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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Stavba, a. s. Jemnice za nabídkovou cenu včetně
DPH Kč 30.754.365,schválila vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci
komunikací na Červeném Vrchu

se se jde na svém 13. zase dání ve středu 3. 12. 2008
v 18.00 h v sále Mě KS

RADA MĚSTA
na své 51. schůzi konané 29. 10. 2008 mimo jiné :
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí s výhledem do konce roku 2008
• projednala návrh rozpočtu města na rok 2009 ve druhém čtení
• schválila rozpočtové opatření č. 20/2008, které bylo
vyrovnané v příjmech i výdajích ve výši 4.022,36 tis.
Kč
• vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu k 30. 9.
2008 a výhled vývoje plnění rozpočtu města do konce roku
• schválila „Zásady a pravidla pro poskytování podpor
města Dačic“
• schválila bezúplatné převzetí 25 ks laviček z majetku
DSO „Mikroregion Dačicko“ do majetku Města Dačice
• schválila poskytnutí mimořádného příspěvku občanskému sdružení Kruhu přátel dačického dětského
sboru ve výši Kč 15.000,-- na pokrytí nákladů koncertu sboru Kvítek v pražském Rudolfinu
• schválila použití rezervního fondu MMaG do výše
Kč 100.000,-- na financování nákladů spojených
s vydáním knihy Dačice v dobové fotografii (Dačické album I)
• schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování pasportu místních komunikací a svislého a vodorovného
dopravního značení v Dačicích a místních částech
s firmou Hrdlička spol. s r. o. Praha za celkovou
nabídkovou cenu Kč 293.930,-• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
službami Dačice s. r. o. na vybudování I. etapy sportoviště u letního koupaliště za celkovou cenu Kč
276.996,-na své 52. schůzi konané 12. 11. 2008 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 21/2008 v těchto
objemech: příjmy -8.140,57 tis. Kč, výdaje -8.384,76
tis. Kč
• projednala návrh rozpočtu města na rok 2009 ve třetím čtení a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení
• schválila zadání veřejné zakázky na výkon funkce
stavebního dozoru investora na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Červený Vrch“
• schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky na rekonstrukci sportovní haly a
schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Jemnická

•

Dětský pěvecký sbor Kvítek
vystoupí v přímém přenosu na ČT 1 při vysílání
Adventních koncertů dne 7. prosince 2008
v podvečerních hodinách.

Elektronické podání z počítače
podnikatele
Od 1. října mohou podnikatelské subjekty vytvářet
na svém počítači elektronické podání „Jednotného registračního formuláře“ („JRF“ ), který slouží např. pro ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, oznamování změn a odesílat jej přímo do centrální podatelny Živnostenského
rejstříku. Zavedení nové služby dává podnikatelům možnost komunikace s úřadem bez potřeby přímého kontaktu
s úředníkem, nutností je pouze uznávaný elektronický
podpis.
Aplikace k vytvoření a odesílání podání „JRF“ je od
1. října k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rz p.cz, a to včetně příručky s popisem možností využití, instalace, vyplnění
a odeslání. Informace o této nové možnosti, jak učinit
toto podání, naleznete též na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a BussnisInfo
www.businessinfo.cz .

Úprava úředních hodin 31. 12. 2008
Úřední hodiny Městského úřadu v Dačicích budou z provozních důvodů ve středu
31. 12. 2008 od 8:00 do 12:00 h.
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Mikroregion Dačicko vybaven
mobiliářem
Členské obce mikroregionu Dačicko zrealizovaly
v roce 2008 v rámci Programu obnovy venkova další
společný projekt. S cílem zlepšit vzhled obcí a přispět
k příjemnějšímu životu obyvatel v místě svého bydliště,
zažádal DSO Mikroregion Dačicko Jihočeský kraj o vybavení mobiliářem v 10 obcích. V rámci projektu bylo
vyrobeno 55 laviček, 2 odpadkové koše, 2 kolostavy
a 6 úředních desek. O tento mobiliář se podělily mimo Dačic ještě obce Báňovice, Budeč, Český Rudolec, Dobrohošť, Heřmaneč, Jilem, Peč, Slavonice
a Studená.
Většinu mobiliáře vyrobila firma Karim, spol. s r. o.
z Hulína, 5 úředních desek zhotovilo grafické studio
Moana, s. r. o. z Českých Budějovic. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem, kdy 70 % celkových
nákladů financoval Jihočeský kraj z Programu obnovy
venkova a zbylých 30 % si financovaly zainteresované
obce ze svých rozpočtů.
Jednotlivé prvky mobiliáře budou ve většině případů
umístěny na veřejných prostranstvích, která jsou nejvíce
využívána obyvateli a návštěvníky obce. 25 laviček, které v rámci projektu pořídilo Město Dačice, bude sloužit
obyvatelům a návštěvníkům v 11 místních částech.
Ing. Zdeňka Hrbková, DSO Mikroregion Dačicko
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povrchu byla použita betonová dlažba rozměru 16/16/8
v barvě COLORMIX PODZIM v množství 986 m2 . Bylo
vytěženo 520 m 3 zeminy a rozprostřeno 178 m3 kameniva. Druhá akce byla prováděna v místní části Chlumec.
Zde byl zbudován nový chodník podél silnice směrem na
Nové Dvory. Nejlepší nabídku ve výběrovém řízení
předložila firma SET O Dačice. Práce byly zahájeny 2. 9.
a dokončeny 31. 10. Na novém chodníku bylo položeno
238 m 2 betonové dlažby 10/20/6 v přírodní barvě, osazeny silniční obrubníky, zhotoveny tři nové uliční vpusti, položeno 64,4 m kanalizačního potrubí, vytěženo 117
m 3 zeminy a navezeno 57 m3 kameniva. Celková hodnota
díla je 811.830,- Kč.
Dík patří nejen zhotovitelům těchto staveb, ale i
všem našim spoluobčanům, kterých se přímo či nepřímo
stavební práce dotýkaly a omezovaly je. Odměnou za
trpělivost jsou již dnes pěkné nové povrchy, které jim
budou sloužit mnoho let.
Pavel Habr, místostarosta

Podzimní setkání dačických rodáků
V úterý 11. listopadu se uskutečnilo tradiční podzimní setkání rodáků v Praze. Sešli se lidé nejen z hlavního
města, ale i ze vzdálenějších míst. Tentokrát bylo přítomno asi šedesát účastníků.

Dokončené investiční akce
Na konci října letošního roku byly dokončeny dvě
stavby v celkové hodnotě 3,5 milionu korun - oprava povrchu komunikace v ulici Strachovského a Červenkova,
dále chodník v místní části Chlumec.
V malebné historické čtvrti Na Peráčku jsme již delší
dobu připravovali opravu povrchu komunikace v ulici
Strachovského a Červenkova. Zároveň byla připravena
oprava a doplnění kanalizačních řadů, na které jsme žádali o dotace z fondů EU. Tento finanční zdroj se
v předpokládaných termínech nepodařilo získat, a proto
rada města rozhodla, že oprava povrchu komunikace
v ul. Strachovského a Červenkova je nutná a práce budou
provedeny z vlastních zdrojů. Projektovou dokumentaci
zhotovil P - atelier z Jindřichova Hradce a provedení díla
získala ve výběrovém řízení firma COLAS Znojmo.
Stavba byla zahájena 13. srpna a dokončena 31. října. Za
2.702.395,- Kč firma provedla výměnu a zpevnění povrchu komunikací, opravu příčných spádů, zajištění odvodu dešťových vod, zřídila čtyři nové uliční vpusti a
provedla rekonstrukci stávajících pěti průtočných vpustí
a dvou kanalizačních šachet. Odvodňovací systém byl
doplněn 13,5 metry odvodňovacích žlabů. Na zadláždění

Setkání se konalo v zasedací místnosti budovy Svazu
strojírenské technologie na třídě Politických vězňů, kde
se všichni přítomní přivítali se svými známými a představiteli města Dačice. T aké se již stává pravidlem, že
součástí akce je prodejní výstavka, kterou tentokrát připravila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Bc.
Naděžda Mastná. Byly zde k vidění a ke koupi různé propagační materiály, knihy i předměty vztahující se k našemu městu.
Letos již podruhé byla nabídnuta PC prezentace.
Hosté mohli za pomoci dataprojektoru shlédnout Dačice
z leteckého pohledu, všechny významné pamětihodnosti,
kulturní a společenské události, které se uskutečnily
v roce 2008. T ři společně strávené hodiny uběhly velmi
rychle a při loučení se už někteří účastníci těšili na příští
setkání v roce 2009.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník MěÚ. Číslo 11/2008. Ročník třináctý. 12 čísel ro čně. Zdarm a. Náklad: 3000 výtisk ů. Předseda redak ční rad y: In g.
Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: M ěstský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 40 1
211. Fax: 384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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Vánoční koncert
Dačického pěveckého sboru
za spoluúčasti pěveckého sboru S metana z Telče

tradiční vánoční koncert se uskuteční v pátek

19. prosince 2008 v 19:00 h
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Vítání občánků
Dne 1. 11. 2008 se uskutečnilo vítání občánků. Místostarosta Pavel Habr přivítal v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ B. Němcové: Andreu Němcovou, Luďka
Fabeše, T erezu Vaňkovou, Pavla Křížka, T erezu Ježkovou
a Filipa Nováka.

