci vnějšího pláště budovy a výměny oken Základní školy v Komenského ulici, připravit
rekonstrukci Školní jídelny v ulici Boženy Němcové, připravit přístavbu šaten v téže škole.
Když zhodnotím výše uvedené z hlediska volebních
slibů, tak se podařilo podstatnou část splnit. Největší
a finančně nejnáročnější investicí byla přístavba centrálních šaten pro 750 dětí ve škole v ulici Boženy Němcové.
Stavba za 15 milionů korun byla financována nejen z finančních prostředků města, ale také ze státního rozpočtu,
a to částkou 6,5 milionů Kč. Šatny byly postaveny
ve velmi krátkém termínu – během necelých tří měsíců.
Původní šatny neodpovídaly hygienickým ani požárně-bezpečnostním předpisům, platnost výjimky končila
s rokem 2005. Přestavbou byly nedostatky odstraněny,
a byl tak učiněn další krok k modernizaci školy.
Také ve školní jídelně proběhla rekonstrukce tak, aby
její provoz odpovídal současným hygienickým předpisům pro stravovací provozy. Vlastní rekonstrukce se týkala rozvodů vody a odpadů, elektroinstalace, výměny
dlažeb a vzduchotechniky. Byla provedena i modernizace
varné technologie včetně instalace moderních konvektomatů pro přípravu jídel.
Základní škola v ulici Komenského byla postavena
před 111 lety. I když byla v průběhu těch dlouhých let
celkem udržována, přesto potřebuje mnoho úprav, a tím
i finančních prostředků. Byla provedena výměna topných
těles v celém objektu pavilonu a u všech radiátorů včetně
hlavní budovy pak montáž termoregulačních prvků.

Zdarma do každé rodiny
Květen 2006
S „tepelnou pohodou“ souvisí také i výměna oken, která
se dělá postupně na celé budově. Tímto by se měly
alespoň částečně zlepšit tepelné a světelné podmínky
v prostorách školy. V letošním roce bude rovněž odstraněno elektrické vedení z vnější stěny budovy školy, a tak
již nebude nic bránit v provedení úpravy jejího vzhledu.
Tyto a další rekonstrukce by bylo potřeba provést i na
novější škole v ulici Boženy Němcové. Je to jak začarovaný kruh.
I v mateřských školkách je potřeba provést řadu
úprav v souvislosti s novými předpisy – týkají se hlavně
vybavení dětských hřišť z hlediska bezpečnosti. V současné době se staví centrální dětské hřiště u školky
na Červeném vrchu za více jak dva miliony korun. Hřiště
budou moci využívat nejen děti z této školky, ale
i z širšího okolí. Je toho hodně, co naše školy potřebují,
a tak bude potřeba i v dalších letech počítat s finančními
prostředky jak pro výstavbu, tak pro jejich vybavení.
V Dačicích jsou i další školy, které jsou pro celkovou
společenskou atmosféru důležité. Nejsme sice zřizovatelem, ale bez jejich existence si život ve městě nedokážu
představit. Spolupráce s nimi je nutná a věřím, že pro obě
strany přínosná.
Slovo na závěr: jsem přesvědčen, že vzdělání našich
dětí by pro nás mělo být tím nejdůležitějším (a jejich
zdraví, samozřejmě…). Finanční prostředky, které do
školství vložíme, se nám všem určitě vrátí.
Rudolf Hájek, starosta

Kontrola krajského úřadu
V dubnu letošního roku proběhla na správním odboru Městského úřadu Dačice kontrola Krajského úřadu
Jihočeského kraje. Kontrolován byl výkon matriční
agendy, vyřizování žádostí o povolení změny jména
a příjmení, ověřování opisů listin a podpisů na listinách.
Kontrolní orgán na závěr uvedl, že kontrolou nebyly
zjištěny závažné nedostatky a nebylo přijato žádné
nápravné opatření. Naopak vyzdvihl pečlivé uložení
matričních knih a konstatoval, že ochrana osobních údajů
před nepovolanými osobami je zajištěna.
Ing. Karel Macků, tajemník
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starosta města podle § 15 odst. 1, Zák. o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých
dalších zákonů ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu
Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zák.
č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 64/2001 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 37/2002
Sb., zák. č. 171/2002 Sb., zák. č. 230/2002 Sb., zák.
č. 62/2003 Sb., a zák. č. 418/2004 Sb., oznamuje:
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční
dne 2. června 2006 od 14:00 h do 22:00 h
dne 3. června 2006 od 8:00 h do 14:00 h
Město Dačice včetně místních částí bude již tradičně
rozděleno do těchto 14 volebních okrsků:
Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

Okrsek č. 3

Okrsek č. 4

Okrsek č. 5

Okrsek č. 6
Okrsek č. 7

volební místnost sál MěKS,
Palackého náměstí 5/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Na Příkopech,
Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova,
Pivovarská, Vlašská, Soustružnická, Vokáčovo nám., Antonínská, Mikšíčkova,
Soukenická, U Nemocnice, U Valchy,
V Kaštanech, Toužín
volební místnost předsálí MěKS,
Palackého náměstí 5/I
ulice Družstevní, B. Smetany, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského,
Za Lávkami, Vápovská, Borek, Hradišťko
volební místnost SOUz, Jemnická 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na
Výhoně, Svobodova, Zahradní, U Třech
křížů, Chlumec
volební místnost Městský úřad,
Krajířova 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádražní, U Podcestného mlýna,
Tř. 9. května
volební místnost SOUz,
Nám. Republiky 86/V
ulice Bezručova, Husova, Na Vyhlídce
Komenského, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu
volební místnost ZŠ, Komenského 7/V
ulice Jiráskova
volební místnost ZŠ, horní pavilon
vlevo, B. Němcové 213/V
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká, Krátká, Na sádkách, Na Jordánku,
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Nivy, Pantočkova, Na Peráčku, Příhodova, Strachovského, Toužínská
volební místnost ZŠ, horní pavilon
v pravo, B. Němcové 213/V
ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní
volební místnost ZŠ, dolní pavilon
vlevo, B. Němcové 213/V
ulice Dlouhá
volební místnost ZŠ, dolní pavilon
vpravo, B. Němcové 213/V
ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny
volební místnost, Velký Pěčín
(bývalá škola)
Malý Pěčín, Velký Pěčín
volební místnost budova občanské
komise, Lipolec 55
Lipolec, Hostkovice
volební místnost budova občanské
komise, Bíkov 7
Bílkov
volební místnost budova občanské
komise, Dolní Němčice 62
Dolní Němčice, Prostřední Vydří

Upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
4. Každý volič se musí při hlasování odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
informace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
kompletní informace www.autoskolanosek.cz
Tel.: 567 223 888, 384 420 311, Mob.: 603 236 669
Zahájení kurzu – pondělí 3. července v 16:00 h
cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Individuální dálkové kurzy zahajujeme průběžně.
Učebnice a testy zdarma!

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 5/2006. Ročník jedenáctý. 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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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 20. zasedání 17. 5. 2006 mimo jiné schválilo:
• koupi lesních pozemků v obci Dačice a k. ú. Borek
u Dačic o celkové výměře 20008 m2 za cenu Kč
180.000,-• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na koupi
pozemků v obci a k. ú. Dačice o celkové výměře
16689 m2 za cenu Kč 2.503.350,-- s tím, že po rozparcelování území Město Dačice přednostně odprodá
prodávajícímu jednu parcelu dle jeho výběru o výměře cca 1300 m2 za cenu městem stanovenou pro
výstavbu rodinných domů v této lokalitě
• prodej parcely p. č. 2271/75 na Nivách o výměře
803 m2 pro stavbu rodinného domu za Kč 321.200,-• prodej parcely p. č. 2271/88 na Nivách o výměře
1574 m2 pro stavbu rodinného domu za Kč 629.600,• prodej pozemku p. č. 2271/89 na Nivách o výměře
947 m2 pro stavbu rodinného domu za Kč 378.800,-• prodej volného bytu č. 3 v domě č. 423/V v Dačicích
o velikosti 1+1 za Kč 405.000,--, prodej volného bytu
č. 13 v domě č. 426/V v Dačicích o velikosti 2+1 za
Kč 620.500,-, prodej volného bytu č. 13 v domě
č. 427/V v Dačicích o velikosti 2+1 za Kč 617.500,-a prodej volného bytu č. 5 v domě č. 422/V v Dačicích o velikosti 3+1 za Kč 680.000,-• poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení Města
Dačice v celkové výši Kč 817.800,--. Úvěry jsou
poskytnuty za účelem oprav domů nacházejících se
na území města a jeho místních částí
• rozpočtové opatření č. 5/2006, které zvyšuje příjmy
města o 13.144,89 tis. Kč a současně zvyšuje výdaje
rozpočtu o 9.054,44 tis. Kč
• záměr získat úvěr na dofinancování venkovního koupaliště do výše 35 mil. Kč
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města TJ Centropen
ve výši Kč 250.000,-• poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na opravu
kulturních památek v celkové částce Kč 136.427,--
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rekonstrukci přilehlé budovy bývalé hospody Pod věží na dobu určitou od 1. 5. do 30. 11. 2006 za vzájemně dohodnuté měsíční nájemné Kč 10.000,-na své 84. schůzi konané 10. 5. 2006 mimo jiné
• vzala na vědomí informace o veřejném pořádku ve
městě za účasti zástupce obvodního oddělení Policie
ČR v Dačicích, Městské policie a pracovníka projednávajícího přestupky na MěÚ
• schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Dačice za rok 2005. Nemocnice
vykázala účetní zisk ve výši 4.184.026,16 Kč (částka
je včetně jednorázové účetní operace provedené na
základě vyhlášky č. 549/2004 Sb.). Zisk bylo schváleno použít k úhradě ztráty minulých let.
• schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu „STL
plynovod Borek“ s firmou Jindřichohradecké montáže s. r. o. za nabídkovou cenu Kč 2.157.953,82
včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu parkoviště na břehu Dyje s firmou COLAS CZ a. s.
Praha za nabídkovou cenu Kč 3.990.093 včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu bytového
domu s osmi malometrážními byty s firmou STAVING Studená spol. s r. o. za nabídkovou cenu
Kč 7.354.233,13 Kč včetně DPH

Den vítězství

RADA MĚSTA
na své 83. schůzi 26. 4. 2006 mimo jiné
• vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2006.
Příjmy byly dosaženy ve výši 80.699.495,61, tj. 48,1
% ročního rozpočtu, výdaje byly čerpány ve výši
31.394.618,67 Kč, tj. 17,2 % z ročního rozpočtu
a splátky jistin úvěrů a půjček byly 1.250.398,56 Kč,
tj. 25,1 % ročního rozpočtu
• schválila prominutí poplatku SDH Dačice za užívání
veřejného prostranství na Havlíčkově náměstí při
pořádání noční soutěže požárních družstev v době od
20. 5. od 17:00 do 21. 5. do 5:00 h. Současně bylo
schváleno i prominutí poplatku za užívání veřejného
prostranství nad rybníkem Vražda pro pálení ohně
a s tím spojených atrakcí.
• schválila uzavření nájemní smlouvy se spol. DBC
s. r. o. na pronájem pozemku p. č. 11 o přibližné
výměře cca 514 m2 pro zřízení stavebního dvora při

