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JEŠTĚ K REFERENDU
Dne 16. září 2005 se v Dačicích uskutečnilo první
historické místní referendum s otázkou k výstavbě
koupaliště. Referendu předcházelo od roku 1931, kdy
byla zhotovena první studie na výstavbu městského
koupaliště, šest záměrů. A výsledek: máme zabahněný
rybník v T oužíně, zjizvenou louku pod nemocnicí, nerealizované studie.
Nechci posuzovat přístup občanů k tomuto referendu. Přišel ten, kdo chtěl jednoznačně říci své „ne“ nebo
„ano“ . T akže taková normální demokratická situace. Dle
mého názoru nejlépe vyjádřil postoj k referendu dačický
občan, který řekl: „Děláte referendum o tom, co už mělo
stát“ . A měl stoprocentní pravdu. Pokud je stavba připravena, má se uskutečnit. Je víc než pravděpodobné, že se
ji nepodaří postavit za stejných podmínek, jako v době
přípravy. Každé oddalování je ve svém důsledku dražší
a složitější. Ekonomika je neúprosná. Ropné a další energetické problémy zasahují do našeho života víc, než si
chceme připustit, a bude tomu tak i nadále. V loňském
roce, kdy byla výstavba připravena, představovala cena
i s parkovištěm šedesát milionů Kč. V letošním roce
s novým DPH a růstem cen za suroviny je stejný projekt
za sedmdesát čtyři milionů Kč. V tomto neříkám určitě
nic nového.
V souvislosti s referendem se však chci zmínit ještě
o jedné záležitosti. Nejprve malé shrnutí. Dačice mají
čtrnáct volebních okrsků včetně místních částí. Z výsledků referenda je známo, že se dostavilo 30 % občanů.
Referendum bylo tedy neplatné. Z těchto třiceti procent
byla převážná většina pro výstavbu koupaliště. Až na dva
okrsky. Jeden z okrsků, kde byla většina proti, byla
místní část Lipolec. Ale ani to by nebylo v demokracii
nic mimořádného. Vyvstal však problém ZVANÝ obyčejná tužka. Za plentou, kam občané přišli vyjádřit svůj
názor, byl psací prostředek - výše uvedená obyčejná
tužka. A právě na tento účelový problém bylo podáno
trestní oznámení s tím, že byly v obci Lipolec ve volební
místnosti používány k zaškrtnutí odpovědi pouze obyčejné tužky, čímž mohlo dojít ke zmanipulování výsledků
referenda.
Pravda je, že tam nemusela být obyčejná „vygumovatelná“ tužka. T o pak může svádět k domněnce o možné
manipulaci s hlasy. Prostá logická úvaha sice napovídá,
že pokus o zfalšování výsledků neplatného referenda je
nesmysl (co také jiného očekávat od „tužky“ podatele tohoto trestního oznámení), ale proč nevyrobit problém,
když je zřejmé, že se tím zaměstná spousta lidí, kteří by
se jinak mohli věnovat platné práci pro občany. Co na
tom, že žaloba škodí pověsti města, důležité je, že škodí
konkrétním lidem. Avšak v této situaci se najednou nabízí úplně jiná otázka: čemu to všechno prospívá? Odpo-

Zdarma do kaž dé rodiny
Říje n 2005
vím si sám - ničemu. Mohla by následovat další otázka komu? A nejen tato.
Nepochybně se dojde k závěru, že referendum proběhlo podle zákona a také podle zdravého rozumu. Občané budou s výsledkem vyšetřování seznámeni. Pak
snad bude zas na chvíli klid na práci – až do podání
dalšího trestního oznámení. Pro mne plyne z toho celého
jeden závěr: každý se má nejprve zamyslet nad sebou
a pak hledat chyby u těch druhých. Ale ono je vždy jednodušší sebe vynechat.
Závěrem usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva
města Dačic: Zastupitelstvo města ukládá radě města
provést všechny potřebné kroky k realizaci výstavby
koupaliště a zajistit její financování.
Rudolf Hájek, starosta

ZASTUPITELSTVO
• schválilo rozpočtový výhled na období roků 2006 –
2010
• schválilo prodej pozemku pro stavbu rodinného domu
o výměře 890 m 2 v lokalitě Nivy A. Brožové za kupní
cenu Kč 356.000,-• schválilo prodej pozemku pro stavbu rodinného domu
o výměře 1 030 m 2 v lokalitě Nivy do společného
jmění manželů Čurdových za kupní cenu Kč
412.000,-• schválilo prodej domu č. 66 v Antonínské ulici do
podílového spoluvlastnictví manželů Macálkových
a manželů Kortanových, každému ideální polovinu za
Kč 667.710,-• schválilo Plán odpadového hospodářství města Dačice pro roky 2006 – 2010
• uložilo radě města provést všechny potřebné kroky
k realizaci výstavby koupaliště a zajistit její financování
• vzalo na vědomí závěrečné účty Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, Svazku obcí
železnice Kostelec – Slavonice, Vodovodu Řečice,
Mikroregionu Dačicko, Svazku Vodovod Landštejn

RADA

• schválila rozpočtové opatření č. 7/2005, které bylo
přebytkové a zvýšilo výdaje rozpočtu o 1.095,30 tis.
Kč a současně zvýšilo příjmy o 1.123,92 tis. Kč. Výše
schodku upraveného rozpočtu se tímto opatřením
sníží na 7.305,58 tis. Kč.
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu o velikosti 1+1 v Bratrské ulici č. 175 s M.
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Křivánkovou od 1. 10. 2005 na dobu neurčitou.
Jmenovaná si byt vylosovala
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu o velikosti 2+1 v Komenského ulici č. 190
s manžely Beránkovými, kteří nabídli nejvyšší částku
základní složky nájemného, a to Kč 211.800,--. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2005 na dobu
neurčitou
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
garáže u bytového domu na Nivách s J. Šindlerovou
za nabídnuté měsíční nájemné Kč 350,-schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč
24.000,-- Z. Kuchtové na provoz pojízdné prodejny,
kterou zásobuje osm místních částí Dačic
schválila uzavření smluv o dílo na regulaci a osazení
termostatických ventilů na topná tělesa v budovách
škol s firmou INST ALO Dačice za celkovou cenu Kč
1.086.776,-schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu hřiště
a skateparku ve Vápovské ulici s firmou Strabag, a.
s., Č. Budějovice za nabídnutou cenu Kč 1.961.142,-schválila ukončení smlouvy na pronájem nebytových
prostor – místnosti č. 144 v Obchodním centru v Antonínské ulici s V. Mattesovou dohodou k 30. 9. 2005
a současně schválila uzavření nové nájemní smlouvy
na tyto prostory s Ing. J. Vávrů za roční nájemné Kč
13.052,--

Dvě otázky pro zastupitele
Odpovídá zastupitelka Bohumíra Vašnovská
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Jednou z největších předností Dačic je jejich poloha
v krásné přírodní oblasti na rozhraní Českomoravské
vrchoviny. Dačice jsou nepochybně významným historickým městem s nádherným zámkem a přilehlým zámeckým parkem.
Za důležité také považuji přítomnost středních škol,
které nabízí rozvoj vzdělanosti v tomto kraji. Žáci zde
mají slušné sportovní vyžití, které jim umožňuje TJ Centropen – fotbal, kuželky, lehká atletika, judo atd. Dále
zde máme výbornou ZUŠ, která získala nejedno ocenění,
jak s pěveckým sborem, tak s dechovým orchestrem. Tím
užším se Dačice stávají centrem Jihozápadní Moravy.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte řešení?
Největším problémem v současné době je stav vozovek ve městě a nepříznivá dopravní situace na Palackého
náměstí. Neustále projíždějící těžká vozidla a kamiony
ničí nejenom vozovku, ale svými zplodinami a ruchem
i krásné prostředí. Nejhorší situace stavu vozovek je
v ulici 9. května a Kapetova. Zde bydlet a žít začíná být
neúnosné.
T aké by se měla vyřešit a ustálit situace v nemocnici,
aby i nadále poskytovala akutní péči, kterou každý občan
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může potřebovat a aby nemusel cestovat do vzdálených
nemocnic.
Úkolem nás všech občanů by mělo být vytvoření
prosperujícího města, které by bylo přitažlivé především
pro mladé a vzdělané lidi, bez rivality mezi občany i mezi politickými stranami ve městě.

