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Výměna řidičských průkazů

1 228
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 1. 9. 2007

Upozornění:
Vzh ledem k ro zmáhajícímu se nešvaru požívání alkoholu a kouření cigaret dětmi a mládeží, budou probíhat
ze strany Policie ČR, Městské policie Dačice a Městského úřadu Dačice kontroly dodržování zákazu prodeje
tabáku či alkoholu osobám mladším 18 let.
V případě porušení tohoto zákazu hro zí pokuta fyzické osobě až 3.000 Kč, provozovateli, který je fy zickou
osobou, pokuta do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti na
dobu až dvou let a společnosti pokuta až 500 000 Kč nebo zákaz činnosti na dobu až dvou let.
JUDr. Eva Škodová, vedoucí odboru vnitřních věcí

RADA MĚSTA
na s vé 21. schůzi konané 28. 8. 2007 mimo jiné:
• souhlasila s jednostranným zvýšením nájemného dle
zákona č. 107/2006 Sb., u bytů ve vlastnictví města
• schválila rozpočtové opatření č. 15/2007 v těchto objemech: příjmy 768,60 t is. Kč, výdaje 768,60 tis Kč
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
zhotovení projektové dokumentace na „Opravu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Dyji v Dačicích“ se
zhotovitelem P-atelier JH, s.r.o. Jindřichův Hradec,
kterým se navyšuje cena díla o 130.900,- Kč včetně
DPH
• schválila pro příspěvkové organizace zřízené Městem Dačice směrn ici o postupu a protokolu zadávání
zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 2.000.000 Kč bez DPH na služby
a dodávky a 6.000.000 Kč bez DPH na stavební
práce s platností od 1. 9. 2007
• schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování
„Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod
Dačice II ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Dačice“ za cenu Kč 400,- za 1 ha (bez
DPH) se společností Lesprojekt východní Čechy,
s.r.o., Hradec Králové. Náklady na zpracování LHO
jsou hrazeny státem

Zdarma do každé rodiny
Září 2007
na s vé 22. schůzi konané 12. 9. 2007 mimo jiné:
• doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové
opatření č. 16/2007 v těchto objemech: příjmy
12.050,39 tis. Kč, výdaje 5.153,76 tis. Kč a přebytek
rozpočtu 6.896,63 t is.Kč
• udělila výjimku z časového omezení na veřejné hudební produkce konané v Disco Apollo, Za Lávkami
276, Dačice ve dnech 27. 9. - 29. 9. 2007
• schválila návrh investičních akcí na rok 2008
• schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Tělovýchovnou jednotou
Sokol Dačice – Centropen, Dačice, spočívajícího
z práva zřízen í, užívání, údržby a oprav přípojek
funkčně souvisejících s přestavbou a přístavbou
sportovní haly a z práva zřízení a užívání zpevněné
plochy
• schválila poskytnutí záštity starosty města nad akcí
MS Dyje Dačice a Honebního společenstva Bílkov
za spolupráce Okresního mysliveckého svazu J.
Hradec, a to podzimních zkoušek loveckých psů
velkých a malých plemen. Záštita bude poskytnuta
formou finančního příspěvku ve výši Kč 3.000,--

Rekonstrukce ulic Krajířova a 9. května
Zpoždění prací na rekonstrukci průtahu městem směrem na Telč nás všechny velmi mrzí. O důvodech těchto
problémů jsem se již na stránkách našeho zpravodaje
zmiňoval. Přesto si neodpustím popsat jednu epizodu ve
spolupráci s dodavatelem rekonstrukce plynovodu.
Znovu zdůrazňuji, že investorem těchto prací je JČP
a.s. Město Dačice nemá k dodavatelům těchto prací žádný smluvní vztah a tudíž ani mo žnost jejich výkonnost
ovlivnit. Při pravidelných kontrolních dnech nás zástupce
firmy Moravský plynostav neustále školil o tom, jak
nemohou nechat byť jediného občana odpojeného od
dodávky plynu a proto se musí všechny ostatní práce řídit
podle jejich pracovního postupu. A co se nestalo? Přes
tato vyjádření byly bytový dům č. p. 26 a bytové domy
pod farou dlouhodobě od plynu odpojeny. 6. září mně i
panu starostovi volali rozhořčení občané bydlící v bytových domech č. p. 118 až 122 a obraceli se na nás se
stížností na mnohadenní zastavenou dodávku plynu.
Okamžitě jsme urgovali připojení těchto objektů u zadavatele prací tj. JČP. V pátek 7. září js me byli na jednání
u vícehejtmana Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
V průběhu jednání mě telefonicky informoval zástupce JČP o tom, že ani on, jako investor rekonstrukce
plynu, nebyl schopen donutit svého dodavatele obnovit
dodávku plynu pro zmiňované bytové domy. Tato svízelná situace se nám podařila vyřešit díky dobré spolupráci
s panem Mandelíkem a panem Markem z firmy Colas.
Pan Mandelík domluvil zaměstnance JČP pana Bastla,
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který provedl provizorní propojení plynovodních přípojek a pan Marek zajistil výkopovou techniku pro zemní
práce. Díky těmto pánům se nám podařila ještě ten den
večer obnovit možnost topení a vaření mnoha rodinám.
Tolik k povzdechu nad spoluprací s dodavatelem
plynovodu, ale to nebyl hlavní důvod napsání tohoto
mého příspěvku. Chci se zde zmínit o šířkovém us pořádání prováděné rekonstrukce silnic. Téměř každý jsme
řidič, ale chodci js me všichni. Jak chodcům, tak i řidičů m
bych chtěl objasnit způsob zpracování realizovaného
záměru. Nejdříve se ale musím vrátit k majetkovým poměrů m rekonstruovaných objektů.
V majetku města jsou chodníky, parkovací plochy,
vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení, ale ne
silnice. Ta je v majetku kraje, který také projektantovi
dal zadání jejího šířkového uspořádání. Projektovou dokumentaci vypracovala odborná projekční firma WAY
projekt s.r.o. z Jindřichova Hradce. Projekt zpracovává
požadavky vlastníků infrastruktury a u silnic vychází i z
dopravního zatížení jednotlivých silnic podloženého celostátním sčítáním dopravy.
Návrh silnice
III/ 40625 před
radnicí respektuje ČSN 736110
a vychází z kategorie MO 7,5/30.
Celková šíře mezi obrubníky je
6,5 m. Po celé
délce tohoto úseku nad Kancnýřovým sadem jsou navíc navržena podélná parkovací stání o šířce 2 m. Původní šíře komunikace
byla 8 m a po krajích i přes zákaz stávala neustále auta.
Když sečteme šíři silnice a parkovacího pruhu vychází
nám dokonce větší šíře, než byla před rekonstrukcí, ale
nyní nebude muset nikdo kličkovat mezi stojícími vozid ly.
Návrh silnice II/ 406 průtah na Telč vychází z kategorie MO 8/30 s min imáln í šíří 7 m mezi obrubami. Původní šířka například před prodejnou „Kačenka“ byla 8,2
metru. Ale i na tomto úseku, kde to umožní šíře uličního
prostoru, se budují parkovací pruhy. Například před autobusovým nádražím, „Kačenkou“, hotelem Stadion a Centropenem.
Je pravda, že došlo ke zú žení obou silnic. Dle u jištění projektanta navrhované šířkové uspořádání zajišťuje
dostatečnou průjezdnost křižovatky u bývalé restaurace
Beseda i ostatních rekonstruovaných úseků v průtahu Dačicemi.
Ulice neslouží pouze autům, ale také pro pohyb
pěších. Z těchto důvodů pokládám za pozitivu m ro zšíření
chodníků a díky u žšímu průjezdnímu profilu silnice i snížení rychlosti projíždějících vozidel městem.
Pavel Habr, místostarosta
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Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 9/07 na obsazení volného místa

strážník městské policie
Zájemci se mohou přihlásit formou
písemné žádosti doručené na MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádosti do 31. 10. 2007
Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
schopnost jednání s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá
jednací jazy k
• řidičský průkaz skupiny B

Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním
odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 6. 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 TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Pronájem volných bytů

str. 4

Kontakty na MěÚ Dačice
MŠ Dačice po prázdninách

str. 8
str. 9

Nejasná zpráva A. Kanty – výstava v MMaG

str. 14

Uzávěrka příštího čísla: 15. října 2007

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 9/2007. 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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Změna návštěvní doby v dačické
nemocnici
V návaznosti na celkový
záměr PP Hospitals, s.r.o. trvale zlepšovat kvalitu poskytované péče v našem zařízení
bylo s účinností od 1. 9. 2007
rozhodnuto o změně návštěvní
doby na lůžkových odděleních. Pro umožnění co nejužšího kontaktu nemocných s jejich nejbližšími se rozšiřuje návštěvní doba takto:
•
Po – Pá
14:00 – 17:00 h
•
So, Ne a svátky
13:00 – 17:00 h
V uvedenou dobu je umožněn přístup na lůžková oddělení všem návštěvám a zároveň bude možné získat ze
strany ošetřujících lékařů informace o zdravotním stavu
léčených.
S ohledem na nemocniční prostředí je současně třeba, aby návštěvníci respektovali požadavky na pořádek
a klid a dodržovali maximální ohleduplnost a diskrétnost
ke všem nemocným. Apelujeme na rodiče, aby zvážili
vhodnost návštěv mladších dětí.
Kontakt s nemocným bude umožněn i mimo uvedenou návštěvní dobu, ovšem v míře nezbytně nutné, která
výrazněji nenaruší léčebný a pobytový režim.
Ing. Leoš Dostál
ředitel Nemocnice Dačice
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AKTUALITY
• Sdružení Jihočeská Silva Nortica srdečně zve na veřejnou přednášku Nové šance v novém období, která
je věnována dotacím ze strukturálních fondů EU.
Přednáška se koná v zasedací místnosti MěÚ Dačice Palackého nám. 2 (budova katastrálního úřadu), ve
středu 3. 10. 2007 od 15:30 h.
• Na webových stránkách města Dačice www.dacice.cz
byl přidán odkaz na Sdružení ochrany spotřebitelů
a na webové stránky Civilní ochrany.
• Na anketní otázku „Čemu byste dali přednost“, uveřejněnou na webových stránkách města je možné vyjádřit svůj názor na potřebu budování a rekonstrukce
sportovních zařízení v Dačicích. K 20. 9. 2007 byl
celkový počet hlasů 708. Z toho 48,16 % (341 hlas)
dává přednost rekonstrukci sportovní haly, 18,36 %
(130 hlasů) vybudování in-line trasy a 33,47 % (237
hlasů) upřednostňuje vybudování zimního stadionu.
• Infocentrum ukončilo v pátek 14. 9. sezónní provoz.
Jeho otvírací doba v následujícím období je: pondělí
a středa 8:00 - 17:00 h, úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 h,
pátek 8:00 - 14:00 h. Infocentrum poskytuje následující služby: kopírování, kroužková vazba, fax, internet, vyhledávání spojů veřejné dopravy, informace
o turistických cílech ve městě a okolí, informace o
úřadech a institucích ve městě, prodej regionální
literatury, map, pohlednic, suvenýrů aj.
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Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 8, ul. Bratrská č. p. 304, Dačice I

Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 7, ul. Nivy, č. p. 162, Dačice IV

2+1, o velikosti:

2+0 o velikosti:

Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna
WC
Spíž
Sklep
Kolna
Celkem

2

14,80 m
14,40 m2
10,50 m2
5,00 m2
3,50 m2
0,94 m2
1,20 m2
8,00 m2
10,00 m2
68,34 m2

Nájemné za první měsíc nájmu nabízeného bytu je
tvořeno součtem základní složky ve výši nejméně
50 000 Kč, kterou nájemce nabídne a kterou zaplatí
před podpisem nájemní smlouvy a regulovaným
nájemným stanoveným podle platných právních
předpisů pro příslušné období. Základní složka se
po skončení pronájmu nevrací. Nájemné za druhý a
každý následující měsíc nájmu před mětného bytu je
ve výši odpovídající regulovanému nájemnému
platnému pro příslušné období.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně na
účet města č. účtu 6015-0603143369/0800, variabiní symbol 304008.
Žadateli, který nabídne nejvyšší základní složku nájemného bude při uzavření nájemn í smlouvy zaplacená jistota odečtena z nabídnuté základní složky
nájemného. V případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní s mlouvu
do 1 měsíce od schválení nájmu radou města Dačice, zaplacená jistota se nevrací. Zájemců m, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11.
2007 na dobu neurčitou získá ten zájemce, který
předloží v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – pronájem bytu č. 8, Dačice 304/I“
nejvyšší nabídku základní složky.
Konečný termín pro podání žádosti:
12. 10. 2007 do 13:00 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 odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem a
veřejnou nabídku zrušit.

Pokoj s kuchyní
Pokoj
Předsíň
Koupelna
WC
Komora
Celkem

28,50 m2
12,75 m2
5,95 m2
5,39 m2
0,94 m2
2,24 m2
55,77 m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemn í smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2017 s tím ze
zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření
nájemní s mlouvy a současně vysloví souhlas se
zaplacením předplaceného nájemného ve výši
109 000 Kč.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně na účet
Města č. účtu 6015-0603143369/0800, variabilní
symbol 162007.
Vy losovanému zájemci bude při uzavření nájemní
smlouvy zaplacená jistota odečtena z částky předplaceného nájemného. Základní měsíční nájemné za
byt bude odečítáno z částky předplaceného nájemného až do jejího vyčerpání. V případě, že vybraný
zájemce od své nabídky odstoupí, nebo neuzavře
nájemní s mlouvu do jednoho měsíce od schválení
nájmu radou města, zaplacená jistota se navrací.
Zájemcům, kteří nebudou vylosováni bude zaplacená
jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
od 1. 11. 2007 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – pronájem bytu č. 7,
Dačice 162/IV“
nabídku předplaceného nájemného v celkové částce
109 000 Kč a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
8. 10. 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
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První sezóna Koupaliště Dačice

Kam s použitými zářivkami? - 1. díl

Po skončení první sezóny nového Koupaliště Dačice
přinášíme její hodnocení. Koupaliště bylo slavnostně
otevřeno 16. června 2007. Dopoledne bylo vyhrazeno
prohlídce areálu a od 13 hodin se brány otevřely pro
první plavce. Běžný provoz začal 17. června. Od začátku
provozu se střídala teplá a studená období s tím, že při
slunečních dnech byla návštěvnost nadprůměrná a při
chladných nízká.
První sezóna ukázala, že stavba koupaliště v Dačicích byla opodstatněná. Koupaliště bylo otevřeno 52 dnů
a počet návštěvníků starších 5 let (děti do 5 let mají vstup
zdarma) čin il 26 617. Na vstupném se vybralo celkem
1 019 933 Kč. Vyčíslení konečného výsledku hospodaření koupaliště je možno až po komp letním zazimování
a ukončení provozu.

Kam s ní? Tohle nerudovské téma určitě každý z nás
již řešil. Automaticky zmáčknete vypínač na zdi a místo
jasného světla linoucího se po místnosti se ozve slabé
cvaknutí a nic. Pokud si nechcete udělat zrovna večer při
svíčkách, následuje rychlá výměna vadné zářivky (trubice) za novou. Jenže kam s tou starou, nefunkční zářivkou? Vyhodit do popelnice? Co využít kontejner na
sklo? Je to přece také sklo, tak co. Žádnou zářivku ani
úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam
se s největší pravděpodobností rozbijí.
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Dačice uzavřelo v roce 2006 s kolektivním systémem
Ekolamp, byly do sběrného dvora v Dačicích, v ulici U
Stadionu 50/V, u místěny speciální kovové kontejnery, do
kterých mohou zdarma odkládat použité nepoškozené
světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé,
kteří elektro zařízení používají či shromažďu jí při své
podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy,
menší podniky, instituce apod.). Větší množství předávaných použitých zdrojů najednou je možné dohodnout
s provozovatelem sběrného dvora firmou .A.S.A. Dačice
s.r.o. Použitými světelnými zdroji jsou nízkotlaké výbojové zdroje (zářivky lineární, kruhové, úsporné se závitem nebo nástrčné bez ohledu na výrobní značku) a
výbojky. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady Ekolampu přepravovány k ekologické recyklaci,
která umo žní další více než devadesátiprocentní využití
(sklo, hliník).
Poškozené světelné zdroje nepodléhají bezplatnému
zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako
odpad.
Věra Smetanová, odbor správy majetku města

měsíc

otevřeno
dnů

červen
červenec
srpen
celkem

11
20
21
52

průměr
počet
návštěvníků
návštěvníků
na den
4 391
399
12 068
603
10 158
484
26 617
512

Nejvíce návštěvníků bylo na koupališti 16. července
– 1 531, silné byly i dny 7. srpen - 1 527 a 15. červenec 1 414 návštěvníků. Oproti tomu dne 24. července přišli 3
návštěvníci a 29. června 6 návštěvníků. Prů měrná návštěvnost tedy činí 512 návštěvníků.