Dne 8. května uctili u příležitosti 61. výročí konce 2. světové války představitelé města Dačic památku obětí tohoto konfliktu.
Město Dačice nabízí pronájem
volných nebytových prostor

kancelář č. 147 o ploše 37,17 m2
v prvním patře Obchodního centra
v Antonínské ulici č.p. 15/II
Informace podají pracovníci odboru správy majetku
MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, telefon: 384 401 228,
384 401 227. Bližší podmínky jsou zveřejněny na
úřední desce nebo webových stránkách Města Dačic.
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Co se v letošním roce v Dačicích
postaví?
Investiční akce pro tento rok byly schváleny zastupitelstvem města v prosinci roku 2005. Od tohoto rozhodnutí počala běžet příprava jednotlivých staveb k realizaci. Dokončení projektových dokumentací, získání
všech povolení a zejména organizace veřejných soutěží.
Zadávání veřejných zakázek se řídí v současné době
zákonem č. 40/2004 od investice nad 2.000.000 Kč bez
DPH. Zadávání zakázek pod tímto limitem se řídí
směrnicí města. Osm soutěží již bylo zdárně ukončeno
a byl vybrán dodavatel prací a stanovena konečná cena.
Investice můžeme rozdělit do několika oblastí. Jako
první bych uvedl „Podporu bydlení“. Zde byly rozpočtem města stanoveny dva základní úkoly. Dokončení
základní technické infrastruktury na sídlišti NIVY. Jedná
se o zbývající komunikace, chodníky, veřejné osvětlení,
plynovod, vodovod a kanalizaci navržené v celkové
dokumentaci tohoto sídliště. Ve veřejné soutěži zvítězila
firma STAMOZA s. r. o., Cheb za celkovou nabídkovou
cenu 5.944.820,30 Kč včetně DPH. Stavba bude zahájena
po podpisu smlouvy v červnu tohoto roku.
Druhá akce je výstavba osmi malometrážních bytů
v ulici Bratrské u č.p. 304/I. Na základě výběrového
řízení a podle projektové dokumentace vypracované společností f-plán Slavonice bude stavbu dodávat firma
STAVING Studená s. r. o. v celkové hodnotě 7.354.233
Kč včetně DPH. Na tuto stavbu je přislíbena dotace
SFRB ve výši 4.400.000 Kč. Zahájení prací bude po podpisu smlouvy počátkem měsíce června a stavba bude
dokončena v příštím roce.
Obnova místních komunikací je druhou oblastí,
do které směřují finanční zdroje z rozpočtu města. V současné době probíhá rekonstrukce chodníku v Jiráskově
ulici před bytovými domy č.p. 251 – 255. Práce provádí
Technické služby Dačice s. r. o. v celkové hodnotě
185.618 Kč. Další akcí, která již probíhá od loňského
roku, je vybudování nové komunikace včetně chodníků
a chybějících sítí k rodinným domkům a firmě Frigomont
v Borku. Dodavatelem prací je firma Frigomont a. s.,
která vybuduje a uhradí komunikaci z vlastních prostředků. Město financuje chodník, veřejné osvětlení
a plynovod. V roce 2005 bylo prostavěno 450.000 Kč.
Hodnota díla v letošním roce je 1.100.000 Kč.
Po složitých jednáních v rámci stavebního řízení se
v letošním roce podaří provést rekonstrukci ulice Pivovarská včetně parkoviště na břehu řeky Dyje. Na základě
veřejné obchodní soutěže byla vybrána na provádění
prací firma COLAS CZ a. s. s nabídkovou cenou
3.990.093 Kč včetně DPH. Po uzavření smlouvy o dílo
budou zahájeny práce v červnu a dokončeny v srpnu
tohoto roku.
Podle směrnice města byl vybrán dodavatel na dvě
akce v místních částech, a to v Dolních Němčicích na rekonstrukci silnice k okálům v hodnotě 1.319.790 Kč
firma SWIETELSKY stavební s. r. o. Termín realizace
stavby bude v měsících červen až srpen 2006. Stejná
firma nabídla nejlepší cenu (646.685 Kč) i v případě
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obnovy povrchu ulice v Bílkově směrem k občanské
komisi. Tato akce se již provádí.
V polovině roku v návaznosti na uložení kabelů
nízkého napětí v ulici Komenského bude od napojení
Jiráskovy ulice po ulici Školní provedena rekonstrukce
chodníků.
Tělovýchova, sport a rekreace jsou nedílnou součástí
života města. V letošním roce bude provedeno zastřešení
tribuny sportovního stadionu. Na základě veřejné soutěže získal tuto zakázku STAVCENT a. s., J. Hradec
za 5.417.679 Kč. Termín realizace je květen až červenec
tohoto roku.
U mateřské školky na Červeném Vrchu se buduje
dětské hřiště pro věkovou kategorii 3 až 12 let. Hřiště
bude rozděleno na dvě části, a to veřejně přístupnou
a část pro mateřskou školku, která bude pro veřejnost
přístupná pouze mimo provozní dobu školky. Stavbu
dodává firma DŘEVOARTIKL s. r. o., Znojmo za nabídnutou cenu 2.310.254 Kč včetně DPH. Dokončení
hřiště se plánuje na měsíc červen.
Největší investiční akcí města je stavba venkovního
koupaliště. Hodnota díla byla vysoutěžena na 74.101.413
Kč a to sdružením firem Stavcent a. s., J. Hradec
a BAZENSERVIS s. r. o., Týniště nad Orlicí. Stavba
bude financována 40 miliony ze zdrojů města a úvěrem
ve výši 35 mil. korun. Práce budou zahájeny v červnu
tohoto roku a ukončeny v květnu roku 2007. Součástí
této stavby je též propojení ulic Dlouhé a Jižní, včetně
vybudování parkovacích ploch v této lokalitě.
Ze staveb ovlivňujících životní prostředí bude v letošním roce realizována jedna, a to plynofikace místní
části Borek. V hodnotě 2.157.953 Kč ji bude provádět
firma Jindřichohradecké montáže s. r. o. Jindřichův Hradec. Na financování se bude podílet kromě města též
firma Frigomont a. s. a Jihočeská Plynárenská a. s.
Z plánovaných akcí se nepodařilo získat dotaci na odbahnění rybníka Sládek tudíž se v letošním roce nebude
realizovat.
V připravovaných stavbách je nejdále rekonstrukce
ulic Krajířova a 9. května. V současné době probíhá stavební řízení a dokončuje se zadávací dokumentace pro
výběrové řízení. Předpokládaná realizace v roce 2007.
Pavel Habr, místostarosta

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

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

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

Dačice, tel.: 728 850 432
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Poděkování za spolupráci
Ve čtvrtek 4. 5. 2006 se konalo v sále Městského
kulturního střediska Dačice setkání těch, kteří se podíleli
na likvidaci následků povodně v březnu tohoto roku.
Při této příležitosti poděkoval starosta R. Hájek všem
přítomným a vyzdvihl především obětavost pracovníků
Technických služeb, dobrovolných hasičů a pomoc komunity Podcestný mlýn. Velitel dačické stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje J. Volein
pak ocenil organizaci a spolupráci jednotlivých složek.
Ing. Karel Macků, tajemník

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 9. května 2006 proběhlo v Dačicích již počtvrté
oblastní kolo soutěže mladých cyklistů, které v rámci
dopravní výchovy dětí
uspořádal Městský úřad
Dačice a Dům dětí a
mládeže v Dačicích ve
spolupráci s Policií ČR,
službou dopravní policie Jindřichův Hradec a
Českým červeným křížem. Soutěž se uskutečnila v objektech Domu
dětí a přilehlém okolí.
Žáci a žákyně 5. až 8. tříd základních škol z Českého
Rudolce, Dačic, Slavonic a Starého Hobzí, soutěžících
ve smíšených čtyřčlenných družstvech ve
dvou věkových kategoriích, změřili síly v
teoretických znalostech
silničního
provozu,
poskytnutí první pomoci, jízdě zručnosti
a jízdě po veřejných
komunikacích. Vítězem v obou kategoriích se stala
družstva ZŠ Slavonice, která postupují do krajského
kola.
Ing. Michael Novák, odbor dopravy

Víceúčelová hřiště
V loňském roce se v našem městě podařilo vybudovat dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem. První
je „Duhové hřiště“ v ulici Boženy Němcové a druhé
naproti mateřské školce Za Lávkami skateboardové hřiště a hrací plocha s umělou trávou. Na hřištích je možno
hrát minifotbal, volejbal, tenis a další míčové hry.
Správu těchto areálů provádí Technické služby Dačice. Správcem Duhového hřiště je pan Šprincl a hřiště
Za Lávkami je pan Kadrnožka. Vzhledem k množícím se
dotazům na možnost zamluvení ploch pro míčové hry
skupinou zájemců, byly stanoveny pro tento účel následující dny a hodiny. Úterý od 16:00 do 21:00 h, čtvrtek
od 16:00 do 21:00 h a sobota od 16:00 do 21:00 h.
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Zamluvení hřiště můžete provést na Technických službách u paní Šimánkové, kde se též dozvíte podrobnosti a
přesná pravidla (tel: 384 420 791). Za půjčení souprav na
tenis a volejbal (kůly + síť) se bude účtovat 50 Kč.
Pavel Habr, místostarosta

Infocentrum zahajuje letní
sezónní provoz
Ve čtvrtek 1. června 2006 zahajuje IC Dačice opět sezónní provoz a prodlužuje otvírací dobu ve všední dny
od 8:00 do 17:00 h. Od 1. 7. do 31. 8. bude otevřeno
i v sobotu a v neděli v době od 9:30 do 15:00 h.
Nabízené služby:
9 kopírování, fax, internet pro veřejnost
9 kroužková vazba
9 prodej map a suvenýrů
9 široká nabídka pohlednic Dačic a okolí
9 nabídka propagačních materiálů
9 prodej regionální literatury
9 vyhledávání dopravních spojů
9 informace o akcích ve městě a okolí
9 informace o úřadech, firmách a institucích
ve městě a okolí
9 turistické informace

Jaderná elektrárna Temelín podporuje
cestovní ruch
Jaderná elektrárna Temelín se rozhodla finančně
podpořit 11 vybraných turistických informačních středisek v Jihočeském kraji. Ke zkvalitnění služeb či vybavení infocenter v Českých Budějovicích, Dačicích,
Jindřichově Hradci, Nové Bystřici, Písku, Protivíně,
Soběslavi, Nových Hradech, Táboře, Týně n. Vltavou
a Holešovicích přispěje společnost celkovou částkou
1.100.000 Kč, přičemž každé vybrané infocentrum získá
v roce 2006 finanční prostředky ve výši 100.000 Kč.
Tato částka není účelově vázána a Infocentrum Dačice ji použije především na chybějící tištěné propagační
materiály, které budou kromě českého jazyka vydány
v dalších třech jazykových mutacích.
Spolupráci mezi Jadernou elektrárnou Temelín a jednotlivými infocentry zaštítí Jihočeská centrála cestovního ruchu, která je pro obě strany komunikačním a koordinačním partnerem.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

Anketa na www.dacice.cz
V březnu odpovídali respondenti na anketní otázku
„Jak podle Vás zvládly Technické služby Dačice zimní
údržbu při letošní extrémní zimě?“ Z odpovědí vyplynulo, že 70% odpovídajících bylo spokojeno s tím, jak
se Technické služby Dačice s letošní zimou vypořádaly.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Zápisy v kronikách za rok 2005 II. část
V minulém čísle bulletinu jsme zveřejnili ukázku
ze zápisu do obecních kronik za rok 2005 místních
částí Hradišťko, Bílkov a města Dačice. Dnes uzavřeme
tyto výňatky citacemi ze zápisů do kronik Borku, Chlumce a Malého Pěčína.
Ráda bych se pár slovy vrátila k informaci z dubnového čísla zpravodaje o tom, že zápisy do kronik
se řídí dosud platným zákonem č. 80/1920 Sb.
Toto sdělení je pravdivé už pouze do konce června.
Od 1. 7. 2006 nabývá účinnosti nový zákon č. 132/2006
Sb., o kronikách obcí, který byl přijat Parlamentem ČR
dne 14. března t. r.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

Ze zápisu do kroniky místní části Borek
Rok 2005 začal poměrně teplým počasím s teplotami
od +2°C do +7°C. Na Tři krále pršelo a teplota byla
+9°C. Druhý lednový víkend bylo krásné slunné počasí
jako na jaře, takže lidé chodili na nedělní vycházku
v lehkém jarním oblečení. V této době se uskutečnila již
tradiční Tříkrálová dobrovolná sbírka na charitu při které
se v Borku vybralo 2 218 Kč, v Dačicích a okolních
obcích bylo vybráno celkem 167 205,50 Kč.
Zima začala až 20. ledna, kdy se ochladilo na –5°C
až –10°C a začal padat sníh, kterého napadlo asi 20 cm.
Toto zimní počasí pokračovalo celý únor až do 15. března. Potom se oteplilo, teploty přes den dosahovaly až
na +15 °C, čímž roztál velmi rychle všechen sníh. K žádným větším záplavám v Borku nedošlo, protože byl přes
zimu vypuštěn obecní rybník pod starou skládkou, který
se zcela naplnil, čímž zachytil část přívalové vody
z tajícího sněhu. O Velikonocích, které byly 27. a 28.
března bylo pochmurné deštivé počasí, potom se na
několik dní vyčasilo a bylo teplo, čehož využili zemědělci k setí jarních obilovin.
Počet občanů hlášených k trvalému pobytu v Borku
k 31. 12. 2005 je 111 osob.