v chrámu sv. Vavřince

Na bí dka pr oná jmu volné h o by tu
V souladu s „Pravidly pro výběr nájemců bytů v bytovém domě čp. 305/I, ul Bratrská v Dačicích“ zveřejňuje
Městský úřad v Dačicích nabídku týkající se pronájmu
uvolněného bytu

č. 8 , ul . Bratrsk á, č.p. 3 0 5 , Dačice
1 +1 o ve lik ost i:
P ok o j
2 2 ,3 2 m 2
Kuc h y n ě
1 1 ,5 0 m 2
P ř e dsíň
4 ,9 8 m 2
Ko up e ln a s W C
4 ,7 0 m 2
Sk le p
4 ,6 6 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 2. 2009 – do 31. 9. 2010.
Zájemci o pronájem bytu musí splňovat násle dující
kritéria a podmínky:
• o byty se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech
• všichni uchazeči musí být občané ČR
Nabídky na pronájem bytu musí být doručeny zájemci
na podatelnu MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13
Dačice v uzavřené obálce zřetelně označené:
„Ne otvírat – žádost o byt č. 8 v bytovém domě
čp. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“
Kritéria výběru:
• průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
12. 12. 2008 do 12.00 h
Žádosti s přílohami a Pravidla pro výběr nájemců jsou
k vyzvednutí na MěÚ Dačice, bytový odbor, č. dveří
201, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu s žádným zájemcem.

Blahopřání paní
Bohumile Charouzkové
do Velkého Pěčína
Dne 28. října oslavila paní Bohumila Charouzková z Velkého Pěčína své
98. narozeniny. Je pátou nejstarší
občankou Dačicka.
Narodila se v Kunžaku a v r. 1929 přišla sloužit k sedlákům do Velkého Pěčína, kde se provdala a porodila pět
dcer. Dnes má dvanáct vnoučat, dvacet pravnoučat a jednu
prapravnučku. Až do svých 80 let pracovala v JZD Hříšice
a přesto se dnes stále těší dobrému zdraví, srší vtipem a optimismem.
A její recept na dlouhý život? „T akový pěkný bůček,
řízeček. A zeleninu? T u ne, jedině tak přepasírovanou přes
prase.“
A tak Vám paní Charouzková přejeme ještě jednou
hodně zdraví a dlouhá léta!
Občanská komise Velký Pěčín a Město Dačice
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Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 13/08 na obsazení volného místa

vedoucího – vedoucí odboru
správy majetku
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 31. 12. 2008
Požadavky:
• středoškolské vzdělání technického směru nebo
vysokoškolské vzdělání
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), který ovládá jednací jazyk
• práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
• praxe s vedením kolektivu
Výhoda: praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
• lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona
č. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na narozené po
1. prosinci 1971 (čestné prohlášení k dispozici na
MěÚ na finančním odboru)
Druh práce: správa majetku města
Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: nejpozději 1. 4. 2009
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců n ebude uzavřena pracovní smlouva.
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Děti v Dačicích
vypustí balónky
s přáním Ježíškovi
Akci, která je současně pokusem o zapsání do České knihy rekordů, vyhlásily Agency Je5 a Muzeum rekordů a kuriozit
Pelhřimov. Podle aktuálních údajů na webových stránkách
www.ceskyjezisek.cz se k pokusu o rekord přihlásilo 268
obcí, škol, školek a organizací, které společně vyšlou k nebi více jak 137 000 balónků s přáníčky.
Pokud vše proběhne tak, jak má, budou se i dačické
dě ti podílet s dalšími Ježíškovými kamarády na rekordu,
který svou celorepublikovou podporou a šíří nemá u nás
ani ve střední Evropě obdoby. A jak na to?
Akce se uskute ční v úterý 9. prosince 2008 na městském stadionu v Dačicích, kde se všichni účastníci se jdou v 15:15 h.
Po příchodu dostane každý minimálně jeden již připravený nafouknutý balónek s uvázaným přáníčkem. Samotné
vypuštění se uskuteční přesně v 15.40 h na pokyn, který
zazní z rádia Frekvence 1.
Dalším bodem našeho dačického programu bude vylosování de seti výherců, kteří získají dárečky od agentury
Agency Je5. Do losování se děti, které chtějí zkusit štěstí
a vyhrát malý předvánoční dárek, zapojí tak, že si doma napíší (ty menší nakreslí) vlastní přání Ježíškovi. Svoje výtvory po příchodu na stadion vhodí do velké Ježíškovy
schránky, ze které se po vypuštění balonků bude losovat.

9. 12.
15:15 hod

Dačice
Dačické Ježíškovské setkání a pokus o rekord bude
trvat přibližně hodinu a pro děti budou na stadionu kromě
balonků připraveny i veselé písničky.
Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Malé ohlédnutí a vzpomínka
Před měsícem jsme se rozloučili
v obřadní síni dačického hřbitova s významným moravským a dačickým historikem, archivářem, docentem Janem
Bistřickým. Připomeňme si alespoň některé momenty z jeho života.
Jan Bistřický se narodil v Brně
12. června 1930. Jeho maminka Libuše
Bistřická byla učitelkou a později řídící učitelkou, naposledy v Markvarci u Dačic. T atínek Jan Bistřický byl obchodník a do roku 1953 majitel podniku na výrobu
hospodářských strojů v Dačicích. Ačkoliv se Jan Bistřický
narodil v Brně, jeho dětství a mládí bylo těsně svázáno
s Dačicemi. Zde navštěvoval obecnou školu (1936 - 1941),
dále školu měšťanskou (1941 - 1944). Ještě v posledním
roce války nastoupil jako učeň strojního zámečnictví v továrně svého otce. Již tehdy se ale ukazovalo, že tento směr
nebude asi pro něho to pravé. V letech 1945 až 1949
studoval na reálném gymnáziu O. Březiny v T elči a zde
uzavřel studia maturitou v roce 1949. Studium v historické
T elči u něho jenom posílilo jeho vztah k historii, která se
stala později jeho celoživotním posláním. Po absolvování
telčského gymnázia vystudoval v letech 1949 - 1953 obory
archivnictví a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně. Po vysoké škole nastoupil Jan Bistřický
životní dráhu archiváře. Pracoval v archivech na severní
Moravě - Janovice u Rýmařova, Olomouc, Opava.
Jan Bistřický získával postupně za svou práci, publikační činnost, stále větší uznání a v roce 1964 byl přijat do
interní aspirantury pro obor pomocné vědy historické
u prof. PhDr. Zdeňka Kristena. V roce 1966 získal titul
PhDr. A v roce 1969 obhájil kandidátskou práci a získal
titul kandidáta historických věd. V letech 1968 až 1971
pracoval jako vědecký pracovník na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1971 do roku
1990 přednášel a vědecky působil jako odborný asistent
katedry historie FF UP, po habilitaci v roce 1990 jako
docent. Rozsah jeho přednáškové činnosti byl úctyhodný.
Přednášel pro historiky základní kurs pomocných věd historických, dále dějiny správy do roku 1848, vedl seminář
k obecným dějinám středověku, pro obor teorie kultury
přednášel dějiny kultury ve středověku, pro historiky umění pomocné vědy historické, taktéž pro historiky na pedagogické fakultě, pro archiváře přednášel také různé obory
z oblasti pomocných věd historických – jako diplomatiku,
chronologii, paleografii, kodikologii. S katedrou historie na
FF UP v Olomouci spolupracoval doc. Bistřický i po odchodu do důchodu v roce 1996.
V posledním období žil trvale v Dačicích, kde se podílel na kulturně historických aktivitách ve městě, od roku
2000 byl předsedou Spolku přátel muzea v Dačicích.
I v důchodovém věku ještě dojížděl přednášet na fakultu do
Olomouce, účastnil se přijímacích a rigorózních řízení,
státních závěrečných zkoušek.
Doc. PhDr. Jan Bistřický, Csc. publikoval množství
odborných studií. Zabýval se problematikou pomocných
věd historických a středověkými moravskými a regionálními dějinami. Stal se jedním z uznávaných odborníků pro
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pomocné vědy historické a jmenovitě pro diplomatiku
a kodikologii, a to nejen v republice, ale i v zahraničí. Velkou pozornost věnoval historii města Olomouce, kde strávil
většinu svého aktivního života, cenné jsou i jeho příspěvky
k středověké historii Moravy a Slezska, které vycházejí ze
studia listinných pramenů té doby. Jako jeden z editorů
připravil k vydání Codex diplomaticus et epistolaris Regni
Bohemiae T III, fasc. 3, v r. 2000.
Nezapomínal samozřejmě ani na Dačice. V roce 1981
publikoval v Jihočeském sborníku historickém stať „Křížovníci v Dačicích“, ve Vlastivědném věstníku moravském
potom „Přehled dějin Dačic do 15. stol. (v r. 1982). Toto
téma poté shrnul v článku Dačice „Dačice ve středověku“,
který vycházel na pokračování v Dačickém zpravodaji
(1985 - 87). V Časopisu moravského muzea vyšly jeho
„Poznámky ke středověké kolonizaci Dačic“ (1985). Středověké dějiny dále shrnul v kapitole „Zeměpanské a křížovnické Dačice“ v Dějinách Dačic (2002).
Podílel se autorsky na publikacích vydávaných dačickým muzeem či Spolkem přátel muzea, jako Kdo byl
kdo na jihozápadní Moravě, 2000; Dačický vlastivědný
sborník I, II, III, IV. Byl u zrodu myšlenky vydání novodobé vlastivědy regionu Dačicka a poté se i autorsky na
této knize podílel: „Vlastivěda moravská, Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Vydala Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně v roce 2005.
Ztratili jsme výborného znalce středověkých dějin našeho regionu, historie města Dačic, ochránce dačických
památek, skvělého znalce a překladatele latinsky a německy psaných archivních pramenů. Sama jsem se několikrát
přesvědčila, že pro něho nebyl problém přečíst a přeložit
jakoukoliv listinu a dokument.
Už se s ním bohužel nepotkáme ve všední den na dačickém náměstí ani v sobotu odpoledne na „spolkové hospodě U Malínků“ , nebude s námi na vycházkách, výletech,
kde nám vždy jako z rukávu sypal historické poznatky
o památkách, městech, vesničkách v kraji. Bude nám chybět v muzejním spolku, v redakční radě Dačického vlastivědného sborníku i u jiných zamýšlených projektů.
S úctou a poděkováním Mgr. Marie Kučerová