Informace
Na základě dotazu MVDr. Ludvíka Fabeše ze dne
20. 7. 2005, který požadoval informaci o zakázkách mezi
městem a Ing. Arch. M. Dvořákem a na základě dotazu
Rudolfa Hájka ze dne 27. 7. 2005, který v zájmu objektivity žádal o doplnění všech současných zastupitelů,
vyhotovil městský úřad informaci o těchto finančních
operacích.
Zakáz ky:
Zastupitel, firma

Václav Bubeník –
Elektro
Ing.Arch.
Miroslav Dvořák,
DELT A projekt
s.r.o. Dačice
Miloš Hron
Mgr. Helena
Neužilová
Ladislav Obrdlík
Ing. Karel Štěbeták
K-Projekt
Bohumil T omšů
T omex

Počet
zaká
-zek

Celková suma
v Kč

1994-2005 448

1 594 175,60

1995-2005 72

4 197 464,90

Období

1994-2005 269 14 513 425,00
1997-2005 10

25 312,40

1997-2005 10

57 607,40

1997-2005

39 006,45

3

1996-2005 129

553 388,70

1994
1993-2000

1
3

4 131,00
350 140,00

1994-2003

2

206 404,00

1995-2002

3

1 785 570,00

1998
1998

1
1

1 702 650,00
4 493,00

1994-1996

2

70 653,00

Prodej nemovitostí
Pavel Antonů
Václav Bubeník
Ing. Arch.
Miroslav Dvořák
MUDr. Ladislava
Fabešová
Miloš Hron
Ing. Karel Štěbeták
MUDr. Jiří
T omandl

Uzávěrka dalšího čísla: 15. listopadu 2005
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Společenská kronika
Období od 15. 9. 2005 do 15. 10. 2005
narození: Josef Vaněk, Dačice
František T ichý, Dačice
Anna Marie Leupoldová, Dačice
Šárka Míchalová, Dačice
Daniel Karásek, Dačice
manželství: Viktor Šindler, Staré Hobzí
a Barbora Hošková, Praha
Jiří Čaloud, Dačice
a Ivana Krtková, Dačice
David Krška, Rybníky
a Jana Vechetová, T řebíč
úmrtí:

František Bartoš, 58 let, Dačice
Jan Šmíd, 78 let, Dačice
Josefa Marková, 84 roky, Dačice

Vítání občánků
Dne 1. 10. 2005 přivítal starosta města Rudolf Hájek
tyto nové občánky: Natálii Češkovou, Annu Bendovou
a Michaelu Kořínkovou.
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Ocenění dobrovolníků
v r. 2005 - výzva
Vážení občané, obracíme se na vás
s výzvou a žádostí o spolupráci při oceňování práce dobrovolníků v roce 2005. Smyslem akce je
najít lidi, kteří dobrovolně pomáhají druhým, dělají něco
„nad rámec svých povinností“ a to často bez nároku na
odměnu či uznání. Ocenění dobrovolníků pořádá Oblastní charita Jihlava ve spolupráci s Městským úřadem
Dačice a proběhne dne 1. prosince 2005 v Dačicích.
A nyní tedy v čem spočívá konkrétně naše prosba na
vás? Sdělte nám kontakt na lidi, kterých by se mohlo
ocenění týkat – budeme vděčni za všechny tipy. Jistě víte
o někom, kdo se ve svém volném čase, bez nároku na
finanční odměnu či jiné ocenění okolí, věnuje druhým, ať
již se jedná o praktickou pomoc, organizační práci, hezký
sousedský vztah či přátelství. Zavolejte nám prosím na
telefon 736 523 633 nebo za námi přijďte do prostor Domovinky. Kontaktní osobou je Lenka Holcová.
Děkujeme za pomoc.
Pracovnice Domovinky Dačice

Město Dačice nabízí

Prodej volného bytu č. 27,
o velikosti 3 + 1,
o podlahové ploše bytu 70,28 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společně užívaných
částech a příslušenství v domě č. p. 223/V v ulici
Jiráskova v Dačicích a pozemku p. č. 802 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 299 m 2 zapsaného na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Dačice na LV č. 10001 jako majetek Města Dačic, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru. Zájemci musí doručit svoji
nabídku v uzavřené obálce zřetelně označené

Poděkování
Dne 30. 9. 2005 jsme byli oddáni v zámecké kapli
nového zámku v Dačicích.
Chceme touto cestou poděkovat naší oddávající paní
PhDr. Janě Bisové a paní Mgr. Marii Kučerové, ředitelce
Městského muzea a galerie Dačice, které nám umožnily
oddání v této kapli, paní Evě Pokorné – matrikářce
a v neposlední řadě také Blance Henzlové a Oldřichu
Svobodovi, kteří svou krásnou hudbou a zpěvem vytvořili nádhernou kulisu.
Naše svatba byla v tomto prostoru první. Secesní
kaple je nádherným místem ke konání takovýchto událostí. Doufáme, že nezůstaneme jedinými zde oddanými
a další páry nás budou následovat!
Ještě jednou děkujeme všem, na náš svatební den
a krásný obřad budeme celý život vzpomínat!
Ivana a Jiří Čaloudovi