Ze zápisu do kroniky místní části Chlumec
Veřejný život v obci. Tříkrálová sbírka - tato charitní akce se uskutečnila 10. ledna. Dárcovská ruka
byla opět štědřejší, v pokladničce koledníků se sešlo
4 812 Kč.
Uzavření prodejny. K datu 31. 1. došlo bohužel
k uzavření místní prodejny potravin vedené pí. Neuvirtovou rovných 20 let. Hlavním důvodem byla výstavba nového Penny Marketu v Dačicích a tímto i bezkonkurenční ceny zboží. Náhradní prodej hlavně starším
občanům zajišťuje třikrát v týdnu pojízdná prodejna
z Dačic.
V tomto roce rovněž ukončily činnost složky Českého červeného kříže a Jednoty v obci.
Velikonoční hrkání dětí. K nejstarší a nejhezčí tradici týkající se předškolních a školních dětí patří
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velikonoční hrkání. Koná se pravidelně každoročně
od dob našich předků a prapředků, kdy od poledne
Zeleného čtvrtku až do rána Bílé soboty se přestane
v kapli zvonit. V tomto rozmezí obejdou děti s hrkačkami celkem sedmkrát vesnici a připomínají tuto
křesťanskou událost utrpení a umučení Ježíše Krista.
Na Bílou sobotu dopoledne chodí po vesnici za toto
hrkaní prosit o vajíčka.
Počet obyvatel. K 31. 12. 2006 má obec 131 obyvatel.

Ze zápisu do kroniky místní části Malý Pěčín
Kulturní dění, zvyky a obyčeje. Dne 6. 1. se konala
v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala oblastní
charita Jihlava. Tři krále ztělesnily sestry Brtníkovy
z č.p. 42. Svátky Velikonoční trvaly v tomto roce
od čtvrtka 24. 3. do pondělí 28. 3. Jako každý rok zahájily Velikonoce ve čtvrtek v podvečer děti hrkáním. Na
Bílou sobotu odpoledne skupina koledníků obešla s koledou všechny domy ve vesnici. Odměnou jim byla bílá
vajíčka, cukrovinky a drobné peníze.
Dne 7. 4. se v místním kulturním domě konala
předváděcí akce brněnské společnosti TOP MORAVIA
Q s. r. o. – představení bylo zdarma. V pátek 22. 4. u příležitosti oslav Dne Země připravili členové místního
Jockey Clubu za spolupráce s DDM v Dačicích pestré
a zábavné odpoledne. Překvapivě pěkné jarní počasí přálo všem účastníkům.
Dne 30. 4. byl na kopci u kapličky za domem pana
Kadlece č.p. 21 zapálen oheň – tradiční pálení čarodějnic. Dne 9. 7. se v místním sále konala pouťová
taneční zábava. Účast byla tentokrát poměrně malá,
protože mužská část osazenstva dala přednost nočním
rybářským závodům v Jersicích. Pořadatelem bylo tradičně myslivecké sdružení ,,DYJE“ Dobrohošť. V neděli 10. 7. byla pouť a od 14:00 h mše svatá v místní
kapličce a téhož dne zavítala do naší vesnice pojízdná
střelnice a malý kolotoč. Dne 19. 11. se v místním sále
opět za hojné účasti místních občanů i pozvaných hostů
konala ,,poslední leč“. Členové pořádajícího mysliveckého sdružení ,,DYJE“ Dobrohošť připravili hostům
výtečnou mysliveckou kuchyni a bohatou tombolu. Dne
15. 10. se uskutečnila první Hubertova jízda, kterou
uspořádal místní Jockey Club. Sešlo se celkem 21 jezdců
se svými koňmi a vyrazili na 15 kilometrů dlouhou
společnou vyjížďku.

Zpracování a vedení účetnictví
a daňové evidence v programu POHODA
Zuzana Wolfová
Bratrská 163/I,
380 01 Dačice

9 Účetní poradenství
9 Mzdová evidence
9 Daňová přiznání

Tel.: 384 423 305, Mob.: 776 693 894
E-mail: zuzana.wolfova@c-box.cz
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Deratizace
Od 22. května do 16. června 2006 probíhá na území
našeho města tradiční ohnisková deratizace, kterou
provádí odborná firma DDD, s. r. o. Třebíč. 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. 1/2006.

Přijetí na radnici

V pátek 5. května přijal starosta Rudolf Hájek na radnici zástupce dačického kuželkářského sportu. Při této
příležitosti jim poděkoval za vynikající reprezentaci
města.

Nový provozovatel laboratoře
v Nemocnici Dačice
Vážení občané, od 1. dubna 2006 převzala provozování laboratoře v Nemocnici Dačice společnost MeDiLa
spol. s r. o. na základě smlouvy s provozovatelem Nemocnice Dačice, společností PP Hospitals, s. r. o. a se souhlasem Města Dačice.
MeDiLa spol. s r. o. byla založena v roce 1995 jako
nestátní zdravotnické zařízení, které v oblasti provozování
laboratoří pracuje již více než 10 let a provozuje úspěšně
laboratoře v pardubickém a královéhradeckém kraji. V
současné době zajišťujeme v Dačicích laboratorní služby
v oblasti klinické biochemie, hematologie a transfúzní
služby. Máme navázány smluvní vztahy se zdravotními
pojišťovnami. Klademe důraz na kvalitní, rychlé a spolehlivé laboratorní vyšetřovací metody. Odbornou úroveň
laboratoře garantují zástupci pro obor biochemie MUDr.
Jaroslav Čech, pro obor hematologie a transfúzní lékařství
MUDr. Miroslava Leinertová a MUDr. Říčánek.
Při poskytování laboratorních služeb se chceme zaměřit zejména na kvalitu práce, uplatnění systému správné
laboratorní praxe a zefektivnění poskytovaných služeb.
Připravujeme zavedení moderního způsobu evidence
pacientů a následné zpracování vzorků pomocí čárových
kódů. Tímto systémem bude zaručena jednoznačná
evidence pacienta. Chystáme se zavést možnost vy-
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šetřování klientů bez doporučení lékaře v režimu samoplátců mimo úhradu ze zdravotního pojištění.
Chceme se zaměřit na poskytnutí komplexní laboratorní péče jednak pro lůžkovou a ambulantní složku
nemocnice, ale i pro ambulantní terén praktických lékařů
i specialistů Dačic a okolí. Naší snahou je poskytovat
kvalitní služby. Uvítáme všechny vaše podněty k naší
činnosti.
PharmDr. Jiří Skalický,
Společnost MeDiLa spol. s r. o.

Den matek v DPS

V květnu maminky mají svátek,
pan starosta s místostarostou nám přišli popřát už v pátek.
Velice nás těší, že si našli čas,
A všechny si přejeme: Přijďte za rok zas.
Děkují ženy z DPS
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Jednatel společnosti .A.S.A. Dačice, Jiří Novák,
odpovídá na Vaše dotazy:

Dnes na téma: třídění skla
1. Co vše patří do kontejneru na barevné sklo? Do
kontejneru patří bílé a barevné tabulové sklo, lahve
a sklenice zelené a hnědé barvy. Nevhazujte papír,
umělou hmotu, keramiku, porcelán, tabulové sklo
s kovovou mřížkou, automobilová skla, zářivky,
zrcadla.
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kontejneru nepatří, protože tato sklovina má jiné
chemické složení než sklovina na sklenice a při jejím
dalším zpracování odlišné chemické složení činí potíže.
5. Musím odstraňovat etikety na lahvích? Etikety ani
uzávěry lahví dalšímu zpracování nevadí.
6. Kolik skla vytřídíme ročně? V Dačicích se v roce
2005 vytřídilo 65,3 tun směsného skla. Za celou svozovou oblast jsme předali do skláren 210 tun skla.

2. Proč bychom měli třídit zvlášť bílé sklo? Důvodů
je několik. Z barevného skla již bílé nelze
vyrobit a já nebo vy,
jako zákazníci, si nebudeme chtít čistě jen
z psychologického hlediska koupit např.
kompot ve sklenici
z barevného skla. Ve
směsném skle je až
40% bílého. Směsného
skla je více, než sklárny zpracují do nových
výrobků, takže část
skla by musela být
skládkována. Maximální podíl jiné barvy v bílém skle
je 1 %.

7. Jak se dále dotřiďuje sklo? K prvnímu, hrubému dotřídění dochází u firmy, která odvezla
skleněné odpady z
vaší obce nebo města.
Zde jsou odstraněny
velké nečistoty, např.
PET lahve, drátosklo,
stavební odpady a
někdy dokonce i domácí zvířectvo. Poté
je odpad naložen na
nákladní vozy nebo
vagony a odjíždí do
skláren. Zde střepy
putují na dotřiďovací
linku, kde je jsou odstraněny drobné nečistoty a sklo je
roztříděno podle barev.

3. A proč se v Dačicích nesbírá zvlášť bílé sklo? Když
v roce 1995 zahájila společnost .A.S.A. svoji činnost
v Dačicích, převzala od Technických služeb mimo jiné
i sběr zvlášť bílého a barevného skla. V této době se
prováděl sběr do 110 litrových pozinkovaných nádob,
které jsou postupně nahrazovány moderními plastovými nádobami o objemu 240 l a kontejnery. .A.S.A.
v tomto třídění na bílé a barevné sklo pokračovala ještě
asi 1 rok. Vzhledem k neukázněnosti
některých
občanů
docházelo k tomu,
že do kontejneru na
bílé sklo vhazovali
i sklo barevné, a tím
znehodnotili celou
dodávku. Z naší strany tak nemohly být
splněny
sklárnami
požadované nároky
na kvalitu bílého skla
a došlo dokonce i k vrácení jedné dodávky skla.
Z těchto důvodů jsme byli nuceni od tohoto sběru
upustit. V současné době začínají sklárny z důvodů
přebytku barevného skla na českém trhu podmiňovat
odběr barevného skla určitým podílem skla bílého. Pro
města a obce proto nyní připravujeme opět varianty
sběru bílého a barevného skla.