Textilní dílna v knihovně
aneb Dárek na poslední chvíli
Městská knihovna připravila ve spolupráci s ateliérem
Zuzany Krajčovičové ze Slavonic možnost vytvořit si
vlastní originální dárek - tisk na textil.
KDY: VE STŘEDU 10. PROSINCE O D 12 HODIN
KDE : v Městské knihovně v Dačicích
KDO : VŠICHNI - MALÍ I VELCÍ
CO: Můžete si donést trička, šály, prostírání, ubrusy atd.,
případně si můžete tričko nebo drobný dárkový předmět
zakoupit. Věnovat se vám bude odborný lektor.
CENA: Pro každého tisknoucího: 30 Kč, které je potřeba
zaplatit s odevzdáním přihlášky - nejdéle do 5. 12.!
KO NTAKT: knihovna@mkdac.cz, 384 422 397, mobil:
721 145 265,
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

11/2008

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 6

Vánoční dárek z Infocentra? Proč ne!

Ohlédnutí za Dnem zdraví ve fotografii

Kromě nejžhavější knižní novinky „Dačické album I“,
která se dostává na trh v předvánoční čas a zaručeně potěší
všechny Dačické, je možné si v prostorách infocentra na
Palackého náměstí vybrat i z dalších titulů regionální literatury:

V minulém čísle jsme seznámili čtenáře zpravodaje
s průběhem Dne zdraví, který se konal 15. října v Dačicích
již potřetí a kterého se zúčastnilo 833 zájemců. Dnes se
k němu vracíme i obrazem a na přiložených fotografiích
dokumentujeme jeho průběh.
Hlavním sponzorem akce, kterou pořádá Sdružení
Meta o.s. ve spolupráci s Městem Dačice, byla letos firma
TRW-DAS a. s., které tímto děkujeme, stejně jako všem
dalším zúčastněným firmám, školám a organizacím, které
pomáhaly celou akci zabezpečit.
Božena Havlová, ředitelka sdružení

v Vlastivěda moravská - Dačicko, Slavonicko, Telčsko
v J. T iray: Dačický okres - reprint knihy z roku 1925,
součástí je rovněž CD
v Dačický vlastivědný sborník - II. díl
v Dačický vlastivědný sborník - III. díl
v Dačický vlastivědný sborník - IV. díl
v J. Albrecht - Kreslířovy tipy na výlety
v J. Albrecht - Obrázky z jihozápadní Moravy kreslířovy tipy na výlety 2
v Dějiny Dačic
v Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000
v M. Mikšíček - Honzíček Zlatohlávek
v V. Jindra, J. Kratková - Srdnatý věžník
v V. Jindra, I. Bartheldyová - Divous Horác
v M. Stehlík - Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí
1918 - 1960
v J. Jelínek - Kapitoly o Landštejně
v Česká Kanada - cykloprůvodce
Radost pod stromečkem nebo na vánoční besídce udělají ale i cenově dostupnější drobnosti, mezi které určitě
patří:
v svíčky, svícny, zvonečky
v veduta města Dačice
v přání z Dačic na ručním
papíře
v čtyři druhy pexesa
v omalovánky Dačic
a Pohádkového království
v souprava propisek s logem
města
v magnetky nejen na ledničku sedm druhů
v hrnky, cukřenky, aromalampy
v stolní kalendáře s tématem jihozápadní Moravy
v nástěnný kalendář
A kdo hledá něco zvláštního, najde v prodejní nabídce
infocentra i originální čajový servis nebo výpravnou obrazovou publikaci Euregio Silva Nortica.
Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
Telč - Furchova 373, PSČ 588 56, tel: 567 223 888
Dačice - Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
PSČ 380 01, mobil: 603 236 669
kompletní informace na: www.autoskolanosek.cz

Akreditované školící
středisko řidičů
autoskola@autoskolanosek.cz
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Upoz ornění: uz ávě rka příštího čísla z pravodaje
12/2008 bude již 10. prosince 2008!

Postup při řešení dopravních nehod
od ledna 2009
Mezi významné změny, které se dotknou široké motoristické veřejnosti od ledna příštího roku, patří postup při
řešení dopravních nehod. Současná právní úprava zakládá
povinnost účastníků oznámit policii takovou nehodu, kde
dojde k usmrcení osoby nebo k jakémukoli zranění, poškození majetku třetích osob, poškození komunikace apod.
Předpis dále stanovuje, že pokud k výše uvedenému zranění či poškození nedojde, výše škody na jednom vozidle
je max. 50.000,- Kč a současně se účastníci dopravní nehody dohodnou na míře účasti, rozumějme podílu zavinění na
dopravní nehodě, není třeba u takové dopravní nehody splnit oznamovací povinnost vůči policii.
Dodejme, že při takových nehodách potom příslušná
pojišťovna vychází z údajů a zjištění zavinění, které v zásadě stanovili účastníci dopravní nehody. Novela § 47
zákona č. 361/2000 Sb., by měla zjednodušit postup při
méně závažných dopravních nehodách a měla by odlehčit
samotné policii. S příchodem nového roku tak dochází ke
zvýšení částky, kdy není třeba asistence policie. Hranice se
zvyšuje při poškození jednotlivého vozidla na 100.000,Kč. Důležitých změn je však více.
Policie nebude muset být volána také k té nehodě, kde
sice dojde k poškození majetku třetí osoby, ale půjde o vozidlo v majetku (nejčastěji vozidlo zaměstnavatele), které
řídil bourající řidič. Zcela novou povinnost pak zavádí
předpis právě pro případ, kdy nebude založena povinnost
oznamovat dopravní nehodu policii. V tomto případě budou účastníci sepisovat tzv. společný záznam o dopravní
nehodě, kde budou zachyceny údaje o všech účastnících,
vozidlech, místu, času a dalších okolnostech takové nehody. Zákon sice nestanovuje povinný formulář nebo vzor,
pravděpodobně se však bude nejčastěji doporučovat tzv.
záznam o dopravní nehodě, tzv. euroformulář, který bude
velmi vhodné vozit s sebou ve vozidle.
Je vhodné připomenout, že bude vždy povinností
účastníků přivolat policii při zásadních okolnostech u dopravních nehod. Kromě těch nejtragičtějších, také vždy při
jakémkoli zranění, poškození komunikace, životního prostředí a podobně.
Novela předpisu stále ponechává možnost vždy přivolat policii, pokud se některý účastník tak rozhodne, není
výjezd policie nijak zpoplatněn. Lze předpokládat a doporučit, že u dopravních nehod, kde bude sporné zavinění
některého z účastníků nebo nebude ochoten takový účastník plnit své povinnosti, např. sdělením údajů o své osobě
nebo vozidle, bude velmi vhodné policii přivolat. Pro
objektivní prokázání a uplatnění nároků u pojišťovny to
bude ideální postup, policie v zásadě takovou účast nebude
moci odmítnout, její poslání a funkce jsou samozřejmě
v takových případech nezastupitelné.
Mgr. Jaromír Nosek, nosek@autoskolanosek.cz

