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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 6. zasedání 12. 12. 2007 v 18:00 h
v sále MěKS. Hlavním bodem programu bude schválení
rozpočtu města na rok 2008.

RADA MĚSTA
na své 25. schůzi konané 24. 10. 2007 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2007 v těchto objemech: příjmy 2.732,67 tis. Kč, výdaje 1.032,67 tis.
Kč a přebytek 1.700,00 tis. Kč
• schválila Program regenerace Městské památkové zóny Dačice na období 2008 – 2011
• neschválila prezentaci města v propagační brožuře
Region renesance
• schválila prodejní cenu nové publikace o Dačicích ve
výši Kč 50,--/ks
• schválila uzavření smlouvy o výpůjčce skladu ve dvoře budovy čp. 58/I na Palackého náměstí SDH pro
uskladnění věcí pro činnost. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2010 s tím,
že pokud bude město prostory potřebovat pro jiné využití, bude tato smlouva ukončena před uplynutím doby výpůjčky tříměsíční výpovědní lhůtou
• schválila zařadit do rozpočtu města na rok 2008 stavbu STL plynovodu v Borku v délce 180 m za cenu
250 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
službami Dačice s. r. o. na rekonstrukci budovy bývalé školy v Malém Pěčíně čp. 30 za nabídkovou cenu Kč 599.060,-- včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Požární
technika KOMET s. r. o. na přestavbu a nástavbu vozu AVIA pro SDH za Kč 259.910,-na své mimořádné schůzi konané 31. 10. 2007 mimo
jiné:
• schválila úhradu dopravy ve výši Kč 3.500,-- pro žáky dačických ZŠ na běh městem v Gross Sieghartsu
• projednala návrh rozpočtu města na rok 2008 v 1.
čtení s tím, že dohodnuté změny budou zapracovány
do 2. čtení
na své 26. schůzi konané 7. 11. 2007 schválila mimo
jiné:
• rozpočtové opaření č. 19/2007 v těchto objemech:
příjmy 37,60 tis. Kč, výdaje 141,00 tis. Kč, schodek
rozpočtu 103,00 tis. Kč
• schválila poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny na r. 2007 ve výši Kč 25.000,--. Pojízdnou prodejnou jsou zásobovány některé místní části Dačic

Zdarma do každé rodiny
Listopad 2007
• schválila operační plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2007/08
• schválila vyřazení vybraných motorových vozidel
z evidence majetku Nemocnice Dačice a nabídnutí
těchto vozidel k prodeji veřejnosti
• schválila zadání veřejné zakázky na dodávku a instalaci elektronického hlasovacího systému, oslovení firem a složení komise pro vyhodnocení nabídek

Výměna řidičských průkazů

950
řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993 zbývá v Dačicích vyměnit
do konce tohoto roku. Proto prosíme, s jejich výměnou neotálejte!
Údaj k 16. 11. 2007

Opět jezdíme bez objížděk
Tak už zase jezdíme bez objížděk. Tento všemi očekávaný den nastal 13. listopadu, kdy bylo odborem dopravy vydáno povolení k předčasnému užívání stavby
i na poslední úsek ulice 9. května mezi hotelem Stadion a
pekárnou pana Homolky.
Celá rekonstrukce ulic Krajířovy, 9. května a části
Palackého náměstí byla slavnostně otevřena ve čtvrtek
15. listopadu 2007 ve 13:00 h. Přestřižení pásky pomyslně uzavírající ulice po dobu výstavby provedli první
náměstek hejtmana Jihočeského kraje Ing. arch. Robin
Schinko, starosta Dačic Rudolf Hájek a místostarosta Pavel Habr.
Projektovou dokumentaci na rekonstrukci uličního
prostoru vypracovala firma WAY projekt a dokumentaci
pro obnovu vodovodu a kanalizace vyprojektovalo projekční oddělení Vak Jižní Čechy. Výběrové řízení na
dodávku prací vyhrálo sdružení firem Colas, Swietelský,
a Stavby silnic a železnic. Vedoucím tohoto sdružení
byla firma Colas. Město Dačice a Jihočeský kraj se téměř
rovným dílem podělily o investici přes 70 milionů korun.
Co za tyto peníze město získalo? Na první pohled
jsou viditelné nové povrchy komunikací, které byly před
rekonstrukcí velkou ostudou nejen majitele tj. kraje, ale
i města. Podél obnovených komunikací vzniklo kolem
padesáti nových parkovacích stání.
Ulice však nejsou určeny pouze pro silniční dopravu,
a proto byly v rámci prováděných prací zrekonstruovány
přilehlé chodníky. Betonovou dlažbu a rozlámaný asfaltový povrch chodníků na Palackého náměstí nahradila
kamenná mozaika. V noci osvětlují komunikace, přechody pro chodce a chodníky nové uliční lampy. Nedílnou
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součástí uličního prostoru je nové dopravní značení
a doprovodná zeleň.
Přibližně polovina všech provedených prací je skryta
pod povrchem. V úseku od radnice po bývalou restauraci
Beseda, na dolní části náměstí od prodejny potravin pana
Štěpána po Českou spořitelnu, dále v ulici Krajířova
a 9. května po křižovatku s Dělnickou ulicí byl vyměněn
vodovodní řad včetně domovních přípojek. Stávající ocelové potrubí z poválečných let, bylo nahrazeno rozvody
z kvalitní tvárné litiny. Ve stejných úsecích byly nahrazeny zděné a betonové kanalizační stoky keramickými
rourami.
Pod povrchem se též ukryly nové rozvody veřejného
osvětlení, chráničky a rozvodné komory pro budoucí optickou síť. Při rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky
bylo do hloubky jednoho metru vyměněno neúnosné
podloží silnice. Nový drenážní systém umožní odvodnění
tzv. silniční pláně a zamezí vnikání podzemních vod do
konstrukcí silnice.
Pod konstrukcemi vozovky bylo nově zrekonstruováno potrubí plynovodního řadu včetně přípojek. Tuto
stavbu, která našemu dodavateli, městu i mnohým občanům dělala vrásky na čelech, investovala JČP a.s. (dnes
E.O.N.) a práce prováděl Moravský plynostav. Nemožnost seriózní domluvy s prováděcí firmou byla z největší
části příčinou nedodržování termínů dokončení jednotlivých etap rekonstrukce silnice a tak i konečného termínu
dokončení díla.
Na stavbě se vyskytly i jiné problémy, jako například
nezdokumentované sklepy pod povrchem náměstí a archeologický výzkum v prostoru u Hlavova pomníku.
K tomu se přidalo pár letních bouřek a zpoždění výstavby bylo nevyhnutelné. Naopak velmi pomohla objížďka
kolem garáží v ulici U Stadionu a za pekárnou, díky které
v době, kdy byly práce na rekonstrukci prováděny na
všech úsecích, bylo možno zachovat v této části alespoň
omezenou dopravní obslužnost. Zde bych chtěl poděkovat podnikatelům, kteří při jednání s městem navrhli
realizovanou trasu objížďky.
Přestože se mnou někteří z vás nebudou souhlasit,
chtěl bych poděkovat všem pracovníkům realizačních firem. Jedině jejich úsilím v posledních dvou měsících
bylo možno téměř dohonit vzniklé zpoždění a většina
prací byla dokončena za ucházejícího počasí.
Poděkovat za trpělivost, spolupráci a zároveň se
omluvit za pětiměsíční omezení a možná i ztráty, bych
chtěl nejenom všem podnikatelům, kteří mají své firmy
podél rekonstruovaných ulic, ale i všem občanům, kteří
museli do svých obydlí přeskakovat přes staveniště
a denně snášet hluk strojů a prach ze zvířené zeminy.
Dnes již všechno přikryl sníh.
Přál bych si, abychom na jaře zapomněli na všechny
letošní útrapy a těšili se z krásných ulic, za které se my,
občané Dačic, už nebudeme muset stydět.
Pavel Habr, místostarosta
Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 11/2007. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Rekonstrukce vstupu na nový hřbitov
Vstupní prostor na nový hřbitov se po dlouhých letech dočkal a získal novou vhodnější podobu. Původní
brána a branky byly v provozu od samého založení tohoto pietního a pohřebního místa. Dne 1. ledna 1970 byl
v Dačicích, směrem na obec Borek, otevřen nový hřbitov
včetně obřadní síně.

Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175, Dačice I
1+0 o velikosti:
Pokoj 1
Předsíň
Koupelna
WC
Lodžie
Sklep
Celkem

Protože vchod do těchto důstojných smutečních a
pohřebních prostor již nevyhovoval jak z hlediska funkčního, tak zejména estetického, rada města rozhodla o
jeho rekonstrukci. Nejprve se zdálo, že je to poměrně
jednoduchá a bezproblémová záležitost, ale nebyla to tak
zcela pravda. Bylo potřeba navrhnout vstup tak, aby byl
v souladu s architekturou hřbitova i obřadní síně. Po řadě
úvah a návrhů jak by brána měla vypadat, byl osloven
Ing. arch. Ivan Vašek z Brna, který navrhl několik variant a podob. Pak přišla ke slovu stavební komise - poradní orgán rady města - a na základě jejího doporučení
bylo rozhodnuto a schváleno řešení. Technické provedení - výrobu a stavební úpravy - uskutečnily šikovné ruce
pracovníků Technických služeb města Dačice.