„NEO TVÍRAT – prode j ne obsaz e né ho bytu
č. 27 v č. p. 223/V“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději do:
11. 11. 2005 do 9:00 h
Stanovená kritéria výběru: kupující bude vybrán podle
výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší než cena
minimální, která je stanovena ve výši 482 820 Kč
a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo,
vlastnoruční podpis, údaje pro vyhodnocení nabídky
podle stanovených kritérií výběru. Při podání nabídky
složí zájemce jistotu na budoucí kupní cenu ve výši
20 000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234,
nebo na odboru správy majetku města tel.: 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo zrušit výběr a neuzavřít
smlouvu se žádným zájemcem
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Informace o dopravní obslužnosti
místních částí Dačic
Naši spoluobčané z místních částí mají možnost pro
cestování do zaměstnání, škol, k návštěvám lékařů nebo
k vyřízení jiných potřebných záležitostí, využívat pro
spojení s městem služeb celkem jedenácti autobusových
a vlakových dopravců.
Podle současných platných jízdních řádů se jedná
o 23 autobusových linek se 126 spoji a 22 vlaků na trati
č. 27 Slavonice - Kostelec.
Nadprůměrně dopravně obslouženými místními částmi jsou Lipolec, Hostkovice a Dolní Němčice. T o je
dáno jejich výhodnou polohou a počty přepravovaných
cestujících na linkách do Studené a Jindřichova Hradce.
Na dotování prodělečných autobusových linek a spojů přispělo do společného fondu spravovaného Krajským úřadem Jihočeského kraje Město Dačice v letošním roce finanční částkou 157.123 Kč. Z tohoto zdroje
jsou hrazeny prokázané ztráty také dopravcům zajišťujjícím dopravní obslužnost pro místní části města.
Jaroslav T ůma,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Ak tuální informace Europe Dire ct
krajského úřadu Jihočeského kraje
Ve čtvrtek 29. září zahájilo oficiálně svou činnost
Evropské informační středisko Krajského úřadu Jihočeského kraje Europe Direct, které je umístěno ve vstupní
hale budovy krajského úřadu (ulice U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice).
Europe Direct je celoevropská síť informačních
center, jejichž úkolem je šířit informace o Evropské unii
v místě jejich působení.
Europe Direct na krajském úřadu nabízí veřejnosti
nejen poradenství týkající se problematiky Evropské
unie, ale také zdarma celou řadu publikací a informačních letáků. Veřejnost může využít také příruční
knihovnu, jež obsahuje několik stovek českých i cizojazyčných knih. Europe Direct chystá také celou řadu
přednášek a seminářů na aktuální evropská témata.
Evropské informační středisko Krajského úřadu Jihočeského kraje Europe Direct se snaží vyjít maximálně
vstříc celé jihočeské veřejnosti a proto připravilo novou
verzi webových stránek: www.kraj-jihocesky.cz nebo
www.europedirect.cz/ceskebudejovice.
Další užitečné odkazy:
• www.europedirect.cz - přehled informačních sítí
Europe Direct v České Republice
• www.euroskop.cz - oficiální informační server Ministerstva zahraničních věcí České republiky o EU
• http://europa.eu.int - oficiální stránky Evropské unie
Kontaktní osoba: Lenka Housková, houskova@krajjihocesky.cz, otevřeno: Po – Pá: 8:00 – 18:00 h, Zelená
linka ČR: 800 200 200, Informační linka dostupná ze
všech členských zemí: 00800 67891011
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Aktuality
•
•
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rezervace vstupenek na akce pořádané MěKSna tel.
čísle 384 401 278
Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc září jsou: Mirka Marková, Jihlava, Petra Jakubcová, Dolní Němčice, Vladimír Bílý, Dačice.
Správná odpověď: v Peči. Výhercům blahopřejeme!
V říjnu uplynulo 15 let od podepsání smlouvy o
partnerství mezi městy Dačice a rakouským Gross Siegharts

Infocentrum Dačice členem A.T.I.C. ČR
Dne 13. 9. 2005 přijala Rada
Asociace turistických informačních
center ČR (A.T .I.C.) Infocentrum
Dačice za právoplatného člena tohoto profesního sdružení.
A.T .I.C. je nezávislá cechovní
organizace, která hájí zájmy svých
členů za účelem zajišťování činnosti turistických informačních center v oblasti cestovního ruchu na území ČR.
Zastupuje členy při jednání se státní a místní správou,
společenskými organizacemi a podnikatelskými subjekty.
Informačním střediskům jsou při vstupu do cechu
uděleny kategorie (A – D), které slouží k jejich hodnocení. Každý stupeň kategorizace předpokládá splnění
schváleného minimálního standardu a podmínek činnosti.
Infocentrum Dačice splňuje vysoké nároky na provozní dobu, technickou vybavenost, jazykové znalosti
zaměstnanců, nabízené služby a škálu poskytovaných
informací. Z tohoto důvodu bylo zařazeno do druhé
nejvyšší kategorie B. Kontrola standardu poskytovaných
služeb dle kategorizace je průběžně prováděna členy rady
A.T .I.C.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Cykloturistika na Dačicku
T ak jako každý rok, i letos
přijížděli do našeho města
cykloturisté. A bylo jich zase
o poznání více. Kolo je fenomén, který ovládl všechny
věkové skupiny. Každý z nás,
kdo má rád cykloturistiku ví, jaká je to radost z pohybu,
z poznávání přírody, krajiny a památek. Aktivní dovolená se tak stává pravidlem pro řadu rodin. Náš region má
dobré podmínky právě pro tyto aktivity. Nenáročný terén
s nevelkým převýšením a možností pohybu po vedlejších silnicích a cestách. V neposlední řadě je to také
krásná příroda a historické památky. Dačice leží v polovině trasy mezi městy T elč a Slavonice, které jsou známy
svými renesančními stavbami.
Cykloturisté projíždí do těchto měst Dačicemi, aniž
by se u nás zdrželi na delší dobu, což je velká škoda.
Bohužel, dostatečné ubytovací kapacity, veřejná tábořiště, koupání a další aktivity v současné době naše město
nemůže nabídnout. Co se týče ubytování, je cykloturista
ve většině případů skromný a na rozdíl od nás mají Telč
i Slavonice dostatečnou kapacitu finančně nenáročného
ubytování.
Pro Dačice by bylo výhodné, aby turisté vyjížděli na
výlety z našeho města a zase se k nám vraceli. Kdy se
tento stav změní – těžko říci. Toto je prostor pro soukromé podnikání. Město však musí vytvořit příhodné podmínky. Napsat a odhlasovat „Plán rozvoje města Dačic“
není tak složité, jako ho naplňovat. Kdo si vyzkoušel
podnikání, poznal, jak je u nás „jednoduché“ podnikat
a vytvořit pracovní místo. Musím být optimista a věřit,
že se to změní. Co se týče stravování, dle mého subjektivního posouzení, nemusí mít turista v Dačicích žádné
problémy. Myslím si, že je určitě spokojen stejně jako já,
coby každodenní zákazník těchto zařízení – zdůrazňuji,
že v době pauzy určené na oběd pracovním řádem.
Hlavní turistická sezóna je v našem regionu velmi
krátká - když hodně, tak tři měsíce, a to je z hlediska
podnikání málo na vytvoření finančních rezerv pro zbytek roku. Bez turistické infrastruktury však nedojde ani
k částečnému zlepšení, musíme návštěvníkovi Dačic programově něco nabídnou tak, aby finanční prospěch byl
pro dačické občany co největší. Zde bych chtěl poděkovat Městskému kulturnímu středisku, divadelnímu
souboru T yl a dalším, kteří připravují na hlavní turistickou sezónu řadu kulturních akcí a výstav vedeni snahou, aby se turista pozdržel v našem městě co nejdéle.
Nemohu si odpustit jednu tak trochu kritickou poznámku, a to je malá účast našich občanů na těchto akcích např. „Za dačickou kostku cukru“ a dalších.
Co se týče informovanosti turistů, je zásluhou pracovnic informačního centra Městského úřadu na dobré
úrovni. Infocentrum bylo v provozu červen – září k plné
spokojenosti návštěvníků Dačic. Zájemci zde mohli
získat různý propagační materiál, mapy, upomínkové
předměty, nabídky kulturních akcí. Přínosná byla i spolupráce mezi spřátelenými „íčky“ T elče a Slavonic při
výměně propagačního materiálu. A pokud někdo nevíte,
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kde se toto zařízení nachází - tak je umístněno na Městském úřadě na nové radnici v přízemí.
Ale zpátky k cykloturistice. Když se podíváte na
mapu značených cyklistických tras, uvidíte, že v oblasti
Dačic je jich minimum. T oto by bylo potřeba velmi
rychle změnit. Ale nejen to, schází nám také samostatné
cyklostezky. A tak je zde stálý rozpor mezi motoristickou veřejností a „kolečkáři“ . Navštívil jsem jako cykloturista několik evropských zemí a mohu říci, že naši
řidiči nepatří k těm nejohleduplnějším, ale třeba se
mýlím a vy máte jinou zkušenost. Je však nutno podotknout, že výstavba cyklostezek je velmi náročnou a drahou záležitostí. Podle mého názoru zemí, která opravdu
velice přeje cyklistům, je Rakousko disponující velkým
množstvím kvalitních cyklistických stezek. Zde poznali
poněkud dříve, že cykloturistika přispívá nejen k poznání
a k upevňování zdraví, ale šetří i naše životní prostředí.
Dačicko má předpoklad k tomu, aby se stalo vyhledávaným regionem pro aktivní turistiku nejen u nás.
Vzhledem ke své poloze poskytující možnost využít
turistických hraničních přechodů a turistických cílů v oblasti Waldviertlu v Rakousku, se může stát cykloturistickým „rájem“ celého přeshraničního regionu. Město
Dačice by pak mohlo být „turistickou základnou“ se
službami, které cykloturista nebo turista vyhledává a potřebuje.
Rudolf Hájek, starosta
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Řadové domy na Nivách v Dačicích
před dokončením
V současné době probíhají dokončovací stavební
práce na první pětici řadových bytových domů na Nivách
v Dačicích, kde se stávají novou dominantou tohoto
sídliště. Domy budou dokončeny koncem října a po
provedení elektropřípojek a přístupové komunikace
budou připraveny k užívání. Investorem a developerem
této výstavby je Bouwfonds ČS bytová výstavba s. r. o.
se sídlem v Jihlavě, která zahajuje prodej těchto domů do
vlastnictví jednotlivým zájemcům.
Společnost Bouwfonds Ontwikkeling B. V. je největší developer bytů v Holandsku s pobočkami v Německu, Belgii, Francii a v Česku. V oblasti bytové výstavby působí déle než padesát let a patří k nevětším
developerům bytů v Evropě. Během svého působení vyvinul, realizoval a financoval více jak 200 000 bytů ve
vysoké kvalitě a za přijatelné ceny. Na rozdíl od většiny
tuzemských developerů, kteří stavby bytů financují ze
záloh vybraných od budoucích majitelů, tato společnost
financuje výstavbu ze svých zdrojů, bez státní dotace.
Budoucí vlastník si kupuje existující dílo a již provedené
práce a pokud je to možné z časových důvodů i s možností individuelních úprav.