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč

Hradecká 235, 588 56 Telč
tel.: 567 584 551
e-mail: info@gymnsostelc.cz
http://www.gymnsostelc.cz
79-41-K/81 - vše obe cné osmile té studium
79-41-K/41 - vše obe cné čtyřle té studium
63-41-M/01 - ekonomika a podnikání

Dny otevřených dveří
pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče
Čt 4. 12. 08
Čt 15. 0l. 09

GOB
(zahájení 13:30 h)
GOB
(15 - 17 h)

SOŠ
(8 - 17 h)
SOŠ
(8 - 17 h)

Informace o přijímacích zkouškách
a prohlídka školy
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AKTUALITY
ü Domovinka informuje: připravujeme Vánoční výstavu, která se uskuteční od 8. 12. do 19. 12. 2008 ve
dnech pondělí až pátek v době od 7:30 do 14:00 h.
Zahajovacím dnem bude pondělí 8. 12., kdy bude hostem charity paní Dědková. V průběhu dne bude předvádět zdobení perníků, které si můžete zakoupit.
ü Dům dě tí a mládeže zve všechny děti na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU do DDM ve čtvrtek 4. prosince od
15:00 h. Na programu jsou hry, soutěže, nadílka, …
ü Vánoční výtvarná dílna v DDM: 22. prosince 2008
od 9:00 h. Výroba ozdob na stromeček, dárečků na
poslední chvíli – za použití nejrůznějších technik.
ü Ae robní cvičení s Evou v DDM: 23. prosince 2008
od 9:00 h. Zpestření posilováním strečinkem …

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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TJ Ce ntropen Dačice
zastupovali čtyři závodníci:
Rebeka a Izabela Starkovy,
Marie Sedláková a Václav
Kolář. V jednotlivých kategoriích získali 3 medaile:
• kategorie 2001 – 2003 na 25 m: Izabela Starková,
1. místo
• kategorie 1997 – 1998 na 50 m: Marie Sedláková,
4. místo, a na 50 m: Václav Kolář, 2. místo
• kategorie 1995 – 1996 na 75 m: Rebeka Starková,
1. místo
Všem plavcům blahopřejeme.
Jana Starková, T J Centropen

ü Celodenní HIP-HOP s Jitkou v DDM 29. prosince
2008: určený pro 3 skupiny zájemců: 1. skupina od
9:00 h, 2. skupina od 11:00, 3. skupina od 13:00 h.

Kadeřnictví

ü Knihovna nabízí půjčování z vukových knih pro nevi-

(pod motot echnou v prostorách kadeřni ctví Lenky)

domé a zdravotně postižené. Podrobné informace na
www.mkdac.cz a v knihovně.
ü Prosincový provoz v knihovně. Uživatelé si již zvykli
na sobotní provoz od 8 do 11 h a tuto službu využívají.
Během prosince bude v sobotu otevřeno 6. a 13.
V sobotu 20. 12. a 27. 12. bude zavřeno. O vánocích
bude otevřeno podle pravidelné výpůjční doby, úterky
jsou tradičně zavírací dny. T i, kteří z jakýchkoliv důvodů do knihovny kolem vánočních svátků zajít nestihnou, mohou využít služeb na webových stránkách
a požádat o prodloužení výpůjček.

Zprávičky z DPS Dačice

Dne 26. 10. 2008 pečovatelský dům Dačice a domov
důchodců Budíškovice společně navštívily kulturní vystoupení v Častrově. Vystoupení kapely Božejáci a kulturní program Josefa Zímy se líbil všem. Dechovka má stále
hodně posluchačů, což bylo v Častrově vidět.
Děkuji všem, kdo se zúčastnili.
Marie Cimbůrková, vedoucí sestra PS

Úspěch dačických plavců
V sobotu 8. 11. 2008 Regionální centrum J. Hradec
pořádalo 17. ročník v plavání mládeže. Závodu se zúčastnilo 49 závodníků ze 7 oddílů SPV (sportu pro všechny).

Göthova 66, Dačice
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h (bez obje dnání)
sobota (dle dohody)

tel.: 776 684 988
Stolní tenis v Dačicích
Mistrovská soutěž OP II stolního tenisu se rozjela
plným tempem a družstvo ST – KD Dačice do této soutěže vykročilo více než špatně. Přestože se hráči na soutěž
připravovali velmi pečlivě, s prvním mistrovským utkáním jako by některé hráče forma zcela opustila. V prvních
zápasech nemohla nastoupit opora družstva 14-tiletý Vojtěch Havlík. Při vyrovnanosti hráčů družstvo mohlo tohoto hráče nahradit, což se však nepodařilo.
ST – KD Dačice - GK Nová Bystřice
6:12
(Bodovali: Havlík Z. 3; Mareš M. 2; Kelbler P. 1)
Loňský vítěz OP III. se na tuto sezónu posílil o hráče,
kteří hráli krajské soutěže a jejich zkušenost tentokrát rozhodla. Navíc, když se některým hráčům přestane dařit
a forma zmizí, tak při vyrovnanosti hráčů každý ztracený
bod chybí.
Jiskra Tře boň „E“ - ST – KD Dačice
10:8
(Bodovali: Kelbler P. 3; Havlík Z. a Mareš M. po 2;
Jahoda M. ml. 1)
K tomuto utkání jsme do Třeboně cestovali s odhodláním, že odčiníme porážku z předchozího utkání, ale to
jsme netušili co nás v Třeboni čeká. Hraní ve sklepních
prostorách s fukarem teplého vzduchu za zády bylo první,
ale ne jedinou překážkou při hraní. Prostory okolo a za
hracími stoly nebyly rovněž velké. I přes velkou snahu
všech hráčů se nám nepodařilo odvézt z T řeboně ani bod,
přestože jsme ho měli na dosah a před posledními třemi
dvouhrami naše družstvo vedlo 8:7. Velký výkon v tomto
utkání podal mladý teprve 15-tiletý Petr Kelbler, který
i přes své mládí dokázal zaskočit mnohem zkušenější
soupeře.
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ST – KD Dačice - TJ - ST Novose dly
6:12
(Bodovali: Havlík Z. 4; Kelbler P. 1; debl)
Do pěkné sportovní haly (dle sdělení soupeře) přijelo
družstvo Novosedel, které ještě v loňské sezóně hrálo OP
I. V tomto zápase jako by na některé zkušené dačické
hráče padla deka a nebyli schopni podat výkon, který
předvádí v tréninku. V zápase vyrovnaných soupeřů není
možné vyhrát, když nebodují všichni hráči. Věříme, že
v dalších zápasech zkušení hráči najdou svoji ztracenou
formu a pomohou družstvu k prvnímu letošnímu vítězství
v Chlumu kam zajíždíme k příštímu zápasu.
Jiskra Chlum „B“ - ST – KD Dačice
2:16
(Bodovali: Havlík V. a Štěpánek A. po 4; Kelbler P. 3;
Havlík M. a Havlík Z. po 2, debl)
Na stoly v současné době druhému celku tabulky jsme
jeli s odhodláním konečně protrhnout smůlu a neprohrát.
K zápasu jsme jeli v nejsilnější sestavě s již uzdraveným
nejmladším hráčem družstva Vojtou Havlíkem, kterému
se v loňské sezóně mimořádně dařilo.
Všichni naši hráči bojovali o každý bod a na konto
družstva přidávali jedno vítězství za druhým, až z toho
vznikl výsledek, který nikdo z nás nečekal.
Zdeněk Havlík

Poradna přírodní medicíny
Klasická homeopatie pro děti i dospělé.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Poradenství v oblasti výživy
a zdravého životního stylu.

