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Nemocnice z pohledu starosty
Je nesnadné bez emocí vyjádřit svůj osobní názor
k současnému dění kolem dačické nemocnice. Je to o to
těžší, že dle mého názoru znám skutečně celé pozadí, které provází odchod klíčových lékařů z nemocnice, a nejenom to. Bylo popsáno mnoho papíru a vyřčeno mnoho
„moudrých“ či „zaručených zpráv“ o nemocnici a jejím
provozovateli. Pisatelé se předhánějí kdo napíše tu
nejzaručenější zprávu a pokud možno pak hodně
kontroverzní titulek, aby to vše mělo patřičnou váhu.
Každý má tu svoji pravdu a zjistit, kde je skutečnost, je
skoro nemožné, a tak se pohybujeme v rovině polopravd.
I když jsem se nechtěl vracet do minulosti, přesto musím.
I já jsem pamětník té “ světlejší historie“ dačické nemocnice.
Nemocice byla postavena v roce 1951. Tak se splnilo
jedno velké a dlouhodobé přání dačických občanů provozovat vlastní nemocnici. Na svou dobu to byla jedna
z nejmodernějších nemocnic. A když se k tomu přidalo
nadšení lékařů a celého personálu, neměla nemocnice
chybu a stala se vyhledávaným zdravotnickým zařízením
v celém regionu. Právě toto nadšení, erudovanost a velká
vazba na naše město byla silnou stránkou nemocnice.
Uběhlo 50 let, nemocnice zestárla, nejen věkem, ale i
fyzicky a s ní i její personál. Došlo k řadě výměn lékařů,
nastala změna politického systému, uvolnění, rozvoj
techniky a s tím spojené změny. Nemocnice se stala
městskou – příspěvkovou organizací. Z počátku se dařilo
držet finanční ztrátu na „uzdě“ , a tak finanční příspěvek
města pomáhal dokrývat hospodaření nemocnice.
Nemocnice se také musí řídit ekonomickými zákony jako
každý jiný hospodářský subjekt. Její výkonnost se nedá
měřit mírou zisku, ale přesto musí vytvořit finanční
rezervu na opravy a vlastní rozvoj nemocnice.
Všichni víme, jak velký pokrok udělala lékařská věda
a technika za oněch 50 let. Každý z nás si přeje, aby byl
léčen nejnovějšími léky a přístroji. Bohužel s přibývajícím
rozvojem lékařské vědy roste i ekonomická náročnost
péče o naše zdraví. Kdyby nám stačila úroveň lékařské
péče z 80. let tak by bylo možné chod nemocnice
ufinancovat. Ale to nikdo z nás nechce. Dle mého názoru
měl připravit stát v této fázi celkovou koncepci zdravotnictví v našem státě. T o se nestalo, střídali se ministři,
v naší nemocnici ředitelé a výsledek tohoto snažení na
sebe nedal dlouho čekat. Nemocnice se začala propadat do
svých finančních problémů a začala vtahovat do těchto
problému i město. Částka 10 milionů už nestačila a peníze
začaly scházet i v rozvoji města. Je potřeba si uvědomit,
že se město také musí starat o další svůj majetek, školy,
školky, místní komunikace, kanalizace, atd. Např.
do našich škol chodí celkem asi 900 dětí. Scházejí třídy,
je potřeba měnit vybavení a další věci. Do konce roku
2005 podmínečné povolení na užívání školních šaten

Zdarma do kaž dé rodiny
Dube n 2005
od “ Hygieny“ a s tím potřeba sehnat 12 milionů na tuto
výstavbu. T o již není tak zajímavé, aby se o tom
v místním tisku psalo. Ale abych se vrátil k nemocnici.
Nemocnice zajišťuje základní lékařskou péči pro velkou
část jihozápadní části Moravy. Finanční zátěž však nesou
občané Dačic a místních částí. Necelých 8000 obyvatel
Dačic tak sponzoruje zdravotnictví pro celý region. Každý
z nás si přece platí zdravotní pojištění, tak proč platit ještě
jednou. Nemocnice byla městská, a tak neměla žádný
nárok na finanční pomoc ani od kraje ani od státu. Chcete
nemocnici, tak si ji financujte! T oto je jedna část pravdy.
Můžeme protestovat, že dostáváme málo peněz, že jsou
vysoké daně, ale víme, že každý z nás musíme vystačit
s určitou sumou peněz, abychom si mohli zaplatit základní
životní potřeby. Když se zvýší vstupy, musíme přemýšlet,
kde ušetříme nebo kde si zvýšíme přísun peněž. Když tak
neučiníme, začneme se dostávat do finančních problémů.
Případ naší nemocnice. Pokud se někdo domnívá, že
ztrátu nemocnice je možné hradit z příspěvku na „malý
okres“ je velmi naivní, protože ten s existencí takových
zařízení naprosto nepočítá.
Nyní ale k podstatě věci. Finanční propad dosáhl takových rozměrů, že bylo potřeba udělat zásadní rozhodnutí. Dělo se to ne v hodině dvanácté, ale už po
dvanácté. Bylo to v podstatě krizové řešení. Zásadní
změny, které by vedly k řešení problémů nemocnice
se měly stát už podstatně dříve. Ale v té době se věřilo, že
stát dá zdravotnictví koncepci. Nedal. V rovině projektové dokumentace zůstaly operační sály, jednotka
intenzivní péče a kuchyně. V souhrnu to dělalo 100
mil. Kč. Nerealizovatelné. Ztrátová doprava nemocnice
přešla na soukromý subjekt, který si s tímto problémem
nemocnice dokázal poradit.
Na základě toho všeho bylo jasné, že takto již nelze
dále nemocnici provozovat, a proto jsme se obrátili do
„mateřské náruče“ našeho kraje. Sestavila se pracovní
skupina pro nemocnici se zástupci kraje. Byl proveden
rozbor činnosti nemocnice a závěr zněl jasně restrukturalizace a vyrovnání hospodaření, což znamená
nulová ztráta. Ale ani k tomuto kroku nebyla vůle se odhodlat. Nakonec se většina zastupitelů přiklonila k záměru
vypsat výběrové řízení na provozování této nemocnice se
základními odbornostmi, které nemocnice měla. Po prezentaci firem ucházejících se o provozování nemocnice se
jejich počet na pracovním setkání zastupitelů zúžil.
Naivně jsem si myslel, že může dojít ke shodě, když jde
v podstatě všem o jedno, a to zachovat nemocnici. Vté
době v nemocnici mezi lékaři již několik měsíců „zdravě
lobovala“ firma se záměrem provozování nemocnice.
A tak se nastavení stejné startovní čáry pro všechny
uchazeče se nekonalo. Přesto všechno byl vybrán provozovatel, který se velmi střízlivě stavěl k provozování
nemocnice a její budoucnosti. Je pravdou, že neměl dosud v provozování žádnou nemocnici, ale manažerské
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zkušenosti v řízení nemocnic ano. Každá firma jednou
začínala a mnohdy dokázala překonat daleko věhlasnější
zavedené firmy.
Věno, které dostala po minulém hospodaření nemocnice v podobě nevyhovujících operačních sálů, sterilizace,
kuchyně, ztrátových oddělení a dalších věcí ji neodradilo
a v dobrém úmyslu zahájila činnost 1. února. Převzala
také od minulého vedení navýšení mezd o 17 %, což byl
ten pověstný hřebíček. Příspěvek města 10 milionů Kč,
by tak byl vyčerpán do poloviny roku 2005.
Ne mocnice by potře bovala v roce 2005 od města
okolo 19 milionů Kč na provoz . Částka pro město již
nemyslitelná. V tomto případě velmi realisticky zareagovaly odbory a s provozovatelem uzavřely novou kolektivní smlouvu.
A tak se po všech těchto problémech zdálo, že pro
nemocnici mohou nastat lepší časy. Ale chyba, přišla
studená sprcha v podobě výpovědí některých lékařů,
bohužel takzvaně klíčových na porodnici a chirurgii.
Účelově 31. 1. tedy ještě před příchodem nového provozovatele. Bohužel Nemocnice tak dostala nečekaně další
tvrdou ránu nyní z vlastních řad. A tak člověk zavzpomínal s nostalgií na lékaře z „lepších let“ dačické
nemocnice, pro které opustit loď první by bylo nemyslitelné.
Plně rozumím sestrám z porodnice a jejich dopisu,
který jsem dostal. Nejistotu, kterou nyní prožívají jsem
zažil na vlastní kůži. Bylo ale nad moje chápání, proč se
pod tento dopis podepsali lékaři tohoto oddělení, kteří
ještě před příchodem nového provozovatele podali
výpověď. T o byl pravý důvod, proč bylo oddělení dočasně
uzavřeno. Každý z nás jsme v životě s něčím nesouhlasili,
takže pro mne to není omluva. Člověk se přirozeně brání
změně, když se dřív měl dobře. Ale o tom ať si každý
udělá úsudek sám. Svalovat důvod svého odchodu na
zastupitelstvo a radu je víc než neupřímné. “ Recese“
v podobě pohřebního oznámení o ukončení porodnice
vylepovaného po městě, včetně radnice, jsem od akademicky vzdělaných lidí opravdu nečekal. Mohl bych dále
pokračovat chirurgií, ale...
Dění, které je nyní kolem nemocnice, jí v žádném
případě neprospívá. Stále jsou lidé, kteří nyní přesně vědí
jak se měla nemocnice řídit (i když ji sami řídili), komu se
měla pronajmout atd. Vím však, že zastupitelé se rozhodovali na základě všech dostupných informací a dle
svého nejlepšího přesvědčení, jak problém nemocnice
řešit. Většinový názor zastupitelstva se stal závazným.
T eprve čas ukáže, jak bylo toto rozhodnutí moudré.
Nyní mnoho záleží jak na novém provozovateli, tak na
dalších institucích (ministerstvu zdravotnictví, při uzavírání smluv), jaký bude směr vývoje lékařské péče
v dačické nemocnici v dalších letech.
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ZASTUPITELSTVO
na svém 15. zasedání konaném 20. 4. 2005
• schválilo závěrečný účet města za rok 2004 bez výhrad. Přebytek hospodaření ve výši Kč 2.362.596,97
schválilo převést do fondu rezerv a rozvoje
• schválilo rozpočtové opatření č. 2/2005, které zvyšuje
výdaje rozpočtu o částku 17.106,40 tis. Kč, a současně
zvyšuje příjmy o 9.408,40 tis. Kč. Schodek ve výši
7.698 tis. Kč bude uhrazen z finančních prostředků
minulých let
• schválilo změnu č. 6 a 7 územního plánu sídelního
útvaru Dačice, které se týkají lokality Nivy, prostoru
bývalé čistírny odpadních vod a průmyslové zóny
u Karlova
• schválilo předložení nabídky na převod bytů a nebytových prostor do vlastnictví stávajících nájemců bytů
a deklarovalo, že ve svém volebním období nebude
tyto byty a nebytové prostory prodávat třetím osobám
• schválilo prodej volného bytu v domě č. 521 v ulici
U Stadionu včetně spoluvlastnického podílu společných prostor manželům Bitalovým za nabídnutou
kupní cenu Kč 602.602,-- s tím, že celá kupní cena
bude uhrazena převodem na účet města při podpisu
kupní smlouvy
• neschválilo prodej bytů v domech č. 86, 87 a 88 v ulici
U Nemocnice
• schválilo uzavření smlouvy na koupi domu č. 3 a přilehlého pozemku o výměře 1046 m 2 na Palackého
náměstí od Komerční banky Praha za Kč 6.000.000,-a uzavření zástavní smlouvy na uvedené nemovitosti
• schválilo záměr prodeje pozemků o přibližné výměře
2513 m 2 v prostoru Havlíčkovo náměstí – Hradecká
ulice do výlučného vlastnictví akciové společnosti
Julius Meinl za nabídnutou kupní cenu Kč 1.000,--/m2
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o stanovení závazných podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
• schválilo poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
města v celkové částce Kč 212.000,-- na opravu
kulturních památek v roce 2005
• zvolilo Mgr. Miloslavu Němcovou do funkce předsedkyně kontrolního výboru

