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VLASTIVĚDA MORAVSKÁ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

DAČICKO – SLAVONICKO - TELČSKO

• se sejde na svém 18. zasedání ve středu 7. prosince
v 18:00 h v sále MěKS. Hlavním bodem programu
bude schvalování rozpočtu města na rok 2006.

RADA MĚSTA – VÝBĚR USNESENÍ

V říjnu vydala Muzejní a vlastivědná společnost v
Brně rozsáhlou publikaci Vlastivěda moravská, která
zahrnuje mikroregiony Dačicko, Slavonicko a T elčsko.
T ato nová publikace je nejvýznamnějším počinem na
vlastivědném poli od 20. let minulého století, kdy vyšly
svazky Vlastivědy moravské od autora Jana T iraye.
Cílem tohoto nového svazku, který má úctyhodných
1072 stran a bohatou fotodokumentaci, je podat historický vývoj regionu od pravěku až do současnosti spojený s utvářením kulturní krajiny a osudy obyvatel žijících v tomto regionu.
Vlastivěda moravská obsahuje čtyři základní kapitoly: přírodní poměry, společenský vývoj, kulturní vývoj
a místopis jednotlivých měst a vesnic.
Zajímavostí našeho regionu je jistě skutečnost, že
drtivá většina autorů se rekrutuje z „domácích“ řad, ať již
jde o doc. Bistřického a doc. Smutného nebo mladší generaci zastoupenou Mgr. Chládkovou či PhDr. Michalem
Stehlíkem.
Knihu si můžete zakoupit v Infocentru Dačice a
Městském muzeu a galerii za 470 Kč.

71. schůz e – 2. 11. 2005
• schválila rozpočtové opatření č. 10/2005, které bylo
přebytkové a zvýšilo výdaje rozpočtu města o 500 tis.
Kč a současně zvýšilo příjmy o 1.178,30 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v přízemí budovy č. 2/I na Palackého náměstí
s PaedDr. Jindrou za nabídnuté nájemné ve výši Kč
820,--/m 2 /rok na dobu určitou od 1. 12. 2005 do
30. 11. 2009
• schválila uzavření smlouvy o dílo s M. Novotným na
dodávku a montáž interiérových žaluzií v Nemocnici
Dačice za nabídkovou cenu Kč 114.800,-14. mimořádná schůz e – 9. 11. 2005
• schválila uzavření smlouvy s Hutním projektem Frýdek – Místek na zhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace
na koupaliště za Kč 436.016,-72. schůz e – 15. 11. 2005
• schválila rozpočtové opatření č. 11/2005, které bylo
vyrovnané a zvýšilo současně příjmy i výdaje rozpočtu města o 42,45 tis. Kč
• schválila poskytnutí mimořádných sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými
dětmi, kterým je vyplácena dávka sociální péče dle
zákona, a dále rodinám, kde pečují o dítě vyžadující
mimořádnou péči. Celková výše příspěvků činí Kč
60.000,-• schválila novelizaci „Směrnice o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města“
s účinností od 1. 1. 2006
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na pronájem
tržiště na Palackého náměstí v Dačicích pro pořádání
trhů v roce 2006. Minimální nájemné za konání
jednoho trhu bylo stanoveno na Kč 12.000,-• schválila zadání veřejné zakázky na předložení cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace
„Bytový dům s malometrážními byty“
• udělila souhlas PP Hospitals, s. r. o, k podnájmu části
pronajatých nebytových prostor v nemocnici MUDr.
P. Čechovi pro provozování neurologické ambulance
• schválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení
Kruhu přátel dačického dětského sboru ve výši Kč
30.000,-- na úhradu nákladů účasti na festivalu v
Belgii
Uz ávě rka příštího čísla 15. prosince 2005
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Plynofikace v městských bytech
V podzimních měsících roku 2005 proběhla plynofikace dvou bytů v bytových domech ul. Mládežnická
256/V, byt č. 3, nájemník MUDr. Zich, v Dačicích a byt
č. 1, nájemník Libor Krejčí, byt v mateřské školce
v Dolních Němčicích. Plynofikaci v domě 256/V prováděla na základě nabídky firma Instalo J. Bartoň Dačice
v termínu od 10. 10. do 12. 10. 2005 za nabídnutou cenu
86 705 Kč včetně DPH a v domě Dolní Němčice 15
prováděla na základě výběrového řízení firma HRON
Dačice s. r. o. v termínu od 30. 09. – do 12. 10. 2005 za
nabídnutou cenu 75 012 Kč včetně DPH.
Další podzimní akcí bylo přeložení výměníkové
stanice v bytovém domě 348/V, ul. B. Němcové v Dačicích. T oto přeložení prováděla na základě nabídky firma
Instalo J. Bartoň Dačice v termínu od 12. 10. – do 17. 10.
2005 za nabídnutou cenu 52 668 Kč včetně DPH.
Obě firmy odvedly kvalitní práci a stavbu předaly ve
stanoveném termínu.
Martina Bénová, bytový odbor

Hřiště v ulici Vápovské
V současné době probíhá přestavba stávajícího hřiště
v ulici Vápovské. Hřiště o přibližné výměře 44 x 35 m
bude rozděleno na víceúčelové hřiště a na skateboardový
park. Víceúčelové hřiště s povrchem z umělého trávníku
s křemičitým vsypem bude vybaveno zařízením pro volejbal, tenis, a malou kopanou. Skateboardový park
s asfaltovým propustným povrchem bude vybaven skateboardovými překážkami pro vyznavače tohoto sportu. Na
základě vyhlášení veřejné zakázky provedl stavbu
ST RABAG a. s. Soběslav za cenu 1.961.142 Kč
s termínem dokončení do 9. 12. 2005. Je provedena
asfaltová plocha skateboardového parku, podkladní
vrstvy pro umělý trávník, který byl položen do 20. 11.
2005 a stavba byla zakončena montáží plotového pletiva.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku města

Aktuality
• Výpůjční doba v Městské knihovně bude po celý
měsíc prosinec, tzn. i o vánočních prázdninách, beze
změn.
• Od 1. 12. nastupuje na odbor vnitřních věcí na místo
právníka Mgr. Romana Maříková z Dačic.
• Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc říjen jsou: T omáš Novotný, Č. Budějovice,
Ivan Coufal, Dačice, Miroslava Vacková, Hradišťko.
Správná odpověď: Lipolec.
• Referendum o koupališti v Dačicích stálo 65 583,30
Kč.
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Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění. Právo
na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 1. 2006 na dobu
ne určitou získá ten zájemce, který předloží v zalepené
obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 12,
Dačice 175/I“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 7 000 Kč a vylosuje si první místo na
uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti je:
2. 12. 2005 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku v hotovosti 3 000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru, tel. 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem

Prodej bytů z majetku města
Podle zastupitelstvem města schválených pravidel
a zásad prodeje bytů z majetku města do vlastnictví
fyzických osob, které v současné době tyto byty užívají
na základě platného nájemního vztahu s městem Dačice,
probíhá prodej v souladu s harmonogramem. Samotný
akt převodu bytů včetně všech souvisejících úkonů provádí realitní kancelář Jan Chlebec – Final s. r. o.
K dnešnímu dni jsou komplexně zrealizovány dva
prodeje bytů včetně zápisu na katastru nemovitostí, osm
kupních smluv je vloženo k zápisu na katastru nemovitostí a dalších 22 kupních smluv bylo předáno zájemcům
Po dohodě, mezi městem Dačice a realitní kanceláří,
budou další nabídky na prodej bytů předávány uživatelům v měsíci lednu 2006.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku města

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 11/2005. Ročník desátý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Společenská kronika
narození:

Laura Gulisano, Dačice
Dominik T omanec, Dačice
Jan Dufek, Dačice
T ereza Lesná, Dačice
Martina Kounková, Dačice
Martin Kubášek, Dačice
Lucie Burdová, Dačice
Maxmilián Fischer, Dačice
T ereza Bažantová, Velký Pěčín
Natálie Antoňů, Dačice
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Návštěva ministra kultury na Dačicku
Dne 7. 11. 2005 navštívil ministr kultury Vítězslav
Jandák, při příležitosti návštěvy senátního obvodu Mgr.
Václava Jehličky, v odpoledních hodinách židovský
hřbitov u Velkého Pěčína.
T ato kulturní památka z roku 1655 byla před několika týdny poničena hanlivými nápisy a část náhrobků
byla pomalována nacistickými symboly. Pan ministr
poskytl na opravu okamžitou dotaci ve výši 50.000 Kč
z peněz Ministerstva kultury. Zde bych chtěl panu ministrovi Jandákovi poděkovat za jeho rychlou pomoc.

manželství: Pavel Antoňů, Staré Hobzí
a Zuzana Stejskalová, Staré Hobzí
Jiří Hečka, Dačice
a Hana Málková, Příbram
úmrtí:

Bohumír Čurda, 84 roky, Dolní Němčice
Marie Janoušková, 77 let, Hradišťko
Ludvík Novák, 80 let, Dačice

Vítání nových občánků
Dne 22. 10. 2005 přivítal místostarosta Pavel Habr
v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ Za Lávkami
tyto nové občánky: Šimona Stejskala, Šimona Baťovského, Ondřeje Vlasáka, Radima Přikryla, Kláru T ýmovou
a Kazimíra Stanislava T ichého.
V době jeho návštěvy byly práce na odstranění nápisů v konečné fázi. Opravu provedla odborným způsobem
firma Stavební huť Slavonice, s.r.o.
Rudolf Hájek, starosta

Naděje Jahelková
jubilující
Významné životní jubileum – 75 let - oslavila paní
Naděje Jahelková, která patří bezesporu mezi nejvýraznější osobnosti dačického
kulturního života. Pro každé
město, tedy i pro Dačice, je
darem člověk, který svůj jak
profesní
život, tak i chvíle
Paní Jahelková při
osobního
volna věnuje kuloslavách 120. výročí
turnímu
dění.
DS Tyl
Velkou láskou a koníčkem paní Jahelkové je ochotnické divadlo. Pod jejím
vedením dosáhl divadelní soubor T yl nejednoho významného úspěchu a neustále patří mezi nejúspěšnější ochotnické divadelní soubory.
Dovolte mi tedy, abych za nás za všechny poděkoval
paní Jahelkové za její práci a popřál jí hodně zdraví a životního elánu do dalších let.
Rudolf Hájek, starosta
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Trestní oznámení
Po uzavření místního referenda k otázce koupaliště
bylo podáno na Policii ČR trestní oznámení týkající se
podezření ze zmanipulování výsledků referenda.
Policie ČR po provedeném šetření konstatovala, že
věc odkládá z důvodu, že se nejedná o trestný čin.
Ing. Karel Macků, tajemník
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místa konání, vzhledem k jejich věku, není lehká.
A přesto přijdou. A nejen to. Zajímá je vše, co je v Dačicích a našem regionu nového. Dačice mají úředně jedenáct místních částí, ale mohu říci, že s našimi krajany
v Praze jich máme dvanáct.

Uctění památky
28. října
V pátek 28. října uctili
představitelé města starosta
Rudolf Hájek, místostarosta
Pavel Habr a tajemník městského úřadu Ing. Karel
Macků den vzniku československého státu položením věnce k pomníku padlých
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí a umístěním
vzpomínky na pamětní desku legionáře Františka Klímy,
která se nachází na budově Sokolovny.

Laureát soutěže Objev roku
Na základě hlasování veřejnosti pro týdeník vlády
ČR Veřejná správa byly v kategorii Laureáti vybrány
z webů, které uspěly v předchozích pěti ročnících soutěže Objev roku mimo dalších třech i we bové stránky
města Dačice (www.dacice .cz ).
V prosinci se zástupci Dačic H. Nosková a P. Kamír
zúčastní odborného semináře věnovaného právě problematice webových stránek měst a obcí. Na závěr přepisujeme dopis PaedDr. Vladimíra Hegera, šéfredaktora
týdeníku Veřejná správa, který obdržel starosta Rudolf
Hájek:
„V roce 2005 přibyla k tradičním čtyřem soutěžním
kategoriím Objevu roku ještě jedna. Chtěli jsme dát znovu každoroční příležitost webovým prezentacím obcí,
měst a sdružení obcí, které již v uplynulých ročnících
soutěže získaly označení T ip roku (resp. Objev roku).
Nabízely se otázky: Jak si zajímavé webové prezentace
vedou nyní? Zaslouží si ještě být považovány za výjimečné? Nebo se propadly do zapomnění? V kategorii
označené „laureáti“ vybírali ze 129 T ipů roku všech
dosavadních ročníků soutěže čtenáři. Za nejzajímavější
webové prezentace, které si dlouhodobě udržují vysokou úroveň a dokonce přicházejí stále s něčím novým,
byly ve finále označeny i vaše stránky."
Ing. Karel Macků, tajemník

Setkání dačických rodáků a přátel
Stalo se již krásnou tradicí, že se v Praze 10. listopadu opět sešli dačičtí rodáci a přátelé ke svému,
v tomto roce již druhému, setkání.
T ak jako pokaždé se setkalo s velkým zájmem.
Okolo šedesáti krajanů vážilo cestu na toto přátelské posezení se svými známými. Pro některé krajany, cesta do

Je na nás, aby tato setkání byla pravidelná a přinášela
našim krajanům spojení se svým domovem. K životu
patří i smutné věci. A tak i zde jsme vyslechli zprávu
o těch, se kterými se již neuvidíme.
Vlastní setkání se uskutečnilo v budově Strojimportu, jestli tomu tak bude příště není jisté. Věřím, že ve
spolupráci organizátorů s naším městem se najde řešení.
T entokrát jsme byli na setkání v menší „sestavě“ . Onemocnění zasáhlo i nás. Za nemocnou paní Mgr. Kučerovou „zaskočila“ paní Jana Seidlová, která přivezla
propagační materiály - pohlednice, hrnečky s dačickým
námětem, balíčky cukru pro sběratele, knížky. Přivezla
také horkou novinku „Vlastivědu moravskou“ . Účastníci
měli tedy z čeho vybírat.

Zúčastnil jsem se již několika těchto setkání a vždy
zde panuje velmi přátelský „duch“ . Jednoduše řečeno pohoda. Rodáci jsou při svých návštěvách Dačic a okolí
velmi všímaví. A tak i otázky, které padnou jsou velmi
zvědavé. Ze setkání jsme si také dovezli dárek v podobě
betléma, který muzeu věnoval pan Kos. Betlém bude
vystaven na pravidelné vánoční výstavě v Městském
muzeu v Dačicích. Vždyť Vánoce jsou již za chvíli.
Na závěr bych rád poděkoval našim rodákům za
pozvání na jejich sraz i za možnost setkat se se svými
známými a přáteli. Samozřejmě také děkuji již tradičním
organizátorům, paní Novákové, panu Cechovi, panu Ing.
Čapkovi. A tak co na konec říci jiného, než opět na
shledanou v Praze.
Rudolf Hájek, starosta
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Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 7, 2 + 0, I. kategorie
ul. Nivy č. p. 164, Dačice IV
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Koupelna
Komora

12,75
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5,39
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2017 získá ten zájemce, který
předloží v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 7,
Dačice 164/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 96 000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti je:
2. 12. 2005 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku v hotovosti 15 000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem

Informace pro žadatele do Domu
s pečovatelskou službou v Dačicích
Žadatelelé do DPS v Dačicích jsou evidováni na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví na základě žádostti, která je předepsaná a lze ji získat na tomto odboru.
Žadatelem se může stát starobní nebo invalidní důchodce, který se sám nemůže již o sebe postarat a vyžaduje
pomoc pečovatelky, protože podmínkou přijetí je zavedení pečovatelské služby.
K žádosti se vyjadřuje praktický lékař, který popíše
zdravotní stav žadatele. Dalším důležitým kritériem kromě zdravotního stavu je věk žadatele a zda již má
zavedenou pečovatelskou službu.
Přihlíží se také, zda jde o žadatele místního nebo ze
spádové obce, popř. cizí obce a v jakém bytě (kategorie
bytu) žije a zda je sám nebo bydlí s rodinnými příslušníky, kteří mu mohou zajistit pomoc popř. jsou závažné
jiné důvody k přijetí žadatele.
Jakmile je žádost kompletní tj. i s vyjádřením lékaře,
předkládá se na nejbližší zasedání sociální komise k posouzení vhodnosti žadatele pro DPS (musí být částečně
soběstačný) a provede se bodové hodnocení. Sociální
komise se schází 1x za 3 měsíce a je ve složení: před-
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seda MUDr Jiří T omandl, členové Ludmila Macků, Jaroslava Mašátová, Marie Cimbůrková, Marie Zamazalová,
Valerie Procházková a Marie Kadrnožková, tajemnice
Hana Dobešová.
Po provedení bodového hodnocení je žádost zařazena
do evidence uchazečů o byt v DPS a žadatel dostane
sdělení, že je evidován, hlásí závažné změny a každého
půl roku potvrdí písemně nebo ústně svůj zájem o byt
v DPS. Pokud tak neučiní, dává se přednost dalším
uchazečům, kteří svůj zájem potvrdili.
Po uvolnění bytu sociální komise doporučí 3 vhodné
uchazeče s přihlédnutím k bodovému hodnocení a s konečnou platností se k doporučení vyjadřuje starosta města, který návrh schvaluje. Zdůrazňujeme, že délka evidence žadatele není rozhodující, proto žadatel by si měl
podat žádost až v době, kdy již nezvládá uspokojovat své
životní potřeby a zavedení pečovatelské služby po nastěhování bere za samozřejmost.
Nedoporučujeme žádost podávat z jiných důvodů než
jsou uvedeny. Žadatel též bere na vědomí, že v případě
odmítnutí nabízeného bytu bez závažných důvodů, je
jeho žádost vyřazena nebo zařazena na konec pořadí.
V současné době je evidováno 27 žadatelů, z toho 2
manželské dvojice. Z těchto žadatelů jsou 4 starších 80
let a 11 starších 70 let.
Počet obyvatel v DPS je 60, věkový průměr obyvatel
je 78 let a 96 % má zavedenou pečovatelskou službu.
Za sociální komisi: Hana Dobešová

