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RADA MĚSTA
Výměna řidičských průkazů

1 105

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 12. 10. 2007

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 5. zase dání konaném 19. 9. 2007 mimo jiné :
• schválilo novým členem rady města Ing. arch. Miroslava Dvořáka, který nahradil odstupujícího MUDr.
Richarda Stoupence
• schválilo zastupitelem spolupracujícím s pořizovatelem územního plánu Ing. Jana Jelínka
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o systému nakládání s odpady a zrušilo obecně závaznou
vyhlášku č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
• schválilo rozpočtové opatření č. 16/2007 jako přebytkové v těchto objemech: příjmy 12.050,39 tis. Kč,
výdaje 5.153,76 tis. Kč, financování 6. 896,63 tis. Kč
• schválilo dohodu o narovnání s manžely T esařovými
• schválilo přijetí daru nemovitosti v obci Dačice a k. ú.
Velký Pěčín parcely PK č. 45 o výměře 294 m 2
• schválilo prodej pozemku v obci Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic, nově vzniklé parcely p. č. 164/2 ostatní
plocha o výměře 94 m2 za cenu Kč 10.340,-• schválilo prodej pozemku p. č. 1463/13 o výměře 86
m 2 v obci a k. ú. Dačice společnosti FUERT ES DEVELOPMENT, s. r. o. Kuřim za cenu Kč 103.200,-plus případná DPH v platné sazbě
• schválilo prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č.
2271/112 o výměře 5696 m2 za cenu Kč 900/m 2
a uzavření kupní smlouvy s odkládacími podmínkami
s firmou FVM invest s.r.o. Jihlava a schválilo rovněž
s touto firmou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na pozemky p. č. 2271/7 a p. č. 2271/114
• schválilo prodej bytu č. 1 o velikosti 2+1 o celkové
podlahové ploše bytu 67,02 m 2 v domě č. 424/V
v Dlouhé ulici včetně podílu na pozemcích za cenu
Kč 725.000,-- splatnou v hotovosti při podpisu kupní
smlouvy se zájemcem, který doručil nejvýhodnější
nabídku

na své mimořádné schůzi konané 20. 9. 2007:
• schválila uzavření smluv o pronájmu 8 bytů v novém
bytovém domě čp. 305/I v Bratrské ulici s žadateli,
kteří byli dle daných kritérií vybráni výběrovou komisí složenou ze zástupců pěti volebních stran sedících
v zastupitelstvu města
na své 23. schůzi konané 26. 9. 2007 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2007 v těchto
objemech: příjmy 154,00 tis. Kč, výdaje 1.597,39 tis.
Kč a schodek rozpočtu 1.443,39 tis. Kč
• vzala na vědomí zpracovaný přehled rozmístění odpadkových košů a laviček po městě včetně návrhů na
jejich doplnění. Současně se seznámila s návrhem nových typů laviček a odpadkových košů. Bylo schváleno od 1. 1. 2008 svážet odpadkové koše v centru města po celý rok 2x týdně
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou Stavby silnic a železnic a. s. Dodatek řeší
změny harmonogramu stavby na rekonstrukci chodníků na Palackého náměstí
• vzala na vědomí zprávy o hospodaření základních
škol, mateřské školy a školní jídelny k 31. 8. 2007
s tím, že výsledky hospodaření všech organizací se
vyvíjí uspokojivě
• v souvislosti s nákupem investic schválila aktualizace
odpisových plánů obou základních škol
• schválila použití finančních prostředků vzniklých
úsporou spotřeby plynu v Základní škole v ul. B.
Němcové ve výši 100 tis. Kč na dovybavení učeben
výškově stavitelným nábytkem
na své 24. schůzi konané 10. 10. 2007 mimo jiné :
• vzala na vědomí zprávu o činnosti Infocentra Dačice
a zhodnocení letní turistické sezóny 2007 a zprávu
o činnosti MMaG a Městské knihovny v roce 2007
• schválila poskytnutí příspěvku Kč 10.000,-- na vydání
knihy Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba
• schválila účast města Dačice v projektu Poznávejme
kraje ČR – kraj Jihočeský, a to prezentací o velikosti
10x10 cm za Kč 19.400,-- (bez DPH)
• schválila uzavření smluv o budoucích smlouvách na
zřízení bezúplatného věcného břemene s jednotlivými
vlastníky pozemků, které budou dotčeny plánovanou
stavbou vodovodu z V. Pěčína do M. Pěčína
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se
Sdružením Dačice průtah II/406, vedoucí člen COLAS CZ a. s. Dodatkem se prodlužuje termín dokončení prací do 11. 11. 2007 z důvodu množství změn
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a víceprací, nedodržení dohodnutých termínů zhotovitelem plynovodu a záchranného geologického výzkumu
• vzala na vědomí zprávu o hodnocení investičních akcí
v roce 2007
• v souvislosti s nákupem investičního majetku schválila aktualizaci odpisového plánu Školní jídelně Dačice
• vzala na vědomí výhled plnění rozpočtu města k
31. 12. 2007 s očekávaným výsledkem schodku rozpočtu ve výši 42.552,25 tis. Kč
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Vítání občánků
Dne 6. října 2007 přivítal starosta Rudolf Hájek
v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ Za Lávkami
tyto nové občánky: Aleše Macků, Karolínu Šedovou,
Sofii Neuvirtovou, Kláru Mackovou, Nelu Zábojovou,
Matěje Dvořáka, Soňu Záškodovou a Sabinu Thomovou.

Nový závěsný
znak
Po letech jsme obnovili závěsný znak ČR,
který představitelé města
používají při slavnostních
příležitostech. Je zhotoven z odlehčeného bronzu
a věříme, že přispěje ke
zdůraznění slavnostních
okamžiků v životě našich
spoluobčanů.
Ing. Karel Macků,
tajemník

Opět přístupnější úřad
I v tomto roce se snažíme o zlepšení našich služeb pro občany.
Při rekonstrukci chodníku před radnicí jsme nechali vytvořit bezbariérový
vstup do infocentra a úřadu. Pro snadnější přístup
na matriku a k vyřizování
občanských průkazů a cestovních pasů jsme nechali
zhotovit přenosné nájezdy.
Obojí si vyzkoušela paní
Michálková a vyslovila
spokojenost s těmito úpravami. Na základě jejích dalších
doporučení jsme nainstalovali nové zvonky, které jsou
snadno dostupné pro spoluobčany na vozíčku.
Ing. Karel Macků, tajemník
Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník M ěÚ. Číslo 10/2007. Ročník j edenáctý. 12 čísel ro čně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předs eda redak ční rady: 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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Dárci krve v Dačicích s více jak
100 odběry
Dárcovství krve je vysoce humánní čin. Krev je nenahraditelná složka lidského těla a zatím se nikomu nepovedlo ji nahradit, nebo vytvořit umělou krev podobnou
té lidské. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nezištnou pomoc dobrovolných
dárců krve člověk dokáže správně ocenit teprve až když
ji sám, nebo někdo blízký z jeho okolí, potřebuje. Je
potřebná při těžkých úrazech a nehodách, léčbě otrav,
řadě operací, celoživotně jsou na ni odkázání lidé léčení
umělou ledvinou, lidé se zhoubnými nemocemi krve
a další. Nezbytně nutné jsou i léky z krve vyráběné.
S rozvojem léčebných metod roste stále i potřeba krve
získávané od dárců, vždyť v průměru dostane každý
občan za svůj život 5x krevní transfúzi a 14x lék vyrobený z krve.
V Dačicích máme mnoho spoluobčanů, kteří jsou
pravidelnými dárci. K těm, kteří darovali krev již více jak
100x patří: Miroslava Bočková - 125 odběrů, František
Kacetl - 101 odběrů, Josef Marek - 148 odběrů, Ladislav
Misař - 107 odběrů, Vlasta Řezáčová - 142 odběrů, František Svoboda - 104 odběrů, Milada Štolbová - 140
odběrů.
Společnost si nesmírně váží všech lidí, kteří pochopili, že na dárcovství závisí životy druhých. T i všichni si
zaslouží naši úctu a poděkování.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Autobusová čekárna v Lipolci v novém