Na základě ustanovení § 39, odst. 1., zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn
a doplňků, zveřejňuje město Dačice záměr:
Provoz koupaliště jsme zajistili převážně pomocí brigádníků z řad studentů. Pouze správce areálu je kmenový
zaměstnanec naší společnosti. Jednu směnu tvořil správce a strojník v jedné osobě, pokladní, uklízečka a 2 - 4
proškolení plavčíci (v závislosti na počtu návštěvníků).
Celkový počet pracovníků starajících se o chod areálu
byl 11.
Během provozu se vyskytly i problémy. Některé byly
způsobeny technikou a některé naší nezkušeností. Důležité je, že nebyl ohrožen ani omezen provoz areálu
a návštěvníci odcházeli spokojeni. Pro příští rok připravujeme rozšíření areálu o hřiště na beach volejbal a nohejbal. Provoz ukázal nutnost rozšíření skříněk na uložení věcí.
Mojmír Holec, ředitel TS Dačice

pronájem nebytových prostor
v přízemí v obchodní m centru
Antonínská čp. 15/II v Dačicích
tj. prodejna o pl oše 47,50 m2
včetně skladů, chodby a sociálního zařízení
o celkové ploše cca 100 m2
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své
nabídky - žádosti, a to písemně odboru správy majetku města, prostřednictvím podatelny Městského
úřadu Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
nejpozději do 2. 10. 2007. Více informací na odboru
správy majetku města, Starý zámek, kancelář č. 102,
tel.: 384 401 230, 384 401 227.
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Návštěva partnerského města
ve Švýcarsku
Na pozvání městské rady partnerské obce UrtenenSchönbühl ze Švýcarska se 30. srpna až 2. září letošního
roku uskutečnila přátelská návštěva rady města Dačic
a dechového orchestru ZUŠ Dačice.
Vystoupení dechového orchestru ZUŠ
Celé setkání bylo zorganizováno v rámci festivalu
s názvem DOGA 07. Tato společenská a kulturní akt ivita se stala zároveň také výstavou řemesel a firem tří
regionů, kterým bylo u možněno prezentovat svoje výrobky. Celou přehlídku doprovázel bohatý kulturní
program - hudební vystoupení, estrádní pásmo, dětské
soutěže, folklorní soubory i pěvecké sbory. Dechový
orchestr ZUŠ pod taktovkou ředitele školy pana Milana
Kubka patřil k jednomu z h lavních bodů této slavnosti.
Příprava expozice města Dačice
Tak jako na každém zahraničním zájezdu sklidil zasloužený úspěch a pozornost. Mohu říct, že nám všichni
záviděli, ko lik máme v Dačicích hudebně nadané mládeže, na což js me byli náležitě pyšní. Za to patří všem
v ZUŠ srdečné poděkování. A to přitom ještě neviděli
a neslyšeli dětský pěvecký sbor Kvítek.
Výstavní plocha byla na náměstí před radnicí. Celý
prostor zastřešoval zajímavě řešený stanový celek. Obce
Dačice, Urtenen-Schönbühl a Binn (druhé partnerské
město) měly také přidělen prostor pro prezentaci svého
města a kultury. Naši výstavu připravil odbor kultury a
cestovního ruchu. Skládala se z velkých fotografií našeho
města, propagačního materiálu námi vydávaného, keramiky, rů zných ručních výrobků zhotovených spoluobčany (paličkování, háčkování, kraslice, perníky atd.).
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V naší části byla také ukázka tradičních výrobků firmy
Centropen Dačice s možností obdržet vzorek. Kdyby tato
výstava byla prodejní, pro velký zájem by nám toho na
odvezení domů mnoho nezbylo. Tento mini veletrh určitě
přispěl k vzájemnému poznání a sblížení občanů obou
partnerských měst.
Během návštěvy se uskutečnilo několik setkání s vedením města Urtenen-Schönbühl. Při této příležitosti byl
také předán obraz s fotografií leteckého pohledu na naše
město. Samozřejmě jako při každé služební či pracovní
cestě zůstal také čas si prohlédnout nově vybudované
objekty, seznámit se s připravovanými záměry a plány
v partnerském městě. Tato setkání - ať oficiáln í nebo
osobní - jsou pro obě města přínosem, poučením, vý měnou zkušeností i povzbuzením do další práce ve prospěch
rozvoje regionu a tím i zlepšení životních a kulturních
podmínek lidí. Věřím, že oficiální i osobní vztahy budou
pokračovat a rozvíjet se i nadále. Předběžný termín návštěvy našich přátel je v roce 2009 u příležitosti Festivalu
dechových hudeb v Dačicích.
Na závěr bych velmi rád chtěl poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě akce a přispěli tak k úspěšné prezentaci a propagaci našeho města v zahraničí.
Rudolf Hájek, starosta

Nová pamětní deska v Antonínské ulici
Dne 15. 9. 2007 byla
v Dačicích na rodném domě generálmajora v.v. Karla Alexandera Pospíchala
(23. 3. 1913 - 7. 7. 2006),
pilota 311. bo mbardovací
perutě RAF, slavnostně odhalena pamětní deska.
Malý památník mající
všem našim občanům, ale
nejen jim, připo mínat člověka neváhajícího nasadit svůj
život v boji proti německý m okupantům ve druhé světové válce. Pravda je, že od války již uběhlo dlouhých 62
let, ale hrdinství, osobní statečnost i útrapy a obětavost,
které uplatnil v boji za svou vlast, se musí stále připomínat. Bohužel, lidská paměť je velmi nedokonalá
a rychle zapomínáme, ko mu vděčíme za svoji svobodu.
V Dačicích je to druhá pamětní deska pilotům bojujícím
v Anglii za naše osvobození. Vilém Göth a Karel Pospíchal - dva naši rodáci a také dva různé osudy.
Vilém Göth padl na začátku letecké bitvy o Británii
25. 10. 1940. Karel Alexander Pospíchal bojoval až do
října 1944, kdy byl těžce raněn při havárii letadla typu
Liberátor. Po ukončení války se stále ještě léčil, a tak se
návrat do vlasti oddaloval. Ale o něco později už nebylo
k cestě zpět příznivé politické klima, a tak zůstal
v Anglii, kde získal občanství. Dá se říct, že to byl ten
lepší osud a štěstí. To, co čekalo hrdiny, kteří bojovali na
západní frontě a vrátili se jako vítězové do vlasti, je
ostudná a zavrženíhodná část dějin, se kterou se nemůžeme chlubit. Ti, co přežili hrů zy války, pak znovu trpěli
po nástupu režimu v roce 1948.
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Jsem rád, že nyní alespoň částečně můžeme splatit
dluh a vzdát čest hrdinům, na které jsme měli zapomenout. I když poněkud pozdě. Není u ž mnoho těch,
jenž byli přímými účastníky letecké bitvy o Velkou Británii. Velmi bych si přál, aby pamětní desky se jmény
letců - generálmajora v. v. K. A. Pospíchala a štábního
kapitána V. Götha - probudily zájem mladých o naše
rodáky a zároveň o ne tak vzdálenou historii. Bojovníci
za svobodu Československa si jistě zaslouží vzpo mínku
a projev úcty.
Na závěr bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste
se zúčastnili slavnostního odhalení a tím jste podpořili
naši snahu o projev úcty a důstojné vzpomínky. Jmenovitě: panu Vlastimilu Kolo mazníkovi z Leteckého
mu zea Viléma Götha v Dačicích, Dechovému orchestru
ZUŠ Dačice; paní Jarmile Formánkové - tajemn ici klubu
RAF Brno; zástupci velitele základny letectva Náměšť
nad Oslavou pplk. gšt. Ing. Josefu Pospíšilovi; předsedovi RAF-Klubu Brno Ing. Věroslavu Odehnalovi; místopředsedovi téhož klubu Ing. Arnoštu Šebelovi; Československé obci legionářské; 153. záchrannému praporu
Jindřichův Hradec; Klubu historie letectví v Jindřichově
Hradci; čestné stráži s praporem 22. základny letectva
Náměšť nad Oslavou; rodinným příslušníkům bojujících
pilotů RAF ve V. Britanii - 111., 310., 311. a 313. perutě,
a to paní Kučerové, Zadrobílkové a Živělové.
Rudolf Hájek, starosta

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

tvářeno příjemné prostředí tak, aby se žáci, učitelé i
ostatní návštěvníci školy cítili příjemně. Dík patří všem,
kteří se o to zasloužili.
V letošním školním roce začíná naše škola pracovat
podle svého Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP) s motivačním názvem „Naše
škola pro naše děti“. Dokument je výsledkem dvouleté
intenzivní práce pedagogického sboru. Výuku podle nového ŠVP zahájí žáci prvního a šestého ročníku, nejen
jim, ale i všem ostatním žáků m přejeme vynikající výsledky.
Mgr. Zdeněk Berka, ředitel školy

Informace z DDM Dačice
v

Upozorňujeme děti i rodiče, že ještě v průběhu měsíce října mohou podávat přihlášky do zájmových
kroužků DDM na školní rok 2007/2008. Nabízíme i
aktivity pro předškolní děti a pro rodiče s dětmi.
Informace na tel 384 422 453.

v

25. října (podzimní prázdniny) pořádá dům dětí
zájezd do plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci.
Pro děti, které budou mít podané přihlášky do zájmových kroužků DDM, je akce zcela zdarma.