Rudolf Hájek, starosta
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RADA MĚSTA
• schválila zápis do kroniky města za rok 2004 a zápisy
do kronik místní části Borek, Bílkov, Malý Pěčín,
Hradišťko a Chlumec
• schválila podání žádosti na Krajský úřad Jihočeského
kraje v Č. Budějovicích o poskytnutí příspěvku na financování lékařské služby první pomoci
• vyslovila souhlas s ukončením smlouvy o pronájmu
bytu o velikosti 1+0 v domě č. 165 v ulici Nivy a garáže č. 18 s J. Kadlecem dohodou k 30. 4. 2005 na
jeho žádost
• vyslovila souhlas s ukončením smlouvy o pronájmu
bytu o velikosti 3+1 v domě č. 86 v ulici U Nemocnice
s manžely Šimkovými dohodou k 30. 4. 2005 na jejich
žádost
• vyslovila souhlas s pronájmem bytu o velikosti 3+1
v domě č. 164 v ulici Nivy společnosti PP Hospitals,
s. r. o. Dačice na dobu určitou od 1. 4. 2005 do 31. 3.
2009 s možností prodloužení. Dále byl vysloven
souhlas s podnájmem tohoto bytu lékaři, který bude
pracovat v nemocnici.
• schválila nasmlouvat s firmou DOSIP, s. r. o. Třebíč
jednorázové měření rychlosti na komunikacích ve
městě
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou INSTALO
– Jaroslav Bartoň na plynofikaci bytového domu
č. 304 v Bratrské ulici za Kč 939.900,-• schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavbu víceúčelového hřiště u ZŠ v ul. B. Němcové za podpory
Nadace duhová energie
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2005, které zvyšuje
výdaje rozpočtu o částku 450 tis. Kč a příjmy
ponechává v nezměněné výši
• vyslovila souhlas s pronájmem bytu I. kategorie o velikosti 3+1 v domě č. 86 v ulici U Nemocnice
společnosti PP Hospitals, s. r. o. Dačice na dobu
určitou od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2009. Dále rada
vyslovila souhlas k podnájmu bytu lékaři pracujícímu
v nemocnici.
• schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v budově č. 229 na Havlíčkově náměstí
(bývalá prodejna Praktik) s B. Strašákem za nabídnuté
roční nájemné Kč 100.000,-- na dobu určitou od 1. 5.
2005 do 30. 4. 2008 s možností prodloužení. Záměrem
je zřízení obchodu s železářským zbožím se zaměřením na zahradu.
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Evropský rozměr Dačic

Webové stránky města Dačic jako jediné z vítězů
loňského ročníku soutěže Zlatý erb zopakovaly svůj
úspěch a opět se umístily v celostátním kole této soutěže
na „medailovém místě“ .
Sami organizátoři přiznali, že soutěž je rok od roku
náročnější a pravidla pro hodnocení jsou upravována tak,
aby byla zajištěna co největší objektivita hodnocení. O to
více nás těší, že se stránky Dačic umístily na vynikajícím
druhém místě za prezentací městské části Praha 12.
Dalším významným úspěchem bylo umístění webových stránek města Dačic v soutěži EuroCrest
o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů
v Evropě. Vyhlašovatelem čtvrtého ročníku soutěže
EuroCrest je Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými IT projekty, jako je
například T eleCities. Soutěž EuroCrest vychází ze zkušeností získaných při organizaci soutěže Zlatý erb pořádané v České republice s přihlédnutím ke konzultacím
odborníků z Evropské unie.
Cílem EuroCrestu je, podobně jako u soutěže Zlatý
erb, ocenit výjimečné projekty, podporovat vzájemnou
výměnu zkušeností a ohodnotit snahu zástupců místní
správy a samosprávy účinně využívat informačních
technologií ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb
veřejné správy. T outo cestou tak chtějí pořadatelé přispět
ke zrychlení rozvoje služeb evropských institucí veřejné
správy.
Mezi letošními vítězi soutěže EuroCrest se umístily
vedle Dačic také oficiální stránky měst: Aizkraukle
(Lotyšsko), Siauliai (Litva), Gdaňsk (Polsko), Nitra
(Slovensko), Constanta (Rumunsko) a Dobrich (Bulharsko).
Ing. Karel Macků
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Mikroregion Dačicko
Zápis v kronice města Dačice
Svět písniček Vladimíra Fuky
Květen 1945 v Dačicích
Kvítek opět nejlepší
Uzávěrka příštího čísla: 15 .května 2005
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Mikroregion Dačicko
Dne 29. 3. 2005 se konala valná hromada „Mikroregionu Dačicko“ , na které se sešli představitele zakládajících obcí mikroregionu.
Jako jeden z hlavních bodů jednání bylo přijetí nových členů. Města Slavonic a obce Písečné. Mikroregion
má v současnosti celkem 22 členských obcí. Tedy, mimo
obce Dešná celý náš „malý okres“ . Pro společný postup
v mikroregionu je to velká výhoda.
Dále byl schválen „Program rozvoje mikroregionu
Dačicko“ jako závazný dokument mikroregionu. Je to
základní dokument pro přiznávání dotací obcím.
Naším nejbližším partnerem v Rakousku je mikroregion v Dobersbergu, odkud přijela paní Krejčová, která
seznámila zástupce obcí s programem na rozvoj jak
hospodářské činnosti – pomoc podnikatelům, tak v turistické oblasti. T ento projekt se nazývá „Willkommen
Nachbar - Vítáme Vás, sousedé“ , jehož autory jsou
Přeshraniční střediska impulzů podél hranice. Měl by
umožnit lepší prezentaci našich pamětihodností, výletních
cílů, našich produktů a nabídky služeb v Dolním Rakousku, řekla paní Krejčová.
Všude, kde uvidíte logo “Willkomme n Nachbar Vítáme Vás, souse dé ,“ se mluví Vašim rodným jazykem
a jsou Vám k dispozici
informace přeložené do
Vašeho rodného jazyka
pokračovala dále. Rozšíření EU dalo vzniknout
jednomu z nejdynamičtějších evropských hospodářských
prostorů. Sousedící regiony Dolní Rakousko, Jižní Čechy,
Vysočina, Jižní Morava srůstají v jeden společný prostor.
Pozvání na valnou hromadu přijali zástupci nového
provozovatele nemocnice v Dačicích, Ing. Prousková
a Ing. T varůžek. Seznámili přítomné s celkovou koncepcí
nemocnice, silnými a slabými stránkami jejího provozovaní. Po tomto seznámení proběhla diskuze k dané
tématice.
Nastavit plně funkční mikroregion, který by splnil
všechna očekávání, se kterým vstoupily obce do tohoto
sdružení bude stát ještě mnoho úsilí. Pro život v tomto
odloučeném regionu je funkce „Mikroregionu Dačicko“
nezastupitelná.
Rudolf Hájek

Informace pro žadatele do Domu
s pečovatelskou službou v Dačicích
Žadatelé do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích jsou evidováni na odboru soc. věcí a zdravotnictví
na základě žádosti, která je předepsaná a lze ji získat
na tomto odboru. Žadatelem se může stát starobní nebo
invalidní důchodce, který se sám nemůže již o sebe
postarat a vyžaduje pomoc pečovatelky, protože podmínkou přijetí je zavedení pečovatelské služby.
K žádosti se vyjadřuje praktický lékař, který popíše
zdravotní stav. Dalším důležitým kritériem kromě zdra-
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votního stavu je věk žadatele a zda již má zavedenou
pečovatelskou službu. Přihlíží se také, zda jde o žadatele
místního nebo ze spádové obce, popř. cizí obce a v jakém
bytě (kategorie bytu) žije a zda je sám nebo bydlí
s rodinnými příslušníky, kteří mu mohou zajistit pomoc
popř. jsou závažné jiné důvody k přijetí žadatele.
Jakmile je žádost kompletní, tj. i s vyjádřením lékaře,
předkládá se na nejbližší zasedání sociální komise
k posouzení vhodnosti žadatele v DPS (musí být částečně
soběstačný) a provede se bodové hodnocení. Sociální
komise se schází 1 x za 3 měsíce a je ve složení: předseda
MUDr. Jiří T omandl, členové Ludmila Macků, Jaroslava
Mašátová, Marie Cimbůrková, Marie Zamazalová, Valerie Procházková a Marie Kadrnožková, tajemnice Hana
Dobešová. Po provedení bodového hodnocení je žádost
zařazena do evidence uchazečů o byt v DPS, žadatel
dostane sdělení, že je evidován a pouze hlásí závažné
změny a každého půl roku potvrdí písemně nebo ústně
svůj zájem o byt v DPS. Pokud tak neučiní, dává
se přednost dalším uchazečům, kteří svůj zájem potvrdili.
Po uvolnění bytu sociální komise doporučí 3 vhodné
uchazeče s přihlédnutím k bodovému hodnocení a s konečnou platností se k doporučení vyjadřuje starosta města,
který návrh schvaluje.
Zdůrazňujeme, že délka evidence žadatele není rozhodující, proto by si měl žadatel podat žádost až v době,
kdy již nezvládá uspokojovat své životní potřeby a zavedení pečovatelské služby po nastěhování bere za samozřejmost. Nedoporučujeme žádost podávat z jiných
důvodů, než jsou uvedeny. Žadatel též bere na vědomí, že
v případě odmítnutí nabízeného bytu bez závažných
důvodů, je jeho žádost vyřazena nebo zařazena nakonec
pořadí.
V současné době je evidováno 26 žadatelů, z toho
2 manželské dvojice. Z těchto žadatelů je 6 starších 80 let
a 9 starších 70 let. Počet obyvatel v DPS je 61, věkový
průměr obyvatel je 78 let a 94 % má zavedenou pečovatelskou službu.
Hana Dobešová

PP Hospitals, s. r. o.,
provozovatel nemocnice v Dačicích přijme:

správce nemocničního
informačního systému.
Nabízíme zajímavou práci na projektu
zavedení informačního systému
a odpovídající mzdové podmínky.
Nástup možný ihned.
Kontakt a bližší informace
na tel. č. 775 166 115,
přihlášky možno posílat na adresu:
PP Hospitals, s. r. o.
Ing. Věra Prousková, MBA, ředitelka,
Antonínská 85/II., Dačice 380 16,
případně email: vera.prouskova@pppv4.sk.
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Zápis v kronice města Dačice
za rok 2004

Dvě otázky pro zastupitele

Na 57. schůzi rady města, která se konala 30. 3. 2005,
vyslechli radní zápisy do pamětních knih za rok 2004 tak,
jak je provedli kronikáři Dačic a místních částí Bílkov,
Borek, Hradišťko, Chlumec a Malý Pěčín.
Zápis v Kronice Města Dačic je rozdělen na 15
kapitol: 1. Úvod, 2. Proslavili naše město v roce 2004, 3.
Významné události roku 2004, 4. Volby, 5. Městská
samospráva, 6. Úřady a veřejný život, 7. Firmy, obchod,
služby, doprava, 8. Zemědělství, počasí, 9. Kultura
a kulturní instituce, 10. Školství, 11. Zdravotnictví
a sociální služby, 12. Sport, 13. Zájmové organizace,
spolky, 14. Pohyb obyvatel, 15. Závěr. Z obsáhlého
záznamu jsme vybrali kapitolu č. 2.