Občanský průkaz jako cestovní doklad
do států Evropské unie
Dne 1. 1. 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve
znění zákona č. 559/2004 Sb., (bod 57), kde je uvedeno:
„K opuště ní úz e mí k ce stě do států Evropské unie lze
jako ce stovní doklad použ ít i občanský průkaz se
strojově čite lnými údaji, pokud nemá oddělenou vyz nače nou část.“
Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze
k cestám používat občanské průkazy typu identifikační
karty be z strojově čite lných údajů.
Problémy mohou vzniknout rovněž při společném
cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů,
pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě
zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní
občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti – cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do
cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou
státními občany České republiky
Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo a data narození, pohlaví a rodné
číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní
orgány. Z tohoto důvodu nedoporučujeme cestování dětí
zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního
dokladu.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru
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že však stále není dostatek finančních prostředků na provoz Domovinky, Mgr. Michal Novotný z Oblastní charity Jihlava, která provozuje Domovinku v Dačicích,
požádal starosty obcí o spolufinancování Domovinky
ještě v letošním roce.
Vstupem do EU se nám otevřela možnost získání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.
Zpracování žádosti a její podání je však časově a administrativně velice náročné a často není v silách jednotlivce, který se touto činností plně nezabývá, sledovat
neustále změny v podmínkách a výzvy k podávání žádostí. Orientaci v problematice strukturálních fondů by
rádi usnadnili Ing. Iveta Nejedlá a pan Lukáš Vlček
z pražské společnosti EuroCompact, s. r. o., která se zabývá poradenskou činností v tomto směru.
Paní Olga Žampová navázala na předchozí příspěvek
a představila aktivity Slavonické renesanční společnosti,
která má desetiletou praxi v realizaci komunitních
projektů. Navrhla mikroregionu možnost využití zejména
iniciativy LEADER financované ze strukturálních fondů,
do které lze zapojit jak obce, tak podnikatelský a neziskový sektor a jejímž cílem je rozvoj venkova.
Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Kam s nimi?

IV. valná hromada
Mikroregion Dačicko
Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Dačicko“ ,
který vznikl 1. 7. 2004, zahrnuje 22 obcí. Zástupci těchto
obcí se pravidelně schází, aby řešili společné problémy,
hájili své zájmy a společnými silami se pokusili o rozvoj
a řešení úkolů v oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportu, ochrany
životního prostředí, podpory podnikání ap.
Mezi dosud uskutečněné projekty mikroregionu patří: Program rozvoje mikroregionu, který zpracovala
Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA,
internetové stránky mikroregionu www.m-dacicko.cz,
o jejichž aktualizaci se stará Městská knihovna Dačice
a připravuje se společný propagační materiál mikroregionu Dačicko, který bude sloužit zejména k propagaci
na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, na informačních centrech a budou jej mít k dispozici i starostové
jednotlivých obcí.
Na Městském úřadě v Dačicích se 7. listopadu 2005
konala již čtvrtá valná hromada Mikroregionu Dačicko
v tomto roce. Na programu byla především prezentace
činnosti a nabídka spolupráce zástupců následujících
organizací: Oblastní charita Jihlava, společnost EuroCompact a Slavonická renesanční společnost.
Paní Lenka Holcová představila aktivity Domovinky,
která v Dačicích poskytuje sociální služby již 9. rokem
a zdůraznila, že o její aktivity je stále větší zájem. Proto-

V těchto dnech se vám dostal do rukou prostřednictvím roznáškové služby propagační materiál s kalendářem na r. 2006 od firmy EKOKOM a.s.
Firma EKOKOM je autorizovaná společnost k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové
a přepravní obaly. T oto sdružené plnění zajišťuje ve
spolupráci s obcemi, kterého se dále účastní osoby povinné zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu
z obalů.
Podle množství vytříděného odpadu je obci poskytována finanční odměna, která musí být zpětně použita na
účely související s nakládáním s komunálním odpadem.
Nápojové kartony jsou jedním z těchto tříděných komodit. Na všech sběrných nádobách, kam bude možné
nápojový karton odkládat, budou nálepky s tímto označením umístěny.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří odpady třídí.
Chránit si životní prostředí by přece mělo patřit k samozřejmé povinnosti každého z nás.
Věra Smetanová, odbor správy majetku města

Sázková kancelář MAXI-TIP
otevírá od 1. 12. 2005 pobočku v Dačicích,
Palacké ho nám. 2
Nabídne:
- kurzové sázky a číselné loterie
- soutěže o ceny, dárkové a vánoční tikety
- zdarma Maxikartu pro výhodnější sázení
- pro prvních 10 sázejících drobný dárek
O te vře no de nně kromě pondě lí
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WELLNESS - zdravě žít
Göthova 71/I, Dačice, tel: 384 420 559

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, te l.: 728 260 078
Léčba dětské obezity
Redukčně kondiční pobyty v ČR i v zahraničí
Kurzy k udržení váhových úbytků, cvičení, relaxace

MASÁŽE - Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové, lymfodrenáže, léčba
celulitidy, modelování postavy, poradenství

Dačice, tel.: 728 850 432
Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 26, 1 + 1, I. kategorie
ul. Bratrská č. p. 175, Dačice I
Pokoj
Kuchyně
Předsíň
Koupelna
WC
Lodžie
Sklep

18,30
9,30
10,40
3,20
1,30
2,50
2,40

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění. Právo
na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 1. 2006 na dobu
ne určitou získá ten zájemce, který předloží v zalepené
obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 26,
Dačice 175/I“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 14 000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti je:
2. 12. 2005 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku v hotovosti 5 000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem
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Město Dačice
nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 6, 1 + 1, I. kategorie
ul. Bratrská č. p. 304, Dačice I
Pokoj
Kuchyně
Předsíň
Koupelna
WC
Spíž
Komora
Sklep
Kolna

14,40
10,50
5,00
3,60
0,90
1,20
1,10
3,90
10,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je neregulované a jeho výše je:
nájemné za první měsíc nájmu je tvořeno součtem
základní složky ve výši nejméně 35 000 Kč, kterou
nájemce nabídne a kterou zaplatí před podpisem nájemní smlouvy a regulovaným nájemným stanoveného dle
platných předpisů pro příslušné období. Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 1. 2006 na dobu
ne určitou získá ten zájemce, který předloží v zalepené
obálce zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 6,
Dačice 304/I“
nejvyšší nabídku základní složky.
Konečný termín pro podání žádosti je:
2. 12. 2005 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku v hotovosti 15 000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem

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

cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz
Uče bnice a te sty z darma, nově CD s komple tním
výukovým programe m autoškoly.
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Prosinec v Domovince

Nové levné knihy Dačice

v

Charita Domovinka v Dačicích zve srdečně na Vánoční výstavu, která se koná v pracovních dnech od
5. 12. do 16. 12. od 7:30 do 16:00 h. V pondělí
5. prosince bude hostem charity paní Dědková, která
bude v průběhu dne předvádět zdobení perníků, které
si můžete zakoupit.

v

Dne 6. prosince v 15:00 h zveme do Domovinky
všechny zájemce o historii řádů a životy jejich zakladatelů. Cyklus přednášek pokračuje tématem Františkánský řád, přednášet bude P. Jaroslav Pezlar.

Krajířova 15 (podnikatelské centrum)
Ø Kalendáře 2006 za 39 Kč a 49 Kč
Ø Výprodej knih – 1 500 titulů, sleva 20 - 80 %
Ø Výprodej CD – pohádky od 59 Kč
Ø Hry do PC od 49 Kč
Ø Leporela od 19 Kč, encyklopedie pro malé
a velké od 99 Kč, romány pro ženy od 49 Kč,
křížovky od 29 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otevřeno: po – pá 9 - 12, 13 - 16:30 h, So 9 – 11 h

Přijďte si k nám vybrat vánoční dárek

Infocentrum Dačice
Městská autobusová doprava na Nivách

Palacké ho nám, 1, 380 13 Dačice , te l. 384 401 265
e -mail: info@dacice .cz , www.dacice .cz
---------------------------------------------------------------Z naší nabídky: nová služba – kroužková vazba již od
25 Kč, kopírování, veřejný přístup na internet, fax,
vyhledávání v jízdních řádech, prodej regionální
literatury a suvenýrů, informace o úřadech, institucích
a akcích ve městě a okolí....