Blanka Zuzánková - tel.: 724 914 079

Výcvik jednotek požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů Dačice a Studená
v dýchací technice
Poslední říjnový den proběhl v podvečerních hodinách na věži kostela sv. Vavřince výcvik nositelů dýchací
techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů Dačice
a Studená.
Výcvik v dýchací technice vykonávají členové jednotek požární ochrany SDH určeni k používání dýchacích
přístrojů vždy jednou za čtvrt roku.
Dačická dobrovolná jednotka má 10 členů určených
k používání dýchací techniky, příslušníci HZS požární
stanice Dačice jsou k této činnosti vyškoleni všichni a někteří jsou také členy jednotky SDH. Jednotka má ve výbavě dýchací přístroje Saturn S71 + masky CM5D, pro
dokreslení dačičtí profesionální hasiči mají ve výbavě rovněž dýchací přístroje Saturn S71, ale také podstatně modernější přetlakové dýchací přístroje Drager PSS 100.
Výcvik byl formován tak, že vždy dva hasiči šli v dýchacích přístrojích nahoru na ochoz věže a nesli si sebou
dvě hadice, to samé provedli i zpět dolů.
Výcviku se účastnili naši dlouholetí kolegové a kamarádi hasiči ze Studené, osobně se přišel podívat starosta
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města pan Rudolf Hájek. Pro zajímavost nejstarším nositelem dýchací techniky, který se účastnil tohoto výcviku,
byl Jiří Kadlec, kterému bude zanedlouho 64 let. Naopak
nejmladšími členy byli čerství absolventi kurzu nositelů
dýchací techniky František Šindelář a Radek Procházka,
oběma je 20 let.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice

Mistryně ČR v judu je opět z Dačic
V závěru sportovní sezóny 2008
vycestovaly dačické judistky na Přebor ČR starších
žákyň do Olomouce.
V konkurenci
závodnic ze 42
klubů ČR se naše žačky rozhodně neztratily a dovezly
2 medaile. T u nejcennější – zlatou za 1. místo ve váze
+63 kg vybojovala mezi sedmi závodnicemi Katka Malá
a bronzovou přidala Martina Neshybová ve váze 52 kg,
kde startovalo celkem 15 závodnic.
Toto vítězství a bodové zhodnocení stačilo k tomu,
aby naše děvčata obsadila společně s DDM Chlumec nad
Cidlinou 1. místo v olympijském hodnocení klubů.
V neděli potom Přebor ČR pokračoval závody družstev, kde naše děvčata hostovala za SKJ T ýn nad Vltavou.
Družstvo Týna obsadilo 3. místo a naše Katka bodovala
ve všech zápasech.
Družstvo dorostenek, tentokrát
pod hlavičkou Sokol Dačice a
„posbírané“ z jihočeských závodnic, skončilo na 5. místě, když zde
opět bodovaly Katka Malá a dorostenka Andrea Dohnalová.
Pro malé judisty, tzn. „mláďata“ uspořádal v sobotu 25. 10. T J
Sokol Tvrdonice turnaj mladších žáků a mláďat. Ani zde
se naši borci neztratili a v konkurenci závodníků z Moravy obsadili medailová místa.
V mláďatech do 30 kg si dovezla bronzovou medaili
Veronika Hájková a ve váze do 48 kg Marek Kos, rovněž
skončil na 3. místě.
Kategorie mladších žáků byla obsazenější, a tak ve
váze do 42 kg dovezli opět bronz za 3. místo Martin Žaloudek a ve váze do 55 kg Víťa Malý. V této váze však
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dominoval Pavel Mareš, když bez jediného zaváhání porazil všech pět svých soupeřů a domů odjížděl se zlatou
medailí.
Podobně na tom byl v mláďatech Vašík Kolářů, který
bojoval ve váze do 27 kg, kde startovalo celkem 13 závodníků. Bez zaváhání na plný počet bodů porazil své
soupeře, a tak také vystoupil na příčku nejvyšší a odjížděl
domů rovněž se zlatou medailí.
O víkendu 8. - 9. 11. nás čeká v Liberci Mistrovství
České republiky mužů a žen, a tak budeme držet našim
závodníkům palce.
Milan Kubeš, starosta T J Sokol Dačice - Centropen

Ostojkovice 1944
Dne 9. 11. 2008 Letecké muzeum V. Götha zorganizovalo malou pátrací akci u nedaleké obce Ostojkovice.
V roce 1944, přesněji 24. srpna, byl zde sestřelen německý letoun, s největší pravděpodobností Me – 109.

T ato událost se stala při náletu na rafinerie v Mostě,
Kolíně a Pardubicích. Bombardéry obou útočících svazů
se stíhacími skupinami se vracely po provedení akce na
své jihoitalské základny přes Jihlavu, J. Hradec a Linec.
V prostoru jihovýchodně od J. Hradce mezi 12:35 h až
12:41 h bombardéry prvního svazu napadla silná skupina
německých stíhaček. Ve vzdušném boji bylo sestřeleno
šest amerických bombardérů B – 24. Německá strana
přišla pravděpodobně o 20 – 25 letadel. Očitým svědkem
sestřelu jedné ze stíhaček byl pan Švarc z Ostojkovic, kterému bylo v té době 13 let. Nutno ještě dodat, že dle zápisu v kronice obce Ostojkovice je určeno i místo dopadu.
Je to asi 1 km od obce na spojnici obcí Ostojkovice – Báňovice na okraji lesa. Nechme jej tedy vyprávět.
„Nejprve bylo slyšet kulomety a nad lesem se objevilo
letadlo. Za ním druhé, stočila se nad vesnicí doprava
a letěla k Báňovicím. Nad vesnicí se z německého letadla
začalo kouřit. T ěsně před dopadem zavadilo křídlem
o vršek stromu, který byl uražen. Americké letadlo (P –
51 Mustang) proletělo těsně nad lesem a odletělo směrem
na Staré Hobzí. Sestřelené německé letadlo hořelo a poté
vybouchlo. Tělo pilota bylo výbuchem odmrštěno do lesa,
kde narazilo na borovici. Bylo bez nohou a rukou, hlava
sražená pod tělem. Můj strýc byl četníkem v Pálovicích
a hlídali to tam do rána. Druhý den přijeli vojáci, zabalili
tělo do padáku a všechno odvezli pryč“.
Tolik opravdu jen ve stručnosti o této události. Pilotem tohoto letounu byl poddůstojník Adolf Klarner. Poda-
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řilo se to zjistit podle jeho částečně ohořelých osobních
dokladů.
Nám se podařilo na místě dopadu po 64 letech najít
větší množství plíšků různých velikostí. Tyto budou použity leteckým muzeem v části věnující se období II. sv.
války.
A kdo se zúčastnil? S hledačkami parta borců z nedaleké Studené pod vedením pana Píši a také pan starosta
Hájek s vnukem. Jako „kopáči“ L. Lesný, J. Kadlec, J.
Voráček z T řeště a V. Kolomazník. Přijel se podívat Olda
Zabloudil z Jemnice. Jeho otec František Zabloudil létal
u bombarďáků u 311. Pochopitelně nechyběl pan Švarc,
kterému touto cestou za celou partu moc děkuji. Bez jeho
pomoci a vzpomínek bychom se neobešli.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum V. Götha

Co je nového na ZŠ Komenského
•

•
•

•

21. října nás mladší a starší hoši reprezentovali
v krajském kole přespolního běhu. Patří jim velký
obdiv a uznání, protože obě družstva vybojovala stříbrné pozice. U starších to navíc znamenalo post náhradníka pro republikové finále, kam postoupila ZŠ
Zborovská Tábor. Vzhledem k tomu, že se tato škola
rozhodla finále nezúčastnit, dostali se tak během
7 měsíců žáci naší školy již potřetí do české sportovní elity. Po odchodu „silné generace“ je úspěch
našich běžců nečekaný a už samotný postup na republikové finále v přespolním běhu do Bystřice pod
Hostýnem je velikým úspěchem. Rozhodně jsme tentokrát nepatřili k favoritům a zázraky se nakonec
skutečně nekonaly. Nejlépe si vedl David Liška, který doběhl na 29. místě. Další se již umístili ve druhé
polovině startovního pole - 38. Patrik Holeček, 41.
Petr Svoboda, 61. Damián Jindra a 66. Tomáš Vybíral. Je však nutno upozornit na smolné události, které
zhatily výkon dvou našich borců. T omáš Vybíral si
při pádu v prvním kole (běžely se 3 okruhy, které
měřily 1 km) natáhl podkolenní vazy. I přes stupňující se bolest závod doslova "dopajdal", byť se propadl ze čtvrté desítky na samý chvost. Petru Svobodovi se na konci druhého kola přetrhla tkanička
a neskutečnou smůlou se mu zcela vyvlékla z boty,
takže Petr běžel zbytek závodu s velkým handicapem. V závěru dobíhal už s teniskou v ruce. Veliké
překvapení nám ale připravila zástupkyně Českého
olympijského výboru, olympijská medailistka Květa
Pecková - Jeriová, když si vzala po vyhlášení vítězů
slovo a za mimořádnou bojovnost, vůli dokončit
a získat pro tým body, odměnila oba naše smolaře
cenou fair play!
Žáci 9. ročníku vyslechli 22. října přednášku o problematice povodní v ČR.
22. října proběhlo historicky první a velmi úspěšné
vysílání školní tele vize . Nadšení diváci zhlédli dění
ve škole od začátku školního roku. Pokračovat budeme 17. prosince, srdečně Vás zveme.
Městská knihovna zajistila pro žáky 3. ročníku poutavou besedu s ilustrátorem A. Dudkem. Děkujeme.
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Exkurzi do Waidhofenu absolvovali žáci v rámci výuky německého jazyka, byla vynikající příležitostí
použít německý jazyk v praxi. Už se těší na vánoční
Vídeň.
Myslivec přišel za třeťáčky 24. října.
Na okresním kole přeboru ve stolní tenisu se našim
chlapcům opět dařilo. Obě družstva – mladší i starší
žáci – se umístila na vynikajícím druhém místě. Děkujeme za reprezentaci.
Vyhlásili jsme 3. bienále literární soutěže NEVÁHEJ
A PIŠ! Žáci naší školy mají možnost tvořit na téma
Škola, život ve škole, nebo Volné téma. Svá díla odevzdají do konce května.