Co je podle Vás největší předností Dačic?
Určitě jejich poloha v krásné a zajímavé krajině, upravenost a čistota města, což přispívá k rozvoji turistického
ruchu a následovně k využití služeb našich podnikatelů.
Protože pracuji s dětmi, jsem ráda, že máme v Dačicích
poměrně velké možnosti využití volného času dětí. Ať už
s hudebním nebo výtvarným zaměřením v ZUŠ, kroužky
v DDM, sportovní vyžití – judo, tenis, fotbal, kuželky ...
Dále možnost návštěv dětí v Městské knihovně, kde
je pořádáno mnoho akcí pro rozvoj čtenářských
dovedností. Je pravda, že v poslední době se příliš
nemyslelo na naše nejmenší. Dětská hřiště je potřeba
zrekonstruovat, ale i na to snad v nejbližší době dojde.

Proslavili naše město v roce 2004

Co je největším problémem a jaké vidíte řešení?
Vždy se nějaký problém najde. Jeden se vyřeší a přijde další, ať už je to špatná kvalita některých vozovek
ve městě, nedostatek parkovacích míst na Červeném
Vrchu, dořešení možnosti koupání v Dačicích. Dále
bychom se měli zamyslet nad možnostmi využití volného
času našich teenagerů, kteří využívají silnic k jízdě
na skateboardu a kolečkových bruslích.

ü Pěvecký sbor Kvítek pod vedením Vítězslava Hergesela získal 1. místo na republikové přehlídce pěveckých sborů
ü Pěvecký sbor Červánek byl nejlepší v Jihočeském
kraji
ü Pavel Kamír (webmaster www.dacice-mesto.cz) zvítězil v krajském a posléze v republikovém kole Zlatého erbu o nejkvalitnější internetové stránky měst
a obcí ČR
ü Družstvo starších žákyň – judistek – získalo 1. místo
na mistrovství ČR (konalo se v Dačicích)
ü Judisté získali na mistrovství ČR dalších pět medailí –
dorostenec Jakub Marek, starší žákyně Viola Pšenčíková a mladší žákyně Alžběta Macková stříbro,
mladší žák Martin Rychlík a juniorka Ivana Ferdanová
bronz
ü Michaela Jakubcová získala titul Miss Jindřichohradecka
ü Družstvo mladších žákyň a žáků ZŠ Komenského
získalo 1. místo v ČR v Zátopkových štafetách (štafeta
25 x 400 m)
ü Mažoretky zvítězily na národní přehlídce v Hořicích
a následně na republikovém finále v Písku obsadily
5. místo
ü Žesťový soubor ZUŠ získal 1. místo v celostátním kole soutěže komorních souborů
ü Zdeněk Jirsa ze SOUZe byl vyhlášen talentem Jihočeského kraje za rok 2003 v technické kategorii
ve věkové kategorii 16 – 19 let
ü Pavel Jánský a Ondřej Jirků byli oceněni za záchranu
lidských životů

Pronajmu obchodně – administrativní místnosti
ul. Göthova 64, 380 01 Dačice
2
2
39 m prodejna + 13 m sklad
Informace na telefonu: 384 423 526, 384 422 456

Odpovídá zastupitelka Mgr. Miloslava Němcová (ČSSD)

Společenská kronika
Období od 15. 3. 2005 do 15. 4. 2005
narození:

Veronika Syrovátková, Dačice
Anna Písecká, Dačice
Adéla Žáková, Chlumec

manželství: Pavel Mostbek, Dačice
a Silviya Angelova T anmazova, Bulharsko
Jiří Hešík, Lomnice nad Lužnicí
a Petra Šulerová, Dačice
Marian Choloděnko, Budeč
a Olga Andělová, Knínice
úmrtí:

Rudolf Neuvirt, 45 let, Dolní Němčice
František Karpíšek, 68 let, Dačice
Františka Gregorová, 85 let, Dačice
Jaroslav Novorka, 51 rok, Dačice
Miroslava Bačáková, 70 let, Dolní Němčice
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Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 3/05 na místo

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 2/05 na místo

pracovník odboru dopravy a silničního
hospodářství

pracovník odboru kultury
a cestovního ruchu

zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

te rmín podávání ž ádostí do: 31. 5. 2005

te rmín podávání ž ádostí do: 31. 5. 2005

Pož aduje me :
• střední vzdělání se zaměřením na kolová vozidla
zakončené maturitní zkouškou
• věk minimálně 26 let
• držitel řidičského oprávnění všech skupin a podskupin nejméně 5 let
• schopnost jednání s lidmi, organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě, žadatel nemá
soudem nebo správním orgánem uložen trest
zákazu řízení motorových vozidel a ani mu
v posledních pěti letech nebyl takový trest uložen
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací
jazyk)
Výhodou:
• absolvování základního školení pro zkušební
komisaře a prokázání znalosti předpisů o provozu
na pozemních komunikacích, o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání
a údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy
zkouškou, praxe v oblasti autoškol
Doklady pro říz e ní:
• žádost (k dispozici na MěÚ v sekretariátu
starosty, nebo na www.dacice.cz)
• další doklady viz. žádost

Prodejna
KVĚTINKA
Ve lký výbě r
hrnkových
pokojových
kvě tin, řezané
kvě tiny…

Vokáčovo nám. 142/I, Dačice,
(nad videopůjčovnou)
tel.: 608 938 599
po, st, pá: 8 – 12 h, 13 – 17 h
út, čt: 8 – 12 h, 13 – 16:30 h

Pož aduje me :
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
v oboru vztahujícím se k památkové péči
• schopnost jednání s lidmi, organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let, způsobilost k právním
úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací
jazyk)
• řidičský průkaz sk. „B“
Výhodou:
• praxe v oboru památkové péče
Doklady pro říz e ní:
• žádost (k dispozici na MěÚ v sekretariátu
starosty, nebo na www.dacice.cz)
• další doklady viz. žádost

Město Dačice si vyhrazuje právo u obou
výběrových řízení neuzavřít
se žádným ze zájemců pracovní smlouvu.
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Aktuality
•

•

Výherci březnové soutěže z internetových stránek
města (www.dacice.cz) jsou: Radek Pelikán z Pardubic, Radim Kolář z Vnorovic a Vladimír Henzl
z Dačic. Správná odpověď zněla: „Staré Hobzí“
Výhercům gratulujeme!
Dne 11. 4. navštívil naše město v rámci poslaneckého dne předseda KDU-ČSL Ing. Miroslav
Kalousek.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
•

•

•

•

•

•

V pátek 15. 4. předala banka Waldviertler Sparkasse
von 1842 našemu městu dar v podobě pěti kolostavů.
Na fotografii: vedoucí dačické pobočky Waldviertler
Sparkasse von 1842 Karel Geist a starosta Rudolf
Hájek

Dne 10. 5. proběhne v 15:00 h v dačické Domovince
další „Se tkání se niorů“ se zaměřením na důležitost
a důstojnost stáří z hlediska morálních a duchovních
hodnot. Pro milovníky harmoniky a lidových písní
zahraje pan Ludvík Štěpán.
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V sobotu 4. 6. od 14:00 h proběhne v zámeckém
parku v Dačicích 2. ročník „procházky pohádkou“.
Všechny srdečně zvou pořadatelé ze ZŠ Komenského.
Dne 14. 5. se v 18:00 h uskuteční v Městské knihovně pře dstave ní nové kníž ky PhDr. Michala
Ste hlíka. Nejedná se tentokrát o historickou práci,
ale o soubor povídek z let 1999 - 2003. Soubor
ilustroval Jiří Schlosser a vydalo občanské sdružení
Krasohled.
V sobotu 14. 5. pořádá Spolek přátel muzea v Dačicích Vlastivě dný výle t na hrad Roštejn. Odjezd
z Havlíčkova nám. ve 13:00 h, přihlášky na tel.
384 422 493 do 12. 5.
V sobotu 28. 5. pořádá Spolek přátel muzea v Dačicích Vlastivě dnou vycház ku do Národní přírodní re z e rvace Ve lký Špičák u Třeště (průvodce
Mgr. Jaromír Švarc), odjezd v 8:38 z vlak. nádraží
v Dačicích, délka trasy cca 12 km, návrat do Dačic
do 17:30 h. (v případě nepříznivého počasí náhr.
termín 4. 6.)