21,10 m2
5,80 m2
3,40 m2
1,30 m2
2,50 m2
1,60 m2
35,70 m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 1. 1. 2008 s tím ze zájemců, který si
vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
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.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
od 1. 1. 2008 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – pronájem bytu č. 7,
Dačice 175/I“
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
5. 12. 2007 do 14:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Více informací na bytovém odboru MěÚ Dačice,
tel.: 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
s žádným zájemcem

Město Dačice a místní části
z pohledu počtu jeho občanů
Na přiložených fotografiích můžete sami posoudit
a zhodnotit, jak se záměr zdařil (horní foto: stav před
rekonstrukcí, dolní foto: stav po rekonstrukci). Věřím, že
se rekonstrukce povedla a nastala změna k lepšímu,
důstojnějšímu vstupu na místo posledního odpočinku
našich spoluobčanů.
Na závěr mi dovolte několik připomenutí – poslední
pohřeb na starém hřbitově byl 28. prosince 1969; v současnosti je na novém hřbitově 529 hrobů a 303 urnových
míst.
Rudolf Hájek, starosta

Počet občanů a věkové složení obyvatelstva je vždy
zajímavý a poučný statistický údaj. Informace, která sice
dokáže hodně napovědět, ale odpovědět na otázku - proč
tomu tak je, nedokáže.
A je tomu tak i v případě statistiky počtu dačických
občanů hlášených k trvalém pobytu. Když se podíváme
a porovnáme grafické znázornění samotných Dačic bez
místních částí, v řadě od roku 1999 - 2007 se počet
obyvatel snižuje. Lidí žijících v místních částech je
naopak o padesát tři více. Na grafickém znázornění je
výraznější vzestupná křivka, ale to je dáno měřítkem
grafu.
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Z hlediska věkového složení občanů (včetně místních
částí) jsme pak městem středního věku.
Kde hledat příčinu ve snižujícím se počtu obyvatel
v Dačicích? Mohu se domnívat, že mladí lidé, kteří odejdou za vzděláním, se již domů nevracejí z důvodu vhodného uplatnění své profese v našem městě, a tím i možnosti najít odpovídající, zajímavé a perspektivní zaměstnání.
Rostoucí nároky a požadavky na občanskou vybavenost města: školství, možnost získání vyššího vzdělání, kulturní a sportovní vyžití, obchodní infrastruktura,
služby, zdravotnictví a lékařská péče, dopravní dostupnost atd. – to je také jeden z důvodů daného stavu.
Populační politika je pak dlouhodobý - sociální, ekonomický, morální i názorový - složitější problém, který by
měl řešit stát.
Závěrem lze jen konstatovat, že je to současný vývoj
nepřející z více hledisek a příčin městům naší velikosti
v okrajových příhraničních územích republiky.
Rudolf Hájek, starosta

Vývoj počtu obyvatel místních částí bez Dačic
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Věkové složení obyvatel
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Městská knihovna upozorňuje

Aktuality

Pracovnice městské knihovny žádají rodiče, aby
upozornili své děti, že si musí dávat větší pozor na cenné
věci - peněženky a mobily. Ať si je, pokud možno, do
knihovny neberou, nebo je mají trvale u sebe. Případně
si je mohou odložit u knihovnice. V žádném případě by
si je neměly nechávat v taškách na chodbě knihovny. Z
prostorových důvodů nemůžeme mít v knihovně uzamykatelné skříňky, takže je hlavně na dětech, aby si své
věci ohlídaly.
Mgr. Zdeňka Chadimová

•

Přidej se
V první polovině října natáčel pan režisér Slunéčko
za spolupráce odboru životního prostředí Městského úřadu Dačice další pořad cyklu „Přidej se“. Za místo natáčení si tentokráte zvolil oblast přírodního parku Javořická
vrchovina, který byl vyhlášen pod Javořicí, zatím bohužel pouze na území Jihočeského kraje.
Pořad bude věnován krajině a přírodním zajímavostem zmiňovaného přírodního parku. Televizní divák
navštíví prostřednictvím objektivu kamery i unikátní rašeliniště a rašelinné louky s výskytem mnoha zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin.
Ing. Jiří Müller,
vedoucí odboru životního prostředí

Oslavy Dne veteránů v Dačicích
Dne 11. listopadu
si připomínáme oběti
válečných konfliktů a
vzdáváme čest padlým vojákům. V tento
den v roce 1918 v
11:00 hodin podepsal
maršál Foche příměří
s poraženým Německem, které pak rozhodlo o ukončení 1. světové války. V
České republice si Den veteránů připomínáme od roku
1999.
V Dačicích jsme si připomněli památku ppor. Václava Martínka u hrobu na novém hřbitově, který tragicky
zahynul v průběhu mise UNPROFOR 13. ledna 1994.
Jeho památka byla uctěna položením věnce za přítomnosti vojáků 153. záchranného praporu z Jindřichova
Hradce. Hymnu zahrál orchestr ZUŠ.
Pietní akt se také konal u pomníku Obětem světových válek na Palackého náměstí, u pamětní desky na
domě čp. 63, ve kterém žil pilot škpt. Vilém Göth,
u pamětní desky na budově dačické Sokolovny, která je
věnována místnímu legionáři praporčíku Františku Klímovi padlému 20. 10. 1917 v řadách čs. legií pod Nikolajevskem a naposled u nedávno odhalené pamětní desky
na rodném domě generálmajora v.v. Karla Alexandera
Pospíchala, pilota 311. bombardovací perutě RAF.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

•
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Uzávěrka prosincového čísla městského zpravodaje
„Město Dačice informuje“ je z důvodu předvánočního vydání stanovena na 10. 12. 2007. Příspěvky,
které budou do redakce doručeny později, budou
otištěny až v lednu 2008.
Infocentrum Dačice prodává papírové parkovací
hodiny.
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Změna v přístupu do areálu nemocnice
v nočních hodinách
S platností od 1. 11. 2007 je areál Nemocnice Dačice
přístupný v nočních hodinách pouze hlavním vchodem
z ulice Antonínské. Vchody z druhé strany areálu (ul.
Pod Kaštany) budou od 18:00 do 6:00 hodin uzavřeny.
Časy byly zvoleny s ohledem na ordinační a návštěvní
dobu jednotlivých ambulancí a lůžkových oddělení a
v návaznosti na střídání směn pracovnic na vrátnici, které budou průchody zamykat a odemykat.
Malá branka za hlavním vchodem na ul. Antonínská
bude uzavřena trvale.
K tomuto opatření přistupujeme s cílem zvýšit kontrolu pohybu osob po areálu nemocnice tak, abychom
omezili možnost poškození nebo krádeží majetku a dále
pro zvýšení bezpečnosti personálu v době nočních služeb. Zaměstnanci, kteří budou chtít použít průchody na
ulici Pod Kaštany, budou mít možnost získat za úhradu
příslušný klíč, kterým bude možné jednu z branek otevřít.
Ing. Leoš Dostál, ředitel Nemocnice Dačice

Podzimní setkání rodáků
Třináctého 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 padesát účastníků.
Toto listopadové posezení se konalo v příjemném
prostředí jídelny Strojimportu, kde se všichni přítomní
přivítali se svými známými a představiteli města Dačice.
Také se již stává pravidlem a součástí akce prodejní
výstavka, kterou připravuje ředitelka muzea Mgr. Marie
Kučerová za pomoci paní Jany Seidlové. Jsou zde
k vidění a ke koupi různé propagační materiály, knihy i
předměty vztahující se k našemu městu. Tentokrát mohly
rodákům představit i několik novinek.
Letos poprvé byla nabídnuta obrazová prezentace
připravená Ing. Kateřinou Markovou. Hosté mohli za
pomoci promítacího zařízení shlédnout Dačice z leteckého pohledu - pamětihodnosti, koupaliště, rekonstrukci
průtahu atd. Ne všichni mají možnost navštívit své
rodiště a tak byli rádi za tuto formu zprostředkování novinek, vzpomínek i reálného života Dačic. Prezentace se
setkala s velkým ohlasem a přáním tuto aktualizaci připravit i příště. Tři hodiny vymezené pro setkání vždy
uběhnou velmi rychle.
Při loučení si všichni přáli setkat se ve zdraví na jarním srazu a slibovali si, že se určitě dostaví. Co ještě
vyslovit - jen slova poděkování a uznání všem, kteří se
podíleli na uskutečnění tohoto setkání, a to, jak samotným rodákům, tak i pracovníkům z našeho úřadu.
Rudolf Hájek, starosta
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Prokazování zdravotních prohlídek
řidičů
Jedním z častých dotazů veřejnosti bývá nejasnost
v oblasti zdravotních prohlídek řidičů a následné prokazování při silničních kontrolách řidičů. V příslušném
předpise, který řeší sankce - zákon č. 200/90 Sb., je mj.
uvedeno, že přestupku se dopustí ten, kdo: „nemá platný
posudek o zdravotní způsobilosti podle zvláštního právního předpisu“. Sankce je v tomto případě vysoká 5 000
- 10 000 Kč. Dále je v bodovém hodnocení na toto pamatováno zápisem v počtu 5 bodů.
Pokud věcně rozebereme zmíněný problém a vybereme nejpodstatnější zásady, zjistíme následující: Povinnost absolvovat zdravotní prohlídky je stanovena především pro všechny, kteří řídí jakékoli motorové vozidlo
na základě pracovní smlouvy se svým zaměstnavatelem
a zde potom platí, že řízení tohoto vozidla musí být druhem práce, který je v pracovní smlouvě. Pro úplnost
dodávám, že pokud je toto naplněno, nezáleží již na tom
jak často je samotný druh práce (řízení vozidla) vykonáván a ani s jakým druhem motorového vozidla.
Tito řidiči potom dochází na pravidelné prohlídky 1x
za dva roky a dosáhnou-li 50 let, potom je frekvence
prohlídek 1x ročně. Samotná kontrola dodržení této povinnosti na silnici není vůbec možná. Především proto,
že tato skupina řidičů nemá povinnost mít u sebe příslušný doklad a předkládat jej při kontrole. Jediná možná
kontrola plnění této povinnosti tak přichází v úvahu u
zaměstnavatelů při státním odborném dozoru. Při tomto
výčtu pochopitelně musí každého napadnout vtíravá
otázka jak to tedy vlastně je a zda zde není rozporuplnost.
Dalším ustanovením, které nás musí zajímat jsou
povinné prohlídky řidičů seniorů. Zde předpis stanovuje
intervaly takto, nejdříve v 60 letech potom v 65, dále v
68 a potom vždy po 2 letech. Pokud někomu zdraví přeje
např. v 70 letech může tedy řídit opravdu do pozdního
věku a zákon již nestanovuje častější zdravotní prohlídky. Důležité je (s ohledem na to jak je uvedeno v úvodu
článku) splnit dále povinnost této skupiny řidičů tj. mít
u sebe platný posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud
by tomu tak nebylo, dopustil by se řidič protiprávního
jednání, které, jak uvádím výše, je považováno za přestupek se značným postihem.
V závěru shrnuto, povinnost absolvovat zdravotní
prohlídky je dána značné části řidičské veřejnosti, ovšem
povinnost toto prokazovat přímo při kontrole na silnici je
„zajímavě“, leč platně, dána pouze a jedině řidičům seniorům.
Mgr. Jaromír Nosek, Autoškola Nosek