8. Jak se recykluje sklo a co se z něj dále vyrábí?
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi
k výrobě nového skla. Dle potřeby a druhu výrobku se
přidává až 90% sběrového skla. Nejčastěji se takto
vyrábí lahve na minerálky a pivo. Recyklací se ušetří
mnoho energie a surovin, sklo se dá takto používat
stále dokola.

4. A co vše do kontejneru na bílé sklo patří? Do kontejneru na bílé sklo vhazujte pouze bílé obalové sklo,
bílé skleněné lahve a sklenice. Tabulové sklo do tohoto

9. Kde se zpracovává sklo vytříděné v Dačicích? Sklo
sesbírané v Dačicích se shromažďuje v hale na skládce
v Borku a po naplnění potřebné transportní dávky je
odesíláno vagonem do sklárny Vetropack Moravia
Glass v Kyjově, kde jsou z něj převážně vyráběny
lahve na zavařování a nápojové lahve.
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Vavříny pro Kvítek

Talentové zkoušky na ZUŠ Dačice

Pěvecký sbor ZUŠ Dačice Kvítek opět potvrdil svou
kvalitu. Ve dnech 29. dubna až 1. května se zúčastnil,
společně s dalšími sbory z celé Evropy a z Číny, soutěže
pěveckých sborů v belgickém Neerpeltu. V sedmi kategoriích soutěžilo 99 sborů z 22 zemí.

Na Základní umělecké škole Dačice je přijímání nových žáků ke studiu upraveno zvlášť pro děti předškolní,
pro děti již zařazené do přípravného studia (tj. žáky prvních tříd) a pro děti starší.
Přijímání předškolních dětí
Rodiče, jejichž dítě po prázdninách nastoupí do základní
školy a kteří mají zájem o jeho zařazení do přípravných
ročníků hudebního a výtvarného oboru, mohou přijít na
informativní schůzky, kde se dozvědí podrobnosti o studiu. Schůzky rodičů předškoláků se konají v Základní
umělecké škole Dačice v těchto termínech:
pro obor výtvarný
pro obor hudební i výtvarný
(současné studium obou oborů)
pro obor hudební

Mladí zpěváčci, pod vedením pana učitele Vítězslava
Hergesela a s hudební a organizační pomocí učitelů
Blanky Henzlové a Jiřího Nováka, svým vynikajícím výkonem přesvědčili porotu o svém mistrovství a ta jim
udělila první místo s pochvalou. Po soutěžním vystoupení
předvedl Kvítek své umění na koncertě vítězů a vyzkoušel
si práci i s jinými sbormistry na pracovním semináři.
Velké uznání a poděkování patří panu sbormistrovi
Vítězslavu Hergeslovi, který se svou promyšlenou přípravou a detailní odbornou prací zasloužil o úspěch
pěveckého sboru Kvítek. Účast na této soutěži jim
rozšířila obzor a získali nové zkušenosti, kontakty a nabídky na další koncerty, soutěže a zájezdy, kde budou
reprezentovat Českou republiku, město Dačice a naší
Základní uměleckou školu.
Zvláštní poděkování patří při této příležitosti firmám
TRW-DAS, Frigomont, .A.S.A. a Městu Dačice, bez jejíchž významné finanční pomoci (175.000 Kč) by se Kvítek tohoto klání nemohl zúčastnit.
Evžen Mašát, ZUŠ Dačice

Finále soutěže dechových nástrojů
a zpěvu
Z krajského kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje postoupili z naší školy dva žáci do závěrečného ústředního kola, které se konalo ve Vysokém Mýtě
7. - 9. dubna. V oboru hra na pozoun soutěžil Ondřej Vaněk ze třídy p. uč. Stanislava Kamínka a v oboru hra na
tubu Jakub Zeman ze třídy p. řed. Milana Kubka. Ondřej
získal za svůj výkon 3. místo a Jakub převzal čestné uznání.
V ústředním kole soutěže v sólovém a komorním zpěvu, které proběhlo 28. - 30. dubna ve Šternberku, naší
školu reprezentovala Tereza Hergeselová ze třídy p. uč.
Věry Kümmelové. V oboru sólový zpěv si ve své kategorii v konkurenci 15 soutěžících vyzpívala 1. místo.
Všem finalistům blahopřejeme a za jejich výsledky
a úspěšně zúročenou práci jim patří veliké uznání a poděkování.
Evžen Mašát, ZUŠ Dačice

6. 6. 2006 v 18:00 h
6. 6. 2006 v 18:30 h
12. 6. 2006 v 18:00 h

Talentové zkoušky dětí zařazených do přípravných
oddělení
Žáci přípravných ročníků v talentové zkoušce prokáží své
schopnosti k dalšímu studiu na ZUŠ.
Pro hudební obor:
Talentovou zkoušku skládají žáci přípravné hudební výchovy formou přehrávky před komisí v sále školy v těchto
termínech:
klavír
housle
kytara
akordeon
zobcová flétna

5. 6. 2006 ve 13:00 h
5. 6. 2006 v 17:00 h
15. 6. 2006 ve 12:30 h
16. 6. 2006 ve 13:00 h
19. 6. 2006 ve 12:30 h

S výsledky talentových zkoušek budou rodiče seznámeni
na schůzce v koncertním sále školy dne 22. 6. 2006
v 16:00 h
Pro výtvarný obor:
O zařazení žáků 2. ročníku přípravné výtvarné výchovy
do základního studia rozhodne předmětová komise výtvarného oboru posouzením celoroční práce dítěte.
Talentové zkoušky starších dětí
Termíny talentových zkoušek starších dětí, které neabsolvovaly přípravné studium, se budou konat v těchto termínech:
pro obor výtvarný
pro obor hudební

19. 6. 2006 v 16:00 h
23. 6. 2006 15:00 - 16:00 h

Pěvecký sbor Pramínek
pro děti od pěti let - podmínkou je zazpívání alespoň jedné lidové písně
středa 21. 6. a 28. 6. 2006 od 16:00 do 18:00 h
•
na přezkoušení se mohou dostavit i budoucí prvňáčci
se zájmem o zařazení do přípravné hudební výchovy,
pokud se nezúčastnili testování organizovaného ve
spolupráci s mateřskými školami
Bližší informace:
E. Mašát, tel: 384 420 276, 606 630 384, 604 474 874
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druhém místě se umístilo trio z 6. ročníku – Nikol Procházková, Jitka Nováková a Nikola Horáková a ze třetího
místa se radovaly Veronika Marková a Sabina Hummelová ze 7. ročníku. Tato tři první místa získala sladkou
cenu, vítězky si na ní rozhodně pochutnaly.
Obecenstvu se velmi líbila choreografie z 8. třídy tvořena Bohumilou Jankůjovou, Renatou Kučerovou a Michaelou Čermákovou a z 9. ročníku nacvičená sestava
Šárky Švorcové, ale také nás zajímalo trio z 9. třídy –
Petra Nikrmajerová, Petra Heřmánková a Alžběta Hotařová. Účastnicím děkujeme za snahu, vítězkám gratulujeme,
porotě a divákům děkujeme za příjemnou atmosféru.
Monika Sobotková a Markéta Dvořáková,
žákyně VIII. A

Jiří Král
Rostislav Zábranský

Pavel Bartoň
Zuzana Kodadová

Den matek ve 3. A
Již od rána ve čtvrtek 11. května 2006 byla ve třídě
3. A ZŠ Komenského v Dačicích slavnostní nálada. Žáci
pozvali maminky i babičky do své třídy, kde jim
odpoledne zpestřili připraveným vystoupením. Děti
k svátku matek zazpívaly, zatancovaly a od srdíčka
přednesly básničky věnované maminkám. Žáci vyzdobili
třídu, připravili malé občerstvení, ale i maminky přinesly
upečené dobroty, které dětem po vystoupení nabídly. Děti
předaly maminkám dárečky, přání, které samostatně vyšily a květiny, které od jara ve třídě pěstovaly a staraly se
o ně, aby maminky dostaly ty nejkrásnější květy. Odměnou pro děti byl potlesk maminek a společně prožité
sváteční odpoledne.
Takové setkání je dobrým momentem, kdy rodiče
nemusí vždy přijít do školy pouze na rodičovskou
schůzku, aby se dozvěděli o prospěchu a chování svých
dětí. Ale právě takové setkání je dobrým přínosem
prohlubování spolupráce a komunikace mezi rodinou
a školou. A tak už se těšíme na další setkání.
Mgr. D. Vláčilová, ZŠ Komenského

Rytmické sestavy v ZŠ Komenského
Ve středu 5. dubna odpoledne proběhla soutěž v rytmických sestavách. Dívky z II. stupně vystupovaly ve
skupinkách nebo jednotlivě s nacvičenou choreografií
doprovázenou vhodnou hudbou a oblékly se do sladěných
kostýmů. Z každého ročníku postoupily 4 vítězné skupiny
a ve finále se snažilo 16 sestav o nejlepší výsledek.
Desetičlennou porotu tvořili vyučující z I. i II. stupně.
Vystoupení dívek se od sebe lišilo a každé bylo různě
zkombinované, např. diváci shlédli sestavy typu aerobiku,
hip hopu, roztleskávaček, mažoretky apod., avšak obecenstvo si vychutnávalo a pozorně sledovalo každičkou
choreografii.
Všechny dívky si odnesly diplom za účast v rytmických sestavách a drobnou cenu, kterou věnovalo Sdružení
rodičů. Přestože bylo pro porotu těžké rozhodnout vítěze,
nejvíce obodovali sestavu Anety Novotné z 6. třídy, na

Den otevřených dveří
ZŠ Dačice, Komenského 7
Ve středu 14. června od 14:30 do 17:00 h
Přijměte pozvání a přijďte se k nám podívat.
Otevřeny budou obě budovy v ulici Komenského
a v ulici Bratrská. Kromě prohlídky budov nabízíme
kulturní vystoupení žáků naší školy.
Srdečně zvou žáci a pedagogové ZŠ Komenského

Poděkování
Vedení mateřské školy Za Lávkami a občanské sdružení „Lávky“ děkuje všem, kteří nám svou pomocí přispěli ke zdárnému průběhu oslav Dne Země v naší mateřské škole konaných 23. 4. 2006 na zahradě MŠ Za Lávkami. Děkujeme Městu Dačice za finanční podporu, všem
sponzorům (pekárna p. Homolka, zelenina p. Lacina, potraviny Štěpán) za sponzorské dary, Waldviertler Sparkasse von 1842 - pobočka Dačice za bezplatné zapůjčení
skákacího hradu, rodičům, známým, pracovníkům DDM
i rodinným příslušníkům, bez jejichž pomoci by nebylo
možné tuto akci uskutečnit. Děkujeme a těšíme se na další
spolupráci!
J. Maršánová, MŠ Za Lávkami

Zájezd do Anglie
Ve dnech 5. až 12. dubna 2006 se naše škola, Gymnázium Dačice, společně se Střední odbornou školou Žďár
nad Sázavou, zúčastnila zájezdu do Anglie. Tento zájezd
byl organizován pardubickou cestovní kanceláří Kent.
Cesta nebyla zrovna nejpříjemnější, ale díky častým
přestávkám, které byly cca každé tři hodiny, a díky
prodeji jídel a nápojů v autobuse, to všichni přetrpěli ve
zdraví. Po nevalném spánku jsme v ranních hodinách
dorazili do Paříže, která nás uvítala příjemně slunečným
počasím a krásou svých historických památek. Cílem
první prohlídky byla známá Eiffelova věž. Uchváceni
Paříží z ptačí perspektivy jsme se vydali k řece Seině, kde
na nás čekala vyhlídková loď, abychom si mohli město
prohlédnout i z jiného úhlu. Při projížďce jsme míjeli
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slavné stavby: chrám Notterdam nebo komplexy staveb
známé univerzity Sorbony. Poté jsme se vydali do centra
francouzské metropole obdivovat egyptský obelisk,
Vítězný oblouk a nakonec Louvre, ve kterém jsme mohli
vidět mnoho významných děl od světoznámých tvůrců.
Louvre byl naší poslední zastávkou v Paříži. Před sebou
jsme ještě měli dvouhodinovou cestu k naší ubytovně typu
F1. Moc jsme toho ale nenaspali, protože se brzy ráno
zase pokračovalo, nyní už směr Anglie. Ráno jsme
dorazili k trajektu, který nás přepravil přes kanál La
Manche. Tato cesta trvala něco přes hodinu. Trajekt byl
velmi dobře vybaven, tudíž se na něm pasažéři nenudili hrací automaty, obchody, restaurace a bary…
Po dvoudenní cestě už jsme se konečně dočkali a ocitli se na půdě Velké Británie. Hned nás čekalo pár zásadních změn: čas se posunul o hodinu zpět a změny byly
patrné i na silnici - místo vpravo jsme jezdili vlevo. První
zastávkou v Anglii bylo malé, však významné univerzitní
město Cambridge. Po prohlídce města následovalo ještě
letecké a válečné muzeum v Duxfordu. Poté jsme už
vyrazili do předměstí Londýna, kde si nás vyzvedly
rodiny a odvezly nás do svých domovů. Po příjezdu do
rodin jsme dostali teplou večeři a po ní už byly v rodinách
různé programy. Budíček byl okolo sedmé, nasnídali jsme
se a obdrželi balíček s obědem, který se většinou skládal
z plněného toastového chleba, z pití, ovoce nebo sladkostí.