A co nás ještě čeká
•

•
•
•
•

•

Schůzka k volbě povolání. Ve čtvrtek 27. 11. v 15.00
se sejdou ve školní jídelně žáci a jejich zákonní zástupci. Budou mít možnost informovat se o přijímacím řízení na střední školy, součástí schůzky bude
prezentace středních škol.
Strakonický dudák. 2. prosince pojedou žáci 8. ročníku na divadelní představení do Brna.
Mikuláš ve škole. 5. prosince nás nemine tradiční návštěva Mikuláše s andělem a jeho čertovské bandy.
17. prosince pojedou žáci 9. ročníku do Brna na balet
Romeo a Julie.
Vánoční besídka proběhne 17. prosince od 14:00 h,
poté bude následovat vysílání školní televize a uzavřeme vánoční diskotékou. T aké se už těšíte na vánoce?
Nakone c upoz ornění pro budoucí prvňáčky. Zápis
do prvního ročníku obou základních škol proběhne
23. ledna 2009.
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vání do školy, aby žákům přiblížil krásy podzimní přírody
a především lesa, kterým prochází denně. Proto také
dovede svým vyprávěním zobrazit, jak se les a zvěř připravují z barevného podzimu na dlouhé zimní období.
Aby zvěř v lese přečkala mrazivý čas a nestrádala, musejí
se právě myslivci postarat o zásobu krmení.
Dále žáky poučil, jak se chovat v zimě v lese, na lyžařských stezkách a procházkách, abychom zvěř nerušili.
Poutavé vyprávění doplnil pan Hudínek historkami z lovu.
Jako každý rok i letos, žáci nasbírali pro zvěř nejméně tři
pytle kaštanů a žaludů. Za odměnu se mohou v listopadu
těšit na opravdovou vycházku podzimním lesem s panem
Hudínkem. A jak ho známe, určitě tam na nás čeká mnoho
překvapení.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Komenského

Beseda s policistkou
Do druhých tříd pracoviště v Bratrské ulici
zavítala dne 6. 11. 2008
policistka J. Chvátalová.
Besedovala s dětmi o své
práci, přinesla s sebou
spoustu pomůcek, upozornila žáky na různá nebezpečí, která jim mohou hrozit. Svým zajímavým povídáním doplnila projekt Policie ČR „AJAX“ , který žáci
průběžně během roku plní.
učitelky 2. ročníku ZŠ Komenského
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Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Podzim v přírodě

Otevřete dveře
naší školy!
ve středu
10. 12. 2008
od 15:00 h
do 17:00 h
Chcete vědět, co máme ve „staré“ škole nového?
T ak neváhejte a přijďte se podívat!

Vyprávění o podzimní přírodě a lese si poslechli žáci
3. B třídy ZŠ Komenského v Dačicích. Již třetím rokem se
mohli zúčastnit besedy s myslivcem. Jsme rádi, že pan
Hudínek z mysliveckého sdružení opět ochotně přijal poz-

Tradičně:
- prohlídka prostoru školy, vystoupení žáků 1. stupně
Le tos novinka:
- sportovní aktivity - připravují žáci 2. stupně
- Vánoční dílna - vánoční tvoření pro všechny
- Vánoce pro Tolju - podpora projektu
Adopce na dálku formou jarmarku
a vééélkééé překvapení J

Těším se na Vás!
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Obrázkové okénko - listopad

O čem jiném by mohlo být okénko pro měsíc listopad
než o kráse a pestrosti listů, které v minulých měsících
poletovaly všude kolem nás. Jakoby hledaly místečko na
zemi, kde spočinou a zahaleny v hnědavých odstínech
usnou věčným podzimním spánkem. T ak jako každý rok
i letos nás listy jednoduše okouzlily. Pohrávali jsme si
s nimi a tvořili z nich abstraktní obrazce ve stylu land art.
Snad jsme mile překvapili všechny, kteří šli kolem J.
Otisky, kresbami i frotážemi jsme si listy přenesli i do
nitra školy. Na stěně se rozrostl závěs pokrytý nejrůznějšími lístky, lístečky, lupeny i lupínky. Nelitujte, že zde
nemůžete naše práce vidět v barvách. Na www.zsdacice.eu ano J.
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Přírodově dná vycházka do záme ckého parku
V neděli 19. října, v předvečer Dne stromů, uspořádaly vychovatelky školní družiny při ZŠ B. Němcové
v Dačicích přírodovědnou vycházku do zámeckého parku.
Úlohy průvodce se hezky zhostila paní doktorka Bisová,
které bychom chtěly touto cestou poděkovat, neboť svým
výkladem zaujala děti, ale i rodiče. Všech 47 účastníků
obdrželo pamětní listy a na závěr jsme se všichni dohodli,
že se v parku sejdeme znovu na jarní vycházce.
Srdečně se tedy těší Alena Kupcová a Jana Stachová,
vychovatelky ŠD
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Den stromů
Den stromů si 20. října žáci druhých tříd připomněli
stejnojmenným projektem. Plnili v něm řadu úkolů souvisejících s životem stromů a jejich významem pro člověka,
vydali se mimo jiné na vycházku do městského lesa Kásku, kde na ně čekal pan inženýr Kupec. Děkujeme mu za
skvělý program o životě v lese, který si pro děti připravil.
Na závěr tohoto zajímavého dopoledne děti zasadily
v areálu školy vlastní strom. Snad si tím uvědomily a pochopily citát E. Rotha: „Pokácet krásný strom trvá čtvrt
hodiny. Aby vyrostl, potřebuje celé staletí.“
Mgr. Alena Benešová a Mgr. Alena Hejtmanová
Stolní tenis - první v okrese , druhé v kraji
30. října se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve stolním tenisu. Za starší žákyně nás reprezentovala Sára
Szepeši, Klára Landová a Růžena Konvičková, chlapce
reprezentovali Radovan Kubek, Martin Jahoda, Jiří Chromý a Jiří Novák. Velkou radost nám udělala děvčata, která
z osmi družstev vybojovala první místo, a tím také postup
do krajského kola. V Českých Budějovicích pak 13. listopadu dívky jen potvrdily svou mimořádnou formu krásným druhým místem. Blahopřejeme!
Mgr. Alena Benešová
4. ročník Příběhů bez práví
V úterý 4. listopadu proběhl na naší škole už 4. ročník
celorepublikového projektu Příběhy bezpráví, jehož cílem
je přibližovat mladé generaci temné kapitoly našich moderních dějin. Žáci 9. ročníku tentokrát zhlédli dokumentární film Přerušené jaro - Srpen jako kladivo o okupaci Československa vojsky Sovětského svazu a zemí
Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.
Po filmové projekci přivítala mezi námi paní ředitelka
dva vzácné hosty, pana MVDr. Nováka a pana Simandla,
kteří vypravovali deváťákům o svých zkušenostech s komunistickou perzekucí v 50. letech minulého století.
Potěšilo nás, že zejména svědectví pamětníků žáky
velice zaujalo.
Mgr. Bohumil Havlík
Prezentační výstava stře dních škol
Dne 11. listopadu 2008 si žáci 9. tříd naší školy zajeli
do Jindřichova Hradce pro informace o středních školách.
V prostorách kulturního zařízení Střelnice a v areálu
kláštera minoritů se prezentovaly střední školy z Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Prezentační výstavu pořádala
Oblastní hospodářská komora JHK ve spolupráci s Úřadem práce v J. Hradci. Pro zájemce o obory Střední
zdravotnické školy a Obchodní akademie T. G. Masaryka
a Jazykové školy v J. Hradci se otevřely dveře a studentky
a studenti obou škol provedli naše žáky učebnami.
Studenti zdravotnické školy přidali i praktické ukázky
poskytnutí první pomoci. V závěru jsme si prohlédli
prostory Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v J. Hradci. V klidu
domova společně s rodiči mohou žáci třídit získané informace a připravovat se k vyplňování až tří přihlášek.
Mgr. Pavel Janda, ZŠ B. Němcové
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Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213
zve co nejsrdečněji rodiče a všechny přátele školy
na Den otevřených dveří v pátek 12. prosince 200 8
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jsou drogy a čím ohrožují člověka a jeho okolí, kolektivní
zdolávání překážkové dráhy, boj o celtu a silové hry.
Závěrem lze říci, že realizace adaptačního týdne se
opět ukázala jako velice přínosná a prospěšná. Nesmíme
opomenout, že se na projektu významnou měrou podílel
i Krajský úřad Jihočeského kraje, který poskytl nemalou
finanční spoluúčast. Bez této dotace by byl Adaptační týden pro rodiče žáků velice finančně náročný. Věřím, že se
podaří na tento zajímavý počin dále navazovat i v dalších
letech.
Mgr. Věra Tomanová, SŠT O Dačice