Co je to Schengen?
Schengen je malá vinařská obec ležící na řece
Mosele v Lucembursku v místech, kde se stýkají hranice
Německa, Francie a Lucemburska. Počet jejích obyvatel
čítá něco kolem pětiset. Do roku 1985 pravděpodobně
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znali Schengen jen obyvatelé sousedních obcí nebo
zákazníci, kterým chutnalo schengenské víno.
14. června 1985 podepsali na výletní lodi „Princezna
Marie Astrid“ kotvící na Mosele právě u vesnice Schengen zástupci pěti členských států Evropské unie – Německa, Francie, Belgie, Holandska a Lucemburska –
smlouvu o postupném rušení kontrol na společných hranicích, která umožňuje společnou imigrační politiku
a společný hraniční režim. Této smlouvě se začalo říkat
Schengenská dohoda. Později byla doplněna Schengenskou prováděcí úmluvou.
K zakládajícím zemím se postupně přidávaly další,
takže nyní aplikuje schengenskou dohodu již patnáct
států. Je zajímavé, že kromě 13 členských států Evropské
unie (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Španělsko a Švédsko) jsou plnoprávnými účastníky dva státy, které nejsou členy EU, totiž Norsko a
Island.
Už za pár týdnů, 31. prosince 2007 nebo možná ještě
o několik dnů dříve, se počet států, pro které bude platit
schengenská dohoda, rozšíří o dalších devět, mezi nimi
bude i naše Česká republika.
Běžně se hovoří o schengenském prostoru, kterým se
rozumí území těch států, které podepsaly schengenskou
dohodu. Co pro nás bude znamenat členství v schengenském prostoru? Hranice se všemi státy, se kterými Česká
republika sousedí – Rakouskem, Německem, Polskem
a Slovenskem – se stanou takzvanými vnitřními hranicemi. To znamená, že je bude možno překračovat kdekoli a kdykoli. Na dosavadních hraničních přechodech, tak
jak je známe, nebudou žádné kontroly. Nebudou tam ani
žádné policejní orgány, a po nějakém čase nepoznáte, že
přejíždíte hranici mezi dvěma státy. K cestám po celém
schengenském prostoru bude stačit jen občanský průkaz
(předepsaného vzoru) či cestovní pas. S menším zpožděním – od března 2008 - začne pro Českou republiku
platit režim podle schengenské dohody na letištích při
cestách do zahraničí.
Ve všech sdělovacích prostředcích se dnes jako
Schengen označují mezistátní smlouva, prováděcí úmluva, prostor - území států, režim při odbavování na hranicích. Že šlo původně o název lucemburské vesnice, dnes
už ví jen málokdo.
Ing. Jan Jelínek

Město Dačice, Městská knihovna Dačice
a Mezinárodní policejní asociace Slavonice
zvou všechny zájemce na setkání k tématu

Evropou volnou cestou
4. 12. 2007 v 16:00 h
Městská knihovna
Beseda pro občany o schengenském prostoru.
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Vítání občánků

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 10/07 na obsazení volného místa

Dne 27. října 2007 přivítal místostarosta Pavel Habr
v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ Sokolská
tyto nové občánky: Jiřího Nováka, Simonu Tříletou,
Karla Bišofa, Šimona Trávníčka, Matěje Kopečka a Jana
Nixe.

odborný zaměstnanec pro pořizování
a zpracování územně analytických
podkladů podle zákona č. 183/2006 Sb.
a správce GIS na odboru stavební úřad
městského úřadu Dačice
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice,
Krajířova, 27/I, 380 13 Dačice.
termín podávání žádostí do 31. 12. 2007
Požadujeme:
•
minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
•
znalost práce s běžnými počítačovými programy
a internetem
•
komunikační schopnosti
•
ochota dále se vzdělávat
•
bezúhonnost v dosavadní životě
•
státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR), který ovládá jednací jazyk
•
řidičský průkaz skupiny B
Výhoda:
•
vyšší odborné, případně vysokoškolské vzdělání
•
znalosti v oboru GIS
•
znalost práce s grafickými počítačovými programy
(AutoCad, Arcview, Microstation apod.)
•
orientace v oboru územní plánování
•
zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro územní
plánování
Doklady:
•
přihláška (k dispozici na MěÚ, finanční odbor nebo
na www.dacice.cz - radnice )
•
životopis
•
výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
•
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Místo výkonu práce:
•
Správní obvod Městského úřadu Dačice
Zařazení:
•
9. platová třída dle zákona č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup:
•
dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným ze
zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

V sobotu 10. listopadu byli za doprovodu dětí z MŠ
na Červeném Vrchu přivítáni Daniel Šmíd, Eliška Dušková, Adéla Čaloudová, David Bárta, Jiří Roh, Vojtěch
Tůma, Tereza Šimánková a Jakub Povalač.
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ZŠ Boženy Němcové 213
zve co nejsrdečněji všechny rodiče
a přátele školy na

Den otevřených dveří
v pátek 14. 12. 2007
Rádi bychom Vám představili nejen nejmodernější
prezentační techniku - interaktivní tabule, ale i vše nové,
co se ve škole změnilo za poslední rok. Zpestřením bude
i vystoupení žáků, kteří předvedou výsledky své práce
v projektu „Vánoce“.
Začátky vystoupení jsou v aule školy v 15:00 a
16:00 hodin. Po vystoupení Vás provedou žáci po jednotlivých budovách školy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nová prodejna
hraček v Dačicích
Göthova ulice
(vedle bývalé restaurace Pod Věží)

Těšíme se
na Vaši návštěvu
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WELLNESS – zdravě žít
Göthova 71, Dačice, tel.: 384 420 559

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, tel.: 728 260 078
Léčba dětské obezity, kurzy k udržení
váhových úbytků, cvičení, relaxace

MASÁŽE – Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové,
LYMFODRENÁŽE – léčba celulitidy, otoků,
poradenství, tel: 728 850 432

Vánoční dárek z Infocentra?
Infocentrum v radniční budově na Palackého náměstí
už čtvrtým rokem přináší kromě propagačních materiálů,
informací a služeb jako je kopírování, internet pro veřejnost, fax, vyhledávání dopravních spojů atd. také nabídku upomínkových předmětů, kartografického zboží,
pohlednic a regionální literatury. A právě některý z titulů
posledně jmenované položky se může stát vhodným
a vítaným vánočním dárkem. Nabídka knih s regionální
tématikou, či knih, jejichž autoři jsou dačickými rodáky,
je obsáhlá. Pro lepší informaci přinášíme její přehled:
Ø Dačický vlastivědný sborník - II. díl
Ø Dačický vlastivědný sborník - III. díl
Ø Dačický vlastivědný sborník - IV. díl (novinka!)
Ø Kreslířovy tipy na výlety - Jiří Albrecht
Ø Obrázky z jihozápadní Moravy - kreslířovy tipy na
výlety 2 - Jiří Albrecht (novinka!)
Ø Vlastivěda moravská - Dačicko, Slavonicko,
Telčsko
Ø Dějiny Dačic
Ø Cestovní kniha + slevové poukázky na služby
Ø Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000
Ø Honzíček Zlatohlávek – Matěj Mikšíček
Ø Srdnatý věžník - Vítězslav Jindra, Jana Kratková
Ø Divous Horác - Vítězslav Jindra, Iveta
Bartheldyová
Ø Sbor dobrovolných hasičů v Dačicích 1885 - 2007 almanach (novinka!)
Ø Třebětice - Jan Sucharda – JAS (novinka!)
Ø Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918 - 1960
Michal Stehlík (novinka!)
Ø Kapitoly o Landštejně - Josef Jelínek
Ø KSČ proti katolické církvi - Dačický okres
1948 - 1960 - Michal Stehlík
Ø Se skicákem k Mohamedánům - reportáže - Jiří
Chládek
Ø Jindřichohradecko - Česká Kanada - edice Země
světa
Ø Česká Kanada - cykloprůvodce
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Mikroregion Dačicko
o krok dál k jednotné propagaci
Členské obce mikroregionu Dačicko zrealizovaly v
roce 2007 po společné strategii a webových stránkách
další společný projekt. V rámci projektu bylo vyrobeno 23
informačních tabulí. Ty jsou rozmístěny ve všech místních částech Dačic (celkem 11) a dalších obcích mikroregionu Dačicko, které se do projektu zapojily: Jedna tabule
se nachází v obcích Báňovice, Budeč, Dobrohošť, Jilem,
Kostelní Vydří, Slavonice a Třebětice a 5 tabulí za svou
obec pořídil Cikrajov (Cizkrajov, Holešice, Dolní Bolíkov, Mutná, Montserrat).
Projekt byl realizován reklamním a grafickým studiem Moana, s. r. o. z Českých Budějovic za finanční
podpory Jihočeského kraje, kdy 70% celkových nákladů
financoval Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova a
zbylých 30% uhradily zainteresované obce ze svých rozpočtů.
Cílem projektu bylo
informovat především turisty, kteří tráví v regionu
aktivní dovolenou, prostřednictvím dřevěných informačních tabulí o místě,
kde se právě nacházejí, nabídnout jim základní informace o historii obce a jejích památkách.
Tabule jsou významným prvkem v obcích nejen po stránce informační,
ale jako mobiliář zapadají
svým designem a typem materiálu do venkovského rázu
obcí a snad potěší i oko místních obyvatel. Obsah informačních tabulí závisel na rozhodnutí samotných starostů.
Některé tabule tedy kromě mapy a základních informací
dále obsahují i fotografie nebo znak obce.
Tímto způsobem byl naplněn cíl zlepšení podmínek
pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Dačicko, které si mikroregion stanovil v rámci priority Podnikání a
cestovní ruch ve své strategii rozvoje. Naplněny byly
především aktivity týkající se podpory stávající informační sítě pro návštěvníky mikroregionu, zavedení jednotného navigačního značení k památkám, atraktivitám na
území mikroregionu v souladu s Jihočeským krajem a zavedení systému jednotné propagace.
Ing. Zdeňka Hrbková, DSO Mikroregion Dačicko