Vždy v osm hodin ráno jsme měli být všichni na parkovišti. Tam čekal náš dvoupatrový autobus, aby nás
odvezl na další místa.
Druhý den jsme se vydali do centra Londýna, nejprve
jsme se však jeli podívat na protipovodňové stavby na
Temži připomínající hlemýždí ulity. V centru byla první
zastávkou obdoba ruského kola zvaná London Eye
(Londýnské oko). Díky slunečnému počasí se nám
Londýn ukázal v celé své kráse. Poté jsme pokračovali
po známých částech - Houses of Parliament, Big Ben,
Buckinghamský palác, Downing Street 10 a rezidence
prince Williama. Chvíli byla i zastávka v Hyde Parku,
abychom si mohli odpočinout.
Další den bylo naším cílem přímořské středisko
Brighton, poblíž Brightonu jsme navštívili malou vesničku, abychom si udělali představu o venkovském životě.
Dále jsme viděli pískovcové útesy a nakonec podmořské
akvárium v Brightonu. Následující den nás čekaly prohlídky londýnských muzeí - muzeum voskových figurín
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Madamme Tussaud, přírodovědné muzeum a technické
muzeum.
A už nastal poslední den zájezdu. Ráno jsme si ještě
byli prohlédnout Tower of London, projeli se londýnským
metrem, podívali se k nultému poledníku k observatoři na
Greenwich a naposledy se procházeli londýnskými uličkami. Poté už následovala únavná několikahodinová cesta
směr ČR, kterou jsme stejně jako celý zájezd přečkali ve
zdraví a v pohodě. Tentokrát jsme nejeli trajektem, ale
přes kanál La Manche jsme se přepravili Eurotunelem.
Počasí nám celou dobu přálo, až na poslední den.
Vzpomínky a příhody nám připomínají fotografie, které
jsme si během pobytu pořídili. A už se těšíme, až budeme
mít možnost znovu se školou takhle někam vyrazit!
Eva Bártů, kvinta, Gymnázium Dačice

Studenti dačického gymnázia v Berlíně
Ve dnech 20. – 23. dubna letošního roku jsme se jako
studenti vyšších ročníků Gymnázia Dačice zúčastnili
zajímavého zájezdu do Německa. Odjížděli jsme ve
čtvrtek v ranních hodinách směrem na hraniční přechod
Cínovec. Místem naší první zastávky se stalo město
Drážďany. Zde jsme navštívili překrásný a rozlehlý zámek
Zwinger, známý svou galerií, a prohlédli si historické
jádro města. Za hranicemi města nás zaujal zámek
Moritzburg, na jehož schodišti ztratila střevíček Popelka
Libuše Šafránková. Po cestě do Berlína jsme se ještě
zastavili v Míšni, kde se před našima očima odehrávala
výroba a zdobení světově proslulého porcelánu.
Po přespání v hotelu Formule 1 jsme se vydali do
Postupimi s rokokovým zámkem Sanssouci. Neméně
zajímavým byl i zámek Cecilienhof, kde byla na konci
2. světové války podepsána Postupimská dohoda o poválečném uspořádání Německa. Při prohlídce jsme si procvičili němčinu.
Dalším cílem naší cesty byla západní
„kapitalistická“ část Berlína se zámkem
Charlottenburg a Olympijským stadionem, na
jehož trávníku se bude v letošním roce konat
MS ve fotbale. Ve východní „socialistické“
části Berlína jsme se nechali výtahem vyvézt
na známou Televizní věž (viz foto). Prošli
jsme se ulicí Unter den Linden k Braniborské
bráně a ke zbytkům zdi ještě v nedávné době
dělící Berlín na dvě „antagonistické“ části.
Zážitkem byla návštěva skleněné kopule rekonstruované budovy německého parlamentu
– bývalého Reichstagu. Silný dojem ve mně
zanechal nedávno vybudovaný památník
holokaustu – průchod soutěskami mezi betonovými kvádry působil velice tísnivě.
Plni dojmů jsme v sobotu večer nasedli do našeho
autobusu, který nás bezpečně dovezl zpět do Dačic.
Na závěr děkuji za všechny účastníky zájezdu vedení
naší školy a pedagogickému dozoru za zorganizování tohoto zajímavého výletu.
Eva Dvořáková, studentka septimy
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Minikopaná
Ve čtvrtek 4. 5. proběhlo na hřišti SŠTO okrskové
kolo v mninikopané. Tohoto turnaje se zúčastnilo i družstvo gymnázia ve složení Novák, Pecha, Hes a Lojka
z tercie, Anděl, Hanzal, Kovář a Čech z kvarty. Turnaje
se zúčastnilo celkem pět škol, přičemž naše družstvo
obsadilo vynikající druhé místo za ZŠ Boženy Němcové
a před ZŠ Český Rudolec, Slavonice a Staré Hobzí.
Poděkování patří všem hráčům za vzornou reprezentaci školy a panu učiteli Chalupovi za přípravu a koučování.

Žáci dačického gymnázia opět ve Vídni
Ve středu 10. 5. 2006 zavítali do Vídně žáci primy
a sekundy víceletého gymnázia. Kromě prohlídky známých památek – Hundertwasserhausu, chrámu svatého
Štěpána či Klenotnice v Hofburgu – se vydali také na okružní jízdu vídeňským Ringem a
navštívili zahrady patřící k zámku Schönbrunn. Při prolézání
tamních bludišť čas velice
rychle ubíhal, a když jsme se
konečně dostali do zábavního
parku Prátr, bylo již dosti
pokročilé odpoledne. Všichni
však byli opět velice čilí a
nic neuniklo jejich pozornosti.
Když jsme se večer vraceli domů, mnozí litovali, že den
má tak málo hodin. Zdá se, že tato akce opět patřila k těm
vydařeným – a určitě nebyla poslední.
Alena Pízová, Gymnázium Dačice

GLOBE: Jaký duben, takový říjen
Ten letošní jakžtakž dohnal ztrátu zaviněnou nebývale
dlouhou zimou. Duben je měsíc změny. O teplotách se dá
skoro říci: od desátého přes deset, od dvacátého přes
dvacet. Srovnáme-li výchozí stav – ještě téměř vegetační
klid – s konečným, kdy se slovy středověkého básníka
„dřevo listem odívá“, je to mohutný pokrok, i když třešně
obvykle rozkvétají dříve než tentokrát, tzn. na samém
konci dubna, a to byly spíš ty v závětří.
Posledního byly na kaštanech - jírovcích patrné lístky,
i když sotva pěticentimetrové. Ve stejném stadiu byly
v Praze kolem dvacátého. Příroda ožila i živočichy.
Po březnových deštích vylétly včely, asi pátého jsem si
u Horní Slatiny všimnul čápa, o kterém se praví, že
„na svatého Řehoře letí od moře“ (12. března zřejmě
opravdu teprve vyráží) a na svatého Jiří, kdy „vylézají hadi a štíři“ - a taky žáby - jsme se synem obdivovali živou
rosničku (bylo to sice pár desítek kilometrů od Dačic, ale
také na Vysočině, možná i trošku drsnější).
„Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen
se zasněžívá.“ V úterý 11. 4. nám počasí vyvedlo snad
jediný aprílový žertík, kdy kraj po půldenním sněžení
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naposledy krátce zbělel. Řada pranostik se vztahuje
k Velikonocům. Meteorologové je neberou moc vážně,
neboť jsou to svátky pohyblivé. Ale když Velký pátek
proprší a ze čtyř pranostik k tomuto dni mluví tři o dešti
a jedna o bouřce…? Čelakovským zachycená prognóza
„Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý“ by naplňovala
předpoklad, že srážek bude po zbytek roku výrazně méně
než v první čtvrtině. Ostatně „Prší-li o velikonočním
Hodu, bude v létě nouze o vodu.“ Pár deštíků se na Boží
hod skutečně přehnalo. Kromě velikonočního týdne byl
u nás také poslední dubnový docela mokrý. Vytrvalejší
deště přinesl však až poslední víkend. Ve čtvrtek 27. 4.
letos poprvé zahřmělo.
Co k tomu praví lidová zkušenost? „V dubnu
hrom – nebojí se mrazu strom.“ Že by tedy byly noční
mrazíky zaznamenané 19. - 21. 4. na delší dobu poslední?
Uvidíme.
Marek Čermák

Kentauři v Karpatech
Ve dnech 5. - 7. května se pět studentek gymnázia
zúčastnilo již 9. českých GLOBE Games. Ty se konaly
v podhůří Bílých Karpat v obci Bánov. Setkali se tam
soutěžící ze 43 českých a čtyř zahraničních škol.
V pátek se všichni čeští účastníci ubytovali v ZŠ Josefa Bublíka, založené r. 1951 a pojmenované podle
bánovského rodáka, člena skupiny, která provedla r. 1942
atentát na říšského protektora Heydricha. Večer proběhlo
v aule školy slavnostní zahájení, jehož vrcholem bylo
vystoupení školního folklorního souboru Kuřátka. Představila se tu jednotlivá družstva, rozdělená podle věku do
tří kategorií, a skupiny zahraničních účastníků, které
se později rozdělily do osmi týmů, jejichž členy se stali
i předem vybraní čeští studenti. Další den, v sobotu,
všechna družstva vyrazila do terénu. Soutěžící měli na deseti stanovištích ukázat své znalosti z oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie i jiné dovednosti, jako smysl
pro týmovou spolupráci. Počasí hrám tentokrát až na dvě
prudké přeháňky přálo. Na sobotní večer byl připraven
pestrý program, který umožňoval zúčastněným studentům
i učitelům vzájemné poznání. Všichni nedočkavě očekávali nedělní vyhlášení výsledků.
Pro naše gymnázium je velkým úspěchem 6. místo
v kategorii 16 – 19 let (celkově 12. ze 44), které vybojovaly Eva Bártů, Stanislava Gregorová, Veronika
Jánská a Eliška Leitgebová. Milým překvapením bylo
i krásné 1. místo pro mezinárodní tým, ve kterém hájila
české barvy Barbora Kučerová. Radost z úspěchu
a výborná chuť „vlčnovských koláčků“ (obdrželi je vítězové a všichni pedagogové) nám vylepšila dojem z komplikovaného a zdlouhavého návratu. Už se těšíme na příští, jubilejní 10. GLOBE Games, které se budou konat
za rok ve Šluknově.
Závěrem chceme poděkovat učitelům, kteří nás doprovázeli, ředitelství gymnázia, že nám umožnilo účast
na této akci, a také všem, kdo naši činnost v programu
Globe jakýmkoli způsobem podpořili.
Studentky kvinty Gymnázia Dačice
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Vítětzství v minifotbale
4. května proběhlo na hřišti SŠTO Dačice okrskové
kolo soutěže starších žáků (8. - 9. tříd) v minikopané.
Turnaje se zúčastnilo celkem pět
družstev. Hrálo se
systémem každý
s každým. Naší
školu reprezentovali O. Beníček,
M. Březina, T.
Galuška, V. Hledík, J. Chvojsík,
V. Kněžínek, J.
Pecha, M. Točík
a Z. Vican, kteří
zde obsadili první místo před Gymnáziem Dačice a ZŠ
Český Rudolec. Vyzdvihujeme zejména výkony našeho
brankáře Zdeňka Vicana a útočníků Martina Březiny
a Vojtěcha Kněžínka. Poděkování však patří i zbývajícím
hráčům, protože i oni se výrazně podíleli na dosažení
tohoto skvělého výsledku. Potěšilo nás rovněž, že nám
naši reprezentanti neudělali ostudu ani v okresním kole
turnaje, kde se 11. května umístili na třetím místě.
Mgr. Karel Chalupa