Na základě žádosti občanů sídliště Nivy v Dačicích
bude od 12. 12. 2005 prodloužena linka městské autobusové dopravy na toto sídliště v rozsahu níže uvedeného
jízdního řádu. Zastávka bude umístěna v ulici T oužínská
a to odděleně pro nástup a výstup.
Jaroslav T ůma,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

346 001 Dačice – Nivy – Če rve ný vrch – Nám. Re publiky – TRW DAS a.s.
Pře pravu z ajišťuje Šte fl-Tour, Hrade cká 109/IV, 380 01 Dačice , te l. 384 420 361k, fax 384 420 292
Tč

Od

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nivy, sídliště
Hradecká
A. Dvořáka
Červený vrch
Nám. Republiky
Havlíčkovo nám.
atobus. nádraží
U Trojice
TRW-DAS a.s.

1

3

5

7

9

X
5:20
5:23
5:25
5:27
5:29
<
<
5:31
5:33

X

X

5:40
5:43
<
5:45
5:47

X
13:30
13:33
13:35
13:37
13:40
<
<
13:42
13:54

X
14:23
14:24
<
<
<
<
<
<
14:28

2

4

6

8

10

X
5:35
<
<
<
5:39

X
6:15
<
<
6:18
6:20
6:22
6:27
6:29
6:32

X
14:07
<
14:10

X
14:10
<
<
14:13
14:15
14:16
14:18
14:20
14:23

X
14:30
14:31
<
14:32
14:34
14:35
14:36

13:40
13:44
13:45

11
30
X
21:30
21:33
21:35
21:37
21:40
<
<
21:43
21:45

Opačný směr
Tč

Od

9
8
7
6
5
4
3
2
1

TRW-DAS a.s.
U Trojice
atobus. nádraží
Havlíčkovo nám.
Nám. Republiky
Červený vrch
A. Dvořáka
Hradecká
Nivy, sídliště

Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Josef Štefl – T our Dačice
Jednotné jízdné: Červený vrch – T RW-DAS a.s. 5 Kč
Nivy, sídliště – T RW-DAS a.s. 7 Kč
T RW-DAS a.s. – autobus. nádr. 3 Kč
X – spoje jezdí v pracovní dny, nejezdí v době dovolených TRW DASa.s.
< - spoj jede po jiné trase

12
31
X
22:10
<
<
22:13
22:15
22:17
22:19
22:21
22:24

14
13
X
22:10
<
<
22:13
22:15
22:17
22:19

16
13
X
22:20
<
<
<
<
<
<
22:26
22:27

31 nejede 31.12.05, jede jen v sudých týdnech
13 nejede 31.12.05, jede jen v lichých týdnech
30 nejede 31.12.05

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

11/2005

Nabídka studia na
Gymnáziu Dačice
Pro příští rok plánujeme otevřít jednu třídu čtyřletého a jednu
třídu osmiletého gymnázia po
třiceti žácích.
Přijímací zkoušky pro školní rok 2006/2007 se budou
konat v pondělí 24. dubna 2006. Do primy osmiletého
gymnázia mohou být přijati žáci po absolvování páté třídy
základní školy. Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia
mohou být přijati absolventi devátých ročníků základních
škol. Od roku 2006 mohou být v souladu s doporučením
zřizovatele (krajský úřad) přijati bez přijímacích zkoušek
uchazeči o studium na čtyřletém i osmiletém gymnáziu
s průměrným prospěchem během posledních dvou absolvovaných tříd základní školy do 1,2. Ostatní uchazeči
musí k přijetí úspěšně složit přijímací zkoušku z českého
jazyka a matematiky – do primy v rozsahu učiva prvního
stupně ZŠ a do prvního ročníku v rozsahu učiva základní
školy.
Bližší informace je možné získat na webových stránkách gymnázia: www.gymn-dacice.cz, nebo během Dne
ote vře ných dve ří, kte rý se uskuteční v pátek 13. ledna
2006 v době od 14:00 do 17:00 hodin.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele

Filmový kroužek na dačickém Gymnáziu
Proč vz nikl
•
V této škole je řada vnímavých a nadaných mladých
lidí s bytostnou potřebou autentické kultury – mj.
protiváhy stále agresivnějšího zábavního průmyslu.
•
Filmové umění v současnosti živější a dynamičtější
než literatura nebo výtvarné umění, ale obvykle je v
českých školách nespravedlivě opomíjeno.
•
Film jako syntéza tří způsobů vyjádření (slovem,
zvukem, obrazem) umí velmi působivě zprostředkovat poznání světa vnějšího i vnitřního.
•
Je třeba se stále učit rozeznávat dobré od špatného
(i v rámci jednoho díla).
Co dě láme
•
Od září se téměř každé středeční odpoledne schází
pět až třicet žáků i učitelů k filmovému představení,
diskusi, výměně postřehů a nápadů.
•
V dosavadních čtyřech projekcích se uzavřel blok
nazvaný „It´s a strange world…“ a rozběhl následující, „Lidská tragikomedie“ . U prvního jsme konstatovali, že za vlídnou, efektní nebo seriózní tváří naší
všední reality dřímají démoni násilí, hlouposti,
bezohlednosti a strachu. V druhém bloku si ukážeme,
jak je možné se těmto jevům smát, aniž by se tím
popřela jejich závažnost.
•
Představovali jsme si obrazy Petera Bruegela v pohybu. Pochlubili jsme se navzájem svými komiksy
na téma Lovec kačen.
•
Uvažujeme společně, čím je charakteristické městečko Dačice, ať už je to ošklivé nebo krásné.
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Co chce me
•
Nechceme se spokojit se sledováním filmů a přemýšlením o nich.
•
Chceme vytvořit podnětné prostředí. Vlastním cílem
kroužku je učit se adekvátně sdělit, co naléhavého
máme na srdci.
Mgr. Marek Čermák, vedoucí kroužku

Studenti z Rakouska v Dačicích
Ve středu 9. 11. 2005 navštívili gymnázium v Dačicích studenti z Rakouska, kteří se měli setkat s žáky naší
třídy, kvarty. Dva týdny před příjezdem nám každý
rakouský žák o sobě poslal bližší informace. My jsme si,
buď ve dvojicích a nebo každý sám, jednoho z nich
vybrali.
Rakušané dorazili okolo desáté hodiny. Nejprve jsme
se vzájemně představili a potom nám jejich paní učitelka
vysvětlila, co budeme dělat. Měli jsme zjistit co nejvíce
informací od našich hostů a oni naopak od nás. Poté jsme
měli o našich rakouských návštěvnících něco říci. Samozřejmě německy! Většina z nás se ale anglicky domluví
lépe než německy. Přece jen, angličtinu se učíme déle.
Problém však byl v tom, že dobrá polovina rakouských
žáků se angličtině neučí vůbec!
Pak jsme se rozdělili do skupin, kde byli nejméně dva
čeští studenti a dva rakouští. Na velké papíry jsme museli
nakreslit mapu Rakouska a napsat všechno, co o této zemi
víme (významná města, osobnosti, apod.). Žáci z Rakouska udělali totéž o České republice. Po společném obědě ve
školní jídelně následovala prezentace našich projektů.
Okolo půl druhé odpoledne jsme společně vyrazili do
města. Dostali jsme tužky a papíry, na kterých byly
fotografie (domy, zámek, kostka cukru, atd.) a ke každé
z nich nějaké otázky, které jsme měli zodpovědět. Opět
jsem pracovali ve smíšených skupinách. Všechno bylo
napsáno v němčině, takže jsme pomoc rakouských studentů opravdu potřebovali. T ento úkol byl asi nejzábavnější. Byli jsme však překvapeni chováním některých
rakouských studentů ve městě. Divili jsme se, že je
nezajelo žádné auto, protože jejich pomalá chůze po
přechodech a uprostřed silnice mezi auty byla opravdu
nebezpečná. Naštěstí jsme je naučili chodit po chodníku :)
Inu, jak se říká: jiný kraj, jiný mrav.
Asi o půl třetí se všechny skupiny sešly Pod lipkami,
kde jsme si krátce zahráli nějaké hry. Po vyhodnocení
soutěže jsme se s Rakušany rozloučili a na památku jim
věnovali dřevěné korálky s náramky.
Naše třída kvarta byla tak trochu ráda, že už studenti
odjeli. Někteří z nás byli i trochu zklamáni jejich povýšeností. Koneckonců jsme to ale předpokládali, protože co
by asi studenti z Vídně dělali dobrovolně v takovém
malém městečku jako Dačice? A měli vůbec zájem se
s českými žáky setkat? Ne všichni však byli takoví, proto
jsme rádi, že jsme poznali i několik studentů z jiného
státu. Bude-li příležitost, rádi se s nimi znovu setkáme.
T aké děkujeme všem, kteří se zasloužili o uskutečnění
tohoto setkání.
za třídu kvartu T erezie Malotínová
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Nová okna v ZŠ Komenského
Podzimní prázdniny byly ve škole v ulici Komenského ve znamení intenzivních stavebních prací. Město uvolnilo z rozpočtu potřebnou finanční částku na zajištění
výměny oken v přízemí a v 1. patře čelní stěny hlavní budovy a přízemí a schodiště pavilonu. Počítalo se se dvěma
dny podzimních prázdnin, další dva dny dostaly děti ředitelské volno. Práce začaly již v pátek 21. 10. a pro značný
rozsah trvaly až do neděle 30. 10. Pilno bylo nejen pro
firmu, která výměnu stávajících oken za nová prováděla,
ale v nemenší míře i pro provozní pracovníky školy, aby
byly potřebné prostory připraveny pro výuku. Svůj podíl
na úklidu měli i učitelé a učitelky školy, především ve
„svých“ třídách.
Zároveň byla provedena výměna topných těles v celém objektu pavilonu a u všech radiátorů včetně hlavní
budovy byly namontovány termoregulační hlavice. Věříme, že uvedené úpravy přispějí ke zlepšení tepelné pohody objektů, také úspoře paliva a nová okna ve třídách
i ke snížení hluku z přilehlé ulice.
Děkujeme zastupitelům města, že věnovali potřebné
finanční prostředky a naše škola, která před dvěma měsíci
oslavila 110. výročí svého otevření je zase modernější.
Mgr. Zdeněk Berka, ředitel školy