Setkání starostů z mikroregionu Dačicko
V pondělí odpoledne 29. října přivítalo Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice na klubovně domova mládeže setkání starostů obcí mikroregionu Dačicko. Na programu jednání bylo mj. seznámení s plněním
a dalšími možnostmi ve využití Programu obnovy venkova a představení nového ředitele dačické nemocnice Ing.
Leoše Dostála.
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Pan ředitel v téměř hodinovém projevu nastínil další
činnost nemocnice a všechny přítomné potěšil velkým optimismem do budoucna.

Na snímku v čele předsednického stolu zleva starosta
Dačic pan Hájek, ředitel školy Ing. Cvrček a ředitel
nemocnice Ing. Dostál.

Při menším občerstvení, které zajistili žáci školy, se
ujal slova ředitel Středního učiliště zemědělského v Dačicích, Ing. Karel Cvrček, který provedl prezentaci školy.
Představil tyto učební obory, které pro příští školní rok
škola nabízí:
kuchař, kuchař-číšník pro pohostinství
automechanik
opravář zemědělských strojů (100% uplatnění vyučenců v praxi)
opravářské práce
zedník (zde byla rovněž zdůrazněna spolupráce s
dačickými stavebními firmami a velký „hlad“ po
našich vyučencích)
farmář
pečivářské a cukrovinkářské práce
Na závěr setkání si starostové obcí prohlédli atraktivní
areál domova mládeže a moderně vybavené dílny odborného výcviku.
Ředitelství SOU zas Dačice
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Úprava podmínek příjmu oblečení
v dačické Domovince
Domovinka Dačice již několik let zajišťuje ve spolupráci s Diakonií Broumov sběr věcí a šatstva pro pomoc
lidem v nouzi, po živelných katastrofách a válečných konfliktech. Naším prostřednictvím můžete darovat :
− ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) - nejvíce jsou potřeba mikiny, trička, tepláky, spodní prádlo
− lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy, látky, vlnu, zbytky látek
− péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle
− školní a sportovní potřeby, hračky
− nenošenou, nepoškozenou obuv
− kabelky, batohy, školní tašky
− kožené i koženkové oblečení, bundy, kožichy
− nádobí skleněné, porcelánové, kovové, keramické, příbory, funkční domácí spotřebiče
− prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby
− knihy a časopisy
Z důvodů zpřísněných hygienických a ekologických zákonů a norem nemůžeme přijímat :
✗
obnošenou obuv,
✗
nevyprané ošacení
✗
staré těžké kabáty, obleky, dederonové ošacení
✗
matrace, staré ledničky, sporáky, monitory, televize
Část věcí a šatstva je využita v charitním šatníku Domovinky Dačice pro pomoc potřebným občanům a lidem
v krizové životní situaci. Abychom mohli veškerý darovaný materiál upotřebit (ať už v charitním šatníku nebo prostřednictvím Diakonie Broumov), prosíme všechny dárce,
aby nosili věci v průběhu provozní doby Domovinky, kdy
budou tyto věci pracovníky zařízení osobně převzaty :
pondělí - pátek
7:30 h - 12:00 h
první středy v měsíci 7:30 h - 17:00 h
Věci ponechané za dveřmi nebudou převzaty, ale budou chápány jako odpad. Nepoužitelné věci a textil můžou
dačičtí občané a obyvatelé jedenácti příměstských částí
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře .A.S.A. Dačice. Děkujeme za pochopení!
Pracovnice Domovinky Dačice

Zprávičky z DPS Dačice
Dne 5. 11. se
uskutečnilo setkání
důchodců ve Stadionu a při té příležitosti jsme pozvali i klientky z pečovatelského domu ze Studené.
Tančilo se zpívalo a nakonec jsme si prohlédly náš dačický pečovatelský dům. Den se všem moc líbil a s radostí a zážitky
jsme se vracely zase všechny do svých domovů.
Za všechny vedoucí sestra PS Marie Cimbůrková
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Domovinka informuje
-

-

29. listopadu v 18:30 h - Jak porozumět bohoslužbě
aneb co se v kostele děje - nový cyklus katechetických přednášek. Setkání povede br. František Z. Horák, O. Carm.
13. prosince 2007 - další přednáška Jak porozumět
bohoslužbě aneb co se v kostele děje
6. prosince v 16:30 h - pokračování přednášek O řádech v církvi - setkání vede P. Jaroslav Pezlar.
3. - 14. prosince - Vánoční výstava v Domovince
pondělí až pátek od 7:30 do 14:00 h. Zahajovacím
dnem bude pondělí 3. prosince, kdy bude hostem charity paní Dědková. V průběhu dne bude předvádět zdobení perníků, které si můžete zakoupit.

Tříkrálová sbírka se blíží
- Tříkrálová sbírka bude probíhat od 2. - 13. ledna 2008.
Rádi přivítáme mezi koledníky rodiče s dětmi i mládež. Přihlásit se můžete v Domovince Dačice - tel. 384
422 301 kl. 252, nebo u paní M. Máchové, případně po
mši svaté u P. Jaroslava Pezlara. DĚKUJEME !

Mikulášská besídka v DDM
Dům dětí a mládeže zve všechny děti na
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU s čertovským rejem, která se koná v pondělí
3. prosince od 14:00 h v DDM Za Lávkami. Na programu jsou soutěže, zábavné
hry, tanečky a mikulášská nadílka. Vstup je zdarma a pouze v přezůvkách.

Baby club v DDM
V DDM slaví rok svého vzniku BABY CLUB, který
je formou mateřského centra a je otevřen každé pondělí
a pátek vždy od 9:00 hodin. Je určen malým dětem, které
ještě nenavštěvují mateřskou školu a jejich rodičům.
Náplní je pohybová činnost spojená s výukou říkanek a
činnost výtvarná a motorická. Přijít může kdokoliv, pravidelná docházka není závazná.
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Zprávy z Mateřské školy Dačice
• rodiče měli možnost usnadnit svým dětem adaptaci na
nové prostředí svojí přítomností v MŠ
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• škola se společně s rodiči zapojila do projektu Popelák
- třídění odpadu, sběr papíru
•
•
•

•

• v září začaly děti z MŠ B. Němcové, Sokolská a Bílkov navštěvovat předplavecký výcvik v krytém bazénu
v Jindřichově Hradci
• děti z dačických mateřských škol chodí pravidelně
jednou týdně cvičit do tělocvičny ZŠ B. Němcové a ZŠ
Komenského
• na všech pracovištích proběhly schůzky rodičů, na
kterých byli seznámeni se Školními vzdělávacími programy a nabídkou nadstandardních aktivit školy
• v září měly děti možnost se prostřednictvím programu
Záchranné stanice seznámit se životem ohrožených
druhů dravců a sov

• v říjnu zahájily na dačických mateřských školách
činnost zájmové kroužky se zaměřením na rozvoj
výtvarných, pohybových, hudebních, poznávacích a jazykových schopností dětí – např. výuka anglického
jazyka, pěvecké a taneční kroužky, výuka hry na flétnu, keramika, apod.
• děti navštívily filmová představení Ošklivé káčátko a
já, Shrek Třetí
• v MěKS shlédly divadelní pohádku Sněhurka a sedm
trpaslíků
• v listopadu přijelo do mateřských škol Divadlo Úsměv
s pohádkou O myslivci Martinovi
• více informací na www.msdacice.cz
MŠ Sokolská:
• děti krátkým pásmem přivítaly nové občánky našeho
města
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•
•
•
•

MŠ B. Němcové:
učitelky připravily pro děti a rodiče pracovní dílnu
„Dráčkování“ – výroba papírových draků
na další podzimní dílně si děti a rodiče vyrobili z přírodnin podzimní skřítky
proběhl seminář Mgr. Jenčeka z cyklu Hudební rok v
Rámcovém vzdělávacím programu, který navštívily
učitelky mateřských a základních škol z Dačic a blízkého okolí
děti zahájily krátkým vystoupením listopadové „Vítání
občánků“
MŠ Bratrská:
učitelky připravily dopolední setkání, na kterém měli
rodiče možnost prožít se svými dětmi část dne v
mateřské škole
děti si v MŠ upekly posvícenské koláče a jablkové
záviny
na pracovní dílně s podzimní tématikou vyráběly děti s
rodiči dekorativní předměty z přírodního materiálu
30. října 2007 se uskutečnila přednáška klinické logopedky Mgr. Miklíkové na téma Prevence poruch řeči

• 1. listopadu proběhla Drakiáda – soutěž rodičů a dětí
o nejkrásnějšího draka

• školu navštívila MUDr. Wlodková, která seznámila
děti se správnou technikou čištění zubů.

Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
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Den otevřených dveří
na

Gymnáziu Dačice
pátek 7. prosince 2007
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 o možnostech studia
na Gymnáziu Dačice
Podzimní období je v rodinách žáků 9. tříd základních
škol a v posledních letech také jejich mladších spolužáků
z 5. tříd ve znamení rozhodování se o dalším vzdělávání.
Absolventům základních škol v letošním školním roce
nabízí naše gymnázium studium čtyřletého, všeobecně
zaměřeného oboru. Po jeho ukončení maturitní zkouškou
se přepokládá další studium na vysokých nebo vyšších
školách. Výhodou tohoto čtyřletého oboru je skutečnost,
že jeho absolvent získá všeobecné střední vzdělání, které
mu umožňuje výběr z široké nabídky humanitních, přírodovědeckých i technických oborů dalšího studia. Pro
školní rok 2008/2009 připravujeme otevření jedné třídy čtyřletého studia pro 30 žáků.
Druhý námi nabízený studijní obor je gymnázium
osmileté, rovněž všeobecně zaměřené. Jde o studium
vhodné pro žáky a žákyně současných 5. tříd základních
škol, kteří se v dosavadní školní docházce již projevili jako osobnosti zvídavé, mající sklon spíše k teoretickému
než praktickému zaměření. Tomu odpovídá i skladba vyučovacích předmětů na nižším stupni osmiletého gymnázia. Je zde posílena výuka českého jazyka, matematiky
a cizích jazyků, z nichž první se vyučuje již v primě,
druhý cizí jazyk se žáci začínají učit od sekundy. Rovnoměrně jsou zastoupeny společenskovědní i přírodovědné
předměty, nechybí ani výuka výpočetní techniky, tělesná a
estetická výchova (hudební a výtvarná). Na vyšším stupni
osmiletého gymnázia je učební plán shodný se čtyřletým
oborem. Zkušenosti z posledních let ukazují, že absolventi
osmiletého studia jsou velmi úspěšní v přijímání ke studiu
na vysokých školách. Není výjimkou, že jsou přijati současně na více škol, volí potom jednu z nich a v některých
případech se zapíší ke studiu dvou vysokých škol současně. Úspěšnost přijetí ke studiu na vysokých školách se
pohybuje nad hodnotou 90%, v letošním roce 2007 bylo
na vysoké školy přijato všech 22 maturantů (100%).
Uvažujete-li o budoucím studiu svého dítěte na gymnáziu,
využijte uvedené nabídky osmiletého studia a nespoléhejte se na jisté přijetí po absolvování 9. třídy ZŠ, neboť
situace v posledních letech je taková, že stále větší počet
uchazečů o studium čtyřletého oboru je odmítán. Pro
školní rok 2008/2009 počítáme rovněž s otevřením
jedné třídy osmiletého studia pro 30 žáků.
Uchazeči o studium obou nabízených oborů, kteří
mají prospěchový průměr v posledních třech klasifikač-
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ních obdobích na ZŠ do 1,2, jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ostatní skládají přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Rozhodujete-li se pro studium svých dětí na naší škole, využijte „Den otevřených dveří“. Můžete nás kontaktovat i v jiném termínu, rádi vám poskytneme potřebné
informace a umožníme prohlídku školy.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

Návštěva z gymnázia v Bogenu
Ve dnech 8. - 12. října navštívil gymnázium v Dačicích profeser Franz Wuerzner z gymnázia v německém
Bogenu, se kterým naše škola navázala kontakt v červnu
letošního roku. Během svého týdenního hospitačního pobytu působil jako lektor v hodinách německého jazyka.
Studenti tak měli nevšední příležitost slyšet ve vyučování
němčinu z úst rodilého mluvčího. Především se však
mohli přesvědčit, do jaké míry sami rozumějí a na jaké
úrovni jsou schopni komunikovat.
Ve volném čase poznával pan profesor v doprovodu
němčinářů Dačice a okolí, navštívil a obdivoval města
Telč a Slavonice, karmelitánský klášter v Kostelním Vydří. Zajímal se nejen o všechna navštívená místa, ale také o
náš mateřský jazyk - sám totiž plynně hovoří francouzsky,
anglicky a španělsky. Pokud měl před návštěvou České
republiky v plánu naučit se ještě nějaký slovanský jazyk,
teď už v tom prý má jasno.
Mgr. Sylva Nováková
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Dačičtí gymnazisté opět šijí panenky
Ve školním roce 2005/2006 se Gymnázium Dačice
nechalo inspirovat výzvou českého výboru organizace
UNICEF a žáci a žákyně této školy za vydatné pomoci
rodinných příslušníků a zaměstnanců školy ušili celkem
36 panenek. Ty byly prodány v Praze, Brně, Ostravě a
dalších městech České republiky za jednotnou cenu 600
Kč, což je částka potřebná k proočkování dětí rozvojových zemí proti šesti hlavním smrtelným onemocněním.
Noví majitelé panenek poslali jejich tvůrcům mnohá přání
do nového roku, v nichž vyzdvihují snahu pomoci dětem
zemí třetího a čtvrtého světa v jejich nelehké situaci. Děkují tvůrcům panenek za to, že věnovali část svého volného času podpoře tak ušlechtilé myšlenky.
Také v současné době šijí žáci našeho gymnázia další
panenky, které budou odeslány českému výboru UNICEF
a prodány svým novým majitelům v předvánočním období
roku 2007. Věříme, že prostředky takto získané, pomohou
zachránit životy desítkám dětí.
Iniciativa je součástí akce realizované Městkou knihovnou v Dačicích, které tímto děkujeme za metodickou
pomoc a spolupráci.
Mgr. Jana Morávková, Gymnázium Dačice

Perla uprostřed rovin
V rámci exkurzí po evropských městech se studenti
dačického gymnázia vypravili 11. října na jednodenní
návštěvu hlavního města Maďarské republiky – Budapešti.
Vzhledem k značné vzdálenosti byl odjezd naplánován v pět hodin ráno. Trasa vedla přes Znojmo a Vídeň.
Jak jsme se blížili k maďarským rovinám, okolo dálnice
začalo přibývat větrných elektráren. Rovina byla totiž pro
naši cestu typická – vždyť téměř 90% Maďarska má nadmořskou výšku do 200 metrů! Po příjezdu do Budapešti
nás čekala dopravní špička a změť jednosměrných ulic
a zákazů odbočení. Pan řidič se popral se všemi nástrahami bravurně a úspěšně jsme přijeli na náměstí Hrdinů.
Tam nás již očekávala naše paní průvodkyně, která nám
vyložila historický kontext maďarského osídlení a seznámila nás se všemi důležitými událostmi historie země.
Po krátké procházce uvnitř vodního zámku, který má
připomínat řadu staveb z celého Maďarska, jsme usedli do
autobusu, projeli přes Dunaj z Pešti do druhé části města,
tedy do Budína. Budínské vrchy ostře kontrastují s rovinatou částí města, a tak se nám otevřel krásný výhled
z hradního vrchu. Bělostná stavba, tzv. Rybářská bašta, je
jen přes sto let stará, ale imituje historické stavby původních maďarských obyvatel. V přízemí hotelu, jež je dle
mého názoru „pochybně“ zakomponován do této historické zóny, jsme navštívili velmi chutné muzeum, muzeum
marcipánu.
Poslední zastávkou naší okružní jízdy byl vrch Gellertův s Citadelou a velkou sochou nazvanou Svoboda od
Z. K. Strobla. Odtud nás oblažil poslední pohled na krásné
město pod námi.
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Výlet do země papriky a guláše se vydařil jak po
stránce počasí, tak po stránce obsahové i organizační. Za
to patří dík naší paní průvodkyni, panu řidiči a paním
učitelkám Kloiberové a Veverkové.