Město Dačice nabízí

Pronájem volného bytu s garáží č. 1
o velikosti 1 + 0, I. kategorie
o velikosti:
pokoj s kuchyní
24,60 m 2
předsíň
4,34 m 2
koupelna
3,59 m 2
WC
0,86 m 2
komora
1,17 m 2
Garáž č. 18 ve likosti 15,68 m2
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od
1. 6. 2005 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřeteleně označené :
„NEO TVÍRAT – Pronáje m bytu
č. 1, Dačice 165/IV“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice
ne jpoz dě ji do 11. 5. 2005 do 14:00 h
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2005
do 31. 5. 2017 na dobu určitou v délce trvání 12 let
s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo
na uzavření nájemní smlouvy a současně vysloví
souhlas se z aplace ním neodbydlené částky předplace né ho náje mné ho ve výši 121 000 Kč.
Složení jistoty: při podání nabídky musí zájemce
složit jistotu na nabídnutou částku ve výši 15 000 Kč
v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Dačicích.
Informace: podá bytový odbor Městského úřadu
v Dačicích, Krajířova 27/I, tel. č. 384 401 234.
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Svět písniček Vladimíra Fuky
V květnu si připomeneme nedožité 85. narozeniny
výz namné ho hude bního skladatele, dirigenta, sbormistra a učite le Vladimíra Fuky.
Vladimír Fuka se narodil
25. května 1920 v Dačicích
v řemeslnické rodině.
U Fuků bylo známé štukatérství a kamnářství. Otec
byl jedním z prvních absolventů keramické školy
v Bechyni. Rodiče neměli
hudební vzdělání, ale hudbu
měli rádi a syna v jeho
hudebním vzdělávání podporovali. V dětství se
V. Fuka učil hře na housle
a klavír u Františka O bsta v Dačicích – ředitele kůru a
hudební školy. První písničky z ačal skládat již ve 14
le te ch. František Obst ho poté začal vyučovat také
harmonii a hudební formě.
Další vzdělání pro svou dráhu učitele získal na Učitelském ústavu ve Znojmě, kde maturoval v r. 1939. Vdobě studií zde hrál ve znojemské filharmonii. Nastoupil
na brněnskou konzervatoř, ale studium nedokončil.
Od r. 1942 do 1945 byl totálně nasazen v Německu.
Hrál ve Farkašově orchestru v Nordhausenu (v Německu
vznikla v r. 1943 jeho známá polka Dva šátečky). Vzáří
1945 nastoupil jako učitel do obce Písečné nad Dyjí.
Vojnu absolvoval v r. 1947 jako člen orchestru AUSVíta
Nejedlého. O d r. 1948 učil ve Slavonicích a od poloviny
z áří r. 1955 se vrátil do rodných Dačic, kde začal učit na
jedenáctileté střední škole, později na devítileté základní
škole.
K prvním skladbám využíval V. Fuka texty dačického
holiče, lidového muzikanta, redaktora Časopejska Karla
Pfeifra. Do tohoto období patří i báseň Šlejferna, kterou
zhudebnil v 16 letech jako waltz a upravil pro dačickou
kapelu Jazz bratří T ománků. Sám v této kapele hrál
na housle. Byla to také první skladba zábavné hudby,
která mu vyšla tiskem v r. 1939 v brněnském nakladate lství Jaroslava Stož ické ho. Se Stožickým spolupracoval až do znárodnění jeho nakladatelství v r. 1948.
Kromě oblíbené Šlejferny zde vyšla např. Rodná hrouda,
Študácká, Přichází noc, Přijďte kamarádi. T ehdy také
vznikla dlouholetá autorova spolupráce s mnoha textaři,
jako s M. Cinkem, spisovatelem dr. Fr. Kožíkem, B. Nádvorníkem, S. Radošínským, L. Lacurou, V. Salčákem,
E. Matějíčkovou, M. Drdáckým a s dačickým dr. M.
Klangem, J. Hosem, dr.V. Parkanem a dalšími.
V. Fuka se věnoval po celá desetiletí především lidové
dechové hudbě a vzorem mu byl v tomto hudebním žánru
již od mládí Karel Vacek. Jako dirigent se zároveň
setkával na řadě autorských koncertů s dalšími známými
skladateli lidové hudby: J. Vejvodou, J. Poncarem,
K. Valdaufem, Á. Rulíškem, Fr. a V. Maňasovými.
V již ních Če chách spolupracoval zejména s L. Kube še m, Á. Doške m a A. Kubatou. Psal i hudbu k ope-
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retám. Spolupracoval s Karlem Kosinou, který jeho operety uváděl v brněnském divadle a na zájezdových
scénách. Zároveň spolupracoval řadu let s rozhlasem
(např. populární kabaret KO-KO v brněnském rozhlase),
Gramofonovými závody a televizí, kde se účastnil řady
pořadů o lidové dechové hudbě (Vlachovka v r. 1970,
T o je ta muzika, aj.). Jeho písně jsou vydávány a interpretovány nejen u nás, ale i v zahraničí (Rakousko,
Německo, Švýcarsko, Francie, Anglie a země Beneluxu).
V. Fuka však nepůsobil pouze jako hudební skladatel
a aranžér. Celý život se zároveň věnoval profesi učitele
hude bní výchovy, če štiny a ně mčiny. Vrodných Dačicích byl dlouhá léta duší hudebního života. Od r. 1955
řídil celých 30 let Dačický dě tský pě ve cký sbor, který
byl známý svými koncerty nejen v Dačicích, ale v celém
kraji. Zároveň řídil soubor dačických učitelů a pěvecký
sbor při OÚNZ Dačice.
Do povědomí obyvatel Dačicka, okresu i kraje se zapsal také Fukův e strádní soubor. Nejúspěšnějším pořadem byl program „Pade sát le t písničce “ (70 repríz).
Založil a řídil kapelu osvětové besedy v Dačicích
(Dačičanka). Stál u zrodu prvních Fe stivalů mláde žnických de chových hude b v Dačicích (od r. 1979), jejichž tradice pokračuje ve městě dodnes. Připravoval dále
speciální aranžmá písní pro Dechový orchestr města Dačic, pro Dechovku bez fraku, Městský pěvecký sbor
v Dačicích a pro hudební tělesa v okolí. Z jeho hudební
dílny vzešlo více jak 100 lidových písní, operety i hudba
scénická, orchestrální skladby, znělky, hudba k dětským
hrám aj.
Z jeho nejznámějších písniček uveďme: Slavonická
polka, Dačická polka, Hospůdka pod Landštejnem,
Krajem zní trumpety, Budvarka, Ne, prosím T ě, ne;
Bítovská romance, Rodná hrouda, Pod Kletí, Bludička,
Jaro na Vysočině, Už se zase hrají staré písničky,
Jihočeským krajem, Ostravanko, hrej; Když kvete vřes,
T ak znenadání, Stříbrný valčík, Podkovička, Děvče okatý,
Vyznání T elči, Košíček, Šlejferna, Študácká, …
Uprostřed tvůrčí práce odešel hudební skladatel
Vladimír Fuka 22. listopadu 1996. Jeho písničky nám
však zůstávají a budou přinášet radost i nadále. Setkáváme
se s nimi v podání jak Dačické devítky a Městského
dechového orchestru v Dačicích, tak T elčské dechovky.
Právě v podání T elčské dechovky vyšlo v roce 2004 nové
CD s písničkami Vladimíra Fuky.
Na jeho rodném domě v Dačicích mu byla 21. května
r. 2000 odhale na pamě tní de ska.
Mgr. Marie Kučerová
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Padl za vlast

Dne pátého května došlo vlivem pražských událostí
i v Dačicích k vyhlášení převzetí moci národním
výborem. Předsedou se stal Josef Codr, který vyhlásil
v 16:00 h městským rozhlasem převzetí moci.
Vzápětí se objevily na mnoha domech prapory a lidé
považovali tento den za konec okupace. Byly strhávány
německo-české nápisy, avšak šlo prozatím o předčasné
nadšení. Ve městě byla totiž v budově měšťanské školy
dislokována silná německá posádka. Národní výbor
dohodl, že vojáci zůstanou prozatím v budově školy
a nebudou zasahovat. Následně byly postaveny ozbrojené
civilní hlídky, které však již Němci nehodlaly respektovat.
Po jejich zřejmém odporu podřídit se, vyhlásil národní
výbor, že všechny případné represe bere na sebe. Velitel
německého lazaretu pohrozil 6. května 1945 stanným
právem, pokud nebudou civilní hlídky staženy, národní
výbor s odvoláním hlídek souhlasil. Přesto vzápětí na to
přijel do města telčský okresní hejtman Zielke i s ozbrojeným doprovodem jednotek SS a stanné právo vyhlásil.
Prapory byly sundány a národní výbor respektoval
jeho nařízení. Josef Codr byl zajištěn v domácím vězení.
Okresní hejtman však vzápětí odjel a velitel lazaretu
stanné právo prozatím ponechal. Avšak již 7. května 1945
po odjezdu okresního hejtmana dovolil velitel lazaretu
vyvěšení československých praporů a hlavní starostí
německých vojáků byl útěk před přibližující se Rudou
armádou. Lazaret se začal v noci ze 7. na 8. květen
stěhovat a Národní výbor v Dačicích tak prakticky
definitivně přebral moc ve městě.
Dne 8. 5. 1945 se městem valily poslední prchající
jednotky německé armády a národní výbor vyzval
obyvatelstvo, aby z bezpečnostních důvodů omezilo
vycházení. Poslední němečtí vojáci opustili Dačice
9. května 1945 kolem sedmé hodiny ranní. První jednotky
Rudé armády se ve městě objevily o dvě hodiny později,
9. května 1945 před devátou hodinou. Byly nadšeně
přivítány dačickým obyvatelstvem. Druhá světová válka
pro Dačice zdánlivě skončila, ale další události byly
důkazem o jejím působení i v následujících měsících
i letech. Na Dačice čekaly ještě dvě čerstvě poválečné
tragédie, o kterých se zmíníme příště.
PhDr. Michal Stehlík

Bylo jich desetitisíce – těch
českých vlastenců, kteří
se nesmířili s okupací a pozvedli zbraň proti nacistům.
Jedním z nich byl i letec
Vilém Göth, který by se byl
22. dubna dožil 90 let. Je
tomu již téměř 65 let co
odpočívá na venkovském
hřbitově v hrabství Kent
(Sittingbourne
Milton)
v Anglii. Zahynul 25. října
1940 v letecké bitvě
o Anglii. Jeho život se nehodnotí pouze podle dožitých let, ale podle toho, co vykonal. Vilém Göth se
narodil v Brně v rodině vojenského důstojníka. Své mládí
prožil s rodiči v Dačicích. Aktivně se zapojoval do
veškerého dění, byl skautem, hrál volejbal, tenis, boxoval
a v T ománkově kapele byl výborným klavíristou. Po
absolvování telečské reálky si zvolil povolání vojenského
letce. Prošel vojenským učilištěm v Prostějově a v roce
1937 z hra-nické vojenské akademie odcházel jako
poručík. Po okupaci 15. března 1939 od své letky odešel,
protože armáda byla rozpuštěna. Byla demobilizace.
Mladý letec tušil, že se schyluje ke 2. světové válce –
ke střetnutí mezi silami demokracie a fašismu. Včervnu
1939 ilegálně přešel na T ěšínsku hranice a ještě v červenci
se skupinou našich letců odplul z Gdyně do Francie, kde
bojoval. Po porážce Francie se mu podařilo uniknout lodí
do Anglie, kde byl v červnu 1940 jako stíhací pilot
zařazen do 310. čs. letecké perutě, která měla základnu
v Duxfordu u Cambridge. Zde se zaučoval na britských
letounech Hawker - Hurrican. Celá peruť se stala operační
právě v době začínající letecké bitvě o Anglii. Dosahovala
vynikajících bojových výsledků, které britský rozhlas
oznamoval do celého světa. Do konce září 1940 tato peruť
sestřelila nejméně 37 nepřátelských letadel. I npor. Vilém
Göth se na tomto úspěchu podílel a 7. září 1940 sestřelil
dva německé letouny. Jeho stroj byl však zasažen a přistál
nouzově se zataženým podvozkem.
Nacisté sledovali tuto činnost čs. letců a mstili se na
rodinných příslušnících doma. Gestapo 12. listopadu 1942
zatklo v Jihlavě jeho otce a vláčelo ho téměř dva roky po
různých věznicích, než ho 17. července 1944 s podlomeným zdravím propustili. Setkání se synem se bohužel
nedočkal. Vilém byl 19. října 1940 odvelen k 501. britské
stíhací peruti, kterou měl posílit pro veliké ztráty. Zahynul
ve vzdušném souboji 25. října 1940 u města Staplehurstu
v Kentském hrabství. In memoriam byl vyznamenán
dvěma čs. válečnými kříži a povýšen na štábního kapitána
a později 29. 5. 1991 na plukovníka. Jeho jméno s dalšími
je vepsáno v kapli Jindřicha VII. ve Vestminsterském
opatství.
T aké veřejnost v Dačicích uctila jeho památku. Jeho
jménem byl pojmenován aeroklub v Dačicích. Na domě
63/I - kde bydlel, byla slavnostně 31. srpna 1947 odhalena pamětní deska. Průběžná ulice byla přejmenována

Jazyková škola
Jak kom unikovat a m yslet anglicky?
Letní víkendové a prázdninové
kurzy angličtiny
pro děti a dospělé v obci Malý Ratmírov.
Termíny dohodou
tel.: 384 320 711,
mob.: 777 658 364.