Řadové domy v Dačicích a pozemky k nim náležející
jsou již zapsány v katastru nemovitostí, tudíž i po právní
stránce existují a je možný jejich bezproblémový prodej.
Ceny jednotlivých domů se vzájemně liší podle typu
(vnitřní domy se liší od okrajových) a podle pozemku –
zahrady, která ke každému domu náleží. Během stavby
se podařilo realizovat řadu úsporných opatření, které
vedly ke snížení ceny. Ceny domů začínají na částce
2.198.000 Kč vč. DPH (vnitřní řadový dům). K tomu je
nutno dodat, že uvedená cena obsahuje cenu vlastního
domu, cenu parcely a podíl na technické infrastruktuře –
technické vybavenosti tj. přípojek plynu, kanalizace,
vody a elektřiny.
Prodej domů do osobního vlastnictví je již v současné době možný. Úhradu ceny, příp. splátkový
kalendář je možné sjednat s pověřeným pracovníkem
investora, přičemž lze do financování zapojit hypotéku,
stavební spoření a jiné finanční produkty. Pro poskytování hypotečních úvěrů je připravena pobočka České
spořitelny v Dačicích.
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Zájemci o tyto nové řadové domy si mohou jednotlivé domy kdykoliv prohlédnout a získat všechny
dostupné informace po předchozí dohodě s kontaktními
osobami, jejichž telefonní čísla jsou uvedena na reklamním bilboardu u vjezdu do sídliště Nivy, případně na
internetu a v regionálním tisku.
Ladislav Kovář,
autor článku je spolupracovníkem
společnosti Bouwfonds Jihlava

Barokní podvečery

cy klus koncert ů st aré hudby

„ V í t e jt e o by v a t e l e “
koncert k výročí
Adama Václava Michny z Otradovic

sobota 5. 11. 2005, 18:00 h, klášterní kostel
sv.Antonína Paduánského v Dačicích
Cornetto (ZUŠ Dačice), Ave Musica Brno
V programu zazní Michnovy písně ze sbírky „Svatoroční
muzika“ z roku 1661 a instrumentální skladby jeho
vrstevníků za použití dobových hudebních nástrojů.
(cink, barokní housle, barokní pozoun, dulcian,
loutna)
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Úspěch dačických gymnazistů
v lehké atletice
20. září se 12 chlapců a 12 dívek z vyššího gymnázia
zúčastnilo okresního finále středoškolského poháru „Corny“ v Nové Včelnici. Chlapci dosažením 7 388 bodů obsadili celkové 1. místo, stejně tak jako dívky s 5 966
dosaženými body.
Chlapci soutě ž ili v tě chto disciplínách:
ü běh na 100 m 1. místo – Lutovský M. (12,1 vteřiny)
2. místo – Ferdan M. (12,2 vteřiny)
3. místo – Zajíc P. (12,3 vteřiny)
ü skok do dálky 2. místo – Kubek J. (542 cm)
ü vrh koulí
1. místo – Mátl P. (13,63 m)
2. místo – Ferdan M. (12,50 m)
3. místo – Habr J. (11,82 m)
ü štafetový běh 2. místo – Zajíc P., Mikšíček M.,
Lutovský M., Ferdan M.
Dívky soutě ž ily v tě chto disciplínách:
ü běh na 60 m
3. místo – Šulistová J. (8,8 vteřiny)
ü běh na 200 m 3. místo – Šulistová J. (32,7 vteřiny)
ü běh na 800 m 1. místo – Marečková E. (2:49 min)
3. místo – Marečková J. (2:51 min)
ü skok do výšky 1. místo – Pelikánová I.
2. místo – Šprinclová R.
ü skok do dálky 1. místo – Pelikánová I.
2. místo – Kloiberová V.
Chlapci i dívky postoupili z prvního místa do krajské ho finále , kte ré se konalo 27. z áří v Táboře .
Přestože hoši i dívky dosáhli vyššího počtu bodů než
v okresní soutěži, na medailová místa to nestačilo a umístili se na 5. místě.
Výkony jednotlivců však v krajské konkurenci nezapadly – v běhu na 100 m se Martin Lutovský umístil na
3. místě, ve skoku do výšky se Miroslav Mikšíček umístil
na 3. místě a štafeta ve složení Ferdan, Lutovský, Zajíc
a Mikšíček obsadila 2. místo. Z děvčat se nejlépe umístily
Jana Kamírová na 2. místě v běhu na 800 metrů a Jitka
Šulistová na 2. místě v běhu na 60 metrů.
Děkujeme našim žákům za vynikající reprezentaci
školy a přejeme jim mnoho úspěchů nejen na poli sportovním. Zároveň děkujeme vyučujícím tělesné výchovy panu
Karlu Chalupovi a paní Zdeňce Veverkové za zdatné
koučování.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele gymnázia
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Cvičná evakuace školy
Výstavbou nových šaten se podstatně změnila situace
na naší škole také v protipožární ochraně. T o byl jeden
z důvodů, proč bylo na pondělí 26. září naplánováno
taktické cvičení hasičského sboru. Vycházelo ze situace,
kdy v chemické laboratoři vybuchla neznámá látka a je
třeba evakuovat žáky školy a zároveň poskytnout pomoc
zasaženým osobám.