Sportovci z dačického gymnázia
opět v Rakousku – běh městem
Gross - Siegharts
V pátek 26. října se konal již 13. ročník „Běhu městem“ v rakouském partnerském městě Gross-Siegharts. Na
tento závod byli, tak jako v minulých letech, pozváni i
studenti našeho gymnázia. Celá sportovní akce má dvě
části – dopoledne sportovci absolvují pěší výlet po okolí
města a v odpolední části běží rozděleni do jednotlivých
kategorií přespolní běh městem.
Za naši školu se
letos závodu zúčastnili Rebeka Starková
ze sekundy, Slavěna
Albastová z tercie,
Vojta Trčka a Petr
Maňas z kvinty, Ivo
Váňa ze 2. ročníku a
Josef Bouška ze septimy. Vedoucím výpravy byl Mgr. Karel Chalupa.
Zúčastnění běžci se v jednotlivých kategoriích umístili takto: kategorie Schüler II – běh na 1083 metrů - R.
Starková se umístila na 4. místě, kategorie Jugend – běh
na 2166 metrů – S. Albastová a V. Trčka se umístili na 3.
místě a P. Maňas na 5. místě, kategorie Hobbylauf bez
omezení věku – běh na 2166 metrů – na 3. místě se umístil I. Váňa, a v kategorii Hauptlauf junioři – běh na 6500
metrů se na pěkném 5. místě umístil J. Bouška.
Poděkování za vydařenou celodenní akci patří pořadatelům z partnerského města, pracovníkům radnice z Gross
-Sieghartsu p. M. Androschovi a F. Schlemovi, panu
starostovi města Dačic Hájkovi, který zajistil našim
sportovcům autobus, a také se společně s panem místostarostou Habrem této sportovní akce zúčastnil a firmě
Centropen, která nám poskytla do soutěže věcné ceny několik sad popisovačů a fixů.
Hlavní dík však náleží našim sportovcům za vzornou
reprezentaci školy v zahraničí.
Mgr. Karel Chalupa

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolanosek.cz
kompletní info, testy k procvičení
Telefon: 567 223 888, mobil 603 236 669

Přihlášky do kurzů vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkově, sobotní výuka, zdarma učebnice a CD

cena sk. B - 6 660 Kč
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Podzimní atletické závody
18. října se konalo okresní kolo přespolního běhu v
Jindřichově Hradci. Běželo se ve čtyřech kategoriích ve
velice náročném terénu. Délky tratí byly odlišeny podle
pohlaví a věku běžců, tedy 1,5 km, 2 km a 3 km. V každé
kategorii závodilo v průměru 70 běžců. Mezi naše nejlepší
běžce patřila v kategorii starších žákyň Markéta Karlová,
která obsadila 8. místo a v kategorii mladších žáků Jiří
Novák, který doběhl desátý. Nejen těmto, ale všem běžcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
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koordinace, soustředěnosti, reakce, sebeovládání a dalších
vlastností. Zájemci se mohou zapsat do 5 kategorií podle
věku (od 5 let po seniory starší 18 let). Iniciátorem vzniku
oddílu a trenérem v jedné osobě je Petr Konrád z Telče.

Obrázkové okénko: Ilustrujeme básně
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Dačicích slavíme LISTOPAD - MĚSÍC POEZIE!

Čtyři běžci – tři poháry
V pátek 26. října o podzimních prázdninách jsme se
vydali za sportem k našim sousedům. Ve městě GrossSiegharts se opět pořádal běh městem. Naše malá skupinka, čítající čtyři běžce, si přivezla tři poháry. Petr Semorád v kategorii Jugend vystoupil na stupeň nejvyšší
a Markéta Karlová v téže kategorii zaujala 2. místo. Denisa Kolářová pak v kategorii Schüler II obsadila 3. místo.
Blahopřejeme a děkujeme.
Mgr. Marie Urbánková
Prezentační výstava škol v Jindřichově Hradci
30. října 2007 se v Jindřichově Hradci uskutečnil již
11. ročník prezentační výstavy středních škol a středních
odborných učilišť. Pro žáky 9. tříd to byla dobrá příležitost, jak se seznámit s více než 40 středními školami
z krajů Jihočeského a Vysočina. Žáci využili i možnosti
prohlédnout si Střední zdravotnickou školu a Obchodní
akademii T. G. Masaryka a Jazykovou školu v J. Hradci,
které připravily dny otevřených dveří.
Získané informace pomohou žákům při správné volbě
střední školy a oboru.
Mgr. Pavel Janda, výchovný poradce
Příběhy bezpráví
15. listopadu proběhl na naší škole 3. ročník projektu
příběhy bezpráví, který organizuje společnost Člověk v
tísni. Potěší, že každoročně stoupá počet účastníků, letos
se zapojilo už 578 škol z celé republiky. I tentokrát zhlédli
žáci 9. ročníku film, který se tematicky vrací ke komunistickým zločinům v Československu 50. let 20. století.
Po projekci se rovněž konala tradiční beseda s bývalým
politickým vězněm panem Dobroslavem Pustajem.
Exkurze do Anthroposu
17. října podnikly 6. třídy exkurzi do pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. Žáci se zde
mohli seznámit s velkým množstvím archeologických nálezů z nejranějšího období lidských dějin, o němž se v té
době učili v hodinách dějepisu. Největšímu zájmu se mezi
naším žactvem těšil vystavený mamut v životní velikosti.
Škola korejských bojových umění
Ve druhé polovině října začala rozjíždět svou činnost
v malé školní tělocvičně škola korejských bojových umění. Tréninky probíhají každou středu a čtvrtek od 16:30 do
18:00 h. Předmětem výuky je komplexní vzdělávání v bojových uměních, které zahrnuje rozvoj obratnosti, síly,

Stali se z nás ilustrátoři, kteří se chopili nejrůznějších
výtvarných materiálů, aby dali život svým fantazijním
představám, které rostly v našich hlavách při čtení rozverných básniček současných českých autorů. Žákům 6.
a 8. ročníku se podařilo vytvořit originální obrázky, které
myslím zdařile doprovází úsměvné verše.

Práce našich žáků budou v následujících měsících
k vidění v prostorách MěK. Srdečně Vás zveme! Přijďte
se rozveselit nebo alespoň pousmát!
Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského
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Slavili jsme Halloween!
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Ve středu 6. prosince proběhne, v rámci Volby povolání, schůzka žáků, jejich zákonných zástupců a zástupců škol ve školní jídelně.
Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele

Okrskové kolo ve florbalu - další úspěch
žáků ZŠ Komenského

Už staří Keltové považovali toto období v roce za
výjimečné. Loučili se s létem a věřili, že právě v tuto dobu
k nám mají nejblíže duše zemřelých a mohou ovlivňovat
naše životy nejvíce. A proto bylo třeba naklonit si na svou
stranu i „zlé duchy“. Z této tradice vychází zapalování dýňových luceren u domů, zejména v USA, Velké Británii
a Irsku. Tento svátek připadá na 31. října, je nazývám
Halloween a na rozdíl od našich „dušiček“ je to příležitost
k rozvernosti a legraci. Děti se převléknou za strašidla,
pohádkové bytosti, duchy a kostlivce a se setměním obcházejí domy, aby buď očarovaly jejich obyvatele, nebo
na nich vyloudily dobroty. My jsme si na taková strašidla
v hodinách angličtiny trochu zahráli - na fotografii vidíte
3. B. Některé třídy zase zdobily vydlabané nebo namalované dýně. Dospěláci v Čechách by asi to naše pokojné
připomenutí zemřelých svíčkami na ozdobených hrobech
za Halloween nevyměnili, děti možná ano...
Jana Křenová, ZŠ Komenského

Co je nového na ZŠ Komenského
ü V pátek 19. října u nás prezentovali svůj výzkum studenti Gymnázia Přírodní školy z Prahy. Žáky 7. a 8.
ročníku blíže seznámili s oblastí České Kanady.
ü Firma AV MEDIA naše vyučující blíže seznámila s interaktivní tabulí – novou učební pomůckou, která
doplní a rozšíří možnosti výuky na naší škole.
ü 23. října naši žáci zvítězili v krajském kole Přespolního běhu v J. Hradci. Blahopřejeme!
ü 5. listopadu pro nás MěKS zajistilo pohádku Sněhurka
a sedm trpaslíků, kterého se zúčastnili žáci 1. stupně.
ü Film Shrek jsme shlédli 12. listopadu.
ü 13. listopadu opět sportovní úspěch – vítězství v okrskovém kole ve florbalu – postupujeme do okresu, kde
21. listopadu jistě zabodujeme.
Co nás ještě čeká
ü 28. listopadu půjdeme na Divadlo Ve Tři – kulturní
program zajistilo pro žáky 2. stupně MěKS.
ü 29. listopadu zveme srdečně zákonné zástupce na tradiční třídní schůzky v kmenových třídách. Hlavním
programem je hodnocení prospěchu žáků za první
čtvrtletí.
ü Nezapomněli jsme na Vánoční dílnu a besídku. Těšíme se na Vás.

13. listopadu odehráli žáci pěti základních škol v hale
SŠTO Dačice okrskové kolo ve florbalu. Pět družstev
hrálo systémem každý s každým o postup do okresního
finále, které proběhne ve středu 21. listopadu v J. Hradci.
Postup si vybojovali žáci ZŠ Komenského.
Dačice - Výsledky okrskového kola:
1. ZŠ Komenského Dačice
3 1 0 10:2 7 b.
(Gym Dač 0:0, DDBN 3:1, Slav 5:1, Kunžak 2:0)
2. Gymnázium Dačice
2 2 0 4:2 6 b.
(DBN 2:1, Slav 1:0, Kunžak 1:1)
3. ZŠ B. Němcové Dačice
1 2 1 8:9 3 b.
(Slav 3:1, Kunžak 3:3)
4. ZŠ Slavonice
1 0 3 3:9 2 b.
(Kunžak 1:0)
5. ZŠ Kunžak
0 2 2 4:7 2 b.
Našim reprezentantům blahopřejeme a držíme pěsti
do okresního kola.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského
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Stolní tenis
Stolní tenisté ST-KD Dačice zahájili nový ročník
mistrovské soutěže OPII. Vstup do soutěže se dačickým
stolním tenistům příliš nevyvedl. Družstvo sice bojuje, ale
v některých fázích zápasu se nedaří dotáhnout dobře rozehrané zápasy do úspěšného konce.
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Besedová, Kulová, Ferdanová). Věříme, že děvčata budou
i v jarní části soutěže v dobrých výkonech pokračovat
a tradičně dačický volejbal v této soutěži úspěšně reprezentovat.