V partnerském Gross - Sieghartsu
tradičně skvěle
Už podesáté odjeli 26. října dačičtí atleti s představiteli města oslavit rakouský státní svátek pochodem kolem
Gross - Sieghartsu a odpoledním během kolem města.
T éměř 30 žáků dačických škol již tradičně vyrazilo
v časných ranních hodinách do našeho partnerského města
absolvovat turistický pochod a v odpoledních hodinách
změřit síly s rakouskými atlety. T y nejmladší kategorie
reprezentují většinou žáci ZŠ Komenského, ve starších
kategoriích zase převážně závodí žáci ZŠ B. Němcové a
gymnázia Dačice.
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zvítězil Zdeněk Krejčí před Davidem T intěrou a v dívkách
se z vítězství radovala Šárka Šimánková. O kategorii výš
Schülle r II. připravil naše zástupce o vítězství domácí závodník, přesto jsme byli s umístěním našich žáků spokojeni. T i si nakonec rozdělili umístění takto: 2. T omáš
Chvátal, 3. Patrik Chvátal, 4. Ondřej Dohnal a v dívkách
4. Adéla Rynešová. Rostislav Zábranský v kategorii Juge nd vybojoval 6. místo.
Letos se poprvé běžel závod štafet na 4 x 1 080 m a
naše štafeta ačkoliv byla zdaleka nejmladší, si ve složení
Z. Kre jčí, O . Dohnal, P. Chvátal, T. Chvátal, doběhla
pro pě kné 4. místo z de víti štafe t. Na startu prvního
úseku náš Zdeněk Krejčí stál jako David proti Goliášům,
dosahoval některým soupeřům těsně nad pás. Přesto se
naši hoši soupeřů nezalekli a čtvrté místo je více než jsme
čekali.
Závody v Gross - Sieghartsu byly pěknou tečkou za
atletickou sezónou 2005 a příslibem pro příští rok, ve
kterém by družstvo mladších žáků ZŠ mělo začít sklízet
úspěchy. Věřím, že se přes zimu na nadcházející sezónu
dobře připraví.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Okresní a krajské přebory základních
a středních škol v přespolním běhu
v Jindřichově Hradci
17. října se na tradičních tratích U Víta uskutečnily
okresní přebory v přespolním běhu. Zúčastnili se jich
i žáci dačických škol, ZŠ Komenského, ZŠ B. Němcové
a Gymnázia. Někteří z nich byli velmi úspěšní.
V kategorii mladších dívek si vítězství vybojovala
Slavěna Albastová z GBN Dačice, v kategorii mladších
žáků zvítězil T adeáš Jindra před T omášem Chvátalem oba
ze ZŠ Komenského Dačice. V této kategorii startovalo 92
závodníků a v soutěži družstev naprosto suverénně vyhráli
žáci ZŠ Komenského ve složení T . Jindra, T . Chvátal, P.
Chvátal, O. Dohnal, Z. Krejčí a M. Kelbler.
V kategorii dorostenek si vítězství zajistila Jana Kamírová před sestrami Evou a Janou Marečkovými všechny
z GBN Dačice. T y spolu se Zuzanou Žampachovou vyhrály soutěž družstev.
Ve čtvrtek 21. října se U Víta konaly krajské přebory
v přespolním běhu. Svoji suverenitu potvrdili žáci ZŠ
Komenského Dačice, T adeáš Jindra se stal krajským přeborníkem a družstvo mladších žáků nedalo svým soupeřům šanci a s naprostým přehledem titul krajského přeborníka vyhrálo před žáky ZŠ T GM Vimperk.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
O tom, že žáky naší školy zastihly závody v dobré formě, svědčí jejich výborné výsledky.
Kate gorii Kinde r II. vyhrála Lucie Bártová, v chlapcích byl Roman T intěra druhý. V kate gorii Schüller I.

Křivánková Marie, Dačice
Tel.: 384 497 108
Mob.: 736 280 095
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Akce DDM na měsíc prosinec
Dačický pěvecký sbor
zve své příznivce na tradiční
VÁNO ČNÍ KO NCERT,
který se uskuteční

ve středu 21. 12. 2005
v 18.00 hod
v chrámu sv. Vavřince v Dačicích

2. 12. Mikulášská besídka – od 15:00 h v DDM Za Lávkami. Na programu je nadílka, soutěže, tanec…
4. 12. Vycházka na BARBORKY.
Sraz ve 13:30 h u DDM.
21. 12. Předvánoční vystoupení dětí z kroužků aerobik
v Domě s pečovatelskou službou – od 14:30 h
23. 12. Vánoční nadílka pro zvěř.
Odchod v 9:30 h od DDM.
27. 12. Výlet vlakem do T řeště – návštěva BET LÉMŮ
Sraz je v 8:30 h na vlakovém nádraží.

Společné koncerty žáků hudebních škol
V rámci oslav 15. výročí uzavření vzájemné smlouvy
o partnerství mezi městy Dačice a Gross-Siegharts se uskutečnily společné koncerty žáků Základní umělecké
školy Dačice a Musikschule Gross-Siegharts.

30. 12. T radiční PŘEDSILVEST ROVSKÝ DISKOMARAT ON – od 9:30 h v DDM Za Lávkami.

Prosincová nadílka
Základní umělecké školy Dačice
4. 12. Ve rnisáž Vánoční výstavy – Městské muzeum
14:00 h a galerie, vystoupení pěveckého sboru ZUŠPramínek
18. 12. Spole čný konce rt sborů ZUŠ - sál MěKSDa18:00 h čice
22. 12. Živý be tlé m - pěvecké sbory ZUŠ, Kancnýřův
18:00 h sad, Palackého náměstí
23. 12. Troube ní u cukrárny Žesťový soubor ZUŠ
17:00 h
23. 12. Živý be tlé m - pěvecké sbory ZUŠ, Kancnýřův
18:00 h sad, Palackého náměstí

Mladí hudebníci se 23. října sešli při společném koncertování v rakouském Gross-Sieghartsu (první fotografie), dačickým divákům se pak představili v neděli
6. listopadu v koncertním sále ZUŠ Dačice.

24. 12. Kole dy z vě ž e - žesťový soubor ZUŠ
17:00 h

Plesová sezóna v Dačicích
2005/2006
16. 12. Maturitní ple s ISŠ Dačice
7. 1. Myslivecký ples
13. 1. Maturitní ples Gymnázia Dačice
20. 1. Maturitní ples ISŠ Dačice
27. 1. Maturitní ples Gymnázia Dačice –
oktáva
4. 2. Zemědělský ples
11. 2. Muzikantský ples

Oba koncerty se setkaly s velkou pozorností diváků.
Nejen žáci obou hudebních škol, ale i jejich učitelé a představitelé partnerských měst prožili oba koncerty ve vstřícné a přátelské atmosféře.