Po skončení cvičení můžeme konstatovat, že vše
proběhlo podle plánu. Evakuace žáků obou škol proběhla
organizovaně a spořádaně. Časové limity byly dodrženy.
Vedení všech zainteresovaných složek - ZŠ, hasičského
sboru a MěÚ - hodnotilo cvičení jako úspěšné. Jsme rádi,
že k úspěchu cvičení přispěli i žáci, zejména kázní a disciplínou.
Jan Pospíchal, ZŠ B. Němcové

Jitka Danyiová
ČIŠ TĚNÍ DOMÁCNOS TÍ
(koberce, sedačky…)
Nivy 164/IV, Dačice
T el.: 602 424 563
602 848 294

WELLNESS - zdravě žít
Göthova 71/I, Dačice, tel: 384 420 559

Volejbalový turnaj „O košík plný…“
Podzimní radovánky O košík plný… je jeden ze čtyř
volejbalových turnajů dívčích družstev gymnázií našeho
regionu (T elč, Moravské Budějovice, T řebíč, Dačice)
pořádaný Gymnáziem T řebíč 12. října t. r.
Mezi šesti družstvy vybojovala družstva Gymnázia
Dačice A a B pěkné druhé a třetí místo. Vítězství získalo
družstvo Gymnázia T řebíč „A“ tvořené převážně hráčkami dorostenecké volejbalové ligy.
Mgr. Anna Kasalová, Gymnázium Dačice

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, te l.: 728 260 078
Léčba dětské obezity
Redukčně kondiční pobyty 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
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Jak jsme slavili 110. výročí otevření
budovy ZŠ Komenského

Komenský zase
na svém místě!

Ve čtvrtek 15. září zažila naše škola oslavu 110. výročí otevření školní budovy na ul. Komenského. Pro tento
den jsme zorganizovali akci, která se nám již jednou
velmi osvědčila, a to Den otevřených dveří. Všichni, kdo
měli čas a chuť, mohli navštívit obě naše působiště, i první a druhé třídy v ul. Bratrská.
Společnými silami s žáky osmých a devátých tříd
připravili vyučující výzdobu nejen učeben, ale celé školy.
Každou třídu jsme
orientovali na nějaký
předmět, a tomu přizpůsobili i její vybavení. T ak máme
učebnu přírodopisu,
chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy atd.
Na chodbách byly instalovány různé výstavky v menším i větším rozsahu
a krásné dekorace k blížícímu se podzimu. Celým odpolednem nás pak provázela vystoupení tanečnic z řad
našich žákyň a módní přehlídka žáků 7. A pod taktovkou
paní učitelky Romany Čurdové. Velkému zájmu se těšily
kroniky, které pečlivě a svědomitě opečovává paní
učitelka Jana Vlčková.
V podvečer pak
probíhalo ve školní
jídelně setkání současných i bývalých zaměstnanců školy a
pozvaných hostů. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli
podívat a doufáme, že
si u nás každý našel něco, co ho zaujalo a co se mu líbilo.
Děkujeme také všem, kdo pomáhali s přípravami a účastnili se doprovodného programu.

Protože ke každým
správným narozeninám
patří dárek, vrátil se
díky učiteli Mgr. Novotnému, paní Fukové,
panu Šterbovi a firmám
FRIGOMONT s. r. o. a
E.ON Energie a. s. do
štítového průčelí reliéf
J. A. Komenského –
symbolu českého školství.

V neposlední řadě děkujeme pěveckému kroužku
Zpěváček paní učitelky Lenky Havlíkové a Komornímu
sboru Velká Lhota pod vedením MgA. Jitky Plánské za
pěvecké vystoupení.
T ěšíme se s vámi na další příjemné setkání.
Jaroslava Doláková, ZŠ Dačice Komenského

První jednání školské rady ZŠ Dačice
Komenského 7
První jednání školské rady naší školy proběhlo 27. 9.
2005. Školská rada byla zřízena Radou města Dačice dne
1. 9. 2005. Dle jednacího řádu školské rady byli na
prvním jednání, které svolal ředitel naší školy pan Mgr.
Zdeněk Berka zvoleni její funkcionáři.
Předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Eva Macků, místopředsedkyní Jitka Cvrčková, zapisovatelkou
Mgr. Hana Zemanová. Ostatními členy rady jsou Ing.
Arch. Miroslav Dvořák, Ludmila Jankůjová a Ing. Karel
Macků.
Dále školská rada schválila „Jednací řád školské
rady“ . Závěrem si členové školské rady prohlédli budovu
školy v Komenského ulici.
Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele

Dům s pečovatelskou službou Dačice

Dne 25. září obyvatelé města Dačic a domu s pečovatelskou službou navštívili domov důchodců v Budíškovicích, kde se konalo posvícení. K poslechu i tanci hrála
Jemnická kapela. Všichni prožili společně krásné odpoledne.
Pracovnice DPS Dačice
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Říjnové novinky v knihovně
Ně co napínavé ho ke čte ní pro dospě lé
ü Eliz abe th Lowe ll: Plame ny v ráji –
román o vědci, který pracuje na výzkumu obnovování života po přírodních katastrofách
v sopečných oblastech. Uchyluje se na Havaj, kde se
chce pohroužit do práce, zocelit tak staré rány a zapomenout na svůj nevydařený život.
ü Dan Brown: Digitální pe vnost – autor kontroverzního románu Šifra mistra Leonarda. T entokrát se
ocitneme ve světě počítačové techniky.
ü Je ffre y De ave r: Dvanáctá karta – hlavním hrdinou
napínavého thrilleru je paralyzovaný policista Lincoln Rytm.
ü Wilbur Smith: Triumf slunce – afričtí domorodci
se bouří a samozvaní osvoboditelé kují pikle proti
koloniální vládě Jejího Veličenstva. V této bouřlivé
době se v Chartůmu setkávají příslušníci rodiny
Courtneyů, Ballantyneů a Benbrooků. Historicky
podložené krvavé povstání dervišů tvoří dějové pozadí tohoto dobrodružného románu.
ü Le o Ke ssle r: Únik z Be rlína – německé hlavní
město Berlín je v agonii. Kruh obklíčení se uzavírá a
je již jen otázkou dnů, kdy němečtí obránci přestanou
klást odpor a vzdají se. Autor znovu prokazuje svou
schopnost barvitě přiblížit čtenářům kruté roky druhé
světové války.
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Ně co k pouče ní
ü Le nka Kře sadlová: Cibulnaté okrasné rostliny.
ü Bridge t Jone sová: Diabetická kuchařka.
ü Richard Plos: Hvězdy světové rallye 2004.
ü Katalog automobilů 2005.
ü Ve lký atlas ž ivočichů.
Mgr. Zdeňka Chadimová