1. kolo: ST-KD Dačice – Dynamo Majdalena 7 : 11
Body: Havlík Z. 3; Mareš M., Štěpánek A., Havlík V.,
Doležal J. po 1
K úvodnímu zápasu jsme nastoupili v nejsilnější
sestavě proti celku, který v loňské sezoně hrál o třídu vyšší soutěž, ale když se některým hráčům základní sestavy
nedaří, tak na lepší výsledek než na přijatelnou prohru to
nestačilo.
2. kolo: Sokol Suchdol „B“ – ST-KD Dačice 12 : 6
Body: Havlík Z. 3; Mareš M., Havlík V. po 1 a debl
Po loňském vítězství na stolech nynějšího soupeře
jsme výkon z loňska nedokázali zopakovat a i přes změnu
na jednom hráčském postu jsme si dojeli pro druhou prohru. Opět se potvrdilo, že k úspěšnému výsledku v družstvu musí přispět všichni hráči.
3. kolo: ST-KD Dačice - Jiskra Chlum „B“ 11 : 7
Body: Havlík Z. 4; Mareš M.; Havlík V. po 2; Jahoda M.
ml.; Kelbler po 1; a debl
Tentokrát se Dačičtí na svého soupeře dobře připravili
a přehrávali ho po všech směrech. Za rozhodnutého stavu
jsme dali příležitost zahrát i hráčům ze širšího kádru
družstva a ke konci zápasu se podařilo hostujícímu celku
zkorigovat stav na přijatelnou porážku.
4. kolo: Rapid Lásenice „B“ - ST-KD Dačice 10 : 8
Body: Jahoda M. ml.; Havlík V.; Havlík Z. po 2; debl 2
Do Lásenice jsme odjeli v silně omlazené sestavě, neboť hrací den v Lásenici byl ve čtvrtek a někteří hráči
základního kádru se nemohli tohoto zápasu z pracovních
a studijních povinností zúčastnit. Družstvo Lásenice
v loňské soutěži skončilo na 2. místě s postupem do vyšší
soutěže (postup odmítlo), přesto dačické družstvo podalo
proti silnému družstvu solidní výkon a při trošce štěstí
v koncovkách vyrovnaných zápasů mohl být výsledek minimálně obrácený.
Zdeněk Havlík

Dačické volejbalistky po podzimní části
soutěže na čele krajského přeboru
Dačické volejbalistky, které letos postoupily z okresního přeboru do KP II, se po podzimním kole staly
překvapením této krajské soutěže. Prohrály pouze se Slovanem J. Hradec, utkání s Č. Budějovicemi za příznivého
stavu 2 : 1 bylo pro déšť přerušeno. Ostatní družstva,
převážně z Českých Budějovic odešla z kurtů poražena.
Tím dačické volejbalistky prakticky figurují na 1.
místě sedmičlenné tabulky krajského přeboru. Družstvo
intenzivně trénuje v tělocvičně ZŠ B. Němcové společně
se dvěma družstvy žen, které hrají okresní přebor. V každém družstvu žen jsou zařazeny 2 – 3 dorostenky (v KP

Na fotografii: Distelová Dáša, Dostálová Zdeňka, Nováková
Monika, Pospíšilová Máša, Škarková Zdeňka, Bočková Jiřina, Besedová Jana.

Další zápasy:
14. 5. 2008
Č. Budějovice B - Špaček
26. 5. 2008
Slovan J. Hradec
11. 6. 2008
Meteor Č. Budějovice
Jednotlivá utkání:
Centropen Dačice - Borek Č. Budějovice 3 : 1
Č. Budějovice Špaček - Centropen Dačice 1 : 2
Slovan J. Hradec - Centropen Dačice 0 : 3
Centropen Dačice - SPK Č. Budějovice 3 : 0
Nejbližší akcí volejbalového oddílu jsou již tradiční
turnaje smíšených družstev v tělocvičně SŠTO v Dačicích, za účasti 10 – 12ti družstev z Dačicka, Znojma a Č.
Budějovic. Termíny - 8. 12. 2007, 12. 1. a 9. 2. 2008.
Hraje se na dvou kurtech, přijďte se podívat, je to volejbalová „paráda“. Občerstvení zajištěno.
Za výbor oddílu Vladislav Říha

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec (v Domě Oděvy, naproti České
spořitelně, vedle pekárny Velíšek)
1/ ÚVĚRY NA BYDLENÍ
− garance 3,5% úroku ze stav. úvěru do zaplacení
− nejvýhodnější úroková sazba na trhu
− státní příspěvek, 0 % vklad, rychlé jednání
2/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
3/ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová

KADEŘNICTVÍ LENKA
Bez objednání - barvení, trvalá....
pondělí – pátek 8:00 – 18:00 h
Na objednání - barvení, trvalá...

Tel.: 602 890 725
Kde? Göthova ulice 66 (pod mototechnou TOMEX)
V sobotu rádi obsloužíme po telefonické domluvě.
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Nové číslo Dačického vlastivědného
sborníku
Dva roky uběhly velice rychle
a na trh se dostane na počátku
prosince další číslo, v pořadí již
čtvrté, Dačického vlastivědného
sborníku.
Je velké štěstí, že Spolek přátel muzea v Dačicích má výborné
a početné zázemí autorů, kteří se
zabývají nejrůznější tématikou a
zpracovávají dosud neprobádané
oblasti života města či širšího okolí, případně celé oblasti jihozápadní Moravy. I v novém
čísle DVS se tedy setkáme s příspěvky, které pocházejí
přímo od členů Spolku. Dá se říci, že je jich převaha. Potěšitelná je také skutečnost, že se ve Sborníku opět objeví
příspěvky, které jsou výsledkem studentských bakalářských prací. I mladí autoři se zajímají o historii a problematiku regionu a zpracovávají často opomíjená témata.
Na co se můžete těšit?
Ani v tomto čísle nebudou chybět vzpomínky dr.
Miloše Klanga na život v Dačicích ve třicátých letech
minulého století. Svůj příspěvek tentokrát nazval Už
jenom střípky. Vzpomíná mimo jiné na to, kam se dříve
chodívali Dačičtí koupat; jaké to bylo, když do města
přijel cirkus a podobné atrakce; co by dnešní mládež řekla
tzv. onikání a další. Bc. Mirka Kučerová z Hradišťka, studentka FF MU v Brně, pilně prostudovala vznik celé řady
spolků v Dačicích a zabývá se jejich činností ve městě
v článku Příspěvek ke spolkovému životu v Dačicích
1868-1914.
Výsledkem dlouhodobé práce přímo v terénu je
článek Jiřiny Maňasové a Miloslavy Slavíkové Drobné
sakrální stavby v Dačicích. Boží muka, kapličky a kříže.
Autorky podávají přehled těchto staveb s fotografickou
dokumentací, porovnáním stavu dříve i nyní, zachycují
i stavby zmizelé, a zároveň se autorky snažily získat
v pramenech a literatuře informace o vzniku, zakladatelích, opravách apod.
Neméně zajímavý je příspěvek dr. Michaely Chládkové, dačické rodačky, která pracuje v jindřichohradeckém
archivu: Pletárna bratří Vohryzků v Dačicích. Příspěvek
k dějinám textilní výroby na Dačicku. Továrna na výrobu
pleteného zboží v Dačicích bude možná pro mnohé překvapením, kdy fungovala, kde vlastně byla v Dačicích
umístěna, jaká byla její produkce, jaké byly podmínky
dělnic. Zatím jsme o ní měli minimálně informací.
Dr. Jana Bisová opět přispěla do Sborníku statí věnovanou dačickému zámku. Tentokráte se zabývá Správou
státního zámku po roce 1945 a završuje tak sérii svých
příspěvků zhodnocujících stavebně historický vývoj zámku, zámeckého parku, historii rodu Dalbergů - posledních
majitelů zámku, pohledem na období od roku 1945 do
současnosti.
V další části Sborníku se objeví dva příspěvky, které
jsou spíše z oblasti národopisné a folklorní. První z nich
Svatba na Velkolhotecku pochází z pozůstalosti význam-
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ného muzikologa prof. Roberta Smetany, který dlouhá léta
dojížděl na Poldovku u Velké Lhoty, sbíral řadu lidových
písní na Velkolhotecku a také zachytil průběh svatby
v této oblasti s nezbytnými písněmi „bab“. Tyto písně jsou
v notových záznamech obsaženy přímo v textu.
Studentka Eva Tomášová z Telče přináší další národopisný příspěvek, tentokráte z oblasti lidové výšivky.
V článku Svatební praporce z oblasti českého a moravského Horácka podává výčet, popis, způsob užívání, výzdobu
a další náležitosti praporců, které jsou vlastně chloubou
a zvláštností našeho kraje, a mnozí o nich víme málo nebo
vůbec nic. Příspěvek nám přiblíží krásu těchto lidových
výšivek a zvláštnosti v jejich užívání. Řada praporců přitom pochází přímo z telčského a dačického muzea. Dr.
Petr Vedra z Jemnice přispívá pravidelně do Sborníku
a věnuje se hlavně problematice dolování na Jemnicku.
Jeho článek nese název: Rudné hornictví v okolí Jemnice a
jeho vliv na vznik jemnického Podolí.
Do dvacátého století se přesuneme díky příspěvkům
dvou mladých autorů. Dačický historik, děkan FF UK v
Praze, dr. Michal Stehlík tentokráte zpracoval téma vzniku JZD v článku Jihlavský kraj a proces kolektivizace
1948-1960. Pavel Kotlán přináší do Sborníku zcela nové
téma Působení Národní obce fašistické na Moravě a ve
Slezsku, zvláště na jihozápadní Moravě. Další části Sborníku edice pramenů a zprávy přinášejí kratší, ale zajímavé
příspěvky k dějinám města a regionu. Na závěr samozřejmě nechybějí ani zprávy o nové regionální literatuře,
která je tentokrát zastoupena ve velkém rozsahu.
Sborník bude k dostání v Dačicích na obvyklých prodejních místech: v Městském muzeu a galerii, v Knihkupectví Hany Marečkové a v infocentru na staré radnici.
S řadou autorů, kteří přispěli do IV. čísla Dačického
vlastivědného sborníku, se můžete setkat ve čtvrtek 13.
prosince v 17:30 hod. v dačickém muzeu, kde proběhne
křest, prezentace knihy a autogramiáda.
Mgr. Marie Kučerová