Rádi bychom Vám mezi 14. až 17. hodinou představili
nejen moderní prezentační techniku – interaktivní
tabule, ale i vše nové, co se ve škole změnilo
za poslední rok
Naši žáci Vás provedou po jednotlivých budovách
školy a předvedou Vám výsledky své práce v projektu
Vánoce
Tě šíme se na Vaši návště vu

Adaptační týden žáků prvních ročníků
na Střední škole technické a obchodní již
potřetí
Ve dnech 2. až 5. září 2008 se žáci prvních ročníků
SŠT O Dačice zúčastnili projektu s názvem Adaptační týden, který byl zaměřen na jejich začlenění do nového
prostředí.
První den se odehrával v prostorách školy. Žáci se
seznámili s vedením školy a učitelským sborem. Celý den
trávili v přítomnosti třídních učitelů s cílem vzájemného
poznávání se a odstraňování komunikačních bariér.
Ve středu byla na programu kulturně historická exkurze (T řebíč, Pelhřimov). Žáci se pohybovali v neznámém
prostředí, plnili zadané úkoly, které vyžadovaly týmovou
spolupráci. Cílem dne bylo prohloubení vztahů mezi studenty.
Na kulturně historickou exkurzi navazoval dvoudenní
pobyt v dětském táboře Janov. Zajímavý večerní program
si připravili a realizovali Ing. Radovan Voříšek a jeho kolega Mgr. Jan Veselý, lektoři z občanského sdružení Podané ruce. Žáci byli rozděleni po jednotlivých třídách, aby
se mohli formou seznamovacích her lépe poznat nejen
v rámci třídního kolektivu, ale také se svými třídními
učiteli. Aby seznamování proběhlo co nejlépe, museli žáci
vzájemně komunikovat, prosazovat a obhajovat vlastní
názory a snažit se spolupracovat. Večer zhodnotili žáci
spolu s třídními učiteli denní program třídního kolektivu,
pojmenovávali a charakterizovali role v týmu, definovali
přínos i úskalí kolektivní spolupráce.
Závěrečný den pobytu, čtvrtek 7. září, byl opět v režii
Ing. Radovana Voříška, a jeho kolegy. Ing. Voříšek připravil pro žáky náročný a zajímavý program zaměřený na
prevenci sociálně patologických jevů mládeže. Lektoři dále rozvíjeli komunikativní dovednosti a týmovou spolupráci. Největší ohlas u žáků vzbudily tyto činnosti: přeprava vzácného ptačího vejce přes oceán, debata o tom, co

SOU zemědělské a služeb v Řecku
Řecko je zemí slunce, pláží, bazénů a bílých hotelů
svítících do dálky.
Nejen to měli možnost zjistit naši žáci při své čtyřměsíční prázdninové praxi v komplexu hotelů MIT SIS ve
slunném Řecku.
T ato společnost vlastní 10
hotelů po celém
Řecku, a to hotelů s vynikající
úrovní – čtyř až
pěti hvězdičkových. V letošním roce se této
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praxe zúčastnilo osm našich žáků. Pracovali v hotelech
Summer Palace a Norida Beach na ostrově Kos, děvčata
pak v hotelu Creta Maris na Krétě.
Doufáme, že zkušenosti, které zde naši žáci získali,
pro ně nebudou znamenat jen hezkou vzpomínku na senzačně strávené prázdniny, ale i start pro jejich další profesní rozvoj. K tomu jim držíme palce a věříme, že
v jejich šlépějích bude kráčet co nejvíce následovníků.
Ing. Veronika Ošmerová

Den otevřených dveří
na Gymnáziu Dačice
se koná ve čtvrtek 4. prosince 2008
v době od 14 do 17 hodin.
K prohlídce zveme všechny, kteří chtějí blíže poznat
prostředí naší školy, získat informace o možnosti studia
nebo se jen podívat co je u nás nového.

Informace z gymnázia
Návštěva europoslance na gymnáziu
Ve čtvrtek 13. listopadu
navštívil naše gymnázium europoslanec pan Hynek Fajmon.
Přijel s našimi žáky diskutovat o měnové unii a zavádění eura do České republiky.
Uvedené téma všechny velmi
zaujalo a diskuse trvala dvě
vyučovací hodiny. Pan poslanec později nešetřil chválou na informační přehled, zájem
a chování našich studentů a zhodnotil nejen diskusi, ale
také svoji návštěvu u nás jako velmi přínosnou.

Bílá pastelka
Již řadu let se zapojuje naše gymnázium do celonárodní dobročinné sbírky Bílá pastelka. V letošním roce
se sbírka uskutečnila ve středu 15. října. V Dačicích ji zajišťovaly tři dvojice žáků ze 4. ročníku naší školy. Ivana
Lavičková a Jakub Papež, Markéta Lešková a Markéta
Šindlerová, Petra Pelechová a Michaela Cvrčková oslovili
s nabídkou na zakoupení bílé pastelky své spolužáky, zaměstnance školy a osoby na veřejných prostranstvích nebo
ve školách a dalších institucích ve městě. Každá z dvojic
měla k dispozici 100 ks pastelek, první dvojice je prodala
již po dvou hodinách. Příspěvek do sbírky v minimální
hodnotě 20,- Kč bude využit na zajištění programů pro
slabozraké a nevidomé spoluobčany obecně prospěšnou
společností Tyfloservis.
Děkujeme za úspěšný průběh sbírky v Dačicích našim
žákům a všem občanům, kteří si bílou pastelku jako symbol světa nevidomých zakoupili. O částce, kterou naše
město přispělo na celkové konto, budeme informovat po
otevření zapečetěných pokladniček a zaslání údajů společností Tyfloservis.
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Nabídka vzdělávání na Gymnáziu Dačice
ve školním roce 2009/2010
1. obor 79-41-K/81, gymnázium - jedná se o studium
víceletého (osmiletého) gymnázia se všeobecným zaměřením pro žáky a žákyně z 5. tříd ZŠ. Předpokladem pro
přijetí ke studiu a jeho úspěšný průběh je dobrý prospěch
dosahovaný žákem během školní docházky na 1. stupeň
ZŠ, zájem žáka o získávání nových poznatků a chuť aktivně spolupracovat při svém vzdělávání s učiteli i kolektivem spolužáků. V souladu se školním vzdělávacím programem tohoto oboru jsou žáci vzděláváni v oblastech
českého jazyka a cizích jazyků, matematické, společenskovědní, přírodovědné, informačně technologické, estetické i tělovýchovné. Z nižšího na vyšší stupeň osmiletého
gymnázia postupuje žák, který úspěšně absolvoval kvartu
automaticky, bez přijímacího řízení. Není opodstatněná
obava, že v důsledku náročnosti studia je dětem bráno
dětství, většina našich žáků se věnuje v době svého volna
často časově náročné zájmové činnosti a současně bez
problémů prospívá ve škole. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni ucházet se
o přijetí na všechny typy vysokých a vyšších škol. Při přijímacím řízení zde naši absolventi dosahují v posledních
letech výborných výsledků, počet přijatých ke studiu VŠ
se pravidelně blíží nebo dosahuje 100 %, úspěšní jsou
absolventi osmiletého gymnázia i při dalším vysokoškolském studiu náročných studijních oborů.
2. obor 79-41-K/41, gymnázium - v tomto případě jde
o čtyřletý obor určený absolventům 9. tříd ZŠ, rovněž
zaměřený všeobecně. Jeho absolvováním získává žák solidní vzdělanostní úroveň ve všech oblastech uvedených
výše. Stejně jako ve vyšších ročnících osmiletého studia,
je i zde možnost výběru volitelných předmětů podle zájmu žáků ve 2. a 3. ročníku, v současné době se vyučuje
konverzace z anglického a německého jazyka, ruský jazyk, latina, deskriptivní geometrie, programování a technika administrativy. V maturitním ročníku si žáci volí ze
široké nabídky maturitních seminářů, kde prohlubují své
znalosti ve vybraných oborech maturitní zkoušky a následného studia. Absolventi čtyřletého studia rovněž dosahují dobrých výsledků při přijímání k terciárnímu vzdělávání, v roce 2008 bylo na VŠ přijato 90 % z nich.
V obou výše uvedených oborech se žáci vzdělávají
v prostředí moderní školy se solidním vybavením, pod
vedením plně kvalifikovaného pedagogického sboru. Nejenom studiem žijí žáci naší školy, kteří v průběhu osmi či
čtyř let absolvují bezpočet kurzů, exkurzí, zahraničních
výjezdů, předmětových a sportovních soutěží a turnajů.
Zájemci o studium a jejich rodiče mohou lépe poznat
prostředí školy v rámci Dne otevřených dveří, který
připravujeme ve čtvrtek 4. prosince 2008 od 14 do 17
hodin. Můžete nás navštívit i v jiném termínu, rádi Vám
prostředí školy ukážeme a zodpovíme dotazy týkající se
studia. Kontakt: moravek@gymn-dacice.cz, 384 420 432,
informace o aktuálním dění ve škole získáte na elektronické adrese www.gymn-dacice.cz.
PaedDr. Aleš Morávek,
ředitel školy
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Ze života Základní školy (praktické
a speciální), Neulingerova 108, Dačice
Ø Děti z prvního stupně hledaly 14. října společně s vodníkem Jonášem „Zázračný pramínek“ na divadelním
představení v MěKS. Cesta Jonáše byla nelehká, ale
nakonec, jak to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo.
Ø Již tradičně na podzim probíhá soutěž, kdo přinese
největší bramboru, zvaná Bramboriáda. Následně pak
Drakiáda - soutěž v pouštění draků vlastnoručně vyrobených či koupených. Větrné podmínky pro let draků
nebyly ideální, ale přece jen draci i v mírném větříku
vzlétli a pak létali opravdu dobře. Při pohybu vyhládlo,
a tak přišel vhod i buřt opečený na ohni. Hrdí vlastníci
největších brambor byli odměněni, největší brambora
vážila 853 g a donesl ji Radek Čurda.