Město Dačice, za přispění Grantu na podporu výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek
v Jihočeském kraji, realizovalo v měsících červenci a
srpnu letošního roku opravu autobusové čekárny v místní
části Lipolec. Byla provedena výměna střešní krytiny,
oprava a natření fasády, nátěr oken a nová podlaha s keramickou dlažbou. Celkové náklady na opravu činily
52 154 Kč, z čehož 41 600 Kč (tj. 80 % z celkových
nákladů) spolufinancoval Jihočeský kraj. T outo opravou
došlo ke zlepšení regionální dopravní infrastruktury
a zvýšení kultury cestování.
Věříme, že opravená čekárna bude opět po dlouhá
léta sloužit k plné spokojenosti občanů.
Libor Kořínek, odbor správy majetku města
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Kam s použitými zářivkami? - 2. díl
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat
použité zářivky jsou prodejny, ve kterých výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů
použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při
nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V
případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane,
je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat
v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na
nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou
tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Firma Ekolamp s.r.o., Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s.
jsou kolektivní systémy, které na základě smluvního
vztahu s Městem Dačice zajišťují zpětný odběr všech
elektrozařízení až po předání k ekologickému zpracování
firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Za r. 2006 bylo například za Město
Dačice předáno k ekologickému zpracování 948 chladniček, 102 monitorů PC, 1 011 televizorů a 0,340 t baterií.
Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné a nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí
na skládkách nebo ve spalovnách.
Chceme-li žít v pěkném, zdravém prostředí bez nebezpečných skládek, můžeme tomu napomoci třeba i
správným tříděním odpadů.
Věra Smetanová, odbor správy majetku města

Bodový zápis a řidiči
Mnoho řidičů se dotazuje zda se dozví o tom, že
např. spáchali určitý přestupek a následně jim byl připsán určitý bod?
V zásadě systém bodového hodnocení upravený zákonem č. 361/2000 Sb., toto vylučuje. Připsání bodů se
projeví teprve tehdy, když je přestupek pravomocně
rozhodnutý. T o lze v případě, že přestupek je projednán
na místě v tzv. blokovém řízení, ale za předpokladu, že
konkrétní skutková podstata toto umožňuje - např. porušení zákazu vjezdu. Pokud je v tomto případě řidiči
přestupek prokázaný a on jeho spáchání nepopírá, můžeme hovořit o pravomocném rozhodnutí. Následně je vyrozuměn místně příslušný odbor dopravy obecního úřadu
obce s rozšířenou působností podle místa bydliště a teprve tento úřad body řidiči zapíše.
Další možnost je taková, kdy je řidič buď zastaven
nebo zachycen monitorovacím systémem a po vyhodnocení skutkové podstaty přestupku (zákon přesně definuje, např. porušení zákazu předjíždění na přechodu pro
chodce a v jeho těsné blízkosti) je s řidičem zahájeno
správní řízení. Není totiž možné všechny přestupky řešit
v tzv. blokovém řízení. V takovém případě se zápis bodů
provede až po nabytí právní moci rozhodnutí. V případě,
že nedojde k prokázání přestupku nebo řidič proti vydanému rozhodnutí podá řádně a včas odvolání, není povinen uhradit žádnou pokutu a protože rozhodnutí není
pravomocné není mu možno žádný bod udělit. Shrnuto:
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tzv. body lze řidiči přidělit pouze za prokázané a pravomocné přestupky, které jsou vždy spojeny s peněžitou
sankcí. (Pozn.MěÚ: Odvolání se podává ke krajskému
úřadu, který buď rozhodnutí potvrdí nebo vrátí k dalšímu
prošetření, které může opět po dalším šetření původní
rozhodnutí potvrdit a znovu přidělit body. Pokud není
o přestupku pravomocně rozhodnuto do jednoho roku od
jeho spáchání, tento propadá a řidič není sankcionován.)
Dále platí, že body je možno přidělit pouze řidiči
motorového vozidla a za řízení motorového vozidla. T edy např. nepřipoutaný spolujezdec v osobním automobilu
může být pokutován, ovšem bodové hodnocení na něj
nikdy nedopadne. Na druhou stranu bodové hodnocení
včetně sankce dopadne na toho, kdo řídí vozidlo ačkoliv
není držitelem řidičského oprávnění. V tomto případě by
se mohl dotyčný dopustit jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku. Jako sankce by se potom projevil zákaz řízení, který by ve skutečnosti znamenal, že
dotyčný přestupce není ani oprávněn k výuce v autoškole. Z toho důvodu dává zákon povinnost autoškolám
kontrolovat u nových žadatelů, zda dle výpisu z rejstříku
trestů a výpisu z evidenční karty řidiče, není žadatel ve
výkonu sankce. Každý řidič má v případě pochybností
možnost obrátit se na svůj obecní úřad obce s rozšířenou
působností se žádostí o výpis z evidenční karty řidiče.
Mgr. Jaromír Nosek, Autoškola Nosek

Vandalové
jsou již i v Dolních Němčicích
Ve druhé polovině září
nám do redakce zpravodaje
poslal svůj příspěvek pan J.
Mužík z Dolních Němčic, ve
kterém nás informoval o poškození svého včelína. Bohužel se nejedná o jediný případ vandalství a poškozování
cizího majetku, se kterým jsme se setkali. Snad i tento
případ bude pro všechny občany podnětem, aby byli ke
svému okolí více všímaví a snažili se podobným případům zabránit.
„Když jsem přišel do včelína, zhrozil jsem se. Měl jsem
tam návštěvu. Zřejmě nezletilce, protože dospělý člověk by
se dovnitř rozlámaným rámečkem neprotáhl. Zajímavé bylo
i to, jak se jim podařilo vysklít
okno. Asi z radosti. Odcizili
hlavně benzin, co jsem měl do
motorové pily a sekačky, PB
bombu s vařičem a sekeru. Z
drobností nevím přesně, co si
odnesli. Zřejmě kluci, kteří prohánějí malé motorky kolem zmoliny.“ To, jakou škodu napáchal ve včelíně nezvaný host, dokládají fotografie.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Zvonkový průvod na začátku adventu
poprvé v Dačicích
Již sedm let probíhá v Č. Budějovicích v adventním
čase tzv. Zvonkový průvod, který připravuje Pohádkové
království (Mapcentrum) ve spolupráci s Českým rozhlasem. Z akce se již stala tradice a účastní se jí stovky dětí
i dospělých. Účastníci se scházejí na určitém místě ve
městě, přinášejí s sebou zvonky i zvony, zvonkohry, někteří nosí i lampiony. V určený čas se začne za pastýřem
(vedoucím průvodu) formovat průvod a vydá se na procházku městem. Končí na hlavním budějovickém náměstí vystoupením pěveckého souboru s pásmem koled.
V letošním roce proběhne zvonkový průvod v řadě
dalších měst a také v Dačicích. Pokud chcete s námi
přivítat počátek adventu, přijďte se svými dětmi nebo
i sami na Havlíčkovo náměstí k zámku v ne děli 2. prosince odpole dne v 16:00 h. Odtud se krátkou procházkou dostaneme na Palackého náměstí, kde bude probíhat
další program, v němž vystoupí pěvecký soubor ZUŠ
Dačice. Na závěr dojde ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Podrobnější program se včas dozvíte na
obvyklých plakátovacích plochách ve městě nebo z městského rozhlasu.
Mgr. Marie Kučerová, MMaG Dačice
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Poděkování patří všem zúčastněným firmám a institucím, které své služby představily a nabídly zdarma
občanům, dále sponzorům, kteří nám pomohli celou akci
zabezpečit a studentům středních škol v Dačicích, kteří
celý den pomáhali pořadatelům.
Na příští setkání se těší za Sdružení Meta, o. s.,
Božena Havlová