Adventní koncert ve Velké Lhotě
v sobotu 8. prosince od 19:00 h
V letošním roce si vás dovolujeme pozvat na Staročeské vánoce, u kterých nemohou chybět koledy v podání
domácího pěveckého sboru Festivia Chorus (s doprovodem nástrojů - housle, kontrabas, zobcová flétna, kytary,
perkuse a další).
Letos jsme si opět pozvali milé hosty - pana Richarda
Nováka, basistu, sólistu z Národního divadla v Brně,
rodáka z nedaleké Nové Říše a paní Jiřinu Dvořákovou,
varhanici z Prahy. Nemělo by chybět ani tradiční vytrubování před kostelem.
Adventní koncert se uskuteční v tzv. horním kostele
Evangelického tolerančního areálu. Předprodej vstupenek
je zajištěn opět na Infocentrech v Dačicích a Telči, omezený počet vstupenek bude možné zakoupit i přímo ve
Velké Lhotě. Výše vstupného: 60 Kč pro dospělé a 30 Kč
pro děti. Více informací na www.sweb.cz/jitpep.
Jitka a Josef Čudlých, Velká Lhota
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Dárky, které potěší
Ještě tady nejsou Vánoce a
již jsme dostali milé dárky. Městské muzeum a galerie v Dačicích
získalo v polovině listopadu hned
dva dárky najednou.
Nejdříve na setkání rodáků
a přátel Dačicka v Praze 13. listopadu nám předal pan Pavel Kos krásný betlém od Marie Fischerové-Kvěchové. Je
to malovaný papírový betlém lepený na překližku a vyřezávaný. Obsahuje mnoho postaviček darovníků. Až po
vybalení betlému v Dačicích jsem si uvědomila, kolik
figurek má a jakou to dalo práci vše dokonale vyřezat.
A přitom na nás myslí pan Kos každý rok. Máme od něho
již několik betlémů. Jakoby prostřednictvím těchto figurek
dětí, ponocných, andělů, muzikantů a králů předával Dačicím a Dačickým takový pozdrav a vzpomínku. Takže
moc děkujeme.
Druhý dárek následoval hned 15. listopadu. Navštívili
nás v muzeu manželé Plecháčovi ze Zahrádek u Studené.
Přišli nás pozvat na výstavu betlémů, kterou každoročně
připravují doma a zároveň nám pan Plecháč daroval
malovaný orlickoústecký betlém od Jiřího Knapovského.
Sám ho samozřejmě nalepil a vyřezal. Již nám několikrát
půjčoval betlémy na naše vánoční výstavy a jeden již od
něho také máme. Pan Plecháč je členem sdružení betlémářů, betlémy vyřezává, staví, jsou jeho koníčkem. Ráda
bych Vás pozvala na jejich výstavu do Zahrádek, která
mívá krásnou domácí atmosféru.
Vánoční výstava betlémů u Plecháčů (Zahrádky
67) bude zahájena v pátek 14. prosince 2007 v 15:00 h,
potrvá do 18. prosince a je otevřena vždy od 14:00 do
17:00 h. Panu Plecháčovi také moc děkujeme. Je od něho
milé, že na nás tak myslí.
Oba nové betlémy, a nejen ty, si můžete prohlédnout
na výstavě „Vánoce, vánoce přicházejí ...“ v dačickém
muzeu, která bude probíhat od 2. prosince 2007 do 6. ledna 2008. Bude otevřeno od pondělí do pátku v obvyklém
čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h, neděle a svátky odpoledne od 13:00 do 16:00 h. Zavírací dny: soboty a 24., 31.
prosince a 1. ledna.
Mgr. Marie Kučerová

Tradiční

Vánoční koncert
Dačického pěveckého sboru
se koná ve středu
19. prosince 2007 v 18:00 h
v chrámu sv. Vavřince

uvádí

FILMOVÉ NADĚLENÍ
aneb pod stromečkem bez iluzí
Pátek 14. 12. 2007
17:00 Cikáni jdou do nebe
(SSSR /1975; r: Emil Loteanu), Cikánská rapsódie protknutá širokou ruskou duší.
18:45 Possession
(Francie, NSR /1981; r: Andrej Zulawski) Cesta
do hlubin duše manželů. Precizní práce s herci a
s gradací atmosféry.
21:00 Souboj s nebem
(Mexico, Belgie /2005; r: Carlos Reygadas) Dotyk mystéria zrozený z obrazů nostalgie, svědomí
a intimity.
Sobota 15. 12. 2007
13:00 Maratónec
(USA /1976; r: John Schlesinger) Kdo se bojí
zubaře? Od shlédnutí tohoto filmu k němu budete
chodit rádi…
15:30 Mentolky
(Korea, Japonsko /2000; r: Lee Chang-Dong)
Nízkorozpočtové, filozoficky podané dílo s časovou diskontinuitou.
18:00 Země
(Španělsko /1996; r: Julio Medem) Mysteriózní
variace na lásku okořeněná fantazií baskického
mága.
20:30 Shivers
(Kanada /1975; r: David Cronenberg) Horor nejen
pro biology, nýbrž i pro všechny příznivce inteligentně přitažlivého „eklhaftu“.
Neděle 16. 12. 2007
13:30 Horská hlídka
(Čína, Hong-Kong /2004; r: Lu Chuan) Život jako
oběť na pozadí nádherné přírodní scenérie.
15:15 Výslech
(Polsko / 1982; r: Ryszard Bugajski) Jeden z nejsilnějších filmů zaobírající se zrůdností státní
moci.
17:45 Veselé vánoce, pane Lawrenci
(Japonsko / 1983; r: N. Oshima) Být Japoncem
není žádný med. D. Bowle, T. Kitano a R. Sakamoto v asijském pohledu na věc.
Filmová Nadílka se koná v Komorním sále MěKS
vstupné 50 Kč, členové klubu 30 Kč
Kontakt:
tel.: 606 592 649, www.krasohled.cz,
e-mail: filmdacice@seznam.cz

MMaG

KINO

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
30. 11., 1. 12. v 17:00 h
SIMPSONOVI ve filmu
Film USA, širokoúhlý,
český dabing
Vstupné: děti 30 Kč,
dospělí 60 Kč

7. 12., 8. 12., 9. 12. v 19:30 h
MEDVÍDEK
Film ČR, vstupné 70 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

14. 12., 15. 12. v 17:00 h
TRANSFORMERS
Film USA, širokoúhlý s titulky
Vstupné 60 Kč
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DOVOLENÁ
OD 21. 12. DO 31. 12. 2007

Neděle 2. prosince 2007
ZVONKOVÝ PRŮVOD
Začátek adventu přivítáme zvonkovým průvodem.
Sraz v 16 hodin na Havlíčkově náměstí.
Ukončení na Palackého náměstí pásmem pěveckého souboru
ZUŠ Dačice a slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Zvonky, zvonkohry a světýlka s sebou!
Muzejní čtvrtek
16. prosince od 13 do 16 h
13. prosince 2007 v 17:30 h
VÁNOČNÍ JARMARK NA ZÁMKU
Prodej perníčků, medu, svíček, keramiky,
KŘEST A PŘEDSTAVENÍ
skla, ozdob z rozmanitého materiálu;
IV. ČÍSLA DAČICKÉHO
ukázky zdobení perníků, výroby ozdob,
VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU
za účasti autorů, autogramiáda.
vánoční dekorace aj.

2. prosince 2007 – 6. ledna 2008
VÁNOCE, VÁNOCE, PŘICHÁZEJÍ...
Volná prohlídka výstavy v neděli 2. 12. od 13:00 do 16:00 h
před Zvonkovým průvodem.
Otevřeno: po-pá 9-12, 13-16, neděle a svátky 13-16,
zavírací dny: soboty a 24., 31. 12. a 1.1.
4. 11. - 30. 12. 2007
TOULKY VYSOČINOU
ve fotografii Jana Říhy
Výstavní chodba muzea

MěKS

KULTURA

11/2007

1. 12. v 19:00 h
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
KURZU TANCE
Vstupné 50 Kč
Hlavní sál MěKS

7. 12. ve 20:00 h
REFLEXY
taneční zábava
Vstupné 80 Kč
Hlavní sál MěKS

9. 12. v 17:00 h
VÁNOČNÍ KONCERT
SBORŮ ZUŠ DAČICE
Vstupné: 50/25 Kč, předprodej vstupenek,
hlavní sál MěKS

9. 12. v 15:00 h
ŽÁČKYÁDA
aneb někdo žije kopretinou
DS Tyláček Dačice - Studentská recese
na motivy veršů J. Žáčka
a hudby J. Suchého a J. Šlitra
Vstupné: 40 Kč, Komorní sál MěKS

14. 12. ve 20:00 h
MATURITNÍ PLES SŠTO
Hlavní sál MěKS

21. 12. ve 20:00 h
ARIVA
taneční zábava
vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