18. 2. Hasičský bál
25. 2. Diskoples MěKS
27. 2. Dětský karneval
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Let do země vycházejícího slunce – II. díl
Pokračování vyprávění Matěje T aufera o jeho letu
T okio – Praha tak, jak je zaznamenal v roce 1958 Václav
Kubec.
Š - 16

„Byl jsem nešťastný. Jsem si vědom toho, že tuto
první nehodu jsem zavinil sám. Nikdo přece nebude brát
zřetel na to, že jsem měl zmrzlé ruce. Skála odjel pro
mapu, a mě chytila zlost. Kdyby aspoň motor šel mizerně,
kdyby se někde něco uvolnilo, ale to ne. Vše je v pořádku.
Benzínu nadbytek, oleje bude jistě také na dvě hodiny.
Přesto jsem otevřel olejovou nádrž a již ze zvyku k ní
čichl. A tu jsem div nezkoprněl. Rychle jsem vytrhl drát
zajišťující kryt, otřel ho do kombinézy a ponořil do
olejové nádrže. Nemýlil jsem se. Již čichem jsem poznal,
že to nebyla vůně oleje, ale výpary z prázdné nádrže.
Skočil jsem k motoru a otevřel karter. Bylo v něm oleje
nejvýše na dvacet minut! Sovětští mechanici mi sehnali
konev – vypustil jsem přesně čtyři a půl litru oleje. Skála
přišel chladný jako mramor. „T ak abyste věděl, jsme bez
oleje, někde nad Moskvou by se nám to pěkně zadřelo“ .
Bylo po rozladění. Když jsem ukázal Skálovi své sedadlo
v letadle, ten pouze zvedl obočí. Byla tam už přimontovaná další nádrž, zhotovená z velké konve a v ní křídlové
čerpadlo. T o všechno se mi za přispění sovětských mechaniků podařili sehnat a upravit.
Do Moskvy jsme přiletěli za dvě hodiny a byli jsme
slavnostně přivítáni jak velitelem letiště, který na nás již
čekal, tak celou posádkou. Moc jsem z toho neměl,
protože hned v prvních minutách po přistání jsem strčil
hlavu pod kryt a začal s generální prohlídkou celého letounu. Zítra máme startovat dále.
Ležel jsem právě pod motorem, když to udělalo: kap
a zase: kap! Přímo na hlavu. Z chladiče tekla voda! Byl
prasklý přímo uvnitř voštin. T ohle tedy nelze spravit. Hlásil jsem to veliteli a zároveň jsem mu sdělil, že je vyloučeno dále letět. Ze sovětských letounů se žádný podobný
chladič nehodil, nezbývalo nic jiného, než telegrafovat do
Letova v Praze a požádat o nový. Dostali jsme odpověď,
abychom počkali, že nám je chladič letecky ihned odesílán. T rvalo to „ pouze“ osm dnů! Chladič došel v pořádku
a letoun byl 18. srpna připraven na další let směr Moskva
– Kazaň.
Cesta do Kazaně byla výborná. Přálo nám jak počasí,
tak i chod motoru, takže jsme byli za necelých pět hodin
na místě. Abychom trochu zkrátili promeškaný čas,
startovali jsme po doplnění pohonných látek hned na
Omsk. A tady si počasí všechno vynahradilo. Mašina lítala jak chtěla, do toho kroupy, déšť a blesky. T o víte,

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 12

v roce 1927 to bylo jiné, než nyní. Žádný radar, žádné
přístroje pro let naslepo. T rvalo nám to plných deset hodin
a byli jsme mokří jako by nás ponořil do rybníka. Ovšem
to nás vůbec neodradilo. Naopak, kdyby nebylo tak pozdě,
byli bychom se hned pustili dál. V Omsku jsme nedostali
potřebný olej. Proto jsme letěli do Novosibiřska, kde už
nás čekali. Po krátké zastávce jsme se pustili dále na Krasnojarsk. T am bylo zapotřebí celý letoun důkladně prohlédnout, protože jsme byli před nejdelším úsekem celé
cesty: Krasnojarsk – Čita, až na mongolských hranicích.
Podaří-li se nám ho překonat, bude to nový světový
rekord v této kategorii letadel. Podařilo se to, ale za
jakých podmínek!“
Pokračování příběhu Matěje T aufera v prosincovém
čísle bulletinu.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum

Den zdraví v Dačicích
V sobotu 22.
října se v Dačicích poprvé konal
Den zdraví. Akce
byla uskutečněna
ve spolupráci společnosti
ST OB,
VZP a Městského
úřadu v Dačicích.
Zúčastnilo se ji
přibližně 120 občanů z Dačic a okolí.
Účastníci testovali svůj index zdraví, který se hodnotí
z hladiny cholesterolu v krvi, krevního cukru, BMI, testu
zdatnosti a dalších parametrů, které nelze oklamat.
Měli možnost využít poradenství a seznámit se se zásadami zdravé výživy, vhodné pohybové aktivity a cvičení, s využitím lymfodrenáží a masáží, s novou technologií
vaření a s dalšími službami, které v Dačicích a okolí
působí a na které mohli získat kontakt.
Zájemci se mohli přihlásit do kurzu ST OB - snižování
nadváhy, které se těší bohatými úspěchy svých absolventů
a ve kterých jsme od ledna tohoto roku s radostí spočítali
téměř 300 kg váhových úbytků!
Pro velký zájem budou od listopadu v Dačicích zahájeny kurzy břišních tanců, které povede lektorka L. Šrámková ze studia Paprsek Praha.
Restaurace u Šuláků v Dačicích ve spolupráci se společností ST OB připravuje pro své hosty nízkokalorická
jídla podle receptů z T V pořadu Prima vařečka a zásad
zdravé výživy.
Poděkování za podporu a sponzorství Dne zdraví patří
Městskému úřadu v Dačicích, MěKS Dačice, Frigomontu
s.r.o. Borek, Velkoobchodu školní a kancelářské potřeby
PAS-D s.r.o. Dačice. Zvláštní poděkování patří dětem ZŠ
Komenského, které se postaraly o výzdobu sálu a všem
účastníkům, kteří se nebáli sáhnout do svého svědomí
a rozhodnout se udělat něco pro své zdraví.
Božena Havlová,
lektorka ST OB, mobil 728 260 078
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Prosinec v dětském oddělení knihovny
Dětské oddělení knihovny nabízí
v prosinci všem svým uživatelům bohatý
program. Dvě středy odpoledne – 7. a 14.
– si budou moci děti v knihovně zakoupit
keramickou vánoční postavičku, symbol
či zvířátko za 20 Kč. T uto, tzv. edukační keramiku, si
okamžitě mohou v knihovně ozdobit a připravit si tak pro
své blízké originální, jedinečný drobný dárek. Navíc
druhá uvedená středa, tzn. 14. prosince, je posledním
dnem, kdy je možné odevzdávat v knihovně panenky pro
UNICEF. My je po tomto dnu zabalíme a pošleme na
pražské ústředí UNICEF, kde budou nabízeny v jejich
virtuálním obchodě. Snad si je někdo koupí a umožní tak
očkování některého chudého dítěte v rozvojové zemi.
Po celý prosinec bude v dětském oddělení probíhat
také soutěž ke 40. narozeninám Ve če rníčku. Prvního,
tehdy ještě samozřejmě černobílého Večerníčku, se děti
dočkaly už v lednu 1965. Autorem kluka v papírové
čepici, který na houpacím koni, v autě a na jednokolce
pohádky přiváží je ??? I tohle se děti dozví během
prosince v naší knihovně, kde na ně čekají kvízy, soutěže,
malování. Dětské oddělení je otevřeno v pondělí, ve
středu a ve čtvrtek od 12 do 17 hodin, v pátek od 12 do
16. Srdečně zvou knihovnice.

Autorské čtení Pavla Zajíčka v knihovně
V druhé půlce prosince se v knihovně uskuteční autorské čtení Pavla ZAJÍČKA. V roce 1973 založil kapelu DG
307 spolu s Mejlou Hlavsou. O tři roky později byl spolu
s některými členy T he Plastic People of the Universe
odsouzen k jednomu roku vězení, v roce 1980 emigroval
do Švédska. V letech 1986 – 1997 žil v New Yorku.
Přestože to někdy popírá, je básníkem, spisovatelem,
hudebníkem a výtvarníkem. Přesný termín najdete na
plakátech, v novinách a na webových stránkách knihovny:
www.mkdac.cz.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Listopadové přírůstky knih
v Městské knihovně v Dačicích
Blížící se čas obdarovávání je určitě dobrým důvodem i záminkou věnovat knížku. Než se pustíme do
přírůstků knižního fondu, chci jenom všem čtenářům
připomenout, že v knihovně máme na prodej některé tituly
z regionální literatury, které vydalo muzeum, knihovna,
nebo město. Z nich například pohádky Matěje Mikšíčka Honzíček Zlatohlávek jsou určitě dobrým dárkem, navíc
přispívají k rozumnému lokálnímu patriotismu.
Fenomenální úspěch Pána prstenů nebo příběhů Harryho Pottera koresponduje s dobou, v níž žijeme. Fantasy
literatura, jak ji dnes nazýváme, představuje hodnoty
v reálném světě mnohokrát zprofanované, avšak stále
platné a nezbytné pro zachování psychické rovnováhy.
Imaginativní umělé světy tvořené čaroději, vílami, elfy,