Podzimní Den zdraví je za námi
Ve středu 17. 10. 2007 se uskutečnil další Den zdraví
v Dačicích, který nejen pro mládež, ale i pro širokou
veřejnost pravidelně pořádá Sdružení Meta, o. s. ve spolupráci s Městem Dačice. Činností sdružení je prevence
„likvidačního způsobu života“ – prevence závislostí na
návykových látkách, pomoc při řešení problémů, práce
s uživateli drog a nabídka zdravého životního stylu, vedení mládeže k odpovědnosti za své chování a zdraví.
Vystavovatelé seznamovali veřejnost se svojí činností, nabídkou zdravých aktivit, pohybu, výživy, včetně
ochutnávek a trávení volného času. Zájemci si mohli
přeměřit svoje fyziologické funkce, BMI, změřit hladinu
cholesterolu, testy zdatnosti, stanovit si opět svůj index
zdraví a porovnat jej s minulým rokem. O zábavu pro
děti a mládež s odměnami se postaralo BOBO divadlo
z Jihlavy, studenti dačických středních škol vedli mladší
kamarády při malování a vytváření zdravých jídelníčků,
autoři byli pak odměněni. Studenti střední zdravotní
školy z J. Hradce prováděli instruktáže první pomoci,
seznamovali návštěvníky s obsahem studia zajímavými
školními pomůckami a svými dovednostmi. Nechyběl
skákací hrad, který jak se ukázalo, zdaleka není jen pro
„nejmenší“ . Na bezpečnost skokanů a plynulé střídání
skupin dohlížel nejen pedagogický doprovod, ale i studenti gymnázia.
Akci navštívilo více jak 800 zájemců, nejmladší
účastnici bylo 8 měsíců, ostatní pak byli starší. Změření
cholesterolu využilo 36 občanů, z nich hranici normy
cholesterolu přestoupilo 33,3%. Těší nás, že přibývá stále
více účastníků, kteří mají zájem o své zdraví, cítí za ně
odpovědnost, což se projevilo trpělivostí, veselou náladou a vzájemným povzbuzováním ve frontách na měření.

Aktuality
• II. zahrádkářská organizace ČZS Dačice oznamuje
občanům, že v říjnu zahájila pěstitelské pálení. Přihlášky na zpracování kvasu lze vyzvednout ze schránky umístěné na budově pálenice nebo vytisknout z internet. stránek www.zahrada-dacice.wzcz.org. T elefonní kontakt na pracovníky palírny je: 603 342 624
a 384 423 548.

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna – ul. Krajířov a 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolanosek.cz
kompletní inf o, testy k procv ičení
Telef on: 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
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TRW–DAS opět po letech překročil
hranici tisíce zaměstnanců
Závod T RW-DAS a. s. Dačice je součástí skupiny
závodů T RW Automotive, které má ústředí ve Spojených
státech amerických ve městě Livonia ve státě Michigan.
T RW-DAS nemá příliš dlouhé dějiny. Firma OZAP
Praha z pověření vlády zahájila v roce 1961 výstavbu
provozu na chladírenskou techniku v místě dnešního závodu. Po dokončení výstavby byla zahájena výroba součástí pro osobní a nákladní automobily a traktory. Právě
rok 1965 je považován za zahájení strojírenské výroby
v dačickém závodě. V roce 1968 přebral závod výrobu
řízení pro osobní automobily Škoda a v roce 1972 výrobu
řízení pro nákladní vozy AVIA. Ve stejném roce bylo
zřízeno samostatné konstrukční oddělení, které vyvíjelo
nové hřebenové řízení pro osobní automobily Š 105 a 120,
na něž navazovaly vozy Favorit a pozdější modely vozů
Škoda. Na základě privatizačního projektu vznikla 1. 3.

1993 z Dačických strojíren akciová společnost T RWDAS. Firma T RW Inc. zastoupená svou dceřinou společností T RW GmbH für industrielle Beteiligungen získala
k 31. 4. 1993 100 % podíl akcí.
T RW-DAS se skládá ze dvou divizí. Divize Řízení je
součástí skupiny Linkage & Suspension Europe se sídlem
v Koblenzi (Německo). Vyrábí se zde vnější kulové klouby, svislé kulové klouby, duté klouby, řídící ramena, vodící tyče a axiální klouby. Závod Ventily je součástí skupiny Engine Components. Evropské vedení sídlí v Barsinghause (Německo). V rámci této divize se produkují sací
a výfukové ventily pro mezinárodní výrobce spalovacích
motorů.
V květnu roku 2006 byl v Dačicích také zahájen provoz nového T SCD centra (Centrum technické podpory),
kde v současnosti pracuje 45 zaměstnanců převážně na
inženýrských pozicích (konstruktéři, zkušební inženýři,
zkušební technici).
Dnes patří společnost T RW-DAS mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele v okrese Jindřichův Hradec.
Od roku 2003, kdy zde bylo zaměstnáno 772 pracovníků,
se společnost rozrostla na dnes úctyhodných 1021 zaměstnanců, což je nárůst pracovní síly za poslední čtyři roky
téměř o 25 %. Z výše uvedeného je již na první pohled
patrné, že společnost se dynamicky rozvíjí a rozrůstá. Do
Dačic přicházejí jak další nové výrobní zakázky, tak
i mnoho nových mezinárodních projektů. Tento trend by