Vilém Göth

Květen 1945 v Dačicích
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na ulici Göthovu. A v Kancnýřově sadu na pomníku obou
světových válek je také uveden. V době totality pan
Jaroslav Böhm, který byl Vilémův kamarád, zachránil
pamětní desku při opravě domu a postaral se o opětné
vrácení na původní místo. Často o mém strýci psal a patří
mu vřelý dík. Neskrývám svůj obdiv k panu Vladislavu
Burianovi za dlouholetou dokumentaci a publikaci o mém
strýci. Oceňuji práci muzea v Dačicích pod vedením Mgr.
Marie Kučerové; děkuji členům aeroklubu – plastikovým
modelářům za výstavu „Život na křídlech“ , kterou
uskutečnili 25. října 2002 v tamním muzeu. Chvályhodná
je i snaha pana Vlastimila Kolomazníka vytvořit
v Dačicích letecké minimuzeum k uctění památky mého
strýce.
Účast našich letců v bitvě o Anglii nebyla v minulosti
našimi historiky po zásluze oceňována, ačkoli byla jednou
z klíčových událostí 2. světové války. Sám Winston
Churchill se o ní a o účasti našich letců vyjádřil: „Dosud
nikdy v historii zápasu neprokázala tak malá hrstka
jedinců tolik služeb tak mnohým“ .
Synovec Viléma Götha – Čestmír Göth

Dvě výročí
(osobní vz pomínky významného českého chirurga neje n na kone c války prož itý ve městě, ale i na jeho pobyt v konce ntračním táboře Sachse nhause n)
Doc. MUDr. Miloš Šlesinger se narodil v roce 1920
v Brně, v Dačicích trávil pravidelně prázdniny u svého
strýce. V roce 1939 maturoval na klasickém gymnáziu
v Brně. Studium lékařství započaté po maturitě dokončil
v roce 1949 na Masarykově univerzitě. V Brně působil
na stomatologii a plastické chirurgii. Jako lékař pracoval
v Koreji, Vietnamu, Dánsku, Tunisku, Švýcarsku a ve
Francii. Je autorem mnoha vědeckých publikací. Vroce
1969 se stal politickým uprchlíkem. Nyní žije ve Francii.
7. května je nejen výročí konce druhé světové války,
ale také výročí osvobození koncentračního tábora
Oranirenburk – Sachsenhausen. Já - bývalý vězeň v tomto
táboře číslo 17181 chci přinést některé stále živé vzpomínky.
Dějiny tábora začínají 5. 3. 1933 volebním vítězstvím
NSDAP (Národně socialistická strana německých dělníků
– strana Hitlera). Již 23. 3. 1933 německý parlament
odhlasoval zákon „Pro zmírnění nesnází říše“ . T ento
zákon dal možnost legálně zakázat veškeré organizace
nepřátelské režimu a také uvěznit bez soudu osoby bez
omezení doby (Schutzhaft – ochranná vazba). T oto je
důkaz, že svobodné a mnohostranné volby nejsou zárukou
proti uchopení moci totalitním režimem.
Göring ihned založil tábor pod správou SA, kde měly
být soustředěny zadržené osoby. V roce 1936 byl tento
první tábor rozšířen na sousedním terénu Sachsenhausenu
a velení bylo přeneseno na SS. Měl jsem 13 let a vůbec
mě nenapadlo, že by se tyto události mohly přímo týkat
mé osoby. Cítil jsem se v bezpečí Masarykovy republiky
chráněné smlouvami o vzájemné pomoci s Francií
a Anglií. Ale Hitlerovo Německo vybudovalo rychle
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nejsilnější armádu v Evropě a jeho požadavky se staly
přímou hrozbou proti nám - Československu. Celý národ
se připravoval na válku. V 17ti letech jsem byl přijat jako
dobrovolník do pomocného sdružení řidičů automobilů
v armádě. Nadšení národa však nestačilo.
Naši spojenci nás zradili. Bylo to první z velkých
zklamání v mém životě. Ukázalo se, že právo má ten,
který má více zbraní. Smlouvy se staly cáry papíru.
Německá armáda obsadila v r. 1938 naše opevněné
hranice a 1939 zbytek naší země. Já jsem byl první
maturitní ročník v „Protektorátu Čechy a Morava“. Zapsal
jsem se na lékařskou fakultu univerzity v Brně. 18. 9.
1939 Němci ze západu a Rusové od východu napadli
Polsko, které bylo rozdrceno během 4 dnů. Má víra
v soudržnost slovanských národů byla zničena. Bylo to
druhé velké zklamání v mém mládí. Jiskrou naděje bylo
vyhlášení války Francie a Anglie Německu. Domníval
jsem se, že budu moci pokračovat ve studiu, ale stačilo
14 dnů, aby se vše změnilo.
16. listopadu téhož roku se konal v Praze pohřeb
studenta Jana Opletala, který byl zabit ve rvačce
s německými studenty. Jeho pohřbu se zúčastnilo 30 000
osob. Byla to tichá protiokupační manifestace. Byla
použita k tvrdému pronásledování českého studentstva.
V noci po pohřbu bylo devět vedoucích studentských
organizací v Praze zatčeno a bez soudu ráno popraveno.
17. listopadu 1939 všechny vysoké české školy byly
uzavřeny, 1200 studentů odvlečeno do koncentračního
tábora Oranirenburku - Sachsenhausenu. Já jsem byl jeden
z nich. Pro význam této události svědčící o barbarství
Mezinárodní výbor studentských organizací vyhlásil
17. listopad světovým Dnem studentstva. Bylo to v Londýně 1942.
Čeští studenti byli první velká skupina cizinců
v koncentračním táboře Sachsenhausenu. Ostatní byli
mimo výjimky Němci, většinou komunisté. Na začátku
ledna druhá větší skupina cizinců, byli to polští univerzitní
profesoři z Krakova a mezi nimi Francouz Henri Bernard.
Většina z nich byli staří pánové, kteří nemohli snést tvrdý
režim tábora. Pamatuji si na „slavný“ trestní apel koncem
ledna 1940, kdy v krutém mrazu -30°C zůstalo po ranním
apelu 18 000 vězňů stát na místě celý den až do půlnoci
bez jídla a pití, naprosto nedostatečně oblečeni. Ráno při
ranním nástupu leželo na zemi asi 300 zmrzlých vězňů,
mezi nimi mnoho polských profesorů. Stál jsem v první
řadě, když jeden SS ukázal prstem na mě a vedle stojícího
Jiřího Mrázka (později inženýra chemie a uprchlíka
v Anglii). Vy dva budete pomáhat s odnášením mrtvol.
Kolem 90 000 vězňů prošlo branou tábora Sachsenhausenu.
Je těžké odhadnout procento přežilých. V Sachsenhausenu se rychle umíralo hlady a zimou. A od roku 1943
v bloku „Z“ plynem. Otázkou je - proč se při nepatrné
možnosti přežití lidé nevzbouřili? Byla to vědecky
vypočítaná naděje na propuštění. T éměř každý den byl
někdo propuštěn, někdy i malá skupina. Já jsem byl
propuštěn se dvěma Němci. Každý se nutil věřit, že příště
to bude právě on. Poslední skupinka studentů, kteří
přežili, byla propuštěna za tři roky po zavření vysokých
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škol. 15. 5. 1940 německá vojska okupovala Belgii
a vtrhla do Francie. 17. 4. 1940 Francie kapitulovala
a bylo podepsáno příměří. Stalin blahopřál Hitlerovi
k vítězství. 20. května 1941 byla stávka horníků v dolech
severní Francie. Následovalo jejich zatčení a uvěznění
v Sachsenhausenu. Mezi r. 1941 - 43 přijelo několik
transportů z Compiegne, kde bylo shromažďování a třídění zatčených do různých, asi dvaceti, táborů
v Německu. Velká část Francouzů šla do Sachsenhausenu.
Židé většinou do Auschitz – Osvientčiny.
20.června 1941 Hitlerova vojska vtrhla do Ruska.
Němci rychle postupovali. Leningrad byl 6. 11. 1941
obklíčen, ale nekapituloval. Město vydrželo 400 dní
obklíčení a oběť milion mrtvých. 26. 11. 1941 německá
vojska byla zastavena na konečné stanici moskevského
metra. Po dvou letech krvavých bojů byli Němci poraženi
v rozhodující bitvě u Stalingradu – 3. 1. 1943. Od tohoto
data nastal ústup Němců na všech frontách. Vylodění
západních spojenců 6. 6. 1944 uspíšilo konec války.
První ruská jednotka vstoupila do Sachsenhausenu
27. 4. 1945. Je ohromující a neuvěřitelné, že ještě tři dny
před tím, kdy byla nařízena evakuace, život v táboře
se příliš nezměnil: dvakrát denně sčítání vězňů, 2 x denně
polévka. Komanda odcházela do práce i do továrny
Heinkel, kde se vyráběla křídla k letadlům, která nikdy
nemohla vzlétnout, a to se již bojovalo v ulicích Berlína.
Kolona přibližně 15 000 vězňů šla pěšky směrem
k dánské hranici. Šli v útvarech bloků jako v táboře,
hlídaní SS. T i, co nemohli dále, byli zastřeleni. T eprve
2. května SS zmizeli a tak skončila smutná historie
nejstaršího koncentračního tábora Sachsenhausenu.
Já jsem zažil konec války jako dobrovolník v lidovém
ozbrojeném povstání v Dačicích. Bylo to místo nedaleko
od bodu, kde se setkala ruská a americká armáda. Pro mne
tak skončila válka až v polovině května 1945.
Pro ruské vojáky až v červnu 1945, kdy padla
poslední hnízda odporu v obklíčeném městě Breslau –
dnešní polské město Wroclav. Pro Američany až
15. 6. 1945 kapitulací Japonska.
Doc. MUDr. Miloš Šlesinger, CSc.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 11