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 13

stromy vyslovují trvale platné poselství cti, spravedlnosti
a vítězství dobra nad zlem.
Ø Le topisy Narnie C. S. Le wise - klasika žánru a řada
dospělých je zná z dětství. Vyšly v novém vydání.
Ø E. L´Homme - Hvě z dná kniha 1 – jsme v zemi Ys,
která se nachází napůl cesty mezi skutečným světem
a krajinami Světa nejistoty. Hlavním hrdinou je
chlapec Guillemont, který má mimořádný talent pro
čarodějnictví a se svými kamarády projdou bránou,
která vede do podivuhodného světa plného nástrah.
Ø F. Simonová: Lumpárny dare báka Davida –
v knize se setkáme s Darebákem Davidem, jeho spolužáky a bratrem Vzorným Vítkem. David tváří v
tvář nespravedlivému světu vždycky přijde na nějaký
báječný nápad, kterým všechno vyřeší. Jen jeho okolí
na to bohužel doplatí.
Ø I. Bře z inová: Bramborová Bára – pohádková
knížka o klucích a holkách, co je potkalo, když byli
malí i o kousek větší.
Ø S. Fle ge lová: Láska a z klamání – dívčí román.
Ø M. Brýdová: 100 a je de n nápad na originální
tričko – vyrobte si sami originální tričko.
Ø K. Wollardová: Proč? – kniha vysvětluje 125 záhad
světa, o kterém si myslíme, že ho dobře známe.
Najdete tu otázky o zvířatech, otázky o lidech a také
oddíl nazvaný Exkurze po továrnách, který pojednává o tom, jak vyrábíme různé věci od mumií přes
žvýkačky až po mikrovlnné trouby.
Ø I. Graham: Ge ne tika – kniha z edice Věda a technika nás zavede do světa studia dědičnosti, jak nás
ovlivňují naše geny, jak vědci klonují zvířata.
Ø F. Wattová: Výtvarné nápady na Vánoce –
vyrobte sami dárek na Vánoce.
Ø E. Ve rhalle nová: Výchova ště ně te – užitečné rady
pro začínajícího chovatele.
Ø L. Štíplová: Skvě lé příbě hy Čtyřlístku – souborné
vydání veselých komiksů.
Ø D. Lhotová: Šťastnou ce stu s ježkem Františkem
pohádky o zvířátkách pro nejmenší čtenáře.
Mgr. Zdeňka Chadimová

ZO ČSOP „Vysočina“ vzpomíná
18. prosince 2005 uplynou
smutné tři roky od tragické
smrti nenahraditelného člověka
s kouzlem osobnosti, vzdělaného a kamarádského a hlavně
obětavého Ing. Pavla Doležala.
Pavel žil pro přírodu,
neustále se ji učil poznávat.
Začínal jako ornitolog, naučil
se poznávat obojživelníky a
plazy, byl již hodně vzdělaný
i v botanice. Stále vzpomínají
kamarádi nejen ze ZO ČSOP
„Vysočina“ .
Milena Kráľová
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Dětský domov Jemnice a Mořský koník
2005
V letošní sezóně se náš Dětský domov v Jemnici měl
možnost zúčastnit ozdravného pobytu v Černé Hoře pod
záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem „Mořský koník 2005“ . K moři odletělo 8 dětí a 1 teta v turnusu
od 15. 9. – 6. 10. 2005.
Hotel Plavi Horizont se nachází v zátoce T rašce
v neskutečně krásném zálivu, s písčitou pláží a křišťálově
čistým mořem. T ato lokalita jako kdyby byla přímo předurčena pro ozdravné pobyty malých dětí.
Příjemně mě překvapila organizace již na letišti, kde
pro nás pracovníci VZP měli vše předem připravené a tudíž odbavení v Praze proběhlo v naprostém klidu a spokojenosti všech účastníků. Při přistání v T ivatu nás s milým
úsměvem přivítali delegáti Lukáš a Veronika z cestovní
kanceláře Adriatic Curato a odkázali na patřičné autobusy.
O odbavení, naložení a dopravu všech zavazadel až přímo
před hotel se postarali sami, což jsem ocenila nejen já, ale
všichni výchovní pracovníci, kteří měli na starosti menší
děti. Ubytováni jsme byli ihned po příjezdu, do dvojlůžkových pokojů se sociálním zařízením, které byly čisté
a vzdušné.
Již od druhého dne
byly pro děti připraveny
různé hry a soutěže.
Děti byly do celého
dění nenásilnou formou
vtaženy a dychtivě prohlížely nástěnky, jaký
bude další program nebo v jakém sportu se
umístily úspěšně. Někdy jsem s úsměvem
pozorovala, jak se už
nemohou dočkat až bude po poledním klidu a půjdou zase
soutěžit. T ady patří velký dík animátorkám Domče
a Míše, které byly pohotově schopny měnit program pokud nám počasí nepřálo. Soutěže, různá zápolení, zábava
a hry probíhaly současně na několika místech, ať už to
byla sportovní hříště, pláž, amfiteátr nebo kinosál, tak se
mohl do soutěže zařadit opravdu každý, podle svých
možností. Děti doslova milovaly večerní programy, kde
byly vždy odměněny naprosto všichni výhrami z celodenního zápolení. Do těchto programů si také mohli připravit vystoupení pro pobavení ostatních a prezentovat
svou šikovnost a um. Pestrá byla i nabídka výletů, které
byly organizovány s velkou pečlivostí a přizpůsobeny dětem nebo handicappovaným klientům z ÚSP.
Ocenila jsem, že hned na začátku turnusu byla dána
jasná pravidla a vedení trvalo na jejich dodržování. Drobné potyčky mezi dětmi se nenechávaly bez povšimnutí
a řešily se okamžitě na místě. Líbilo se mi veliké sportovní a herní zázemí. Velká pomoc a úleva pro výchovné
pracovníky bylo noční hlídání dětí. Na každém pokoji, byl
vyvěšen lístek se jmény dětí a jejich výchovného
pracovníka, takže noční služba měla dokonalý přehled
o všech případných tulácích.
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Nádhernou zkušeností pro děti i dospělé bylo spojení
našich dětí z Dětských domovů a klientů z Ústavu sociální
péče. Po počátečním rozkoukání, se „malé i velké děti“
ihned spřátelily. Na obou stranách byly vidět vřelé úsměvy a nechybělo ani podání ruky, ale i časté objetí. Tak
často preferované heslo „Chceme žít s vámi“ , tady fungovalo naprosto úžasně a obě strany se promísily v jednu
velkou rodinu.
Ráda a s naprostou upřímností bych chtěla především
poděkovat, panu Kazimírovi Czemerovi a paní Radoslavě
Jandové, lékařům a zdravotním sestřičkám, pracovníkům
cestovní kanceláře, pracovníkům hotelu a vůbec všem,
kteří se o nás celé tři týdny starali a zpříjemňovali
ozdravný pobyt, který byl pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem a budeme na něj rádi vzpomínat.
S pozdravem z Dětského domova v Jemnici
Jiřina Kühnelová a 7 oddíl REJNOCI.