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 6

měl pokračovat i v budoucnu. Z toho vyplývá, že T RWDAS bude i v příštím roce potřebovat nové zaměstnance,
a to převážně na pracovní pozice operátor výroby (zde
najdou uplatnění především lidé s výučními obory obráběč kovů, mechanik-seřizovač či strojní zámečník), výrobní technolog, konstruktér, zkušební inženýr či technik
kvality.
Jelikož v dnešní době je velkým problémem mnoha
firem najít zaměstnance s odpovídající kvalifikací pro danou pracovní pozici, nechce T RW-DAS jen pasivně čekat,
zda se nějaký vhodný kandidát přijde o práci ucházet.
Zahájila proto od letošního roku úzkou spolupráci se
Střední školou technickou a obchodní v Dačicích. Zároveň pokračuje velmi dobrá spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně. Potvrzením těchto dobrých vztahů bylo také slavnostní předání peněžního šeku zástupcům
této VŠ, a to na částku 20.000 $, které se uskutečnilo
20. září v prostorách Centra technické podpory.
Více informací o společnosti T RW–DAS, a. s. můžete
získat na internetových stránkách www.trwauto.cz. Kontaktní údaje: T RW–DAS, a. s., Strojírenská 160, 380 17
DAČICE II. Personální oddělení: Divize Řízení: Bc. Aleš
Čech, tel.: 384 456 171, e-mail: ales.cech@trw.com.
Divize Ventily: Mgr. Marie Závodská, tel.: 384 456 203,
e-mail: marie.zavodska@trw.com.
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Zprávičky z DPS Dačice
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Domovinka informuje
ü

ü

ü

Dne 16. 10. 2007 obyvatelé pečovatelského domu
navštívili pečovatelský dům ve Studené. Prohlídka a veselé posezení se všem moc líbilo. Přesto se všechny účastnice rády vracely zase domů. Pozvání přijali obyvatelé ze
Studené, a tak se budeme na jejich návštěvu těšit.
Marie Cimbůrková, DPS Dačice

Jen takové krátké zamyšlení
v

Přichází podzim. Někdo se těší na sníh, někdo na Vánoce, někdo na to, jak si krásně v době mimo vegetaci „prořeže“ stromy a keře.

v

Buďte, prosím, laskaví ke stromům a keřům, prořezávejte je citlivě, prostudujte si literaturu a myslete
na ptáčky a hmyz, kteří na Vašich keřích a stromech
budou chtít příští rok zase žít.
Poznámka: pravděpodobně bude v našem městě
v zimním období jedna nebo dvě přednášky ke změnám klimatu. Povyprávět nám přijde pan profesor
Marian Kazda.

v
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Pře dnášky P. Jaroslava Pezlara „O řádech v církvi“ pokračují! Další plánovaná setkání se uskuteční
8. 11. a 22. 11. v 16:30 h v dačické Domovince.
Od konce listopadu plánujeme v Domovince pokračování cyklu přednášek o křesťanské víře, které
povede karmelitán z Kostelního Vydří, P. František
Zdeněk Horák O. Carm. Přesné datum uvedeme na
připravovaných plakátcích.
Připravujeme Vánoční výstavu, která se uskuteční
od 3. 12. do 14. 12. ve dnech pondělí až pátek v době
od 7:30 do 14:00 h. Zahajovacím dnem bude pondělí
3. 12., kdy bude hostem charity paní Dědková.
V průběhu dne bude předvádět zdobení perníků, které si můžete zakoupit.

Stolní tenis
Nová mistrovská sezóna stolního tenisu již klepe na
dveře a hráči ST-KD Dačice, kteří zastupují jako jediní
dačický region jsou již měsíc v plné přípravě na nastávající soutěž. V okrese jsou nyní 3 výkonnostní skupiny
OP1, OP2, OP3 a vzhledem k loňské úspěšné sezóně byli
Dačičtí zařazeni do OP2.
Díky sponzorům, kterými jsou Waldviertler Sparkasse, město Dačice a Firma Jahoda Dačice, si hráči ST -KD
Dačice mohli pořídit na novou mistrovskou sezonu nové
dresy, na kterých budou zviditelněni i sponzoři stolních
tenistů. Mistrovské zápasy bude ST -KD hrát v malé sportovní hale ZŠ B. Němcové v pátek vždy od 19:00 h
a příznivci mohou přijít opět povzbudit dačické hráče.
Rozpis zápasů přikládáme:
Kolo

Datum

Čas

1

19. 10. 2007

19:00

Dačice A

2

27. 10. 2007

10:00

Suchdol n. L. B

Dačice A

3

2. 11. 2007

19:00

Dačice A

Chlum B

4

8. 11. 2007

18:30

Lásenice B

Dačice A

5

16. 11. 2007

19:00

Dačice A

Chlum A

6

23. 11. 2007

18:30

Dírná A

Dačice A

7

30. 11. 2007

19:00

Dačice A

8

7. 12. 2007

19:00

Dačice A

K. Řečice A

9

14. 12. 2007

19:00

Včelnice B

Dačice A

10

12. 1. 2008

10:00

Majdalena A

Dačice A

11

18. 1. 2008

19:00

Dačice A

Suchdol n. L. B

12

25. 1. 2008

19:00

Chlum B

Dačice A

13

1. 2. 2008

19:00

Dačice A

Lásenice B

14

8. 2. 2008

19:00

Chlum A

Dačice A

Dačice A

Dírná A

15

15. 2. 2008

19:00

v

Fotografie dokumentuje, s jakou radostí jsme se pustili do sečení části nivy řeky Dyje.

16

23. 2. 2008

10:00

17

1. 3. 2008

9:30

v

Přeji Vám krásný podzim!
Milena Kráľová, ZO ČSOP „Vysočina“

18

7. 3. 2008

19:00

Domácí

Hosté
Majdalena A

Dačice A
K. Řečice A

Dačice A

Dačice A

Včelnice B

Zdeněk Havlík
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Spolek pro vybudování a udržování
Katolického domu v Dačicích
zve všechny zájemce na hudebně - zábavný pořad

Smíchuťovka
11. 11. 2007 v 15:00 h
Kinosál Katolického domu v Dačicích
=========================================

Další úspěch ZUŠ Dačice
Muzikanti a zpěváci ze ZUŠ Dačice se pravidelně
účastní soutěží a přehlídek a přivážejí si z nich často
ocenění své píle a talentu – to je situace, se kterou se ten,
kdo sleduje dění na naší škole, setkává často. Pěvecké
sbory, orchestr, komorní soubory i sólisté se soutěžně
utkávají každý rok a jejich úspěchy určitě všichni registrujeme s radostí.
U výtvarníků je situace poněkud jiná. Přehlídek a soutěží je sice zdánlivě dost, ale pedagogové ZUŠ zvažují
účast na nich především podle odbornosti poroty, která
práce hodnotí. Jedna z nejprestižnějších je Celostátní
přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže v Litomyšli,
která se koná jednou za tři roky a kurátoři sledují a hodnotí především práci pedagoga. Inspirativním heslem pro
letošní, již dvanáctou, přehlídku byla KOMUNIKACE.