Úspěšný projekt
V letošním roce využila naše škola nabídku firmy
TRW - DAS a. s. a zaslala za podpory Rady města Dačice
do jejího grantového programu TRW – váš soused v regionu celkem tři projekty. Mezi nimi byl i projekt nazvaný Pomoc handicapovaným dětem. Jeho cílem je pomoci dítěti, které je integrováno do klasické třídy naší
školy a které potřebuje při výuce velkou názornost učiva.
K tomu bude do budoucna napomáhat nový počítač a výukové programy. Tato metoda, usnadňující pochopení učiva a vedoucí i k větší samostatnosti, byla doporučena
i Speciálním pedagogickým centrem v Českých Budějovicích.
Škola v tomto grantu žádala o příspěvek na realizaci
ve výši 32 000 Kč z celkových nákladů 40 000 Kč. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat TRW – DAS za příslib
pomoci při realizaci tohoto potřebného záměru.
Mgr. Bohumil Havlík

Zelený koutek
Dalším
projektem, který ovšem
neměl tolik štěstí
a nezískal finanční podporu, bylo
vybudování odpočinkového místa a
učebny v přírodě
ve školní zahradě.
Zahrada je rozsáhlá a nabízí příjemné prostředí, které se
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přímo nabízí k využití pro relaxaci, odpočinek, hry dětí
ze školní družiny nebo i výuku přírodopisu a dalších předmětů. Počítalo se zde s vybudováním zpevněné plochy,
instalací stolků, laviček a altánu. I když nebyl škole
přislíben příspěvek ve výši 80 000 Kč, našla se možnost,
jak alespoň v omezené míře koutek a učebnu realizovat.
Náš velký dík patří pracovníkům Městských lesů, kteří zhotovili pro venkovní učebnu z kmenů lavičky a k tomu přidali ještě jedno roztomilé zvířátko – asi dva metry
dlouhého dřevěného krokodýla, vyřezaného motorovou
pilou.
Na vybudování učebny mají podíl i žáci 9. ročníku,
kteří pomáhali s konečnou povrchovou úpravou laviček
a sami jako první zelený koutek při výuce vyzkoušeli.
Mgr. Bohumil Havlík

Poděkování
Integrace dětí se speciálními potřebami do základních
škol je v současné době stále mimořádně náročná a vyžaduje značnou dávku kreativity. Za ní patří dík paní
učitelce 4. B, paní asistentce, třídnímu kolektivu dětí,
jejich rodičům a celému pedagogickému sboru. Iniciativní
přístup paní ředitelky byl podpořen grantem TRW-DAS,
a. s. za spoluúčasti MÚ Dačice. ZŠ B. Němcové tak
získala materiální podporu zejména pro rozvoj kognitivní
oblasti osobnosti žáků.
Jejich jménem děkuji a přeji hodně víry a hodnotu
tvůrčí práce.
M. Sprinzlová

Noční čtení v letní čítárně s Ivonou
Březinovou
v pátek 23. 6. ve 21:00 h,
nejen pro teenagery, ale i jejich rodiče – s překvapením.
Ivona Březinová je současná
česká spisovatelka, která píše
jak pro menší, tak pro starší
děti. Narodila se v Ústí nad
Labem, kde vystudovala gymnázium a Pedagogickou fakultu. Poté pracovala několik
let na vysoké škole a publikovala ve sbornících a časopisech odborné články. Pak
se ale provdala do Prahy, kde se jí narodily dvě dcery,
Tereza a Veronika, a po skončení mateřské dovolené
se začala věnovat psaní knížek pro děti a mládež.
Její knihy vydává řada nakladatelství, její povídky
jsou uváděny v rádiích, jako porotkyně se také účastní
dětských literárních soutěží.
Získala řadu literárních cen, např. za trilogii o závislostech (drogy, gamblerství, touha po postavě modelky
vedoucí až k anorexii a bulimii) pro dospívající Jmenuji se
Ester, Jmenuji se Alice a Jmenuji se Martina.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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I v červnu sobotní provoz v knihovně
Knihovna bude do 30. června otevřena i v sobotu
dopoledne a to od 8:00 – 11:00 h, tzn. stejné hodiny, jak
je dopoledne otevřena v dny všední. Bude otevřeno pouze
oddělení pro dospělé se studovničkou a čítárnou a poskytovány všechny běžné služby vč. veřejného internetu.
O prázdninách bude knihovna pro dospělé otevřena bez omezení, v čerpání dovolené se budeme střídat.
Upravený provoz bude ale na dětském oddělení. Přesné
informace přineseme v příštím čísle bulletinu. Také upozorňujeme, že termíny na kurzy základů informačních
a komunikačních technologií jsou již do prázdnin
obsazené a další zájemci se mohou hlásit po prázdninách.

Barmanský kurz v Dačicích

Ve dnech 24. - 28. dubna 2006 proběhl na Středním
odborném učilišti zemědělském a služeb v Dačicích již
třetí ročník Barmanského kurzu.
Tento kurz zajišťuje 1. Česká barmanská akademie
pod vedením pana Miloše Trettera. Jedná se o dva na sebe
navazující kurzy, a to Barman Asistent a Barman. Školení
trvá osm hodin každý den – ráno teorie, odpoledne praxe.
Studenti zvládnou během týdne několik desítek receptů,
naučí se míchat přímo do skla, do šejkru i do barmanské
sklenice. Na konci týdne je pak čeká celkový test
a praktická část. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát
v anglickém jazyce s mezinárodní platností.
Jsme rádi, že i my se můžeme pochlubit s již bezmála
osmdesáti úspěšnými absolventy tohoto kurzu.
Ing. Veronika Ošmerová

Střední odborné učiliště
zemědělské a služeb Dačice
Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná
dne 16. června 2006 od 8:00 do17:00 h v budově
školy (Jemnická ulice).
Součástí dne je tradiční výstava závěrečných prací
žáků učebních oborů: Kuchař – číšník, Kuchař,
Pečivářské a cukrovinkářské práce
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Pozvání na slavnostní podepsání
MEMORANDA REGIONU RENESANCE
Přijďte se podívat na náměstí Zachariáše z Hradce
v Telči v předvečer letního slunovratu a v magickou chvíli
20. 6. 2006 ve 20:06 h na první renesanční setkání čtyř
mikroregionů – Jemnicka, Dačicka, Třešťska a Telčska.
Od 18:00 h bude na náměstí probíhat kulturní program mikroregionů, jejich prezentace a nabídka místních
výrobků pro radost, užitek i ochutnání. Ve 20:06 h podepíší starostové měst uvedených mikroregionů – Mgr.
Milan Havlíček, Rudolf Hájek, Ing. Vladislav Nechvátal
a Mgr. Roman Fabeš – Memorandum Regionu Renesance.
Z textu memoranda vyjímáme: „Hlásíme se k dědictví
doby renesance, jež podporovala svobodu, krásu a harmonii a deklarujeme tímto svou vůli rozvíjet území našich
regionů citlivě, šetrně a v souladu s principy udržitelného
rozvoje. Uznáváme, že naplnění této vůle není možné bez
porozumění vlastním kořenům a bez odpovědného přístupu k rozvoji všech oborů a činností. Připojujeme se
k myšlence, že renesance tohoto regionu, to jest zachování, obnova, probuzení a oživení dědictví našich předků
i vytváření nových trvalých hodnot je naší společnou odpovědností a společným zájmem.“
Cílem veřejného podepsání memoranda je zviditelnění
společného zájmu na vytvoření Regionu Renesance – neformálního sdružení mikroregionů, které chtějí koordinovat své rozvojové aktivity a to zejména v cestovním ruchu, který je pro celý uvedený region velmi perspektivním
oborem.
Kulturní program bude upřesněn na www.telcsko.cz,
v denním tisku a na plakátech. Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA - Dispoziční fondy a Mikroregionem Telčsko.