Ø Ve čtvrtek 30. října ovládla naši školu exotická zvířata.
Z větví ibišku na nás pokukoval chameleon Chamík,
hroznýš Kleopatra se vlnil v exotickém rytmu a činčily
Daninka a Arnošt se raději schovaly před kánětem
Alibabou a supem Honzíkem. Vypadalo to, jako kdyby
nás přepadla zvířata ze ZOO, ale to k nám zavítal
pan Hořal ze Záchranné stanice dravců a sov s některými svými svěřenci. Zajímavě vyprávěl o jejich osudech, jak se do záchranné stanice dostali a co je čeká
dál. Moc se nám to líbilo a všichni se těšíme na jaro,
až k nám s p. Hořalem přijedou dravci.
Ø Tradičně v podzimních dnech si rádi chodíme prohlédnout moderní strojní techniku do SOU zemědělského
a služeb v Dačicích.
Mgr. Martin Kotrba,
ředitel školy

Dačické album dobových fotografií
a pohlednic
Všem příznivcům dobových fotografií a pohlednic
chceme nabídnout ještě na sklonku letošního roku ohlédnutí za starými Dačicemi. Na téma dobových fotografií
a pohlednic Dačic již vyšly v minulých letech dva tituly.
Jednak v r. 1999 vydalo dačické muzeum publikaci „Dačice v dobové fotografii a pohlednici“, která však brzy
zmizela z pultů prodejen. Dále se dobové fotografie města
objevily i v Kalendáři města Dačic na rok 2005. Jednotlivé fotografické záběry byly použity i v kalendářích,
které vydávalo vydavatelství Hany Kalábové.
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Staré fotografie Dačic byste samozřejmě našli i v jiných knihách, které muzeum vydává od poloviny 90. let
takřka pravidelně každý rok. Od r. 2001 také ve spolupráci se Spolkem přátel muzea v Dačicích (zatím čtyři
díly Dačického vlastivědného sborníku). Snažíme se postupně zaplňovat bílá místa na mapě našich poznatků
o městě i regionu v nejrůznějších oblastech a doplňujeme
tyto knihy fotografiemi z našeho sbírkového fondu, který
již čítá několik tisíc kusů.
T ěm, kteří pravidelně schraňují vše, co o Dačicích nového vychází, můžeme nabídnout v této knize množství
nových záběrů a pohlednic, které se zde objeví také
v barevné podobě. Od r. 1999, od prvního vydání knihy
dobových fotografií, nám do sbírek muzea přibyly další
fotografie a pohlednice města. A bylo to právě díky
pochopení ze strany Vás, čtenářů a návštěvníků našich
výstav - dačických patriotů, kteří si nechtějí nechávat zajímavé záběry z města či regionu jenom pro sebe. Podnětem pro to byly především dvě výstavy, které přispěly
k rozšíření našich sbírek. V r. 1999 to byla výstava s názvem „Stalo se v Dačicích“ a v r. 2001 „Proměny města ve
20. století.“ Lidé přicházeli na výstavu, obdivovali, vzpomínali, ale také se pochlubili, co mají ještě doma jiného.
A tak se naše muzejní sbírka fotografií rozrostla o další dary a v některých případech alespoň o pořízené kopie
originálů. Za tyto dary a spolupráci bych chtěla všem
srdečně poděkovat. V případě, že již nejsou mezi námi,
tak alespoň jejich rodinám.
Z Dačic rozšířili naši sbírku: Marta Pokorná, Ludvík
Štěpán, Jan Štěbeták, Jiří Albrecht, Anna Hosová, Karla
Nováková, Antonín Kroupa, Zdena Martínková, Miloslav
Pykal, Jiřina Koukalová, Marta Valentová, dr. Jana Bisová, doc. Jan Bistřický, Stanislav Kučera, Věra Tomšů,
Jiřina Maňasová, Marie Matoušková, Marie Havlíková,
Vladimír Henzl, Jindra Ducháčková.
Dále do fondu muzea přispěli: dr. Miloš Klang z Prahy, Marie Mátlová z Prahy, Marie Klimešová z Prahy,
Hedvika Pittauerová z Brna, Stanislav Zamazal z Bílkova,
Ing. Petr Baštář z Bílkova, Zdeněk Holomý ze Svitav.
Kniha Dačické album I je rozdělena do čtrnácti kapitol, které přibližují podobu jednotlivých částí města – náměstí, ulic a dalších celků zhruba v období od druhé
poloviny 19. století do poloviny století dvacátého.
Název knihy dává tušit, že bude následovat pokračování. Jsme již na prahu 21. století a pomalu se i pro nás
uplynulých padesát let dvacátého století stává historií.
Dačické album II. by proto mělo přiblížit město v tomto
období, snad někdy v blízké budoucnosti, opět formou
fotografií a pohlednic.
Závě rem bych chtěla vyjádřit poděkování akciové
spole čnosti TRW-DAS za finanční podporu vydání
té to knihy. Projekt byl vybrán v rámci podpory vz dě lávacích aktivit organiz ací v re gionu pro rok 2008.
Kniha, kterou vydává městské muzeum a galerie bude
k dostání v Dačicích od poloviny prosince na obvyklých
prodejních místech: muzeum, informační centrum, Knihkupectví L. Hejla.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Ukázka z knihy dobových fotografií a pohlednic - Dačické album I

28. 11., 29. 11., 30. 11. v 19:30 h
MÁJ
Film ČR
Vstupné 65 Kč
12. 12., 13. 12., 14. 12. v 19:30 h
NESTYDA
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné

05. 12., 06. 12., 07. 12. v 19:30 h
TOBRUK
Film ČR/SR, širokoúhlý
Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
19. 12. v 17:00 h a v 19:30 h, 20. 12. v 19:30 h
VALL - I
Film USA, širokoúhlý
Vstupné 65 Kč

30. 11. 2008 v 16:30 h
II. Zvonkový průvod v Dačicích
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Dačice a slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Sraz na Havlíčkově náměstí.
Od 13:00 do 16:00 h možnost volné prohlídky vánoční
výstavy v muzeu.
14. 12. 2008 od 13:00 do 16:00 h
Vánoční jarmark na zámku
S ukázkou řemesel, prohlídkou vánoční výstavy, prodejem ozdob,
perníku, medu, keramiky, vazeb aj.
Vstupné: 10 Kč, děti do 15 let zdarma

11. 12. 2008 v 17:30 h
Muzejní čtvrtek: „Jihočeské Vánoce“
Přednáška PhDr. Jiřího Práška, ředitele Prácheňského muzea
v Písku o vánočních zvycích a tradicích, doplněna diapozitivy.
Výstavní sál muzea

MěKS

KI NO

kapitola 04, str. 38

M MaG

kapitola 02, str. 24

27. 12. 2008 – 6. 1. 2009
Vánoce s vůní perníků
Staročeský perník Lady a Milana Pušových
út – pá: 9:00 – 12:00 h; 13:00 – 16:00 h;
neděle a svátky 13:00 – 16:00 h

6. 12. 2008 v 19:00 h
Závěrečný věneček Kurzu tance
Vstupné 50 Kč
Hlavní sál MěKS

12. 12. 2008 ve 20:00 h
Maturitní ples SŠTO Dačice
Hlavní sál MěKS

14. 12. 2008 v 15:00 h a v 18:00 h
Vánoční koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné: dospělí 60 Kč,
děti a důchodci 30 Kč
Hlavní sál MěKS

19. 12. 2008 ve 21:00 h
ARIVA – taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

22. 12. a 23. 12. 2008 v 18:00 h
Já bych rád k Betlému …
Živý Betlém na Palackého náměstí
v Dačicích

31. 12. 2008 ve 20:00 h
Silvestr v MěKS s kapelou SECRET
Vstupné 100 Kč
Hlavní sál MěKS