„Siláci" podruhé!
Minule jsem Vás ošidila
o fotografie, které byly ještě
ve fotoaparátu. Dovolte mi,
abych to dnes napravila.
Posuďte sami „sílu“ našich neznámých, co musí všechno znát, aby toto dokázali!
Ještě bych ráda požádala
zřejmě malé vandaly, aby neuráželi větve kaštanů za účelem získání krásně ježatých
plodů s mile hnědými lesklými semeny. Ujišťuji Vás, že
spadnou samy, stačí si na ně jen počkat, až přijde jejich
čas. Mohlo by se také stát, že příští rok nebudou mít na
čem vyrůst a dozrát.
Milena Kráľová, Dačice
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Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Městská knihovna se zapojila do projektu Dětského
fondu OSN – UNICEF, další informace v knihovně a na
www.unicef.cz.
Cílem projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ je získat finanční
prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití
symbolu, který znají všechny děti na
světě – panenky. Hlavní myšlenka
projektu spočívá v tom, že každá
panenka představuje skutečné dítě,
které bude v rámci očkovací kampaně
UNICEF v rozvojových zemích přeočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám.
Panenky mohou být vyrobeny dospělými nebo dětmi,
v rodinách, ve školách, v knihovně, v domovech důchodců, prostě všemi, kterým nechybí fantazie a tvořivost
a chtějí tímto způsobem pomoci ohroženým dětem. Panenky by měly být oblečeny v národních kostýmech
jednotlivých zemí a měly by odrážet i jiné etnické a rasové zvláštnosti té které země (barva pleti, tvar očí,
vlasy…).
Každá panenka, kterou vyrobíte, bude opatřena vlastním průkazem totožnosti. Koncem kalendářního roku proběhne prodej – adopce panenek na vybraných prodejních
místech po celé republice. T en, kdo si ji za 600,- Kč koupí
(suma potřebná pro očkování jednoho dítěte), tak vlastně
symbolicky adoptuje dítě, které panenka představuje.
V naší knihovně, v dětském oddělení, obdržíte střih na
panenku a všechny potřebné informace. T aké budeme
panenky do 10. prosince shromažďovat, vyplníme jim
rodné listy a společně je v půlce prosince odešleme.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Pozvánka do knihovny:
Albánie Honzy Vlasáka
Na besedu s cyklotrempem a svérázným cestovatelem
Honzou Vlasákem vás chci pozvat ukázkou z připravované knížky:
„…T en vandr trval necelé dva měsíce. Sedm a půl
týdne se bez tetiččiných buchet dá vydržet, ale bylo to na
doraz. T akže první věc, kterou jsem musel po návratu
řešit, byla vyléčit ten absťák, tedy návštěva tetičky
Amálky spojená s naplněním břicha těmi suprbuchtami.
T etička se o exotické země zajímá a má přehled.
Honzíku, měl bys víc naslouchat pudu sebezáchovy
a nejezdit do takových zemí, jako je Albánie. Dyť je to
podle západních statistiků nejchudší země v Evropě a žijou tam strašně divocí lidi...
Bajo, statistici dokážou vymyslet kuriózní věci. Ale
ohledně těch lidí máš pravdu. Jsou divocí, ale jen když je
chytne tendlecten fantas. Na lehkou váhu jsem ten výlet
nebral a před odjezdem sepsal závěť… Ještě k povaze
Albánců: už jejich pohádky dost napoví. Často se v nich
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dočteš, že junákova nejmilejší družka byla dlouhá flinta
s pažbou pobitou stříbrnými hřebíčky. A že se nudil,
protože sousední rod, se kterým měl krevní mstu, už byl
vyhuben, a zrovna nebyla žádná válka…“
Beseda „Na kole Albánií s kamarádkou“ bude doplněna promítáním diapozitivů. Po besedě autogramiáda.
Vstupné dobrovolné. T ěšíme se na Vás ve středu
9. listopadu v 17:30 h v mě stské knihovně .

Rozumíme zvířatům?
Nová výstava v dačickém muzeu nás zavede tentokrát
do světa zvířat. Co víme o chování zvířat, jejich zvyklostech? Máme šanci jim porozumět?
Jihlavské muzeum připravilo v loňském roce zajímavou výstavu, která se záhy stala putovní a poté, co ji
rozšířilo o nové prvky i Dětské muzeum v Brně, poutá
pozornost malých i velkých návštěvníků. Nyní je k vidění
v Městském muzeu a galerii v Dačicích.

Kromě preparovaných zvířat je zároveň doplněna
o názorné ukázky živých živočichů, kteří jsou určitým
způsobem svého chování zajímaví. Myšky (myš bodlinatá), švábi, pakobylky indické, akvarijní rybky, žabky
představují modelové organismy, na kterých lze dokumentovat zajímavé projevy chování.
Výstava seznamuje návštěvníky se základními poznatky, které za dobu své nepříliš dlouhé existence
shromáždila etologie, věda o chování zvířat. Skládá se
z panelů s texty a obrázky, z boxů s ukázkami nejběžnějších živočichů, z hracího koutku a dalších zajímavých
míst, kde návštěvníci mohou například podle nahrávky
poznávat hlasy zvířat, luštit křížovky či hádanky se zvířaty, vyplňovat kvízy, hrát hry, sestavit puzzle, namalovat si
či udělat zvířátka z papíru nebo keramiky apod.
Přijďte se nejen poučit, ale i pobavit! Výstava je
vhodná pro všechny věkové skupiny. Je zároveň doplněna
videem ze života vybraných druhů zvířat. Na závěr je pro
všechny připraveno překvapení!
Výstava „Roz umíme z vířatům?“ je v Městském muzeu a galerii v Dačicích otevřena od 12. října do
27. listopadu. V říjnu denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16
hod a v listopadu pondělí - pátek a neděle odpoledne
13 - 16 hodin.
Mgr. Marie Kučerová
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Pro všechny, kteří chtějí poznávat přírodu, méně či
více známé památky a zajímavosti v našem okolí, připravuje vlastivědné výlety a vycházky Spolek přátel muzea
v Dačicích.

V minulém čísle bulletinu jsem psal o významném
rodákovi z nedalekého Bílkova Matěji T auferovi.
V tomto čísle Vám chci
přiblížit jeho let Tokio – Praha tak, jak o něm vyprávěl
sám T aufer a jak jeho vyprávění zaznamenal vroce 1958
Václav Kubec.
„Ihned jakmile jsem se
vrátil po válce koncem roku
1918 do Prahy, přihlásil jsem
se jako bývalý mechanik hydroavionů k právě vznikajícímu prvnímu leteckému sboru republiky. Stavěl jsem
první stan tam, kde je dnes letiště ve Kbelích, zúčastnil
jsem se výroby prvního našeho vlastního letounu Š–1.
V té době se snažila většina států o překonávání všech
možných leteckých rekordů. Nejpopulárnější byly lety
dálkové.
Jednoho dne mě zastavil pplk. Skála a řekl mi, že
jsem byl ministerstvem navržen jako jeden z těch, kteří jej
budou doprovázet na dálkovém letu Praha – Tokio. Jako
by do mě hrom uhodil. Polkl jsem, díval se trochu překvapeně a potom jsem se zmohl na jediné slovo: Poletím!
8. srpen 1927 start v 8:55 h. V šestnáctce je 1 000 litrů
benzínu a v olejových nádržích oleje dle propočtu na deset
hodin letu. Držím na kolenou desky s mapami a letoun se
pomalu a těžce zvedá od země. Směr Moskva! Motor
pracuje bezvadně a záhy jsme za hranicemi. Dole se
rozprostírají veliké roviny Polska. Občas zvedne Skála
ruku a já mu podám další díl mapy a vezmu od něho ten,
který již máme za sebou. Daleko vlevo zůstává Varšava,
pod křídly Lublin. Lesy a hory, města a řeky. Až pojednou
letíme nad širokými pláněmi s nesmírnými lesy a tu a tam
jsou oka, v nichž probleskuje voda. T o už jsme nad Pinskými bažinami a přelétáme hranice mezi Polskem a
SSSR. A tady opravdu už není země taková jako doma.
Všechno tak obrovské a široké, na co nelze brát žádné
měřítko, které jsem dosud znal. Zde je Berezina, která
zlomila vaz Napoleonovi. T o malé dole, to je Mogilev
a tam vpředu Smolensk. Další mapu! Dívám se letmo na
hodinky. Je už skoro pět hodin odpoledne a ruce mám
zkřehlé. Beru vrchní připravenou desku s mapou a podávám ji dopředu. „Šestnáctka“ je otevřená, jako všechny
vojenské letouny v té době a vichr bije do natažené promrzlé ruky. A tu se to stalo! Dřív než jsem si uvědomil, že
Skála mapu dosud nedrží, vysmekla se mi a uletěla. Jen
jsem zahlédl zlé přimhouřené oči velitele. Co teď? Skála
stáhl plyn a letoun pomalu klouže dolů. Opisuje velikou
křivku, potom celý okruh a již sedá na letiště ve Smolensku. Bez mapy se do Moskvy nedostaneme.„T o si
s Vámi vyřídím až v Praze“ , jsou jediná slova, která jsem
slyšel, když letoun dosedl na trávu a zastavil se.“
Pokračování vyprávění o letu Praha – T okio si přečtete v dalším čísle bulletinu.
Vlastimil Kolomazník, letecké muzeum