Letní jazyková škola v Telči
Nabízíme příležitost začít studovat cizí jazyk či se
v něm zdokonalit, a to v kulisách renesanční Telče.
V dnech 12. – 20. srpna 2006 pořádá Česko - francouzská
akademie Telč, o. p. s. ve spolupráci s Francouzským
institutem v Praze již třetí
ročník Letních intenzivních
kurzů francouzštiny v Telči.
Lektory jsou kvalifikovaní
rodilí mluvčí, lektoři Francouzského institutu. Otevíráme třídy pro začátečníky,
mírně pokročilé a pokročilé.
Letos poprvé otevíráme Letní intenzivní kurzy angličtiny v Telči. Kurzy angličtiny zajišťuje Jazyková škola
při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Kurzy se budou konat také v termínu od 12. – 20. srpna
2006. Lektory jsou rodilí mluvčí, lektoři jazykové školy.
Kurzy se budou konat v budově Masarykovy univerzity –
Univerzitního centra Telč. Více informací naleznete na
www.academie-telc.cz či obdržíte na tel. 602 203 518.
Anna Jeníčková
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Let do země vycházejícího slunce – VIII. díl
31. srpna nastartoval pilot Skála letoun k poslednímu
úseku cesty do Tokia. A co se dělo dál? Vypráví Matěj
Taufer.
„Ani tento let nebyl vykonán podle programu. Už
jsme byli nad mořem, když začal chladič zase téct. Museli
jsme se vrátit zpět do
Koreje. Další den jsem
spravoval a potom nebylo zase možné letět kvůli dešti a vichřici. Teprve 3. září se Skála
znovu pokusil dostat
přes moře do Japonska.
Sotva jsme přiletěli nad
ostrov, připojil se k nám
japonský letec na francouzském „Potezu“ a
dával znamení, že nesmíme dál. Navedl nás
na přistání. Přistáli jsme
v Osace, na jakémsi
hřišti. Hned nás obklopili japonští důstojníci a honorace města.
Dozvěděli jsme se, že v Tokiu nejsou na naše přivítání
připraveni a musíme tedy vzít prozatím za vděk Osakou.
Tady mě čekalo ohromné překvapení. Byli jsme s náležitými poctami uvedeni do hotelu, kde na tabuli před
mým místem byla velká kytice a sám starosta města mi
jako první připil na – narozeniny! Bylo mi ten den právě
34 let. Vysvětlení toho, jak se to dozvěděli až v Japonsku,
bylo prosté. Pilot, který nás dovedl dolů se se mnou dlouho bavil před letounem. Uměl několik německých slov
a tak jsme se dohodli, že jsme téměř stejně staří. Nakreslil
jsem mu na zem datum a vedle číslici 34. Další už byla
součást neobyčejné japonské zdvořilosti.
A ještě jedno mě tenkrát překvapilo: při přistání nás
fotografovali a filmovali. To, že už jsem za dvě hodiny
dostal do ruky list Ashi – šinbun se snímky přistání
nebylo ničím proti tomu, když nás uvedli téhož dne
do kina. Celé přistání a dokonce i hostina skončená sotva
před hodinou byla předváděna v kině v reportáži trvající
téměř dvacet minut – a to bylo v roce 1927!
4. září 1927 jsme konečně startovali do Tokia. Letiště
nebylo tentokrát přímo u Tokia, ale asi 70 km od hlavního
japonského města u Takozorávy, což byla vesnice blízko
letiště. Zde bylo oficiální vládní uvítání včetně přípitků
a potom jsme odjeli auty do Tokia. Před hlavním městem
Země vycházejícího slunce jsme potkali karavanu, kolem
které se valil takový zápach, až mě z toho rozbolela hlava.
Z města byly vyváženy fekálie, neboť tenkrát ještě celé
čtvrti neměly kanalizaci.
Dál nás čekala samá překvapení. Například pozvání
k ministrovi války. Seděli jsme v přijímacím pokoji, když
se mi najednou zdálo, že se popelník začíná na stole nějak
pohybovat. Podíval jsem se ven - komíny se nakláněly,
podlaha mi ujížděla pod nohama. Recepce – nerecepce –
vyskočil jsem a hnal se ke dveřím. Důstojníci běželi
za mnou. Vzali mě s úsměvem pod paží a vedli zpět.
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Tlumočník mi s úsměvem německy vysvětlil, že tohle
není žádné katastrofální zemětřesení, ale jen malý otřes
a že za minutu bude po všem.
Dalším zážitkem byla návštěva u Napoleona Východu. Bylo to zvláštní vyznamenání a žádný jiný Čech
a velmi málo bílých lidí se může pochlubit tím, že byli
přijati v domě vítěze u Čušimy, osmdesátiletého admirála
Togo, který byl pro Japonce téměř tak posvátný jako císař.
A když jsme byli přijati samým Togo, nebylo překážek,
abychom viděli i další pamětihodnost Japonska, která není
každému Evropanu ukazována. Byl to vnitřek kaple, v níž
je pochován generál Nogy, dobyvatel Port Arturu, který
spáchal jako jeden z mála dvojité harakiri v roce 1912
při císařově smrti. Dvojité harakiri, jak mi vysvětlil
se zbožnou úctou můj průvodce, znamená řez nejen napříč
celým břichem, ale i zdola nahoru až po srdce.
Nebo ta „tatřička“. Jednoho dne stála před hotelem
malá kopřivnická Tatra a šofér mi s nesmírnou radostí
vysvětloval, že to je nejlepší auto v celém Tokiu.
Návštěva Tokia ale končila. Letoun byl japonskými
mechaniky odborně prohlédnut, motor do detailu rozebrán
a zase složen, chladič opraven. Dne 12. září jsme nastoupili s československým letounem Š 16 zpáteční cestu.
V 8:57 h jsme se zvedli z letiště Takozorávy, oblétli
Tokio, zamířili k posvátné hoře Fudžijamě vysoké
3 770 m, vystoupli nad její kráter, klesli dolů, prolétli jej
a zamířili k Jokohamě, kde jsme ve 12:45 h přistáli. Kvůli
bouři jsme tu zůstali přes noc a 14. září odstartovali
nad moře. Další místo přistání byla Hirošima.“
Jak pokračovala zpáteční cesta a jaké pocity si z Hirošimy Matěj Taufer odnesl se mohou čtenáři tohoto
seriálu dozvědět opět za měsíc, v dalším čísle městského
zpravodaje.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum

K 10. výročí založení Terapeutické komunity
Podcestný Mlýn vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 19. 6. 2006 ve 14:00 h
doprovodný program a občerstvení zajištěno
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn je resocializačním zařízením pro drogově závislé, jedním
ze specializovaných zařízení Sdružení Podané ruce
Brno.
Najdete ji na břehu řeky Dyje, když odbočíte
ze silnice z Telče do Dačic po 15 km vlevo u žlutého
poutače – mlátičky – v podobě koně. Při cestě
opačným směrem, tj. z Dačic, odbočíte vpravo po
3 km.
Pokud Vás zajímá tato problematika nebo pokud
se chcete blíže seznámit s prostředím, kde se léčí
mladí lidé odhodlaní vymanit se z drogové závislosti,
jste srdečně zváni.
Účast přislíbila skupina šermířů a kapela.
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Havlíčkovo nám. 102/I
380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/fax: 384 420 292
www.stefl-tour.cz,
cestovka@stefl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696

Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku: lázně Dudince - hotel Hviezda***, Hokovce - hotel Park***,
týdenní pobyt s plnou penzí včetně léčebných procedur –
4 990 Kč. Autobusové termíny: 2. 7. - 8. 7. 2006,
22. 10. - 28. 10. 2006 - příplatek za dopravu – 950 Kč.
Při vlastní dopravě zajistíme jakýkoliv termín dle požadavků klienta.
Jednodenní zájezdy (vstup + doprava)
24. 6.
24. 6.
15. 7.
6. 7.
5. 7.
22. 7.
17. 6.
8. 7.
27. 8.
28. 8.

ZOO Dvůr Králové n. L. - safari
Dolnorakouské kláštery
Vídeň – prohlídka města a památek
Salzburg okolí – prohlídka města
Údolím řeky Dyje v Rakousku
Jezera Solné komory a Dachstein
Grossglockner
Mariazell

350 Kč
590 Kč
430 Kč
720 Kč
460 Kč
720 Kč
1120 Kč
560 Kč
150 Kč

Země Živitelka

Kultura (vstupenka + doprava):
18. 6. Tři mušketýři – muzikál, dendriera
20. 6. Kráska a zvíře – činohra – otáčivé
hlediště Český Krumlov
28. 7. Rusalka – opera – otáčivé hlediště
Český Krumlov
18. 8. Ženy Jindřicha VIII – komedie – otáčivé
hlediště Český Krumlov
21. 6. Kocour v botách – pohádka – otáčivé
hlediště Český Krumlov (začátek 10:00 h)

800 Kč
460 Kč
910 Kč
820 Kč
300 Kč

Poznávací zájezdy: (doprava, poj., průvodce)
5. 7. – 9. 7.
25. 5. – 28. 5.
4. 7. – 9. 7.
31. 5. – 4. 6.
31. 5. – 4. 6.

Paříž klasická a královská sídla
Na skok do Paříže
Paříž speciál
Florencie a Řím s Vatikánem
Řím, Vatikán, Neapol, Vesuv,
ostrov Capri
1. 6. – 4. 6. Na skok do Říma a Vatikánu

3 990 Kč
2 990 Kč
4 990 Kč
4 990 Kč
5 790 Kč
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Osobnost regionu
Letošního 8. června se dožívá sedmdesáti pěti let
Mgr. Jaromír Švarc z Třeště. Možná si mnozí řeknou
kdo to vlastně je? Někteří si určitě vzpomenou. Je to
skromný nenáročný člověk, náročný ovšem je na sebe,
na své vědomosti, na své postoje k veřejnému dění.
O přírodu a její ochranu se začal zajímat už ve čtyřicátých letech. Kromě snad vrozené lásky k přírodě ho
k tomu vedly učebnice botaniky o pět
let staršího bratra
a později ho zaujal
„Klíč k určování
rostlin“
Františka
Polívky. Byl také
členem ochranářské
organizace TIS, která v roce 1980 byla
převedena do nově
vzniklého Českého
svazu ochránců přírody. V pozdějších
letech se stal členem
komise životního prostředí města Třešť a okresním konzervátorem ochrany přírody.
Od roku 1992 je strážcem přírody. Pracuje v redakční
radě třešťského zpravodaje „Naše město“. Dále je členem
České botanické společnosti, pobočka České Budějovice;
od počátku sedmdesátých let se účastní floristických
kurzů a sám také předává své vědomosti a zkušenosti
začínajícím i pokročilým botanikům.
Celý život učil na základní škole v Třešti. Ze všeho
nejvíce vyučoval biologii, fyziku, chemii, matematiku
a hudební výchovu. Učil také předmět „pozemky“, v rámci něhož sázel s dětmi stromy, obhospodařoval okrasnou
i užitkovou školní zahradu.
Ač v dnešních dnech už stár skoro sedmdesátpět let,
stále aktivní a nepřejte si jít s ním v horách na túru!
Mirku, děkujeme Ti za to, že jsi!
Mirek na výpravě za orchidejemi v Bílých
Karpatech v roce 2005. Foto M. Kraľová
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Milena Kráľová
a všichni členové ČSOP „Vysočina“

3 690 Kč

Připravujeme: (vstupenka + doprava):
Nabízím originální

Kleopatra – muzikál – divadlo Brodway – říjen
Producenti – muzikál – divadlo Karlín – listopad
LAST MINUTE (ubytování + doprava)
9. 6. – 18. 6. Chorvatsko – Krk, Vodice,
Primošten, Čiovo, Podpora
9. 6. – 18. 6. Itálie – MARCELLI DI NUMANA

UMĚLECKÉ ZTVÁRNĚNÍ MALEB
4 500 Kč
4 500 Kč

Školní výlety:
nabízíme zajištění výletů dle požadavků škol.
Zajišťujeme pro Vás i zájezdy našich partnerských CK
za stejných popř. i jinak zvýhodněných podmínek
jednotlivých cestovních kanceláří.
Těšíme se na Vaší návštěvu v CK při výběru dovolené.

na zdi Vašeho obchůdku, kanceláře,
čajovny, klubu, kadeřnického salonu,
domácích interiérů aj.
V barvách, které máte rádi
a které Vás budou nabíjet dobrou energií
Zavolejte mi na tel.:
723 128 902, 384 423 076
Ráda Vás navštívím

Kateřina Zedínková, výtvarnice
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Jak jsme v muzeu přivítali jaro

Od kolébky do školních let

Od 1. dubna do 8. května jsme lákali jaro, aby k nám
konečně po dlouhé letošní zimě zavítalo. Proto i název
výstavy „Vítej, jaro, vítej“. Celkem 1 412 návštěvníků
si prohlédlo rozmanité exponáty od dospělých i dětí.
Zároveň se stali návštěvníci i odbornou porotou, která
vyhodnotila nejhezčí perníčky a nejpovedenější kraslice
na výstavě.
Ve zdobení perníčků tentokrát u návštěvníků vyhrála
Dagmar Distlová z Hostkovic, na druhé místo určili porotci Ivu Dědkovou z Budče, na třetím místě skončila Milada Straková z Dačic.
V soutěži „O nejhezčí kraslici“ se na prvním místě
umístila Jitka Vavrušková z Dačic, na druhém Hana
Kulíková také z Dačic a na třetím Marie Stehlíková
z Ostojkovic.
Mgr. Marie Kučerová