Na přehlídku byl z naší školy zaslán výběr prací
z projektu RUCE – DO TEKY – DO TÝKÁNÍ, autorkou
projektu je paní Václava Zamazalová. Pod jejím vedením
pracovalo na projektu celkem 56 dětí ve věku 6 – 15 let
více jak 11 měsíců. Velice důležité bylo zaměření na haptické vnímání dítěte, jeho rozvíjení, aplikace např. v
malbě vytvářené pouze rukama, uvědomění si úlohy ruky
a gesta v mezilidské komunikaci – včetně upozornění na
projevy osob s handicapem.
Vzniklo veliké množství artefaktů (téma bylo zpracováno celkem dvaceti způsoby), z nichž bylo nutno
vytvořit dostatečně vypovídající reprezentativní kolekci
pro přehlídku. Vybraný soubor obsahoval kresby, malby,
grafiky, keramické reliéfy a hmatky, sádrové odlitky záznamů doteků, asambláže z hapticky zajímavých předmětů
a fotografie dokumentující výtvarné akce.
V konkurenci téměř padesátky výtvarných projektů
získal projekt Ruce – doteky – dotýkání paní Václavy
Zamazalové ze ZUŠ Dačice cenu Za výrazný osobní
kvalitativní posun ve výtvarné pedagogické práci.
Milan Kubek, ředitel ZUŠ Dačice

Úspěchy aranžérek ze SŠTO
Dne 18. 9. 2007 se pět
žákyň 2. a 3. ročníků oboru
Aranžér zúčastnilo celostátní
soutěže mladých aranžérů
Vz dělání a řemeslo 2007 na
budějovickém výstavišti, jejímž garantem i pořadatelem
byla SŠ obchodu, služeb a podnikání v Č. Budějovicích.
Po úspěchu na přehlídce AR JUNIOR 2007 v únoru
letošního roku se i tentokrát talentované žákyně školy
v silné konkurenci rozhodně neztratily, přestože náročná
porota kladla důraz při hodnocení prací nejen na preciznost a čistotu zpracování, ale i originalitu nápadu a dodržení zadaného formátu.
V kategorii Plakát obsadila 1. místo Ludmila Fedrová
za návrh divadelního plakátu se stylizovaným portrétem
princezny Mahuleny měnící se ve strom. Michaela Havlíková si ze soutěžní přehlídky odvezla ocenění hned ve
dvou kategoriích. Její práce získaly 2. – 3. místo jak v
kategorii Koláž, tak za zpracování makety výkladní skříně
s názvem Dynamický tanec.
Obě děvčata si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy, jejich ocenění je však současně vizitkou
tvůrčího a inspirativního prostředí, které škola výtvarně
nadaným žákům vytváří.
Milada Kadlecová
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VZDUŠNÁ SNĚNÍ
Snažíme se plnými doušky lapat
hřejivé sluneční paprsky, které prosvětlují listí zbarvené rukou podzimu. Nejednou zahlédneme nad hlavou člověka brázdícího povětří. Je to
úžasný pohled. Zkuste si představit,
že bychom všechnu tu nádheru mohli
vidět z ptačí perspektivy. Stačilo by
jen rozpřáhnout ruce a letět. Vznášet
se, plachtit, zkrátka pádlovat si
vzdušným prostorem. Vidět barevná
poselství podzimu, hemžení obyčejných smrtelníků. V těchto představách jsme se zabydleli s žáky devátého ročníku a pokusili se ztvárnit
jednu odvěkou touhu člověka. Touhu
přiblížit se nebeským výšinám – moci létat. Nemáme však
křídla a zemská přitažlivost je tak silná... Nezbývá nám
než zavřít oči a snít... Příjemný zbytek podzimu protkaný
barevnými sny Vám přejí deváťáci ze ZŠ Komenského.
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3. října proběhly Zátopkovy štafety. V tradiční sportovní zápolení na Sportovním stadionu obhajovali
naši žáci vynikající výsledky z minulých let.
4. října Městská knihovna spolu s Městským úřadem
v Dačicích a divadelním spolkem Tyl a T yláček
zorganizovaly pro naše druháčky slavnost PASOVÁNÍ NA ČT ENÁŘE. V dopoledních hodinách složily děti slib rytíře řádu čtenářského a obdržely na
památku pozornost od města a knihovny.
11. října schválila Školská rada ZŠ Komenského
výroční zprávu za školní rok 2006/07 a projednala
návrh rozpočtu školy na rok 2008.
První vysílání našeho školního žákovského rozhlasu
proběhlo v pondělí 15. října. Některé přestávky nám
tak vyplňují zajímavé informace a příjemná hudba,
kterou pro nás připravil rozhlasový kroužek.
Ve středu 17. října Občanské sdružení MET A uspořádalo v MěKS v Dačicích Den zdraví. Dopolední
i odpolední program navštívili žáci naší školy.
Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele

Běh zámeckým parkem

Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Co je nového na ZŠ Komenského
ü

ü

ü

ü

ü

Od 10. září se žáci 3. ročníku zúčastňují v rámci výuky tělesné výchovy plaveckého výcviku v plaveckém
bazénu RELAX VAJGAR, spol. s r. o. J. Hradec.
12. září absolvovali žáci 6. ročníku v rámci prevence
patologických jevů přednášku inspektora Policie ČR
Josefa Roupce.
Možnost vybírat si z široké nabídky středních škol
měli žáci 9. ročníku. Na Výstavišti v Č. Budějovicích
proběhla tradiční výstava „Vzdělání a řemeslo“ , které se každoročně naši deváťaci zúčastňují.
25. září jsme pro zákonné zástupce žáků se specifickými poruchami učení zorganizovali schůzku, na
které s výchovnou poradkyní domlouvali nejvhodnější způsoby práce s jejich dětmi.
Společnost Pohodáři tentokrát připravila pro žáky
druhého stupně pořad 100% Kuba. 100 minut trvající
pořad plný diapozitivů, videonahrávek a audionahrávek opět rozšířil našim žákům obzory.

Ve středu 10. října se konal běh zámeckým parkem.
Účastnili se ho žáci ZŠ Komenského, ZŠ B. Němcové
a dačické Gymnázium. Nejmladší kategorie, tedy 2. a 3.
třídy, se vždy těší velkému zájmu samotných běžců.
Nejúspěšnější dívkou se stala S. Heřmánková. Chlapcům
dominoval A. Šmíd. Mezi dívkami 4. a 5. ročníku zvítězila E. Havránková ze ZŠ Boženy Němcové. Chlapecký
běh jednoznačně ovládli mladíci z ulice Komenského,
když se na stupních vítězů seřadila hned trojice zástupců
(Šimánek, Zeman a Holec).
Další kategorií byli již závodníci druhého stupně,
respektive 6. a 7. tříd. Mezi dívkami se „královnou“ parku
stala D. Kolářová, před N. Adamcovou (obě ZŠ BN).
Třetí doběhla L. Bártů. To, že chlapci ZŠ Komenského
nemají konkurenci, potvrdili jak ve třetí, tak ve čtvrté
kategorii. Mezi 6. a 7. byla nejúspěšnější trojice Čermák,
Jindra a Novák. Mezi nejstaršími byl veden dlouho velký
boj, nakonec se pořadí ustálilo na konečném - Chvátal T .,
Chvátal P., Dohnal. Dívky nejstarší se chronologicky seřadily v následujícím pořadí - Černá, Nováková (obě ZŠ
Kom), Račická (Gym).
PaedDr. Vítězslav Jindra