Po prázdninách zatím proběhly dvě vycházky. Nejdříve (24. 9.) se skupina více než třiceti zdatných chodců
prošla po stopách lupiče Jiřího Grázla. T edy prošla si asi
dvanáctikilometrovou Gráz lovu ste zku ve směru z Českého Rudolce do Slavonic. Prozkoumala vše zajímavé –
psí hřbitov, francouzský kámen při cestě, vodní pilu v Penikově (za ukázku jejího chodu děkujeme Ing. Karlu
Hájkovi), Grázlovu sluj či Schillerovy kameny…Příjemnou vycházku krásnou krajinou za nádherného podzimního počasí jsme zakončili občerstvením ve slavonických
hospůdkách či cukrárně a konečnou cestou domů místním
vláčkem.
Za týden nato (1. 10.) se při
dalším výletě stala předmětem
zájmu nedaleká Ve lká Lhota. Dr.
Eva Melmuková nás provedla
objekty evangelického areálu
a podala nám vynikající výklad
k historii i současnosti obou kostelů a fary. Pro všechny bylo milým překvapením i rychlé občerstvení podávané na faře.
Krásné slunečné počasí vytvářelo příjemný doprovod i k následující vycházce na
Poldovku a na Hradisko (759 m. n. m.). Nezapomněli
jsme si prohlédnout ani otisk čertova kopyta. Nejvíce však
všechny okouzlil nádherný výhled do širokého okolí
z vyhlídky pod vrcholem Hradiska.
Výletem do Brtnice (22. 10.) skončila v letošním roce
část výletů a vycházek a začíná půlrok věnovaný přednáškám a besedám – muz e jní čtvrtky.
První se koná 10. listopadu v 17:30 h a zajímavé vyprávění o Švýcarsku a jeho přírodě si připravil „cestovatel“ Jan Říha.
Zopakujme z novu, ž e akce jsou určeny nejen členům Spolku, ale i široké veřejnosti. Vstupné na besedy
a pře dnášky: 10 Kč.
Mgr. Marie Kučerová

Matěj Taufer v době I. sv. války

Let do země vycházejícího slunce

Vodní pila Penikov

Poznáváme naše okolí
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daní, nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka, výpočet daňové povinnosti, sestavení účetní závěrky. Cena 2 300
Kč/os, výuka 36 hodin.
Upoz orně ní: minimální počet pro otevření jednotlivých
kurzů je 6 účastníků! Cena je včetně výukových materiálů.
Kontakt: Strojírenská 304, 380 01 Dačice, Telefon a fax:
384 420 096, info@issto.cz.

ISŠTO Dačice
NABÍDKA JAZYKO VÝCH KURZŮ 2005/2006
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Německý jazyk pro začátečníky
Německý jazyk pro pokročilé
Anglický jazyk pro začátečníky
Anglický jazyk pro pokročilé
Ruský jazyk pro začátečníky
Ruský jazyk pro pokročilé

Cena 1 600 Kč/os, 30 hodin výuky
Upoz orně ní: minimální počet pro otevření jednotlivých
kurzů je 6 účastníků! Cena je včetně výukových materiálů.
Kontakt: Strojírenská 304, 380 01 Dačice, Telefon a fax:
384 420 096, info@issto.cz

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
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696

ISŠTO Dačice
NABÍDKA O DBO RNÝCH KURZŮ 2005/2006
Ø Základy obchodní kore sponde nce . Obsah: Úprava
obchodních písemností podle ČSN a bloková úprava
písemností. Evidence a úschova. Úprava cizojazyčné
korespondence. Cena 1 100 Kč/os, výuka 20 hodin.
Ø Psaní na počítači (psacím stroji) de se tiprstovou
hmatovou me todou. Obsah: T echnika psaní desetiprstovou hmatovou metodou. Dokonalé nacvičení vyžaduje další samostatnou práci účastníka kurzu. Cena
600 Kč/os, výuka 10 hodin.
Ø Daňová e vide nce , DPH, daň z příjmu fyzických
osob. Obsah: Vedení daňové evidence příjmů a výdajů
neplátce a plátce DPH, výpočet daně z příjmů fyzických osob. Cena 1 300 Kč/os, výuka 20 hodin.
Ø Základy úče tnictví. Obsah: Právní úprava účetnictví,
rozvaha podniku, základní účtování peněžních prostředků, zásob, dlouhodobého majetku, výrobků, nákladů a výnosů, DPH, účetní technika, uzavření účetnictví. Cena 1 500 Kč/os, výuka 24 hodin.
Ø Úče tnictví pro pokročilé . Obsah: Účtování zásob,
dlouhodobého majetku, pohledávek a závazků, mezd,

Zahájili jsme prodej zimních rekreací v tuzemsku i v zahraničí.
Vánoční a silvestrovské pobyty.
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku: Lázně Dudince, Hokovce, Jasenie a další - týdenní pobyt s plnou penzí včetně
léčebných procedur od 4 490 Kč. Termín dle požadavku.
Jednodenní zájezdy:
26. 11. Tajemství – muzikál, Praha
od 880 Kč
3. 12. Vídeň předvánoční
430 Kč
29. 12. Eva + Vašek, hudební večer
450 Kč
v Kotvrdovicích u B lanska
Novinka v roce 2006:

11. 2. Naši f urianti – Národní divadlo

680 Kč

Poznávací a pobytové zájezdy:

16. 11. – 20. 11. Paříž klasická a královská sídla
16. 11. – 20. 11. Eurodisneyland, Paříž a koupání
v Amberku
16. 11. – 20. 11. Florencie a Řím s Vatikánem
17. 11. – 20. 11. Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento,
Vesuv, ostrov Capri
17. 11. – 20. 11. Na skok do Říma a Vatikánu
17. 11. – 20. 11. Řím, Vatikán, Neapol, (Capri)