Barokní podvečery v Dačicích
Díky laskavé podpoře města Dačic byl založen cyklus
koncertů „Barokní podvečery“ , který svou tematikou
navazuje na Dačické barokní dny. Cyklus zahájil v sobotu
5. 11. večer koncert v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského s názvem „Vítejte obyvatele“ .
V provedení souborů Cornetto ze Základní umělecké školy
Dačice ve složení D.
Břečková, K. Běhanová, J. Koudelková, H.
Neužilová a Ave musica Brno zazněly duchovní písně ze sbírky
Svatoroční muzika (z
této sbírky pochází
i píseň ke svátku všech svatých Vítejte obyvatele) jindřichohradeckého rodáka Adama Michny z Otradovic
a italská instrumentální hudba doby jeho mládí. Vše za
použití hudebních nástrojů jeho doby.
Vzhledem ke slavnosti všech svatých a vzpomínky na
všechny zemřelé jsme vybrali písně právě k tomuto období. Především jsme však chtěli uctít památku Adama
Michny, jehož den úmrtí se datuje právě na „dušičky“
(2. 11. 1676). Michnovi písně jsme si zvykli slýchat
v (h)různých úpravách především v době adventu a vánoc,
kam jejich melodie také nesporně patří, ale je to přece jen
určitý zlomek jeho písňové tvorby a byla by škoda ty další
„neoživit“ a to přímo v podobě jak se hrály v době Michnova života. Zda se nám to podařilo je na posluchačích,
jejichž hojná účast a pozorné naslouchání nás velmi mile
potěšily!
A na jaké koncerty se můžete těšit v budoucnu?
Především je to únorové vystoupení v Dačicích již téměř
domácího souboru Rittornello z Prahy s programem masopustních písní, z dalších pak jarní vystoupení Jiřího
Chlebníčka, hobojisty státní filharmonie Brno.
Richard Šeda, ZUŠ Dačice
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Pozvánka na besídku filmového klubu
Dačický filmový klub zve všechny dne 29. 12. 2005
ve 14:00 h do komorního sálu MěKS na neformální projekci, která by měla výjimečně vyhnat z plátna všechny
chmury.
O to by se měl postarat Stanley Kubrick satirou na
studenou válku Dr. Divnoláska ane b Jak jsem se naučil
ne dě lat si starosti a mít rád bombu, ve kterém Peteru
Sellersovi nepostačuje jen jedna role. Jimu Jarmuschovi
by měly po Noci na Ze mi zbýt jen Kafe a cigára. Korunu
tomu všemu nasadí Leningradští kovbojové se svou
Globální balalajkovou show, ve které znesvětí leckterou
píseň z hitparádových žebříčků.
Mezery mezi projekcemi by měly být dotvořeny adekvátní audio atmosférou. Během odpoledne a večera si
přítomní diváci mohou za dobrovolné vstupné otestovat
svůj přehled o filmu ve kvízu o ceny.
Bližší upřesnění začátku u jednotlivých titulů bude
známo dva týdny před besídkou a umístěno na plakáty.
Roman Indra, Filmový klub Dačice
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T řetí číslo sborníku je obohaceno o edice dvou pramenů - urbáře dačického panství z poč. 17. století (připravila Michaela Chládková) a dopisů Zuzany Rösslerové
z Brna Ottovi Guttmannovi, nalezených při rekonstrukci
domu č. 68 v Göthově ulici (připravil doc. Bistřický).
Přírodovědná tématika je tentokrát zastoupena příspěvkem
Aleše Jelínka a Jiřího Müllera o přírodním parku Javořická vrchovina. Všechny články jsou doplněny bohatým
obrazovým materiálem, mnohdy publikovaným poprvé.
Připojeny jsou zprávy o restaurování varhan v klášterním kostele, o restaurování cínové křtitelnice a výstavě
barokních liturgických knih ve farním kostele. Nechybí
ani tradiční přehled o činnosti Spolku přátel muzea
a informace o regionální literatuře z posledních dvou let.
Autoři i redakční rada doufají ve vlídné přijetí nového
čísla a přejí čtenářům stejně příjemné zážitky, jaké měli
při svém bádání. Nový sborník se objeví na předvánočním trhu v prosinci a bude k dostání v knihkupectvích,
v infocentru a v dačickém muzeu.
PhDr. Jana Bisová

Havlíčkovo nám. 102/I
380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz, cestovka@stef l-tour.cz

Vychází třetí číslo
Dačického vlastivědného sborníku
Spolek přátel muzea v Dačicích připravil znovu po
dvouleté přestávce další číslo Dačického vlastivědného
sborníku, který si už získal své příznivce. Úvod je opět
věnován vzpomínkám dr. Miloše Klanga - tentokrát
o způsobu trávení volného času v dobách jeho dětství,
a také jeho vzpomínce na Jana Wericha. Na texty Jany
Bisové o dačickém zámku a zámeckém parku v předcházejících číslech sborníku navazuje pojednání o nejvýznamnějších majitelích Dačic, posledních čtyřech generacích rodu Dalbergů, jejich původu, okolnostech příchodu do českých zemí, o jejich životě a majetkových
poměrech. O místech posledního odpočinku Dalbergů,
zejména o průzkumu jejich krypty pod farním kostelem,
pojednává následující příspěvek Jany Bisové a Miloše
T ůmy.
S tématem Dalbergů souvisí i medailon Maxe Freye,
panského zahradníka, od doc. Bistřického. Účastníci vycházek po mlýnech na Dyji i ti, kterým vycházka unikla,
jistě přivítají popis mlýnů a jejich majitelů, založený na
archivním průzkumu, z pera Jiřiny Maňasové a Milušky
Slavíkové. Staršímu období dějin se věnuje článek Petra
Vedry o dolování na Jemnicku a doc. Bistřického o kostele ve Starém Hobzí.
Do Maříže 17. století uvádí čtenáře Jiří Bořecký, který
se zabývá tehdejšími majiteli, rodem Zinnů ze Zinnenburka. Umělecko-historická tématika je zastoupena třemi
příspěvky: P. Gorazd Cetkovský se zamýšlí nad obrazem
P. Marie Karmelské v Kostelním Vydří, Věroslav Parkan
nad vlivem Dačicka na dílo básníka Otokara Březiny,
Lucie T arasová se zabývá osobností Stanislava Cyliaka a
jeho korespondencí s F. X. Šaldou. Michal Stehlík se
vrací k dačické exekuci v roce 1945 na základě dalšího
průzkumu pramenů, a Marie Kučerová připomíná životní
výročí letce Viléma Götha.
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Jako vánoční dárek pro Vaše blízké vystavíme Vánoční poukaz dle Vašeho přání
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku: Lázně Dudince, Hokovce, Jasenie Liptovský Ján a další - týdenní pobyt s plnou penzí včetně léčebných procedur od 4 490 Kč. Termín dle požadavku klienta.
Jednodenní zájezdy, u kult. akcí cena: vstupenka + doprava
3. 12. 2005 Vídeň - předvánoční
430 Kč
3. 12. 2005 Drážďany – nejstarší vánoční trh
550 Kč
4. 12. 2005 Praha vánoční, B ranické divadlo
350/400 Kč
ve 14:00 h představení POPELKA, v 18:00 h komedie KDYŽ
650 Kč
TY, TAK JÁ TAKY
vstup./bus
10. 12. 2005 Polský Těšín – za nákupy
430 Kč
12. 12. 2005 CHINASKI – Č. B udějovice
430 Kč
Eva + Vašek – hudební večer
29. 12. 2005
490 Kč
v Kotvrdovicích u B lanska
Novinky na rok 2006, cena: vstupenka + doprava

11. 2. 2006 Naši f urianti – Národní divadlo
680 Kč
26. 3. 2006 Cyrano z B ergeracu – Národní
460 Kč
divadlo
Poznávací zájezdy:
8. 12.2005 –
11. 12. 2005
28. 12. 2005
– 1. 1. 2006
29. 12. 2005
– 1. 1. 2006
28. 12. 2005
– 1. 1. 2006

Paříž – jedeme pro dárky

2 990 Kč

Silvestr v Paříži

4 990 Kč

Silvestr v Římě a Vatikánu

4 590 Kč

Silvestr v Římě a Vatikánu
s prohlídkou Florencie

5 990 Kč

Pro zajištění dopravy podle Vašich požadavků nabízíme
autobusy zn. Karosa, Bova, Renault se spolehlivými a zkušenými řidiči
Zajímavé LAST MINUTE: Maďarsko – termální lázně,
za teplem do Tunisu. Egypta….

MěKS

MMaG

FK

KI N O
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2. 12., 3. 12., 4. 12. v 19:30 h
9. 12, 10. 12. v 17:00 h
DOBLBA
VALIANT
Česká komedie Petra Vachlera v podání oblíbených herců
Film USA,VB od tvůrců Shreka, český dabing
Vstupné 60 Kč
Vstupné: dospělí 55 Kč, děti 30 Kč
16. 12., 17. 12., 18. 12. v 19:30 h
9. 12., 10. 12., 11. 12. v 19:30 h
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
KLÍČ
23. 12. 2005 – 1. 1. 2006
Film Norsko, Švédsko
Film USA s titulky
DOVOLENÁ
Mládeži do 15 let nevhodný
Mládeži do 15 let nevhodný
Vstupné 60 Kč
Vstupné 55 Kč
3. 12. v 19:30 h
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
USA – 1958, režie: Richard Brooks

17. 12. v 19:30 h
PURPUROVÁ BARVA
USA – 1986, režie: Steven Spielberg

4. 12. 2005 – 6. 1. 2006 - VÁNOČNÍ VÝSTAVA
betlémy z různých materiálů, perníčky, vánoční ozdoby, novoroční přání
Výstava je spojena s prodejem drobných dárků – perníků, slaměných ozdob, keramiky, vánočních pohledů, publikací…
Slavnostní zahájení v neděli 4. prosince ve 14:00 h, vystoupí soubor Pramínek ze ZUŠ Dačice
Otevřeno: po - pá 9 – 12 h, 13 – 16 h, neděle a 26. 12. - 13 - 16 h
1. prosince v 19:00 h
ZDENĚK IZER, PETR FREUND
v zábavném pořadu
„Týdeník televizer“
vstupné 180 Kč

9. prosince pro ZŠ + MŠ
„ZAČAROVANÉ KOLEDY“
Divadlo OKÝNKO Č. Budějovice
začátek v 8:30 a 10:00 h, vstupné 30 Kč

16. prosince ve 20:00 h
MATURITNÍ PLES ISŠTO DAČICE

10. prosince ve 20:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje kapela MORAVA
vstupné 70 Kč

18. prosince v 18:00 h
„Vánoční koncert“
účinkují sbory ZUŠ Dačice, host „Medvíďata“ Č. Krumlov