Zahájení školního roku
na ZŠ Komenského v Dačicích
Školní rok zahájilo na naší škole 449 žáků. Na
prvním stupni 251 žáků (12 tříd), na druhém stupni 198
žáků (9 tříd).
Vzh ledem k velkému počtu prvňáčků jsme otevřeli
tři první třídy. Právě je přišli v den zahájení přivítat starosta města i ředitel školy a popřáli jim, aby se jim ve
škole líbilo. Také pedagogický sbor byl doplněn o nové
tváře – na 1. stupeň byly přijaty dvě kvalifikované učitelky, takže na tomto stupni je výuka již plně zajištěna
kvalifikovanými učiteli. Naší velkou snahou je, aby se
toto zdařilo i na 2. stupni.
Také v době hlavních prázdnin život ve škole neustal. I když zde nebyli žáci, nastoupili řemeslníci. Byly
provedeny nátěry dveří tříd v hlavní budově, opraveny
poškozené nátěry stěn, instalovány nové požární hydranty na chodbách školy.
Během prázdnin škola obdržela řadu moderních
učebních pomůcek, které byly bezprostředně předány
k užívání a jistě přispějí ke zkvalitnění výuky. V rámci
grantového řízení TRW – DAS a. s., Dačice jsme získali
na projekt Environmentální výchova a vzdělávání mládeže grant. Z těchto prostředků jsme za podpory Města
Dačice zakoupili moderní mikroskop, digitální kameru
a notebook, který bude žákům sloužit pro pozorování
v rámci výuky a zájmové činnosti.
Škola je dle finančních možností modernizována ve
třídách i na chodbách vyzdobena pracemi žáků a je vy-
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K A D E Ř N I C T V Í 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 TOMEX)
V sobotu rádi obsloužíme po telefonické domluvě.

AUTOŠKOL A N OSEK Dač ic e
učebna – ul. Krajíř ova 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
splátkové školné, sobotní výuka, zdarma učebnice a CD
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Kontakty na MěÚ Dačice
seznam telefonů a e-mailových adres

Palackého nám. 1/I, „Stará radnice“

Krajířova 27/I, „Starý zámek“

Hájek R.
Habr P.

O DBO R FINANČNÍ

Jméno
Andrejsová L., Ing.
Čejnová L.
Skořepová J.
Ličková V., DiS.
Havlíková M., DiS.
Pacalová J.
Strachotová E.
Zadražilová Z.
Kasková D.
Jantačová A.
Še dová M.
Špičková D.

e-mail
financni@dacice.cz
uctarna@dacice.cz
pohledavky@dacice.cz
financni.dph@dacice.cz
poplatky@dacice.cz
vydaje@dacice.cz
skolstvi@dacice.cz
kontrola@dacice.cz
skol.prispevky@dacice.cz
personalni@dacice.cz
prispevky@dacice.cz
pokladna@dacice.cz

O DBO R SPRÁVY MAJETKU
Vávrů V.
majetek@dacice.cz
Smetanová V.
ekom@dacice.cz
Kořínek L.
dotace@dacice.cz
Se dláček Z.
investice@dacice.cz
Koudelka J., Ing.
pronajmy@dacice.cz
Milota L.
pozemky@dacice.cz
Bárta L.
vystavba@dacice.cz
Zderadička J.
technik

telefon
384 401 220
384 401 233
384 401 233
384 401 233
384 401 219
384 401 219
384 401 243
384 401 243
384 401 243
384 401 238
384 401 218
384 401 218
384 401 227
384 401 228
384 401 228
384 401 228
384 401 230
384 401 230
384 401 230
384 401 226

384 401 232
384 402 232
384 401 231
384 401 231
384 401 242

O DBO R ŽIVO TNÍHO PROSTŘEDÍ
Műller J., Ing.
zivotni@dacice.cz
Horák J., RNDr.
odpady@dacice.cz
Jelínek A., Mgr.
ochrana@dacice.cz
Mátl J., Bc.
les@dac ice.cz
Nosková H., DiS.
voda@dacice.cz
Valenta Z., Ing.
zpf@dacice.cz

384 401 241
384 401 281
384 401 216
384 401 216
384 401 217
384 401 217

O DBO R DO PRAVY
Maryška F.
doprava@dacice.cz
Gřun děl P.
vozidla1@dacice.cz
Měrtl D.
vozidla2@dacice.cz
Korandová M.
prukazy@dacice.cz
Šin delářová L.
bodovy.system@dacice.cz
Novák M., Ing.
siln.hosp@dacice.cz
Páral Z., Ing.
prestupkydoprava@dacice.cz
Sp urný F., Ing.
komisar@dacice.cz

384 401 247
384 401 258
384 401 258
384 401 259
384 401 259
384 401 245
384 401 246
384 401 260

O DBO R KULTURY A C ESTO VNÍHO RUCHU
Lojka V.
kultura3@dacice.cz 384 401 244
Urban P., Bc.
kultura2@dacice.cz 384 401 244
O DBO R OBECNÍ ŽIVNO STENSKÝ ÚŘAD
Dvořák R., Ing.
zivnost@dacice.cz
Krchňavá Z., Mgr.
zu.kontrola@dacice.cz
Klimešová J.
zu.prijem@dacice.cz
Tomšů M.
zu.rejstrik@dacice.cz
O DBO R BYTO VÝ
Doležal S.
Bénová M.
FAX - bytový

VEDENÍ MĚS TA

Jméno

TAJ EMNÍK
Macků K., Ing.
zasedačka starosty
zasedačka v bud. 2/I

384 401 225
384 401 254
384 401 255
384 401 255

bytovy.vedouci@dacice.cz 384 401 234
bytovy@dacice.cz 384 401 234
384 401 235

e-mail

telefon

starosta@dacice.cz 384 401 214
mistostarosta@dacice.cz 384 401 266
tajemnik@dacice.cz 384 401 215
384 401 212
384 401 269

O DBO R VNITŘNÍCH VĚCÍ
Škodová E., JUDr.
pravni@dacice.cz 384 401 229
Jankůjová L.
meu@dacice.cz 384 401 210
Marková K., Ing.
e-podatelna@dacice.cz 384 401 224
So bková Z.
sekretarka@dacice.cz 384 401 211
FAX - sekretariát
384 401 236
O DBO R SPRÁVNÍ
Pokorná E.
Hubatková J.
Svobodová B.
Šťastná M.

matrika@dacice.cz
evidence@dacice.cz
doklady2@dacice.cz
doklady1@dacice.cz

384 401 221
384 401 267
384 401 267
384 401 267

O DBO R KULTURY + INFO CENTRUM
Mastná N.
kultura@dacice.cz 384 401 275
Hrbková Z., Ing.
cest.ruch@dacice.cz 384 401 273
Šin delářová L.
info@dacice.cz 384 401 265

Neulingerova 151/1, „Arest“
O DBO R SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVO TNIC TVÍ

Jméno

O DBO R STAVEBNÍ ÚŘAD
Baštář J.
stavebni@dacice.cz
Procházková V.
staveb.sekretar@dacice.cz
Brunner V., Ing.
staveb.referenti@dacice.cz
Firla M., Ing.
staveb.referent@dacice.cz
Lojka J., Ing. arch.
uzem.plan@dacice.cz
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e-mail

telefon

socialni@dacice.cz
kurator@dacice.cz
soc.davky2@dacice.cz
soc.nez@dacice.cz
soc.pod1@dacice.cz
soc.pnp3@dacice.cz
soc.davky1@dacice.cz
soc.pnv@dacice.cz
soc.pod.nrp@dacice.cz
soc.pod2@dacice.cz
soc.pnp1@dacice.cz
soc.pnp2@dacice.cz

384 401 213
384 401 250
384 401 252
384 401 251
384 401 256
384 401 249
384 401 253
384 401 248
384 401 257
384 401 256
384 401 282
384 401 284

O DBO R VNITŘNÍCH VĚCÍ
Bőhm B., DiS.
prestupky@dacice.cz
Kadrnožka M., Ing.
informatik@dacice.cz
Kmínek B., Ing.
krizovy@dacice.cz
Maříková R., Mgr.
pravnicka@dacice.cz
Wolf P.
informatik2@dacice.cz
FAX - krizový

384 401 222
384 401 223
384 401 270
384 401 268
384 401 271
384 401 274

Janáková V.
Čermáková D.
Dobešová H.
Doležalová H.
Holubcová M.
Čur dová H., DiS.
Nováková A.
Pokorná L.
Se dláčková V. B.
Stellnerová A.
Šánová Z., DiS.
Vašíčková I., DiS.