K A DE Ř NI C T VÍ L EN K A
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 T OMEX)
V sobotu rádi obsloužíme po telefonické domluvě.
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
3. ročník turnaje Duhového hřiště
Dne 19. září se konal volejbalový a fotbalový turnaj
u příležitosti výročí otevření Duhového hřiště. Zúčastnili
se ho žáci ZŠ a nižšího gymnázia. Fotbalisté byli rozděleni do dvou skupin podle věku. V kategorii mladších
žáků se na prvním místě umístili naši borci ze 7. B. Ve
starších žácích rozhodly o vítězi až penalty - naše 8. B
obsadila druhé místo.
Na turnaj v přehazované jsme vyslali čtyři dívčí
družstva ze 6. a 7. tříd,
čtyři družstva z 8. a 9. tříd
soutěžila v odbíjené. K radosti všech vybojovaly naše závodnice v obou disciplínách první dvě místa,
čímž jsme na tomto turnaji dosáhli dosud nejlepšího
výsledku. Děkujeme všem účastníkům za skvělé sportovní
výkony a dobrou reprezentaci.
Mgr. Marie Urbánková a Mgr. Lenka Nováková
Poděkování Městským lesům Dačice
V polovině září darovaly Městské lesy Dačice další
dřevěné lavičky pro školní učebnu v přírodě. Děkujeme.
Inte raktivní tabule. Co to je ?
Představte si monitor počítače s úhlopříčkou jeden
a půl metru. Navíc nepotřebujete ani myš, vše ovládáte
pouhým dotykem ruky. Tyto vlastnosti má interaktivní tabule, navíc na ni můžete psát jako na běžnou školní tabuli.
Můžete si na ní dopředu připravit vyučovací hodinu, kdy
názorně přibližujete žákům probírané učivo, ukazujete
obrázky, grafy, videa. Sami žáci pak plní úkoly, které si
pro ně připravíte. Dopisují na tabuli chybějící výrazy,
přiřazují k sobě správně pojmy, podtrhují, rýsují atd. Toto
jsou však jen některé z možností jak ji využít.
Jedna takováto tabule už v naší škole slouží od začátku září v učebně přírodopisu a chemie. Při jejím zakoupení jsme také získali zdarma poukaz na dvě interaktivní
učebnice z nakladatelství Fraus. Jejich tajemství spočívá
v tom, že vedle knihy, mohou s tou samou učebnicí učitel
a žáci pracovat i na interaktivní tabuli. Elektronická učebnice je ovšem oproti knize rozšířená o celou řadu funkcí
zvyšujících názornost.
Nyní se podařilo využít výhodné nabídky dodavatele,
který při odběru druhé poskytne třetí tabuli zdarma. V nejbližší době tedy bude možné nainstalovat dvě další interaktivní tabule i do kmenových tříd na 1. a 2. stupni.
Pasování malých čtenářů
Stejně jako loni i letos byli žáci druhého ročníku slavnostně pasováni na čtenáře. 4. října složili na starém
zámku do rukou pana starosty slib rytíře řádu čtenářského.
Chtěli bychom poděkovat za přípravu této akce, jejímž
cílem je podpora čtenářství a posílení vztahu ke knížkám,
Městské knihovně Dačice, Městskému úřadu Dačice, Divadelnímu souboru Tyl a Tyláčku.
Mgr. Bohumil Havlík

Gymnázium Dačice informuje
CORNY – atle tický pře bor stře dních škol
Další z řady sportovních akcí v září je atletický přebor
středních škol konaný každoročně v Nové Včelnici pod
názvem CORNY pohár.
Toho letošního, který se konal ve středu 26. září, se
spolu s dalšími 7 družstvy zúčastnili také naši sportovci,
přičemž jak hoši, tak dívky se umístili na celkovém 2.
místě, když podali pěkné výkony v několika disciplínách.
Na stovce a ve skoku dalekém se umístil na velmi
pěkném 2. místě Jan Kubek, ve vrhu koulí skončil na
3. místě Jakub Habr a štafeta hochů, kde se běželo 400,
300, 200 a 100 m, se umístila také na 3. místě. Děvčata
obsadila jednotlivá 3. místa - a to v běhu na 800 metrů –
Markéta Plucarová, ve skoku do dálky - Veronika Kloiberová, v běhu na 200 metrů - Iveta Fabešová, a také štafeta dívek skončila na 3. místě.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.
Sportfestival v rakouském Zwe ttlu
V úterý 25. září se
naši volejbalisté pod vedením učitelů Chalupy a
Veverkové vydali do
sousedního Rakouska na
Sportfestival Euroregionu ve Zwettlu. Hoši i
dívky z našeho okresu a
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přilehlých sousedících měst z Rakouska se utkali ve
volejbalovém turnaji. Hrálo se v hrací době s časovým
omezením – každá hra mohla trvat maximálně 15 minut
a zde je pořadí na prvních třech místech:
Mezi děvčaty zvítězily gymnazistky z Jindřichova
Hradce, na druhém místě se umístilo Gymnázium Zwettl
a na třetím Gymnázium Krems. Naše děvčata skončila až
na 5. místě. Hoši byli úspěšnější, protože obsadili 2. místo
hned za gymnazisty ze Zwettlu, na 3. místě se umístilo
hradecké gymnázium.
Oběma našim družstvům ve složení Radek Janda,
Jakub Habr, Marek Hanák, Marcel Anděl, Martin Hanzal,
Ondřej Kovář, Ondřej Čech, Jakub Bouda, Jitka Ferdanová, Aneta Švarcová, Jana Besedová, Lucie Cvrčková,
Eliška Kasková, Iva Brunnerová, Hana Komendová a
Martina Svobodová děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a hochům blahopřejeme k dalšímu z řady volejbalových úspěchů.
Zátopkovy štafe ty
3. října se na atletickém stadionu v Dačicích konal
další ročník Zátopkových štafet. Nižší gymnázium se
zúčastnilo soutěže v kategorii se základními školami
a vyšší gymnázium mělo soupeře ze SŠT O.
Nižší gymnázium mělo 25 běžců, kteří v jednotlivých
úsecích po 200 metrech uběhli pětikilometrovou trasu a
umístili se na 3. místě. Vyšší gymnázium vyslalo také 25