Chcete se vrátit do dětských let? Tak přijďte k nám
do dačického muzea. Na letošní hlavní turistickou sezónu
jsme pro Vás připravili pěknou výstavu. Nebyli jsme ale
sami. Přispěla k tomu ze svých sbírek řada jihočeských
muzeí, pobočka Muzea Vysočiny v Telči i mnoho soukromých sběratelů. Výstava s názvem „Svět dítěte“ byla
poprvé připravena v Prácheňském muzeu v Písku o Vánocích loňského roku, poté se přestěhovala do Českého
Krumlova a nyní bude „bydlet“ tři měsíce v Dačicích na
zámku ve výstavních prostorách muzea.
Výstava přiblíží dětský svět od miminkovského věku,
přes první krůčky a hry až do prvního velkého zaměstnání
dětí – školy. Zachytí první výbavičky miminek, oblečení,
chodítka, kočárky, rozmanité hračky pro malé i větší děti
a chybět nebude ani školní koutek, kde si děti budou moci
hrát na školu, zkoušet psát či počítat.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu
10. června 2006 v 17:00 h a bude otevřena denně kromě
pondělí od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 17:00 h až
do 17. září.
Mgr. Marie Kučerová

Pomníček u silnice
Zasvěcení to jistě vědí. Ale přesto. Znáte všichni, proč
stojí u silnice z Dačic na Jemnici, při odbočce na Chlumec, malý kamenný pomník?
V Den vítězství 8. května k němu i letos položili
zástupci města kytici květů. Uctili tím památku šesti obětí
druhé světové války. Válka si zde totiž vyžádala oběti i po
svém oficiálním skončení. O jejich osudu se můžeme
dočíst i v kronice města Dačic:
„Němci při svém panickém útěku zanechali kolem
silnic a cest množství nevybuchlých nábojů a třaskavin,
které byly příčinou, že práce na polích byly nemožné nebo
životu nebezpečné. Občané z města se proto dobrovolně
ujali tohoto nebezpečného úkolu - odstraňování výbušnin.
Při těchto pracích však došlo ve středu dne 23. května
1945 k tragickému neštěstí v místech u silnice k Vlažínce,
kdy při nakládání třaskavin došlo k výbuchu, při němž
zahynulo 6 občanů z Dačic a sice: Antonín Bohuslav,
nar. 1906, Rudolf Sobotka, nar. 1910, Ladislav Sedlák,
nar. 1911, Jan Křížek, nar. 1921, Ludvík Linhart, nar.
1924, František Doskočil, nar. 1925, kteří obětovali své
životy při znovuzrození svobody vlasti a národa. Společný
pohřeb všech obětí se konal
v neděli dne 27. května 1945
o 15. hodině na místním
hřbitově, kdy byli všichni
pohřbeni do jednoho společného hrobu. Čest jejich
památce!“
Tento pomníček u silnice nám tedy připomíná předčasně ukončené životy šesti
mladých dačických občanů,
kteří se podíleli na obnově
běžného života ve městě
a okolí po skončení války. Také oni zasluhují naši vzpomínku.
Mgr. Marie Kučerová

Patřil k nejlepším pilotům
Generál Karel Alexandr
Pospíchal se narodil 23. 3.
1913 v Dačicích. Mládí prožil ve Znojmě. Pracovat
začal ve firmě Baťa. V roce
1940 připlul do Francie, kde
se podílel na výrobě plynových masek. Časem se
přihlásil do čs. vojska
v Agde. Po kapitulaci Francie odplul do Anglie. Zde
stál u zrodu 311. čs. bombardovací perutě. V ní se
vypracoval na jednoho z
nejlepších pilotů. Svědčí
o tom jeho četná vyznamenání. Když po těžkých
ztrátách peruť přeřadili
k pobřežnímu letectvu, byla
Pospíchalova posádka 29. října 1944 vybrána, aby potopila ponorku, jež uvízla v norských fjordech. Letadlo však
havarovalo a Karel Pospíchal si v nemocnici několik
měsíců léčil zranění.
V roce 1945 se vrátil do Československa, nicméně
zanedlouho odjel zpět do Anglie a pustil se do podnikání.
Patřil k zakladatelům Svazu letců svobodného Československa v Londýně. Zasazoval se, aby se letci od své vlasti
dočkali vděku a ocenění.
Generál K. A. Pospíchal je mimo jiné čtyřnásobným
nositelem Československého válečného kříže 1939 a trojnásobným nositelem medaile Za chrabrost.
Václav Alexa, Národní Osvobození
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II. ročník střelecké soutěže družstev
v brokovém víceboji
Dne 6. května 2006 byla střelnice „Zahrádecký les“
Dačice znovu svědkem zápolení v brokové střelbě na
disciplinách trap + double Dačice a zajíc na průseku s terči tříčlenných družstev.
Do soutěže, která byla již po druhé uspořádaná pod
záštitou starosty města Dačice, nastoupilo 12 tříčlenných
družstev složených věkově velmi rozdílně (nejstarší
startující byl 70-ti letý a nejmladší 24 letý), přesto dosažené výsledky odpovídají náročnosti tohoto závodu.
Ze zkušenosti z I. ročníku, který se konal v r. 2005 bylo
zřejmé, že dosáhnout 120 zásahů (T+D 60 a Z+T 60) bude
záležitost nejen dovednosti, ale i nervů.
Celodenní přítomnost starosty města Dačice p. Rudolfa Hájka a předsedy Okresní myslivecké rady J. Hradce Dr. Ing. Bártů, přispěla k vážnosti této soutěže.
Zdravice, které oba představitelé pronesli a pozornost,
kterou věnovali střelbě a slavnostnímu předání cen vítězům, daly závodu patřičnou vážnost.
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závod Jaroslav Coufal, ředitel závodu a předseda střelecké
komise Okresního mysliveckého spolku.
Jaroslav Coufal

Setkání dačických rodáků a přátel
Letošní první jarní setkání proběhlo 27. dubna opět
na tradičním místě v Praze - v budově Strojimportu se
známými organizátory Ing. Čapkem, paní Novákovou
a panem Cechem. Tato setkání se stala místem pro přátelské posezení
a popovídání.
A nejen to, naši
rodáci a přátelé
se zajímají o
veškeré dění v
našem městě a
okolí. A tak
věřím, že tato
setkání budou
s pomocí našeho města pravidelně pokračovat i v dalších
létech.
Rudolf Hájek, starosta

„Jagellonské“ větrání kostela a varhan

Na stupeň vítězů vystoupilo družstvo Střelecké sekce
Dačice ve složení: Jan Láník st., Jindřich Krejdl a Vladimír Tomíšek = 84 zásahů. Druhé místo patří družstvu
MS Budeč ve složení: Pavel Pavlásek, Josef Pavlásek, Jiří
Krejčí = 79 zásahů. Třetí místo patří družstvu MS
Volfířov ve složení: Milan Machů, Jan Plucar, Miloslav
Tvrdík = 76 zásahů.
Ředitel závodu poděkoval všem závodníkům za příkladné vystupování, za dosažené výsledky a důstojný
průběh závodu. Ceny i tentokrát obdržela všechna
družstva s tím, že výběr byl jejich záležitostí. Zároveň
poděkoval ředitel závodu všem sponzorům za věcné dary
a peněžní příspěvky, bez kterých by nebylo možno tuto „Střeleckou soutěž družstev“ dotovat. Zvlášť pak
děkujeme těmto organizacím a firmám: MěÚ Dačice,
Centropen, a. s., Lesy Č. Rudolec, a. s., PKD Dačice,
SETO Dačice, Štefl Tour, Topení Hron, ZD Staré Hobzí,
fir. Pokorný, Laudátovi Budíškovice, Odpady Čech, Drůběž Karlov, Agropodnik, MPV Plucar, Družina, APROPO
Uchytil, MEFISTO Studená, PROGAST Studená, HEJRŮ
Beniška a ostatním.
„Skončil II. ročník, ať žije ročník III.“ s těmito slovy
a se zvoláním: „České myslivosti zdar!" ukončil tento

V neděli 11. června 2006 od 14:30 h jsou do kostela
sv. Linharta v Lidéřovicích zváni všichni zájemci
o historii i všichni příznivci tohoto památného místa.
Uskuteční se další větrání kostela a varhan, tentokrát nazvané „jagellonské“.
Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích byl za panování
Vladislava Jagellonského v zemích Koruny české tak
velkoryse a hezky přestavěn, že všechny následující
generace již vnější vzhled kostela nezměnily. Právem si
tedy můžeme klást otázku, zda je možné označit poslední
třetinu patnáctého století za zlaté časy Lidéřovic a Rudolecka? A můžeme připojit další otázky. Jaká to vlastně
byla doba? Jak se v ní našim předkům žilo? Odpovědi na
otázky tentokrát pomůže hledat dlouholetý profesor
dějepisu na dačickém gymnáziu Jan Nosek. Jako vždy
zazní také hudba hraná i zpívaná. Všechny zájemce zve
P. Gorazd z kláštera v Kostelním Vydří.
Ing. Jan Jelínek

Doplnění akcí v MěKS na měsíc červen:
Neděle 7. 6. ve 18:00 h – Komorní sál MěKS
Pohádka O nezbedné princezně Ance
Divadelní studio Tyláček Dačice
Vstupné dobrovolné
Pátek 23. 6. ve 20:00 h
DISCO – DJ Pavel Kasalý
Vstupné 50 Kč
Sobota 24. 6. v 15:00 h
Odpolední DISCO – DJ Pavel Kasalý
Vstupné 25 Kč
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23. 6. v 17:00 a v 19:30 h
24., 25. 6. v 19:30 h
RAFŤÁCI
Vstupné 65 Kč

3. 6. v 19:30 h v komorním sále MěKS
JESUS CHRIST SUPERSTAR
režie: Norman Jewison (USA - 1973)
„Barevná paleta“
Výstava prací absolventů a žáků výtvarného oddělení ZUŠ Dačice.
Otevřeno do 4. 6. 2006 denně kromě pondělí 9:00 – 12:00,
13:00 – 16:00 h (v červnu do 17:00 h)
„Od kolébky do školních let“
(svět dítěte – oblečení, hračky, školní pomůcky)
Zahájení v sobotu 10. 6. v 17:00 h
Otevřeno denně kromě pondělí do 17. 9. 2006

MěKS

FK

16., 17., 18. 6. v 19:30 h
PÝCHA A PŘEDSUDEK
Film VB s titulky
Vstupné 55 Kč

1. 6. v 18:00 h v koncertním sále ZUŠ
Koncert vážné hudby,
účinkuje „České trio“
W.A. Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy,
A. Dvořák
Vstupné 50 Kč
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9., 10., 11. 6. v 19:30 h
ZKROCENÁ HORA
Film USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
30. 6. v 17:00 a v 19:30 h
1., 2. 7. v 19:30 h
RŮŽOVÝ PANTER
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

2. 6. v 17:00 a v 19:00 h, 3. 6. v 17:00 h ke dni dětí
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
USA s českým dabingem
Vstupné děti 30 Kč + příspěvek spolku, dospělí 55 Kč

MMaG

KINO

MÃSTO DA»ICE INFORMUJE

17. 6. v 19:30 h v komorním sále MěKS
ALL THAT JAZZ
režie: Bob Fosse (USA - 1979)
„Památky na jihozápadní Moravě“
Boží muka a památné kameny ve fotografii Františka Valeše z Telče
Výstavní chodba muzea 1. 5. – 30. 6. 2006
Vlastivědný výlet – Moravské Budějovice
(řemeslný jarmark, prohlídka zámku,
masných krámů s expozicí řemesel), sobota 17. 6. 2006
Odjezd z Havlíčkova nám. v 8:00 h, přihlášky na tel. 384 422 493

4. 6. začátek ve 14:00 h
„Dačická CANTILENA“
tradiční festival pěveckých sborů
Vstupné 40/20 Kč

13. 6. v 19:30 h
„LOVU ZDAR“- situační komedie
účinkují herci DA Julie Jurištové
(V. Kratina, J. Obermaierová a další)
Vstupné 180/150 Kč