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec
(naproti České spořitelně – Dům Oděvy)
• Úvěry na bydlení - garance 3,5%
ze státního úvěru do zaplacení,
nejvýhodnější sazba na trhu
• Stavební spoření
• Penzijní připojištění
telefon kancelář: 721 620 178 – Kaiferová
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Prázdniny ve školním roce 2007/2008
V pondělí 3. září začal nový školní rok 2007/2008.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
31. ledna 2008. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.
Ø Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října
a pátek 26. října 2007.
Ø Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2008.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy. Jarní prázdniny v okrese Jindřichův Hradec proběhnou v termínu 25. února - 2. března 2008.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června
2008 do neděle 31. srpna 2008.
Období školního vyučování ve školním roce 2008/
2009 začne v pondělí 1. září 2008.

Mateřská škola Dačice po prázdninách
Prázdniny utekly jako voda a mateřské školy otevřely
opět dveře pro své menší i větší „školáčky“. Prostory
mateřských škol ale o prázdninách neodpočívaly. Všude
se budovalo, přestavovalo a upravovalo, aby byly splněny hygienické normy.
ü V MŠ Bratrská bylo nutno stihnout upravit sociální
zařízen í pro děti včetně baterií, vyměnit výlevky, ve
dvou třídách položit novou podlahovou krytinu, ve
všech odděleních namontovat nové osvětlení. Do
všech kuchyněk byly nainstalovány pákové baterie a
myčky včetně truhlářských úprav kuchyňských linek,
lůžkoviny a lehátka byly umístěny do nových polic
a úložných boxů.
ü V MŠ Sokolská bylo vybudováno hygienické zázemí
pro personál a úklidová ko mora s výlevkou, upraveno
sociální zařízení pro děti, do výdejny byla nainstalována myčka na nádobí a umyvadlo, na lůžkoviny byly
pořízeny nové boxy.
ü V MŠ B. Němcové byly provedeny úpravy sociálního
zařízen í pro děti, zřízeny 2 úklidové komory s výlevkou, v přípravných kuchyňkách vyměněny baterie, do
všech tříd pořízeny police a boxy na lůžkoviny a lehátka.
ü V MŠ Za l ávkami proběhla, kromě úpravy sociálního
zařízen í, výměna 12 vodovodních baterií a instalace
úložných polic a boxů na lehátka a lůžkoviny. Byly
pořízeny nové boxy do dětských šaten.
ü V MŠ Bílkov se zrekonstruovala školní jídelna (dřezy, baterie, odsavač par) a současně probíhala její p lynofikace včetně zapojení nového sporáku; zhotoveny
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byly boxy na lehátka. Na zahradě došlo k výměně
bednění kolem pískoviště.
ü V MŠ D. Němčice rovněž proběhla rekonstrukce jídelny včetně dřezů, baterií a odsavače par, dále pak
instalace polic a bo xů na lůžkoviny a lehátka.
Vedení Mateřské školy Dačice děkuje všem, kteří přispěli k včasnému a kompletnímu předání prací. 1. září
bylo už vše připraveno pro obnovení plného provozu.
Po zápisu do mateřských škol, který probíhá každoročně v jarních měsících, je stav dětí na jednotlivých
pracovištích organizace následující:

MŠ Bratrská
MŠ B. Němcové
MŠ Sokolská
MŠ Za Lávkami
MŠ Bílkov
MŠ D. Němčice

KAPACITA

ZAPSÁNO

73
84
25
56
20
20

73
83
23
54
14
15

NAPLNĚNOST

100,0 %
98,8 %
92,0 %
96,4 %
70,0 %
75,0 %

Nejbližší akce v MŠ:
ü září - plavecký výcvik, pořad Záchranné stanice ohrožených druhů dravců
ü začátkem října - kino Ošklivé káčátko a já
ü v listopadu kino - Shrek 3
za MŠ Dačice J. Baštářová
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Umístění absolventů Gymnázia Dačice
v oborech pomaturitního studia
Stalo se již tradicí, že v měsíci září informujeme čtenáře bulletinu a návštěvníky webových stránek školy o
tom, jak dopadli naši absolventi v přijímacím řízení ke
studiu na vysokých školách a dalších školách s pomaturitním studiem. Ve školním roce 2006/2007 absolvovalo
dačické gymnáziu m celkem 48 maturantů, z toho bylo 22
absolventů oktávy osmiletého studia a 26 absolventů čtvrtého ročníku čtyřletého studia. A jak uspěli v přijímacím
řízení?
Velký úspěch zaznamenali především bývalí oktaváni,
tedy absolventi osmiletého studia, neboť všichni byli přijati k vysokoškolskému studiu na některé ze škol, kam se
přihlásili, mnozí byli současně přijati na více škol a museli se rozhodovat pro jednu z nich. Největší počet, šest
absolventů oktávy naší školy, odchází studovat ekonomicky zaměřené studijní obory, čtyři byli přijati ke studiu
oborů technických, tři budou pokračovat ve studiu na
pedagogických fakultách, dva ve studiu humanitně zaměřených oborů na filozofických fakultách, dva na lékařské
fakultě a po jednom se umístili na faku lty přírodovědeckou, veterinární, zemědělskou, chemicko-technologickou
a policejní akademii. Bývalí žáci čtvrtého ročníku se o
vysokoškolské studium ucházeli celkem ve 25 případech,
z toho přijato ke studiu bylo 20 uchazečů, což představuje
80%. Rovněž zde je nejvíce přijatých na ekonomicky zaměřené obory studia, celkem devět uchazečů, pět dalších
odchází studovat na pedagogické fakulty, tři na humanitní
obory filozofických fakult a po jednom na obory technické, veterinární a zemědělské. Další čtyři naši absolventi
budou pokračovat ve studiu na jazykových školách a ve
dvou případech nastoupí přímo do praxe.
Zajímavé je i to, do jakých měst směřují kroky našich
bývalých žáků na cestě za dalším studiem. Největší počet
jich odchází do Brna, celkem 23, do Českých Budějovic
10, do Jihlavy 6, do Prahy 5 a jedna absolventka míří do
Olo mouce.
Přejeme všem našim loňským absolventům šťastné
zahájení a hodně úspěchů v jejich dalším studiu.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

Zahájení školního roku 2007/2008
na Gymnáziu Dačice
V novém školním roce nastoupilo do 1. ročníku osmiletého gymnázia (primy) 23 žáků. Do 1. ročníku čtyřletého studijního oboru nastoupilo 31 žáků. Celkový počet
žáků ve škole je 315, z toho 104 na nižším stupni osmiletého gymnázia, 96 na vyšším stupni osmiletého gymnázia a 115 ve čtyřech třídách čtyřletého studia. V maturitním ročníku je 25 žáků osmiletého studia a 30 žáků
čtyřletého studia. Na gymnáziu vyučuje celkem 28 učitelů, z toho 20 na plný a zbývajících 8 na částečný pracovní
úvazek. Chod školy zajišťují čtyři provozní zaměstnanci.
Letošní školní rok zahájila naše škola se dvěma významnými změnami, které znamenají vytvoření lepších
podmínek pro práci žáků i učitelů. Do užívání byla
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předána nově rekonstruovaná sociální zařízení v
pavilónu gymnázia a v
prostoru tělocvičen. Naše
poděkování v této souvislosti patří všem, kteří
uvedenou
rekonstrukci
připravovali a realizovali,
tzn. představitelům Města
Dačic a pracovníkům Městského úřadu v Dačicích,
autorovi projektu panu Ing. arch. Pavlu Kučerovi, zhotovitelské firmě HRON Dačice s. r. o. a jejím subdodavatelům.
Druhou novinkou, která přivítala naše žáky do nového
školního roku, je zřízení počítačového pracoviště pro
mimovyučovací činnost v prostoru chodby 4. podlaží
pavilónu gymnázia. Žáci zde mohou trávit u čtyř počítačů
připojených na Internet a vybavených programy Office
volné chvíle před vyučováním, v době volných hodin i po
vyučování. Pracoviště bylo realizováno díky finančnímu
daru ve výší 50.000,- Kč získanému v rámci grantového
programu společnosti TRW – DAS a. s., které touto cestou děkujeme.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