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 11

běžců, ale jednotlivé úseky byly dvojnásobně dlouhé, celá
štafeta tedy uběhla trasu 10 km a ve vynikajícím čase zvítězila. Nejlepší výkony podali Jan Kubek, který zaběhl
čtyřstovku za 56,63 sekundy, Vladimír Čajka za 57,85
sekundy a Ivo Váňa za 58,40 sekundy. Mezi děvčaty měly
nejlepší výsledné časy Markéta Plucarová 1:12,32 a Julie
Boudová 1:12,87. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme.
Okre sní kolo stolního tenisu stře dních škol
11. října se v tělocvičně SOUZS v
Dačicích uskutečnilo
okresní kolo turnaje
ve stolním tenise
studentů středních
škol. Z našeho gymnázia se ho účastnilo
družstvo chlapců ve
složení Adam Kunzo, Radek Janda, Jan T omšík a družstvo dívek ve složení
Barbora Pykalová, Aneta Čurdová a Lucie Cvrčková.
Hoši v konkurenci osmi družstev zvítězili před hradeckou obchodní akademií a SOUZS Dačice. Děvčata
mezi pěti družstvy obsadila 2. místo za SOŠ a SOU T řeboň. K dalšímu ze sportovních úspěchů gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
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Seznamovací kurz 1. ročníku
Ve dnech 13. – 15. září 2007 jsme absolvovali seznamovací kurz v krásné přírodě České Kanady, v Dolním
Radíkově.
Ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli na Havlíčkově
náměstí a odtud odjížděli ve dvou skupinách – jedni na
kolech, druzí autobusem. Po ubytování na turistické základně jsme se vydali obhlédnout blízké okolí. Objevili
jsme hřiště, kde jsme později hráli volejbal, a ohniště, u
kterého jsme trávili páteční večer. Po návratu si každý připravil něco dobrého k večeři, a pak následovalo to nejdůležitější – představit se ostatním. Vše proběhlo hladce,
a tak zbyl čas si ještě před večerkou zahrát a zazpívat.
Druhý den brzy ráno nastoupili
dobrovolníci na
rozcvičku, při níž
se mohli těšit z
krásného počasí.
Po snídani cyklisté vyrazili na výlet
na Landštejn, pro
ostatní připravila
program paní učitelka Nosková. Odpoledne se role vyměnily – cyklisté plní program na ubytovně a ostatní si vyšli
za podzimními skvosty do přírody. Odpoledne přijíždí na
kole paní učitelka Smejkalová, a když se schyluje k večeru přijíždí vzácná návštěva – pan ředitel Morávek a paní
učitelky Morávková a Kloiberová. Všichni se vydáváme
na společnou procházku. Večer se scházíme u táboráku,
kde příjemnou atmosféru navozuje hra na kytaru. Počáteční nesmělost opadává, a tak i naše konverzace je
vřelejší a otevřenější. Ráno už zbývá jen sbalit si své věci,
uklidit ubytovnu a chystat se k brzkému odjezdu.
Seznamovací pobyt nás velice nadchnul a především
splnil svůj účel. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, zejména panu
učiteli Chalupovi, paní učitelce Veverkové, našemu panu
třídnímu Krajíčkovi a všem učitelům, kteří se za námi
přijeli podívat. Děkujeme také panu řediteli Morávkovi za
tak skvělý nápad.
Za 1. ročník Martina T erberová

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec
(vedle pekárny Velíšek, naproti České spořitelně)
tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová

1/ ÚVĚRY NA BYDLENÍ
−
−
−

garance 3,5% úroku ze st. úvěru do splacení
možnost kdykoli úvěr předčasně doplatit
převod čl. práv v družstvu - úvěr do l mil. Kč - pouze
2 ručitelé

2/ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
3/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
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Obrázky z jihozápadní Moravy
aneb Kreslířovy tipy na výlety podruhé
Po třech letech vydává dačický
výtvarník a kreslíř Jiří Albrecht druhou knihu, kde spojuje opět své obrázky z cest po vesničkách, městech
a zajímavých místech jihozápadní
Moravy s vlídným vyprávěním o historii i současnosti těchto zastavení.
Dává nám opět řadu námětů na výlety
do našeho okolí a pokud nemáme
zrovna čas podívat se sem přímo, můžeme využít právě
vydanou knihu jako pomyslný cestovní bedekr a pročíst si
ji pěkně v klidu doma.
Kam se tentokráte podíváme? Autor se částečně vrací
na některá místa, aby představil jejich další zajímavosti
(Dačice, Jemnice, T elč), ale hlavně představuje mnoho
nových obcí a pozoruhodností. Navštívil Želetavu, Manešovice, Urbanov, Třebětice, Slavětín, Knínice, Bohosoudov, Sedlejov, Zadní Vydří, Kostelní Myslovou, Borovnou, Starou i Novou Říši aj., zavede nás k pramenům
Dyje, do Janovského údolí, za tajemstvím poputujeme do
Zahrádeckého lesa, za pokladem do telčské Štěpnice, a nakonec se svezeme vlakem z Brna přes Jihlavu, Kostelec,
Třešť až do Dačic.
Novou knihu Jiřího Albrechta vám chceme blíže
pře dstavit na be se dě s autorem ve stře du 14. listopadu
v Mě stském muzeu a gale rii v Dačicích. Setkání bude
spojeno s autogramiádou.
Knihu je možno v Dačicích zakoupit v Knihkupectví
Hany Marečkové, v Městském muzeu a galerii a na radnici v Infocentru.
Mgr. Marie Kučerová

Výstava fotografií A. Kanty zahájena
Ředitel Národního muzea
fotografie v J. Hradci PhDr.
Miloslav Paulík zahájil 6. října v dačickém muzeu a galerii novou podzimní výstavu.
Výběrem z fotografické tvorby s názvem Nejasná zpráva
se představuje žďárský fotograf Antonín Kanta, který
patří ke špičce současné umělecké fotografie na Vysočině.
Mgr. Marie Kučerová
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Týden knihoven 2007 v Dačicích
Celostátní propagační akce na podporu čtení a čtenářství Týden knihoven se v České republice konala již po
jedenácté a zúčastnilo se jí více než 350 knihoven. Naše
knihovna nabídla v jejím rámci svým čtenářům a uživatelům následující „menu“ :
Týden knihoven jsem zahájili VELKÝM ŘÍJNO VÝM SPOLEČNÝM - ČTENÍM: nejdříve četli v knihovně ze svých oblíbených knížek žáci 6. tř. ze školy
v ulici B. Němcové a přitom zjistili, že číst nahlas před
publikem není jen tak, i když to jsou „jenom“ spolužáci.
Druhé čtení bylo z díla Fráni Šrámka. T ento významný
český spisovatel se narodil před 130 lety a to bylo určitě
jedním z kritérií, proč byl vybrán k prezentaci. Přesto to
byl docela oříšek. Většina z nás se o něm učila v hodinách
literatury a českého jazyka, ale kdo čte jeho díla nyní?
Šrámek se moc nečte a když jsem oslovila děvčata z oktávy dačického gymnázia, zda by nechtěla číst z jeho
knížek, čekala jsem na odpověď s napětím. Aneta Švarcová, Veronika Kloiberová, Vendula Karásková, Lucka Cepáková a
T erezka Stejskalová ale
řekly, že to zkusí. Vybraly jsme ukázky, paní
Jahelková to s děvčaty
několikrát zkusila a šly
jsme do toho. Posluchači
byli spolužáci ze 3. roč. a čtení proběhlo v aule školy.
Nikdo se nesmál, nikdo nevyrušoval, drtivá většina poslouchala… vždyť přece mládí dnešní a stříbrný vítr mládí
Fráni Šrámka voní a trápí stejně.
Letošní téma Týdne knihoven - KNIHO VNICKÁ
BAŠTA - se u nás realizovala v malém rozsahu ve středu
3. října. Spočívala v tom, že návštěvníkům byla nabídnuta
káva nebo čaj a k tomu z přinesených dobrot knihovnic
něco na zub. Pro mě nejcennější bylo malinké nahlédnutí
do osudů čtenářů a utvrzení se ve staré pravdě, že život
není snad pro nikoho procházka růžovou zahradou. Někdo
donesl svůj oblíbený recept či rodinnou kuchařku. T y
jsme spolu s hezkým nádobím a recepty z krásné literatury
vystavily v knihovně, kde jsou k vidění do konce října.
Jednoznačně nejúspěšnější akcí Týdne knihoven bylo
PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO .
Ve čtvrtek 4. října vstoupilo na starém zámku v Dačicích
slavnostně 73 dětí z druhých tříd základních škol do řádu
čtenářského. Ve jménu všech krásných knížek, pohádek,
příběhů a básniček slíbily před purkmistrem města, že
budou knížky opatrovat jako nejvzácnější dary a budou se
k nim chovat opatrně a s úctou. Purkmistr (starosta města
Rudolf Hájek) si pozval ke spolupráci baronku Marii
Charlottu z Dalbergů (Zdena Hladíková) a spisovatele
Matěje Mikšíčka (ředitel MěKS Olin Svoboda). Pohádkou
O malé Mete doprovodily pasování děti z divadelního
souboru T yláček. Pasování se účastnili rodiče a prarodiče
dětí, příjemná atmosféra historického sídla umocňovala
ceremoniál, jehož hlavním smyslem je ukázat důležitost
knížky jako pramene poznání i zábavy a důležitost čtení.
O tom, jak čtení rozvíjí a obohacuje slovní zásobu, jak
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rozvíjí fantazii a jak je důležité pro život, byly sice již
popsány hory papíru, ale realita je přece jenom drsnější.
A tak chceme touto malou slavností podpořit knížku a čtení, protože to mají stále těžší.