Květnové zásahy ve filmovém
klubu
Filmový klub Dačice neopomene v květnu u příležitosti významného výročí konce II. světové války
nabídnout divákům v rámci jednoho večera dva filmy,
které ve své době přinášely nový, neotřelý pohled situovaný do válečných let.
T arkovského celovečerní debut Ivanovo dětství z roku
1962 naprosto pomíjí heroismus mas a soustředí se v poetické stylizaci na osudy 11.letého chlapce, vystaveného
neúprosné válečné realitě. Film byl oceněn na festivalu
v Benátkách hlavní cenou - Zlatým lvem.
Film Karla Kachyni Kočár do Vídně (1966) je svým
pojetím také „komorní“ , ovšem na zasloužený pozitivní
ohlas si musel přes dvě desetiletí počkat v trezoru. Stejně
jako další jeho snímky Ať žije republika a Noc nevěsty,
které normalizační distribuce nebyla schopna akceptovat.
Právě charakteristika německého zajatce, jehož postava
vyznívá v odeznívajícím konfliktu příliš „laskavě“ oproti
charakterům vítězného národa, byla příčinou odsudku
režiséra Kachyni a především spisovatele a scénáristy
Jana Procházky.
Cílená represe iniciovaná vůči Procházkovi po natočení filmu Ucho přispěla neoddiskutovatelně k jeho
předčasnému skonu. Podotýkám, že ve filmu excelují Iva
Janžurová a Jaromír Hanzlík.
Oba filmy můžete spatřit v neděli 8. května v klubovém sále MěKS v 17:00 h za obvyklé vstupné.
Den předtím bude v rámci cyklu Historické drama
uveden svébytný přepis Shakespearova Krále Leara v režii
japonského velmistra Akiry Kurosawy s názvem Ran
(1985). O dva týdny později se uskuteční projekce filmu
Hero (2002), jehož režisér Čang I-mou je čelním
představitelem páté generace čínských filmařů. Snímek
Zavěste červené lucerny jste mohli již před časem spatřit
při klubovém představení a část jeho tvorby byla uvedena
i v České televizi.
Roman Indra

Základní škola Kom enského, Dačice

Českomoravská myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
pořádá v sobotu

7. května 2005 od 8:00 h
na střelnici Dačice - Zahrádecký les

I. ročník
Střelecké soutěže družstev
v brokovém víceboji
pod z áštitou starosty mě sta Dačice

110. v ýročí otev ření
budov y školy
Pro žáky vyhlašujeme:
☼ Výtv arnou soutěž:
„Život školy – aneb již 110 let stojí“
☼ Literární soutěž: „Neváhej a piš“
Při této příležitosti Vás zveme na:
☼ Školní akademii (16. 6. 2005 – sál MěKS)
☼ Den otev řených dv eří (15. 5. 2005)
pro rodiče: prohlídka jednotlivých tříd
a odborných učeben, výstava výtvarných prací
s prodejem dětských výrobků, módní přehlídka,
pro žáky: den plný překvapení
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Orchideje

Proběhla ve čtvrtek
17. března v prvních
třídách a ve středu 23.
března v hlavní budově naší školy. Děti
se svými rodiči zaplnily školní třídy a
jídelnu a společně
vyráběly velikonoční
dekorace.
Velké množství výrobků, pracovní nadšení, pohoda
a rozzářené dětské oči byly tou nejlepší odměnou pro nás.
Věříme, že se i rodičům výtvarné tvoření líbilo a příště
přijdou zase za námi si “ hrát“ .
Mgr. Jana Vlčková

Po delší odmlce opět
zdravím všechny přátele přírody na Dačicku i všude jinde.
Hned se na Vás obracím s prosbou. Naše
nadace ČSOP bude
v letošním roce zajišťovat mapování našich orchidejí. Svůj
projekt jsme nazvali
„Orchideje Vysočiny
a České Kanady“ .
V našem kraji se můžeme setkat s těmito
kráskami: hlístník
hnízdák, vemeník
dvoulistý, vemeník
zelenavý, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka, vstavač
osmahlý, prstenec bezový, prstnatec Fuchsův, prstnatec
májový, prstnatec T raunsteinerův, bradáček vejčitý,
kruštík bahenní, kruštík širolistý, kruštík tmavočervený.
Chtěla bych Vás poprosit, abyste nám sdělili
své případné nálezy - mobil 775 928 581, e-mail
kralova.da@quick.cz), ale prosím Vás moc, netrhejte tyto
rostliny, ani se je nesnažte někam přesadit, stejně by Vám
zašly. Na nástěnce ČSOP jsou barevné fotografie některých orchidejí, prohlédněte si je. Mohu Vám také poskytnout stručný klíč k určování těchto orchidejí.
A na závěr: zájemci o krásy přírody těšte se, už brzy
začnou kvést!
Milena Kráľová

Jitka Danyiová
ČIŠ TĚNÍ DOMÁCNOS TÍ
(koberce, sedačky…)
Nivy 164/IV, Dačice
T el.: 602 424 563
602 848 294

Ne jvě tší lidová
sla vnost z la ta vého
m oku na Mora vě
Bohatý kulturní a doprovodný program s řadou
osobností. Tradiční zábavné
atrakce v areálu, ukázky
z MS v řezání motorovou
pilou, finále Miss foto
Horáckých novin, sobotní
kouzelná noc ohňostrojů.

Prstnatec mákový (Dactylorhiza majalis)
Foto Jaromír Švarc

Velikonoční dílna v ZŠ Komenského

Kontejner na bioodpad v Dolních
Němčicích

Dominantami vzniklého Pivního města budou
pódium na východní straně
náměstí, hlavní tribuna na
západní straně náměstí
u radnice a mezi nimi umístěné centrální velkostany
a haly jednotlivých pivovarů s ulicí pro promenádu.
V krytých prostorách s výčepy bude již tradičně připraveno
sezení pro několik tisíc návštěvníků.
Ochutnat můžete několik desítek druhů piv od našich předních, regionálních a také zahraničních pivovarů. Nebude chybět
ani pestrý výběr uzenářských a dalších specialit, nealko nápoje
ZON Třebíč a další druhy občerstvení.

Veškeré info rmace: www. dan-pro ductio n. cz
Akce se uskuteční za každého počasí – krytá pódia a velkostany!

Školní ukázka toho, co do kontejneru na bioodpad nepatří!
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Den Země v MŠ Za Lávkami
Myslíme si, že utvářet kladný vztah k přírodě je třeba
už od nejútlejšího věku, aby budoucí generace brala péči
o životní prostředí jako samozřejmost.
V neděli 17. dubna jsme se sešli a chystali se na oslavu Dne Země. T rochu jsme se obávali počasí, které
se nám opravdu nevydařilo. Museli jsme jednotlivá stanoviště nastěhovat do MŠ, protože začalo pršet. I přes
počáteční obtíže mohly děti začít soutěžit a plnit úkoly
na jednotlivých stanovištích. Za svoje vědomosti, zručnost
a znalosti byly odměněny nebo si mohly samy vybrat
odměnu.
Myslíme si, že kdo nás navštívil, byl spokojený a líbilo se mu u nás. Některé děti totiž navštěvovaly
jednotlivá stanoviště i několikrát.
Chtěli bychom poděkovat rodičům dětí naší MŠ,
pracovníkům DDM a sponzorům, pekárna pana Homolky,
zelenina pana Laciny a Město Dačice, bez jejichž pomoci
a přispění bychom se neobešli.
Závěrem už snad jenom motto: „Dítě není nádoba,
kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má
naše výchova zušlechtit.“
učitelky MŠ Za Lávkami

Akce DDM na měsíc květen
• 8. 5. ve 14:00 h - vystoupení kroužků mažoretek
u Penny Marketu za doprovodu Městského dechového
orchestru
• 8. 5. ve 14:30 h - vystoupení dětí z kroužků aerobiku
v Domě s pečovatelskou službou
• 31. 5. ve 14:00 h - oslavy Dne dětí v areálu DDM
a MŠ Za Lávkami. Pestrý program – soutěže, atrakce,
skákací hrad, vyřezávání z kůry, malování,
modelování, zdobení perníčků.
Příměstský tábor je již obsazen. Volné zůstávají zatím
LT na D. Radíkově.

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem
Spontánní akce Noc s Andersenem vznikla na podporu dětského čtenářství, k propagaci soustavné četby
a hlasitého předčítání a neuvěřitelnou rychlostí se rozletěla do světa – letos prožily kouzelný pohádkový večer
1. dubna tisíce dětí ve více než 400 knihovnách všech
druhů. V naší knihovně se Noc s Andersenem konala
podruhé.
V minigalerii na schodech je až do konce prázdnin
k vidění výstava zdařilých ilustrací Andersenových
pohádek. Obrázky nakreslily děti ze zdejší Základní
umělecké školy pod vedením P. Firlové a K. Zedínkové.
U nás v knihovně strávily pohádkový večer v rolích
pohádkových bytostí tyto děti: Nikolka Adamcová,
Kristýnka Černochová, Nikolka Horáková, Nikolka
Dvořáková, Lukáš Krejčí, Jana Kadlecová, Lucka
Mocharová, Aleš Morávek, Michal Sedlák, Nikol
Procházková, T omáš a Martin Voburkovi, Vendulka
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Soukupová, Karolínka T omšů a Lucka Žaloudková. Děti
si připravily skvělé masky pohádkových bytostí, za což
jim, ale určitě i maminkám nebo babičkám, které
pomáhaly, děkujeme. Na začátku večera zahrály děti z
T yláčku pohádku O princezně na hrášku. Bezprostřední
výkon malých herců byl příjemný a zábavný. Děkujeme
tímto paní Jahelkové, která s dětmi pohádku připravila. Po
pohádce jsme i v Dačicích slavnostně zasadili na
Andersenovu památku - „Pohádkovník Andersenův“
(latinsky: Fabularius Anderseni, dánsky: Andersens
Eventyrtrae, anglicky: Andersentree...). Doufejme, že
třešně, které se na něm urodí, budou chutnat opravdu
pohádkově.
Velkým zážitkem byla pro děti návštěva nočního
zámku a zámecké knihovny. Paní kastelánka Bisová se
nám velice obětavě věnovala a na každou zvědavou
otázku dětí znala odpověď. Ukázala nám pohádkové
knížky, které četly děti Dalbergů a provedla nás celým
nočním zámkem. Zámeckého ducha jsme sice nepotkali,
ale děti si tajemství užily dosyta, protože zámecké
prostory jsou tajemné samy o sobě a navíc je zde
nevysvětlená záhada spadlého obrazu. Děkuji velice dr.
Bisové, že jsme mohli zámek navštívit, navíc s milým
překvapením, panem
místostarostou s paní,
kteří prohlídku absolvovali s námi. Cesta
nočním parkem zpátky do knihovny se
neobešla bez přepadení čerty, což
u některých pohádkových bytostí způsobilo ztrátu částí
pohádkového vybavení. A potom se již konala pohádková
hostina, hrály se pohádky, malovaly pohlednice, četlo z
Andersena... až přišel Olé Zavřiočko alias Uspávač a šlo
se do hajan.
Děkujeme paní Jahelkové a kasteláce zámku dr. Bisové
za spolupráci při realizaci Noci
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Informace z Městské knihovny
ü Městská knihovna
připravila v dubnu
pro Dům s pečovatelskou službou první pořad. Výtvarník
Jiří Albrecht při něm
představil svou knihu tipů na výlety
naším krajem. Setkání to bylo velice milé a věřím, že pro posluchače
i zajímavé.
ü První kreativní dílně
s Monikou Brýdovou
přálo počasí a tak
lektorka úplně zajásala, když uviděla
naši letní čítárnu.
A jak to na dvorku
vypadalo, vidíte na
fotce. Výsledkem tvorby zúčastněných žen byla
originální trika, která nikdo jiný nemá – viz poslední
obrázek.

Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice
2005
2. – 3. července 2005
Hudební společnost Urtenen-Schönbühl
Další orchestr, který se začátkem letních prázdnin
představí na 19. ročníku přehlídky dechových orchestrů
je Hudební společnost Urtenen-Schönbühl. Společnost
byla založena v listopadu 1953. První stanovy se datují
k 8. červnu 1956. Spolek se skládá z aktivních, pasivních
a čestných členů, veteránů a příznivců. Věk nejmladších
aktivních členů je 15 let, nejstarších 61 let.
Hudební společnost se zúčastňovala většiny hudebních slavností, naposledy v roce 1991 v Luganu. Vroce
1983 jim byly slavnostně předány nové uniformy a vlajka.
Od roku 1994 mají nové košile a kravaty.
Hudební společnost je žesťová skupina nástrojů
doplněná skupinou klarinetů. V současnosti jsou v orchestru zastoupeny tyto nástroje: klarinet, příčná flétna,
saxofon, trubka, kornet, baskřídlovky – tenor, baryton,
pozoun, lesní roh Es, bas B, bas Es, bicí – tympány,
činely, buben, bicí souprava. V současné době je dirigentem a kapelníkem Michael Kocher.
Kromě předeher a koncertních kusů hrají také valčíky, polky a pochody. Jejich pochodové knížky i ostatní
repertoár jsou neustále obnovovány. Každé jaro se koná
zábavný koncert, ve kterém prezentují atraktivní program,
včetně taneční hudby. Na první advent se koná adventní
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koncert. Dalším vrcholem jejich koncertní sezóny je každoroční Amtmusiktag, „úřední hudební den“ uprostřed
června. O prázdninách 1. srpna pravidelně hrají u příležitosti národního svátku.
Druhý týden v srpnu následuje tradiční muzikantský
Mattenfest. T o jsou nejdůležitější hudební aktivity
hudební společnosti Urtenen-Schönbühl. Hudební společnost Urtenen-Schönbühl je výkonnostně zařazena
ve 3. Klass-Musik.
Pope l a pále nka v podání DS Tyl Dačice
pátek 13. 5. druhá repríza hry v 19:30 h

Velkolhotecká koncertní sezóna 2005
Jarní koncerty v Evangelickém tolerančním areálu
Velká Lhota u Dačic (v „horním kostele“).
Začátky v 19:30 h.
14. 5. Pěvecký sbor Husitské teologické fakulty
UK Praha
21. 5. Velkolhotecký komorní sbor (řídí Jitka Plánská)
a jeho host „Jakoubek“ – pěvecký sbor YMCA
Jindřichův Hradec (řídí Jaroslav Hojný a Jan
Blažek)

Kvítek opět nejlepší
Hlavní pěvecký sbor Základní umělecké školy Dačice
Kvítek se v neděli 17. 5. vrátil z mezinárodního hudebního festivalu Young Prague 2005, kterého se letos
zúčastnilo cca 26 pěveckých sborů a orchestrů. Svým
soutěžním vystoupením se Kvítek zařadil mezi nejlepší
účastníky a v mezinárodní konkurenci zvítězil v kategorii
dětských sborů. Oceněn diplomem byl i dirigentský výkon
sbormistra Vítězslava Hergesela. Blahopřejeme Kvítkům,
jeho sbormistrovi V. Hergeselovi i celému realizačnímu
týmu (Blanka Henzlová – klavír, Jiří Novák – flétna, Věra
Kümmelová – hlasová výchova).
Václava Zamazalová

Májový koncert
v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří
se bude konat
22. kvě tna 2005 v 18:00 h
v koste le Panny Marie Karme lské
Účinkují:
BcA Martina Kuče rová – mezosoprán
klavírní spolupráce: Vlastimil Burkart
Corne tto - vokálně-instrumentální soubor
ZUŠ Dačice, vedoucí: Richard Šeda
Pěvecký sbor Viva la be lla ZUŠSlavonice
sbormistr: Vlastimil Burkart, klavírní
spolupráce: MgA. Blanka Henzlová
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Atleti zahájili sezónu
Dvěma závody vstoupili dačičtí atleti do nové sezóny.
Na krajském přeboru mladšího žactva (v březnu v Nové
Včelnici) rozšířili sbírku úspěchů na krajských přeborech
o 5 medailí. Dva tituly získal T adeáš Jindra (60 m
překážek a výška), stříbro získal také T . Jindra (dálka)
a o dvě třetí místa se zasloužili T omáš Chvátal (800 m)
a Sabina Hummelová (výška).
Druhou dubnovou sobotu odjela malá výprava na
krajský přebor v přespolním běhu do Č. Budějovic.
T adeáš Jindra sice neobhájil titul, ale 2. místo a k tomu
ještě 3. místo T omáše Chvátala jsou velkým úspěchem.
Rovněž v závodech přípravek (nejmladší žactvo) o sobě
dali vědět Martin Novák (4.) a Kristýna Černochová (5.).
PaedDr. Vítězslav Jindra
Te rmínová listina atle tických závodů v Dačicích 2005
1. 5. v 10:00 h
7. 5. v 10:00 h
12. 5. v 9:00 h
17. 5. v 9:00 h
2. 6. v 9:00 h
10. 6. v 17:00 h
20. 9. v 9:00 h
29. 9. v 11:00 h

1. kolo KPD staršího žactva
1. kolo KPD mužů a žen
O štít města Dačic
Okresní kolo čtyřboje
O malý štít města Dačic
Dačická 14 (na Peráčku)
Podzimní dačický pětiboj
Zátopkovy štafety
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ních kategoriích u všech 38 zúčastněních klubů juda nás
posunul na výborné třetí místo.
V neděli odjeli do Jičína dorostenci. Opět čtveřice
dačických judistů bojovala o medaile Mistrovství České
republiky. V této soutěži jsme už tak úspěšní nebyli, ale
také proto, že za T J Sokol Dačice – Centropen startovali
tří starší žáci, kteří splňují podmínky pro kategorii
dorostenců. I přesto se nám povedlo získat bronzovou
medaili. Na stupně vítězů se ve své váze probojoval Jiří
Šindelář a cesta Jakuba Chvojsíka turnajem skončila těsně
pod stupni vítězů.
V celkovém hodnocení se dorostenci umístili na pěkném 13 místě z 63 zúčastněných klubů. Gratulujeme všem
medailistům a své výkony jistě zopakují na dalších
soutěžích. Například děvčata na dačickém turnaji, který
se bude konat již po třicáté v sobotu 21. května 2005.
Můžete je přijít podpořit nebo se jenom podívat jak judo
vypadá. Zápasy XXX. ročníku Velké ceny Dačic začínají
v 10:30 h.
Milan Malý

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

Zahájení kurzu v pondělí 30. května v 16:00 h
Nově – učebnice a testy zdarma
Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz
Provádíme výuku v kurzech i dálkově
cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč

Jiří Šindelář na stupních vítězů

Bronzový víkend dačických judistů
v Jičíně

V sobotu 16. a neděli 17. března 2005 proběhlo v Jičíně Mistrovství České republiky dorostenek a dorostenců
v judu.
Do sobotních bojů nastoupila děvčata a dačická
čtveřice potvrdila, že náš oddíl stále patří do špičky
v republice. Vždyť tři z nich se probojovaly vyřazovacími
boji až na stupně vítězů. Ve svých hmotnostních
kategoriích vybojovaly bronzové medaile Martina Svobodová, Anna Pokorná a Viola Pšenčíková. Dačické
judistky předvedly výborné zápasy a v několika případech
postoupily dál v turnaji přes favoritky soutěže.
Ještě větší radost nám udělal celkový výsledek
turnaje. Součet bodů za umístění v jednotlivých hmotnost-
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De n ote vře ných dve ří MMaG Dačice
v ne dě li 22. 5. 2005
k Mezinárodnímu dni muzeí,
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h.,
volný vstup do expozic a na výstavy

Výsledky soutěže „O stříbrný šperk“
v dačickém muzeu
V neděli 17. dubna skončila v dačickém muzeu
úspěšná výstava obrazů Miloše Šimánka, keramiky Marie
Lamperové a šperků Davida T ichého. Prohlídka výstavy
byla zpestřena malou soutěží. Autor stříbrných šperků
David T ichý vyrobil dva stříbrné závěsy, které doplnil
zajímavým materiál. Úkolem návštěvníků bylo poznat,
z jakého materiálu vytvořil tento doplněk.
O soutěž byl velký zájem. Do konce výstavy se sešlo
celkem 134 odpovědí, z toho bylo 56 správných. Mladý
šperkař použil skutečně netradiční materiál na výzdobu –
leštěné uhlí. Ze správných odpovědí byly vylosovány dvě
šťastné výherkyně, které získávají od Davida T ichého
uvedené stříbrné šperky. Jsou to paní Bohumíra
Vašnovská z Dačic a slečna Julie Boudová z Cizkrajova.
Výherkyním blahopřejeme. Podotýkáme, že ve Zlatnictví
Davida T ichého jim mohou být šperky podle přání
upraveny. Ne každému se možná líbí nosit na krku kromě
stříbra i „obyčejné uhlí“ .
Mgr. Marie Kučerová