Prima ve Vnorovicích na Mlýně
Naše škola uspořádala ve dnech 7. – 8. září pro žáky
primy seznamovací pobyt ve vnorovickém mlýně U Splavu. Jak se vydařil, a jestli se dětem líbil se můžete
dozvědět z následujících řádků:
V pátek 7. 9. v 8 hodin ráno jsme se plni očekávání
sešli u budovy Gy mnázia. Čekala nás tříhodinová túra
malebným údolím řeky Dyje. Počasí nám přálo, cesta
rychle ubíhala. Bez útrap jsme došli do mlýna, kde na nás
čekalo posilnění v podobě horkého čaje od majitelů mlýna
manželů Kateřiny a Miroslava Boudových. Ubytovali
jsme se a po krátkém odpočinku jsme si prohlédli splav
a Spálený mlýn. Po návratu z vycházky a malém občerstvení jsme se pustili do sportovního zápolení na hřišti ve
Vnorovicích. Holky hrály přehazovanou, kluci hráli fotbal
a odstartovali js me tu i podvečerní trojboj v náročných
disciplínách – hod kamenem, sprint a přespolní běh.
Večern í program otevřel ředitel naší školy Aleš Morávek zapálením táboráku. Opečené špekáčky přišly po dnu
plném sportu všem vhod. Pak jsme vyslechli vyhlášení
výsledků trojboje – mezi děvčaty zvítězila Karolína Lojková a první z hochů byl David Mašát. Ti si pochutnali na
pohárech, které připravila paní Kateřina a ostatní dostali
sladkou odměnu. Večerní veselí u zavřela týmová soutěž
ve zpěvu organizovaná paní učitelkou Veverkovou.
Ke spánku jsme se uložili s pohádkou od paní učitelky
Vackové a s hororovým vyprávěním o bílé paní od pana
učitele Chalupy. Ale to už jsme usínali a sladké sny nás
provázely až do rána.
Po bohaté snídani jsme se vydali na zpáteční cestu
a již během ní jsme vzpomínali, jak se nám na mlýně moc
líb ilo.
Žáci a učitelé primy

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 9/2007

Adaptační týden prvních ročníků
na SŠTO už podruhé
Ve dnech 4. – 9. září 2007 absolvovali žáci prvních
ročníků už podruhé v historii školy tzv. adaptační týden.
Programová náplň prvních školních dnů byla koncipována
výchovnou poradkyní školy Mgr. V. To manovou a lektorkou občanského sdružení Meta paní B. Havlovou tak, aby
děti co nejlépe a nejrychleji zv ládly adaptaci na nové školní prostředí, sžily se s novými spolužáky a poznaly lépe
své učitele.
V průběhu čtyř dní prvního týdne školního roku měli
žáci možnost zorientovat se v budově školy, seznámit se
s organizací výuky a zúčastnili se nezbytných školení
o bezpečnosti práce, poskytování první pomoci i protipožární ochraně. Součástí programu byla sportovní klání
mezi třídními kolektivy i kulturně historická exkurze,
v jejímž rámci žáci navštívili kupř. románsko - gotickou
baziliku a židovské ghetto v Třebíči, barokní zámek v Jaroměřicích, Mu zeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově či
poutní areál na Křemešníku.
Nejatraktivnější částí programu adaptačního týdne
(soudě podle dosavadních žákovských ohlasů) však byly
dva společně strávené dny v prostředí dětského tábora na
Janově. V režii paní B. Havlové a pod odborným vedením
pracovníka občanského sdružení Podané ruce p. Radovana
Voříška absolvovaly děti mimořádně přitažlivý program
plný her, zaměřených na rozvoj jejich ko munikativních
dovedností a podporu týmové spolupráce. Žákovské kolektivy např. natočily krátké filmy podle vlastních scénářů
nebo se pokusily v napínavém souboji mezi třídami
společnými silami vytvořit podmínky pro přepravu „vzácného ptačího vejce“.
Přestože počasí se v prvním zářijovém týdnu zrovna
nevydařilo, déšť nevadil a náladu nikomu nezkazil. Nejlepším vysvědčením pro organizátory akce byla konstatování některých žáků: „že to všechno uteklo bohužel moc
rychle.“ Už během prvních dnů školního roku tak bylo
mo žné navázat osobnější kontakty mezi učiteli a žáky
i spolužáky navzájem, začít budovat osobnější vazby, které podstatně ovlivňují kvalitu výchovně vzdělávací práce.
Jana Burdová

Rekonstrukce sociálního zařízení
na SŠTO
V době školních prázdnin proběhla v hlavní budově
SŠTO ve Strojírenské ulici ko mpletní rekonstrukce sociálního zařízení. Při renovaci toalet a umýváren byly instalovány nové vodovodní a elektrické ro zvody, vyměněna
okna, provedeny nové dlažby i obklady místností. Sociální
vybavenost školy tak po náročných opravách, provedených firmou Stavcent, a. s., odpovídá přísným legislativním normám EU a splňuje nejnáročnější požadavky na
fungování moderního školského zařízení s kapacitou až
750 žáků.
Oprava celkem 7 sociálních zařízení (4 dívčích a 3
chlapeckých) přispěla zásadním způsobem ke zvýšení kulturnosti prostředí ve škole a zlepšení podmínek pro vý-
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chovně-vzdělávací činnost. Účelně a moderně vybavené
interiéry, rozzářené pastelovými barvami nových obkladů,
působí čistým a velmi svěžím dojmem.
Co říci závěrem? Nákladnou rekonstrukcí v celkové
hodnotě 1 534 738 Kč práce na zkulturnění prostředí ve
škole zdaleka nekončí. Už teď se intenzivně připravuje
poslední etapa renovací sociálních zařízení, která by měla
proběhnout v příštím kalendářním roce v tělocvičně.
Ing. P. Kopačka, řed itel SŠTO

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Školní vzdělávací program
Od 1. září 2007 vstoupil v platnost školní vzdělávací
program – Škola pro život, který v souladu s novým školským zákonem v uplynulých dvou letech připravovali naši
učitelé. Od školního roku 2007/2008 se podle něj začínají
učit žáci 1. a 6. ročníku. Ostatní ročníky pokračují dále ve
výuce podle vzdělávacího programu Základní škola.
Rekonstrukce zázemí tělocvičen
V průběhu letních prázdnin
prošlo rozsáhlou rekonstrukcí
dosluhující sociální zařízen í,
šatny a kabinety v pavilonu tělocvičen. Bylo nutné zateplit
venkovní stěny, vyměnit okna,
rozvody elektrické energie a
vody, odpady, topení atd. Dosavadní šatny, kde se žáci
převlékali na hodiny tělocviku, byly propojeny s nově vybudovanými sprchami. Spolu se zázemím tělocvičen bylo
rekonstruováno i sociální zařízení ve 3. pavilonu. Stavbu
v hodnotě 5,5 milionu Kč provedla podle projektu arch.
Kučery firma Hron. Náš velký dík patří nejen městu Dačice, zřizovateli školy, na jehož bedrech leželo finanční
zajištění rekonstrukce, ale i všem zúčastněným firmám.
Nová odborná učebna
Od začátku září využívají žáci novou učebnu chemie a
přírodopisu. Rekonstrukce v celkové hodnotě 400 000 Kč
obnášela ko mpletní výměnu nábytku a instalaci interaktivní tabule, propojené s počítačem.
Interaktivní tabule je zatím pro nás novinkou, která se
ale postupně zabydluje na stále větším počtu škol. Jejím
hlavním přínosem je to, že zpestřuje a především zefektivňuje výuku. Učitel jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule spustí připravenou hodinu, pak vyzve žáky,
aby na tabuli pomocí popisovačů dopsali chybějící výraz,
podtrhli určité jevy atd., prostě je aktivně zapojí do výuky.
Zájmové kroužky
Od poloviny září se na škole začínají rozbíhat zájmové kroužky. V letošním školním roce si mohou děti na
1. stupni vybrat zdravotnický kroužek, malou školu vaření, malý m hudebníkům je určen kroužek flétničky a ti,
kdo rádi sportují, se mohou přihlásit do pohybových her.
Na 2. stupni se mohou žáci zapsat do kroužku mladých techniků, výpočetního, včelařského, podílet se na
tvorbě školního časopisu nebo hrát volejbal.
Mgr. Bohumil Havlík
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FANTASTICKÉ VYNÁLEZY
GENIÁLNÍCH VYNÁLEZCŮ (žáků 7. B)
Nechali jsme se inspirovat renesanční osobností –
Leonardem da Vincim - všestranným umělcem, badatelem a vědcem, jehož objevy a originální vynálezy udivují
do dnešních dnů.
Vžili jsme se do rolí geniálních průkopníků (což nám
samozřejmě nečin ilo žádné potíže J), převratné stroje
a přístroje, které bezesporu obohatí a usnadní váš každodenní život, jsou na světě.
Budete si však na ně ještě muset chvíli počkat. Víte,
jak to u nás chodí s patenty J.
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ními školami. Žáci druhých tříd budou PASOVÁNI NA
ČTENÁŘE ve čtvrtek 4. října. Pasování se uskuteční na
starém zámku ve spolupráci s Městem Dačice a divadelním spolkem Ty l. Více o těchto akcích příště.
Součástí Týdnu knihoven bude také B ES EDA O
CESTOVÁNÍ - a to se slečnou Ilonou Füzékovou, která
bude vyprávět o KYRGYZS TÁNU, dříve Kyrg izii, co ž je
stát ve střední Asii. Leží v nadmořské výšce nad 1 000 m.
Při vyprávění a promítání fotografií mladé cestovatelky
poznáte život místních lidí, horské treky i přírodu této
vzdálené a exotické země. Termín konání besedy bude
UPŘESNĚN na plakátech a při hlášení městským rozhlasem.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Poděkování