Velice děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu pasování. Školám za dobrou spolupráci, Městu Dačice za drobnosti pro děti, panu starostovi, hercům z DS T yl
a dětem z Tyláčku a nade vše režisérce dačických ochotníků, paní Naději Jahelkové.
Týden knihoven 2007 byl zakončen vyprávěním a
promítáním mladé cestovatelky Ilony Füzékové o africké
TANZÁNII. Vyprávěla o tom, jaké je to jezdit stopem po
východní a severní Tanzánii, o životě lidí v odříznutých
vesnicích na březích jezera T anganika, o nečekaném nocování v Národním parku, o malárii, jíž onemocněla její
kamarádka a spolucestovatelka Magda, o obrněných mouchách tse-tse a dalších příhodách. Vyprávěla poutavě
a posluchače zaujala.
Do fondu knihovny jsme nakoupily nové cestopisy,
takže kdo se nemohl jejího vyprávění zúčastnit, může se
podívat do světa alespoň touto formou.

Listopad a Dny poezie
Dny poezie se každoročně konají v období výročí narozenin Karla Hynka Máchy - 16. listopadu. Organizuje je
občanské sdružení Společnost poezie s posláním semknout všechny, kteří mají rádi poezii – autory, čtenáře
příznivce vůbec - a přimět je k tomu, aby svůj vztah k ní
se pokusili /nejen/ během listopadu vyjádřit různou formou.
Chceme proto včas varovat naše čtenáře, aby se nelekali, až půjdou v listopadu do knihovny a najdou leckde
básničky a dokonce v pátek 16. listopadu dostane kaž dý
návště vník knihovny, na dospělém i dě tském oddělení,
PAMĚTNÍ ZÁLO ŽKU s úryvkem z poezie převážně
regionálních autorů.
Na schodech knihovny budou po celý listopad vystaveny výtvarné práce dě tí ze Základní školy v Komenského ulici inspirované básničkami a knížkami vůbec.
Přijďte si prohlédnout nápady dětí plné fantazie a humoru,
přijďte si potěšit duši, vždyť je přece známo všeobecně, že
trocha poezie nikoho …
Mgr. Zdeňka Chadimová

MěKS

MMa G

KI NO
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2. 11., 3. 11. v 19:30 h
SMRTO NOSNÁ PAST 4.0
Film USA
širokoúhl ý s titulky
Vstupn é 60 Kč
Mlád eži do 12 let nevhodný

KULTURA

10/2007

9. 11. v 17:00 h a v 19:30 h,
10. 11. v 17:00 h
SHREK TŘETÍ
Film USA, český dabing
Vstupné: děti 35 Kč,
dospělí 60 Kč

Antonín Kanta - Nejasná zp ráva
výběr z foto grafi cké tvorby
Otev řeno do 18. listopadu 2007,
út - pá 9 - 12, 13 - 16 h
ned ěle a sv átky 13 - 16 h

16. 11., 17. 11. v 19:30 h
HOSTEL II
Film USA
širokoúhl ý s titulky
Vstupné 65 Kč
Mládeži do 18 let nepřístupný

4. 11. - 30. 12. 2007
Toulky Vysočinou
ve fotografii Jana Říhy
Výstavní chodba muzea
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23. 11., 24. 11. v 19:30 h
DANNYHO PARŤÁCI 3
Film USA
širokoúhl ý s titulky
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let n evhod ný

14. listopadu 2007 v 17:30 h
Obrázky z jihozápadní Mo rav y aneb
Kreslí řovy tipy na výlety podruhé
Beseda s Jiřím Albrechtem o jeho nov é
knize, spojená s autogrami ádou.

Zvon kový průvod - neděl e 2. prosince 2007
Začát ek adventu přivítám e zvonkovým průvodem. Sraz v 16 hodin na Havlíčkově nám ěstí.
Ukon čení na Palackého náměstí pásmem pěveckého souboru ZUŠ Dači ce a slavnostním rozsvícením váno čního strom u.
Zvonky, zvonkohry a sv ětýlka s sebou!
8. 11. v 19:00 h
9. 11. ve 20:00 h
VOJTA KI ĎÁK TO MÁŠKO
ARI VA - nová pop-rocková
+ RÍŠA MELICH AR
regi onální kapela
koncert populárních
taneční zábava
písničkářů
Vstupné 50 Kč
Vstupn é: 50 Kč
Hlavní s ál MěKS
Komorní sál MěKS

15. 11. v 19:30 h
„ČACHTICK Á PANÍ“
Zájezdové předs tavení divadla
Pavla Trávní čka
Vstupné: v předprodeji 150 Kč,
na místě 200 Kč
Hlavní s ál MěKS

24. 11. ve 20:00 h
SECRET
taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní s ál MěKS

Nová brožura o Dačicích
V listopadu se dostává do prodeje nová reprezentativní
brožura o Dačích, jejíž výroba byla dokončena v polovině
října. Po publikaci „Vítají Vás Dačice“ která vyšla již před
deseti lety, jde o nový materiál obdobného typu, který
bude město Dačice prezentovat jednak stručnými texty,
které obsahují základní informace o městě, ale hlavně
množstvím fotografií, z nichž většina je zcela nová a pořízená právě pro tuto publikaci. Zajímavé snímky a nevšední pohledy na své město nafotili a pro výrobu brožury
poskytli Slavomír Pecha, Tomáš Procházka a Richard
David, kteří jsou hlavními autory fotografií, další snímky
byly do brožury vybrány z archivu MMaG, Státního zámku Dačice a Městského úřadu, se svolením jejich autorů.
Propagační publikace o Dačicích má dvě provedení.
Jedno je pouze v českém jazyce, druhé je trojjazyčné a
texty jsou v něm přeloženy do angličtiny, němčiny a francouzštiny. V následujících několika letech budou sloužit
k propagaci města na domácích i zahraničních veletrzích
a výstavách cestovního ruchu.
Na vydání brožury získalo Město Dačice finanční příspěvek ve výši 110 000 Kč z Krajského úřadu Jihočeského
kraje z grantového programu Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center.
Věříme, že brožura se bude líbit a bude sloužit jako
kvalitní propagační materiál města pro všechny zájemce,
kteří si ji budou moci zakoupit na Infocentru a v Městském muzeu a galerii.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