Srí Lanka – perla Indického oceánu
T ak nazvali výstavu čeští přírodovědci z několika našich muzeí,
kteří se pravidelně pod hlavičkou
společnosti pro výzkum a ochranu
fauny Zoogeos Bohemia vypravují
do nejrozmanitějších, a pro nás
většinou exotických a vzdálených částí světa.
Výstava bude ke zhlédnutí v dačickém muzeu
od středy 4. května, případně od úterý 3. května, pokud
se přímo zúčastníte slavnostního zahájení v 17:00 h.
A to byste si skutečně neměli nechat ujít, stejně jako
následnou přednášku RNDr. Karla Pecla z Prácheňského muzea v Písku, protože jeho vyprávění je neopakovatelné a nemá konkurenci.
Věřím, že výstavy, které z výprav přírodovědců
vzešly, jsou již mnohým dačickým obyvatelům známy.
Poslední proběhla v dačickém muzeu v roce 2003 a byla
zaměřena na jižní Afriku. Předtím připomeňme ještě
Přírodu T urecka v roce 2000.
V roce 2002 účastníci výpravy na Srí Lanku samozřejmě netušili, že mnohé záběry, které pořizují, budou
za dva roky pouze historií, že některá místa prostě zmizí
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a budou zničena. I samotná výstava v Dačicích byla
naplánovaná dlouho před prosincovou ničivou přírodní
katastrofou, která právě poskytla ve značné míře i samotnou Srí Lanku (ostrov Cejlon). Návštěvníci budou mít
možnost zhlédnout ostrov ještě v celé kráse.
Výstavu připravili dva
zoologové – Karel
Pecl z Písku a Dušan
T rávníček
(rodák
z Horní Slatiny) z muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Ti na Srí
Lance pobývali tři týdny v listopadu a prosinci 2002 a přivezli
kromě spousty fotografií i bezobratlé živočichy, hmyz, brouky, motýly, schránky měkkýšů,
kostry korálů a jiné. Získali i ukázky oděvů a krásné
dřevořezby, které vytvářejí místní obyvatelé s neuvěřitelně primitivními prostředky.
Setkali se s nebývalou vstřícností místního obyvatelstva, které bylo velmi přátelské a pohostinné, ač samo žije velice skromně. Karel Pecl si obyvatele zamiloval: „Nepoznal jsem nikdy tak vstřícné lidi. Kdekoliv
jsme byli a chodili ověšeni technikou, tak oni byli
nesrovnatelně chudší než my, ale přesto se usmívali
a zvali nás na kokosový ořech, sundali nám ho z palmy,
rozsekli a dali napít chladivé šťávy, která osvěží i nasytí.
A nic za to nechtěli.“ O to hůř nesl tragédii, která ostrov
postihla. Sám ale věří, že tropická příroda má obrovskou
vitalitu vše zase spravit. Bohužel, životy lidí již nevrátí.
Samotnou výstavu sestavili tak, aby byla zajímavá pro
širokou veřejnost. Zahrnuje více než sedmdesát krásných
barevných fotografií, přírodniny, velké motýly, brouky
jako tesaříky, roháče, zlatohlávky, etnografický materiál.
Na expedici byl zároveň natočen profesionální hodinový
videofilm, který je cenným a zajímavým doplňkem
výstavy.
Autoři výstavy plánují cestu do Jižní Ameriky, chtěli
by se podívat ještě do Austrálie a na Madagaskar. Na rok
2007 je pro Dačice již připravena další exotická výstava
z jejich dílny, a to Jáva, Borneo, Sumatra – ostrovy
Sandokana.
T akže můžete opět cestovat s námi! Výstava bude
otevřena do 19. června 2005. V květnu je otevřeno denně
kromě pondělí od 9:00 – 12:00 h a od 13:00 – 16:00 h.
V červnu je změna pouze v prodloužení odpolední
otevírací doby – je otevřeno do 17:00 h.
Mgr. Marie Kučerová

V neděli 29. 5. od 9:30 h
pořádá Místní organizace Českého rybářského
svazu v Dačicích

55. Rybářské závody
na rybníce „Rybářský“ v Dačicích
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Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696

Rádce na cesty: Kdo má přednost
na parkovišti
Jaká pravidla platí na parkovištích? Pokud je křížení
komunikací osazeno značkami, pak si řidiči dávají
přednost tak, jak jí značky stanoví. Vpřípadě, že dopravní
značky chybí, pak zde platí přednost zprava.
V případě, že se míjí mezi kolmo zaparkovanými
vozidly dvě projíždějící auta, platí zde vzájemná ohleduplnost. Pokud by byl prostor užší a projelo by pouze
jedno vozidlo, pak se zde uplatňuje pravidlo o vyhýbání,
kdy podle okamžité situace řidič, který to má jednodušší,
musí vycouvat a umožnit druhému průjezd. Zatímco při
jízdě mezi spojovacími komunikacemi parkoviště platí
zpravidla pravidlo pravé ruky, při vyjíždění z pakovacícho
místa jsme povinni dát vždy přednost. T en, kdo vyjíždí
z parkovacího místa, ať už couváním nebo popředu, musí
dát přednost tomu, kdo projíždí okolo. Kdyby tedy došlo
k nehodě, byl by vinen ten, kdo z parkovacího místa vyjížděl.
Často se stává, že přejedete prázdné parkovací místo,
a pak se rozhodnete k němu zacouvat. Neměli byste
ovšem couvat na vzdálenost například sta metrů a vždy
byste měli dávat pozor na to, zda náhodou nechce někdo
vyjet z parkovacího místa, protože ten nemusí čekat, že se
na něj zprava přiřítí couvající auto a vy byste byli
minimálně spoluviníky nehody.
Zdroj CCS Info

LAST MINUTE - CHORVATSKO uby tování ve 2, 3, 4, 5 - lůžkových
apartmánech, termín: 10. 6. - 19. 6. 2005, cena uby tování 1.800,-/os.,
doprava za příplatek 2.300,-/os., 17. 6. - 26. 6. 2005, cena uby tování
1.900,-/os., doprava za příplatek 2.300,-/os
LAST MINUTE - ITÁLIE – Marcelli di Numana apartmánový dům
IDEA MARE, termín: 28. 5. – 4. 6. 2005, cena za uby tování + doprava –
3500 Kč
Jednodenní zájezdy: (cena zahrnuje vstupenku+dopravu, při zakoupení
pouze vstupenky-odpočet dopravy)
14. 5. ÚDOLÍM ŘEKY DYJE V RAKOUSKU
460 Kč
14. 5. VÍDEŇ
390 Kč
11. 6. DOLNORAKOUSKÉ KLÁŠTERY
560 Kč
19.5., 22.5. HOBBY Č. Budějovice
135 Kč
Zájezdy za kulturou: (cena zahrnuje vstupenku+dopravu, při zakoupení
pouze vstupenky - odpočet dopravy)
4. 6. ČERT A KÁČA –Národní divadlo Praha
750 Kč
17. 6. TŘI MUŠKETÝŘI Divadlo Brodway Praha
980 Kč
25. 6. BABIČKA Otáčivé hlediště Č. Krumlov
840, 790 Kč
28. 6. FAKTOR FEST – hudební festival KABÁT
530 Kč
– stadion Jihočeské univerzity Č. Budějovice
5. 7. BABIČKA Otáčivé hlediště Č. Krumlov
710 Kč
13. 7. Hospůdka u Surfu Kotvrdovice, hudební
430 Kč
večer s tancem s EVOU A VAŠKEM
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 4490,- Kč/os.,
• KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY – léčebný pobyt, cena s polopenzí
a 10 léčebnými procedurami – 4990,- Kč, cena v sezóně- 4990,- Kč,
možnost autobusové či vlastní dopravy , zajistíme poby t v jakémkoli
termínu
Připravujeme - 17., 18., 19. 5. 2005 – Zájezd do Prahy - návštěva
8. mezinárodního nápojového veletrhu pro gastronomii
VÍNA A DESTILÁTY, Praha Holešovice
Speciální nabídka - poznávací zájezd CHORVATSKO –Makarská
riviéra, Černá hora – 2. – 7. 6. 2005, cena 3 450 Kč/3 x nocleh,
1 x polopenze/

WELLNES S - 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, S lavonice, tel.: 728 850 432

Dále nabízíme zajištění rekreačních pobytů dle Vašeho přání na
území naší republiky i ostatních států - LAST MINUTE –ny ní
výhodné ceny - letecké zájezdy do exotických zemí např.:
EGYPT/30°C/ceny od 5.990 Kč, DJERBA /28 °C/ ceny od 3.990 Kč
VYUŽIJTE NABÍDKY Z NAŠEHO NOVÉHO KATALOGU,
MYSLETE NA LÉTO JIŽ NYNÍ
• ITÁLIE – Marcelli di Numana – Palmová riviéra – IDEA MARE,
cena za apartmán pro 4 osoby již od 6 790 Kč, dále Cesenatico,
Caorle
• CHORVATSKO – apartmány – ostrov KRK, TRIBUNJ, TROGIR –
ČIOVO, Makarská riviéra – PODGORA,
apartmány a penziony VODICE – možnost autobusové (odjezd
z Dačic) i vlastní dopravy
Pokud si vyberete zájezd z katalogu jiné CK, rádi Vám ho vyřídíme
za stejných cenových podmínek /slevy, klubové karty, děti zdarma,
jiné výhody/.
BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM OCHOTNĚ SDĚLÍME V NAŠÍ CK

6. 5. v 17:00 h a 19:30 h,
7. 5. a 8. 5. v 19:30 h
KAMEŇÁK 3
Česká komedie
Vstupné 65 Kč
27. 5., 28. 5. v 19:00 h
LETEC
Film USA/SRN s titulky,
Vstupné 60 Kč,
Mládeži do 15 let nevhodný

KULTURA
13. 5., 14. 5., 15. 5. v 19:30 h
SAMETOVÍ VRAZI
Český kriminální film
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
27. 5., 28. 5. v 16:30 h
HRDINOVÉ ŘÍŠE GAJA
Pohádka USA, český dabing
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 55 Kč
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20. 5., 21. 5., 22. 5. v 19:30 h
ŽRALOK V HLAVĚ
Český film
Vstupné 55 Kč
3. 6. v 17:00 h a 19:30 h,
4. 6. v 19:30 h
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Film USA, český dabing
Vstupné 50 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, vernisáž 3. 5. v 17:00 h.,
výstava trvá do 19. 6. 2005

RNDr. Karel Pecl: Pralesem,
pouští, savanou
Přednáška o expedici do jižní Afriky,
3. 5. 2005 v 17:30 h

7. 5. rocková zábava
hraje EXTRACT, předkapela
ROCKSON
začátek ve 20:00 h

11. 5. koncert vážné hudby
Jihočeská komorní filharmonie,
sál ZUŠ, začátek v 18:00 h

21. 5. koncert slovenské kapely
NO NAME
po skončení taneční zábava
s Naší bábí

ZU Š

MMaG

Filmový klub promítá v komorním sále MěKS, projekce z DVD nosičů.
7. 5. v 19:30 h
21. 5. v 19:30 h
RAN – film Japonsko, Francie (1985)
HERO – film Čína, USA (2002)

Mě KS

FK

KINO
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6. 5. v 19:30 h v koncertním sále ZUŠ
Koncert učitelů

17. 5. v 18:00 h v koncertním sále ZUŠ
Koncert tanečního orchestru ZUŠ Dačice