Všem převratným vynálezům zelenou! Těm ze světa fantazie zvl ášť!!
Naše další výtvory si můžete prohlédnout na školních
webových stránkách www.zsdacice.eu).
Mgr. Ro mana Čurdová, ZŠ Ko menského

Týden knihoven 2007 jako
KNIHOVNICKÁ BAŠTA
Knihovna je bašta poznání, pramen
paměti lidstva a vědění, ze kterého může pít každý, kdo chce. Když se ale řekne slovo bašta, napadnou většinu z nás
požitky jiného druhu a to velice hmotného. Skloubením obého vznikl jídeln í
lístek letošní celostátní propagační akce
na podporu čtení a knihoven, který se uskuteční první
říjnový týden v knihovnách po celé republice.
U nás v Dačicích patří do té „duchovní“ části nabídka
služeb knihovny – půjčování knih a časopisů, přístup na
internet, přístup do databází, rezervování dokumentu, meziknihovní výpůjční služby, webové stránky s 24 hodin
přístupným katalogem kn ih atd. a do té „hmotné“ –
knihovnická bašta VE STŘEDU 3. ŘÍJ NA.
Bude spočívat v tom, že z přinesených dobrot čtenářů
i kn ihovnic si uděláme baštu. Po celý měsíc září oslovujeme čtenáře, že pokud se chtějí podělit o nejoblíbenější
rodinný recept či ukázat rodinnou kuchařku, mají příležitost. Kuchařky a recepty v knihovně vystavíme, případné dobroty společně ochutnáme právě ve středu 3. října.
Takže pokud máte čas a chuť něco z oblíbené rodinné
kuchyně připravit a podělit se s ostatními, přineste svou
dobrotu do knihovny (studená kuchyně, saláty nebo moučníky) právě ve středu 3. října a společně se pomějeme.
Další součástí tohoto týdne bude VELKÉ ŘÍJ NOVÉ
SPOLEČNÉ ČTENÍ, které bude zahrnovat společné čtení v knihovně a bude připraveno ve spolupráci se základ-

Jednoho ošklivého únorového dne mi zazvonil na
stole telefon. Ozval se, pro mne do té doby neznámý, pan
Kazda.
Trvalo mi delší dobu, než jsem pochopila, proč mi
volá, protože začal s tím, že bude v Dačicích slavit kulaté
narozeniny a peníze z výtěžku by chtěl darovat na nějakou
dobrou věc a dozvěděl se, že zde funguje ochranářská
(přírody) organizace. Po našem seznámení a domluvě v
pozvánce pro své české a rakouské přátele uvedl, že
nechce žádné věcné ani květinové dary, ale ať libovolnou
částku pošlou na účet naší ZO ČSOP „Vysočina“. Němečtí přátelé posílali peníze německý m ochráncům přírody.
Děkujeme t ímto Prof. Dr. Marianu Kazdovi a jeho
přátelům Ing. Radovanu Kubekovi, manželů m Šprinclovým, panu Christianu Jochumovi, Ing. Oldřichu Týmovi,
Jiřímu Baštářovi a v neposlední řadě panu Leitgebovi,
u kterého jsem si nezapamatovala křestní jméno. Za neuvedení tohoto jména a u některých dárců i titulu z důvodu
neznalosti se moc omlouvám.
Ještě jednou, děkujeme!
Miloslava Kráľová,
předsedkyně ZO ČSOP „Vysočina“
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První poprázdninový výlet
Spolku přátel muzea
Spolek přátel
mu zea v Dačicích
zahájil po prázdninách vycházky a
výlety. První, Putování do V. Lhoty, pořádal spolu s
historickou společností Veritas.
V neděli 9. září se
vydalo v nejistém počasí čtrnáct odvážlivců pěšky do
Velké Lhoty. V rámci Festivalu řemesel a vyznání se zde
konal program v Evangelickém tolerančním areálu. Dačická trasa vedla z Markvarce přes Lipnici a Radlice do
Velké Lhoty. Účastníci se mimo jiné podívali na židovský
hřbitov u Markvarce, na sádky v Lipnici i na zahradnictví
pana Kopřivy ve Velké Lhotě.
Mgr. Marie Kučerová

„Nejasná zpráva Antonína Kanty“
Nová říjnová výstava v Městském muzeu a galerii
v Dačicích nese název Nejasná zpráva. Tuto „nejasnou
zprávu“ se vám bude snažit zprostředkovat a podat
prostřednictvím fotografií vysočinský fotograf Antonín
Kanta ze Žďáru nad Sázavou.
Antonín Kanta představuje špičku současné umělecké
fotografie v oblasti Vysočiny. Do Dačic se s novou přehlídkou fotografií vrací po pěti letech, poprvé v galerii
vystavoval v roce 2002. Jeho letošní výstava je zároveň
připravena k jeho pětapadesátinám.
Kanta se fotografování věnuje soustavně od osmdesátých let. Zpočátku u něho převažovala fotografie reportážní a krajinářská. Poté se zhruba deset let věnoval ve
velkých cyklech černobílé ko mpozici a tónované fotografii. V roce 2000 se vrátil do vysočinské přírody a začal
v ní objevovat pozoruhodný řád a podmanivou světelnou
harmonii. Vznikla velká kolekce výtvarných fotografií
s detaily skal, trav, dřev, mechů a větví. Světlo a stín mají
v těchto obrazech důležitou roli ve vyznačení struktury
materiálu, v celkovém efektu.
Další specifikou Kantovy tvorby je cyklus fotoobrazů
získaných sejmutím frag mentů narušených omítek. Reálný věcný námět získává v Kantově fotografii zcela abstraktní podobu. Značnou roli zde sehrávají měkké a
lyrické barvy. Divák většinou vůbec netuší, jak může
z obyčejného detailu omítky vzniknout nádherný obraz
a často je překvapen, že se nejedná o skutečný obraz, ale
o fotografii.
Obdobný postup autor zvolil i při exponování „děl“
graffiti, z cyklu „Barevná inspirace“ nebo při zachycení
detailů potrhaných plakátovacích ploch. Estetický rozměr
tohoto tématu je zvlášť pozoruhodný, jedná se totiž o zrození krásy z nepříliš vábivé reality. I to je jedna z podivuhodných, až zázračných stránek umění.
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Antonín Kanta usiluje o vytvoření nezávislého výtvarného díla v dimenzích technických možností fotografie. Je
členem Unie výtvarných umělců ČR, Klubu výtvarných
umělců Horácka, Sdružení Q v Brně, má za sebou řadu
samostatných i kolektivních výstav. Jeho fotografie našly
zastoupení ve sbírkách soukromých i v institucích, mimo
jiné také v Národním mu zeu fotografie v J. Hradci.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 6. října ve 14 h. K výstavě promluví PhDr. Miloslav Paulík,
ředitel Národního mu zea fotografie v Jindřichově Hradci.
Mgr. Marie Kučerová

Vydařený závěr babího léta
V sobotu 15. září se
uskutečnil závěrečný koncert koncertního babího léta
ve Velké Lhotě. Babí léto je
jednou z etap 3. ročníku
Koncertní sezóny. Koncerty
se konají v horním kostele
v Evangelickém tolerančním areálu, kde se nacházejí také památkově chráněné
varhany.
V rámci babího léta se
uskutečnily celkem tři koncerty. První z nich byl koncert pěveckých sborů, na
kterém vystoupil domácí Festivia Chorus a jako host
Alikvotní pěvecký sbor Spektrum z Prahy, o týden později
pak do Velké Lhoty přijel ženský soubor zobcových fléten
Pifferaios z Lázní Bělohrad.
Na třetím koncertě, v sobotu 15. 9., vystoupil Jiří
Pelikán, první tru mpetista Jihočeské ko morní filharmonie
Č. Budějovice. Na varhany ho doprovodila Jitka Čudlá,
varhanice a sbormistryně z Velké Lhoty. Jiří Pelikán ve
velice náročném programu provedl stěžejní díla barokního
trubkového repertoáru - Sonátu D dur od Purcella, Koncert B dur od Albinoniho, nechyběl ani známý Bachův
chorál Jesu, meine Freude a Händelovo Voluntary. Vrcholem celého koncertu pak byla Suita D dur od J. S. Bacha, která je náročná především pro svou rozlehlost a
technickou obtížnost jak pro trubku, tak pro varhany.
Oba umělci se zhostili náročného úkolu velmi dobře
a početné publiku m odcházelo domů s potěchou v duši a
s obdivem k účinkujícím. Třetí koncert babího léta tak byl
bezesporu jedním z vrcholů 3. roč. Koncertní sezóny.
Závěrečný koncert,
by se měl uskutečnit
v adventě, zřejmě
15. 12. - o termínu
a hostech se dosud
jedná. Koho si letos
komorní sbor Festivia Chorus pozve tak
zůstává zatím tajemstvím...
Jitka a Josef Čudlých, Velká Lhota
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Jaké byly sedmé barokní dny?
Dačické baroko 2007
Poslední prázdninový víkend měly opět Dačice a
všichni přátelé dobré hudby a barokní doby možnost
vychutnat si již sedmý ročník barokních dnů. Program byl
rozlo žen do čtyř dnů a jako vždy nebyl soustředěn pouze
na hudbu, ale obsahoval i představení barokní poezie či
školu tanců.
Úvodní koncert ve čtvrtek 30. 8. 2007 byl hned na
počátku divácky nejúspěšnějším vystoupením. Účinkující
pod vedením Richarda Šedy také všechny přítomné bezesporu nezklamali a sedmé baroko se tak otevřelo velmi
úspěšně. Páteční poezie Bedřicha Bridela v sále sladovny
v areálu firmy Pokorný nepřinesla jen představení významného literáta doby barokní, ale návštěvníci měli
mo žnost vychutnat si barokní slovo ve skutečně mimořádném prostoru, který je sám o sobě zážitkem. Věřím, že
se do něj budeme nejen v rámci barokních dní navracet
i do budoucna. Sobotní program na dačickém zámku otevřel příjemný koncert „pacholat“ ze zdejší u mělecké školy
a návštěvníci byli následně odměněni dalším koncertem
spojeným s tanečním představením a malou školou barokních tanců. Právě zde se možná barokní atmosféra
projevila nejintenzivněji. Nedělní koncert pražských Vagantes byl pak mimo řádný skutečně vysokou uměleckou
úrovní. Matěj Jiří Kapeta poté již jen uzavřel sedmé
dačické baroko s přáním dalších pokračování.
Dačické barokní dny 2007 navštívilo celkem sto padesát návštěvníků a sluší se poděkovat všem, kdo se
podíleli na realizaci celé akce. Velké díky patří finančním
partnerům – městu Dačice a letos i Jihočeskému kraji. Z
dalších partnerů děkujeme za poskytnutí prostor státnímu
zámku, firmě Po korný a správě obou dačických kostelů.
Věřím, že v srpnu roku 2008 opět potkáme Matěje Kapetu
a jeho družinu a Dačice zažijí již osmé barokní dny.
Michal Stehlík

V Dačicích se uskutečnila Letní škola
lingvistiky 27. 8. – 31. 8. 2007
Z iniciativy studentů Filozofické fakulty Un iverzity
Karlovy v Praze se v Dačicích ve dnech 27. 8. – 31. 8.
2007 uskutečnil první ročník letní školy lingvistiky.
Cílem školy bylo vytvořit pro perspektivní mladé české lingvisty (a badatele zabývající se spřízněnými obory –
psychology, sociology atp.) možnost, aby se seznámili
s nejnovějšími a (v zahraničí) skutečně aktuálními proudy
jazykovědného bádání a aby si vytvořili povědomí o širším spektru lingvistických přístupů, než jaké nabízí současné české jazykovědné prostředí. Dalším cílem Letní
školy lingvistiky bylo vybudování určitého společenství
mladých zájemců o jazykovědu (a příbuzné obory).
Škola probíhala pět dní seminářovou formou v prostorách sálu sladovny firmy Pokorný. Semináře byly koncipovány jako uvedení do problematiky a byly rozděleny do
tří seminářových bloků. Školy se nakonec zúčastnilo 25
účastníků z univerzit z Prahy, Brna, Olo mouce, Pardubic,
Heidelbergu i Varšavy. Škola tak měla nakonec nečekaně
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i mezinárodní charakter. Pokud mohu soudit, účastníci
byli (i přes rekonstrukci města) v Dačicích spokojeni
a podle všeho se uskuteční v roce 2008 již druhý ročník.
Je dobré, že studenti vysokých škol nenacházejí cestu
pouze do blízké Telče, ale také do našeho města. Na tomto místě je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli na
úspěchu této akce, předně firmě Pokorný, dále pak Městské knihovně v Dačicích za zapůjčení techniky a také
Městskému úřadu v Dačicích.
Michal Stehlík

TJ Sokol Dačice - Centropen
oddíl juda - nábor nových členů
Judo, jako jedna z bojových
technik, vzniklo v Japonsku. Koncem 19. st. přepracoval Jigoro
Kano tehdejší bojové techniky
džiu džitsu (jemné u mění), do
sportovní formy, kde byl boj omezen určitými pravidly. Tím vznikla dnešní podoba juda.
Oddíl JUDO TJ Soko l Dačice – Centropen má třicetiletou historii a registruje cca 100 členů. Za dobu své
existence dosáhl významných úspěchů. K nejcennějším se
počítá zisk mistrovských titulů, zejména v kategorii žen a
dívek.

Bojová gymnastika pro děti od 6 let
Cvičení formou různých her je zaměřeno na všestrannou pohybovou přípravu dětí, s ohledem na rozvoj
rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, ohebnosti a síly. Děti si
osvojí dovednosti jako jsou pády, práce se svým tělem,
rovnováha, rychlost a postřeh. Techniky juda jsou uplatňovány do té míry, aby vedly děti k vnitřní disciplíně a
jsou zaměřeny zejména na základní prvky sebeobrany.
ü
ü
ü
ü

cvičení 1 krát týdně ve středu od 15:00 do 16:00 hodin
cena za období 10/2007 – 12/2008 Kč 500,děti se stávají členy TJ Sokol Dačice – Centropen
informace v Sokolovně v Dačicích v pondělí a ve
středu od 16:30 do 18:00 hodin
ü první schůzka 8. října 2007 v 15:00 hodin

Nábor juda pro děti od 8 let

ü
ü
ü
ü
ü

Skupina je zaměřena na základy
juda. Děti se začínají učit pády a první
techniky juda. Zároveň se rozvíjí pohyblivost, rychlost a síla. Osvojují si
etiku juda, úctu k soupeři a vše co
patří k japonským bojovým sportům.
cvičení 2x týdně v pondělí od 15:00 do 16:30, ve
středu od 16:00 do 17:00 h
cena za období 10/2007 – 12/2008 Kč 1 000,děti se stávají členy TJ Sokol Dačice – Centropen
informace v Sokolovně v Dačicích v pondělí a ve
středu od 16:30 do 18:00 hodin
první schůzka 8. října 2007 v 15:00 hodin
Milan Malý, TJ Dačice - Centropen, oddíl juda

KINO
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5. 10., 6. 10. v 17:00 h
OŠKLIVÉ KAČÁTKO
A JÁ
Film F/N/I/VB/D
s českým dabingem
Vstupné: děti 30 Kč,
dospělí 60 Kč

KULTURA

19. 10., 20. 10. v 19:30 h
12. 10., 13. 10. v 17:00 h
EDITH PIAF
PIRÁTI Z KARIBIKU
Film F/VB/ČR
- NA KONCI SVĚTA
širokoúhlý s titulky
Film USA, širokoúhlý s titulky
Vstupné 65 Kč
Vstupné 70 Kč
Mládeži přístupný
Mládeži do 15 let nevhodný
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26. 10., 27. 10., 28. 10.
v 19:30 h
TAJNOSTI
Film ČR/SR, širokoúhlý
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

MěKS

MMa G

6. 10. - 31. 10. 2007

Antonín Kanta - Nejasná zpráva

výběr z fotografické tvorby, zahájení v sobotu 6. října 2007 ve 14 hod.
Výstavu uvede PhDr. Miloslav Paulík, ředitel Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci
Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h
1. 10. v 19:30 h
21. 10. v 16:00 h
„HVĚZDY, JAK J E
12. 10. v 18:00 h
CESTIČKA PŘES DVĚ
koncert skupiny
19. 10. ve 20:00 h
NEZNÁTE“
PEKLÍČKA
HORNET - taneční zábava
- zábavný pořad
GWALARN
pohádka pro děti
O. Kaiser, Ch. Poullain
keltská muzika
Vstupné 60 Kč
divadlo Rubikon Tábor
Vstupné 50 Kč
Hlavní sál MěKS
Vstupné: předprodej 200 Kč,
Vstupné 50 Kč
na místě 250 Kč
Komorní sál MěKS
Hlavní sál MěKS
Hlavní sál MěKS
24. 10. v 17:00 h
23. 10. v 19:30 h
27. 10. ve 20:00 h
PETR SPÁLENÝ
PODZIMNÍ KONCERT SBORŮ
SECRET - taneční zábava
APOLLO BAND
ZUŠ DAČICE
Vstupné 60 Kč
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě
Vstupné 50/25 Kč
Hlavní
sál MěKS
250 Kč. Hlavní sál MěKS
Hlavní sál MěKS