3 990 Kč
3 990 Kč
4 990 Kč
5 790 Kč
3 690 Kč
4 490 Kč

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší CK
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Císařská silnice
Město Dačice je členem „Sdružení pro výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici“. A to od
roku 1999, kdy bylo založeno toto sdružení v Moravských
Budějovicích. Ve sdružení je 27 obcí a 5 měst s cílem,
který je deklarován v názvu. Současná silnice I/38, nebo
také se jí říká „Císařská“ , je důležitá propojovací komunikace mezi dálnicí D1 - Jihlavou - Znojmem a hraničním
přechodem Hatě. V evropském značení pak E 59. Silnice
je vedena přes centra měst a obcí. Aby splňovala podmínky současného provozu, je potřeba provést přestavbu
silnice, provést obchvaty měst, rozšíření vozovky atd.
Ale trochu historie. Císařská silnice v současné trase
byla v provozu od roku 1749, tedy více jak 250 let spojuje
Vídeň s Prahou. Před tímto rokem procházela „vídeňskopražská“ silnice také našim regionem směrem na Slavonice – Kunžak - J. Hradec - atd. T ak jako v minulosti, tak
i v současné době je dopravní infrastruktura důležitá pro
rozvoj regionů. Význam silnice I/38 pro města i obce,
kterými prochází je stejně veliký jako provoz, který na
této silnici je.
Silnice I. třídy I/38 (E 59) Jihlava – Znojmo – Hatě je
dopravní komunikací v regionu jihozápadní Moravy. Její
stav má přímý vliv na hospodářské aktivity a rozvoj
regionu včetně vysoké nezaměstnanosti. Téměř deset let
se připravuje postupná rekonstrukce této komunikace. Je
tedy zřejmé, že musí dojít ke kompletní přeměně této
důležité tepny v moderní rychlou silnici. Vznikají také
dvě sdružení. První „Sdružení pro výstavbu silnice Hatě –
Znojmo - Jihlava“ v T řebíči a druhé „Sdružení pro výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici“ v Moravských Budějovicích.
Důvod založení sdružení v Moravských Budějovicích
byl prostý. A to zpochybňování „Vyhledávací studie“
z roku 1996, ve které zvítězila základní stávající trasa
„Císařská silnice“ . Sdružení nevzniklo jen kvůli tomuto
problému. Prosazuje též severojižní propojení, jehož význam není stále plně chápán a doceňován. Vedle současné
trasy „Císařské silnice“ byla totiž navrhována ještě tak
zvaná „T řebíčská varianta“ , která se měla odklonit u Moravských Budějovic směrem na T řebíč. V současné době
Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje přestavbu celého
sledovaného tahu silnice I/38 postupnou přípravou staveb
jednotlivých obchvatů měst a obcí v souladu s koncepcí
krajů Jihomoravského a Vysočina ve stávající trase.
Možná se vám zdá, že naše město je poněkud vzdálené od této silnice. Přesto nás však spojuje sounáležitost
s moravskobudějovickým regionem. Vzdalování se od této komunikace z důvodu jiné trasy by nebylo ani pro nás
ideální. A tak společným postupem s ostatními obcemi
a městy se naplnil cíl, pro který bylo „Sdružení pro výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici“
založeno. 15. října se uskutečnilo slavnostní zasedání
sdružení, na kterém předseda sdružení a současný starosta
Moravských Budějovic Ing. Jan Nekula prohlásil: „Za
celé naše sdružení i za město Moravské Budějovice Vám
všem děkuji za podporu, přízeň i za spolupráci. T oto
poděkování, prosím, předejte dál, pro všechny vaše obyvatele, do všech obcí z okresů Jihlava i Znojmo, Dačice
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i T řebíč, zejména do všech měst, která se k nám připojila,
která nám rozuměla a podporovala nás. Jmenovitě Třešť,
Jemnice, T elč a Dačice.“
Rudolf Hájek, starosta

Zdobíme hroby
T eď s počátkem listopadu se tomu věnujeme snad
všichni a pečlivěji než kdy jindy. Někdo to má přímo
spojeno s původním církevním svátkem a křesťanskou
vírou v posmrtný život, pro jiné je to prostě stará tradice,
kterou již „mají v krvi“ a které s úctou zůstávají věrni.
Letos mi jaksi jasněji došlo, že ono „dušičkové“
navštěvování hřbitovů a jejich krášlení - ty chvíle, kdy
jsme nad hroby skloněni při práci nebo u nich vzpřímeni
chvíli postojíme - nemusejí být jen lacinou romantikou.
Romanticky to mohou prožívat nejspíš děti, pokud hroby
ukrývají zbytky těl lidí, které ony poznaly jen matně. Ne.
Jsou jistě lidé, pro které právě letošní dušičková cesta na
hřbitov je hodně těžká. Protože hrob, ke kterému míří jejich kroky, byl před nedávnem otevřený, aby pojal dalšího
zemřelého. Někoho jim blízkého.
Ale věřím, že právě taková citelně bolestná cesta na
hřbitov má zvláštní cenu. Utrpení totiž rozjitřuje naše nitro, takže se pak nad smrtí a hodnotou lidského života (a
jména na pomnících upomínají na konkrétní jednotlivé
osoby) zamýšlíme opravdu do hloubky. A to nás mnohdy
nepřímo vede k hlubší vděčnosti. Podobně jako nás vnímavý pohled na Kristovy bolesti při křížové cestě a na
kříži burcuje k přemýšlení o jeho osobě, o důvodech
a významu toho všeho, co nesl...
Jiným okruhem lidí, kterým může návštěva hřbitova
dát víc než druhým, jsou ti, kdo se k ní odhodlají vůbec
poprvé nebo poprvé zas po dlouhé době. T y může zasáhnout neotřelost dojmů, novost všeho toho, co na hřbitově vidí a o čem mohou přemýšlet. Pokud ovšem budou
mít pevné nervy a neutečou před realitou té stránky
života, o které vyzdobené hroby tiše vyprávějí...
Není třeba tyto myšlenky zde dále rozvíjet. Není třeba
dělat to společně na těchto řádcích, protože dál už můžeme snadno rozjímat každý sám. Jen si ještě společně
uvědomme: hřbitovy tedy nejsou místem, kde život není!
On se tam děje - v nitru nás živých. Někdy bolestně, někdy objevně. Někdy citelně, jindy nepozorovaně. Dar
lidského života spatřujeme mezi hroby v zorném úhlu,
který bychom jinde nahlíželi jen letmo a svízelně. A naše
pečlivost a láska při zdobení hrobů to projevují navenek s krásnou jemností a mnohdy úžasným vkusem.
P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
Klášter v Kostelním Vydří

Poutní mše svatá
v kostele v LIdéřovicích
V neděli 6. listopadu 2005 v 11:00 hodin - na svátek
sv. Linharta – bude mimořádně poutní mše svatá v kostele v Lidéřovicích. T amní krásný gotický kostel je
tomuto světci zasvěcen od své přestavby na konci 15.
století.
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Komorní sbor Velká Lhota
Jsme komorní smíšený sbor, který sdružuje zpěváky
z Velkolhotecka, Dačicka, Žirovnicka a Počátecka. Vznikli jsme na konci roku 2004, kdy jsme uspořádali 1. adventní koncert ve Velké Lhotě. Vzhledem k místu vzniku
jsme později přijali název Velkolhotecký. V létě 2005
jsme název pozměnili na Komorní sbor Velká Lhota.
Poněvadž se
nám spolu dobře
zpívalo, rozhodli
jsme se, že adventní koncert nebude naší poslední
akcí a také jsme
se rozrostli z původních sedmi na
nynějších deset
členů. Komorní charakter sdružení vyžaduje precizní
přípravu každého zpěváka.
Náš repertoár zahrnuje renesanční madrigaly, duchovní hudbu stejného období i mladší, spirituály, lidové písně... Výhodou je možnost využití instrumentálních schopností jednotlivých členů sboru - varhany, flétny, kytara,
kontrabas atd.
Koncem srpna 2005 jsme založili občanské sdružení
Komorní sbor Velká Lhota, které bude mít na starost nejen provozní záležitosti pěveckého sboru, ale také organizaci koncertní sezóny ve Velké Lhotě. Sbormistryní Komorního sboru Velká Lhota je MgA. Jitka Čudlá (rozená
Plánská), která je absolventkou oboru dirigování sboru na
Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Josef Čudlý, Komorní sbor V. Lhota

Mozaika z cesty KVÍTKU na Slovensko
Ve čtvrtek 6. října, ještě za tmy, jsme se pohodlně
usadili do našeho „Neckybusu“ , který otočil svá kola východním směrem. K zemi s podmanivou krásou kopců
a hor, s pasoucími se stády zvonících oveček a typickou
vůní čerstvé brynzy. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme
už brzy po poledni viděli Vysoké T atry po levici a Nízké
T atry po pravici. Po 10 hodinách cesty zakotvil konečně
náš „Neckybus“ na historickém náměstí v Levoči. Organizátoři festivalu nás hned po příjezdu zavedli do stylové
podzemní restaurace s klenutými stropy, kde jsme mohli
potěšit své hladovějící žaludky.
Naší další potravou bylo už umění: vystoupení smyčcového souboru z Prešova, vernisáž výstavy amatérské
fotografie a večerní přehlídka českých a slovenských dokumentárních filmů. Aby toho nebylo málo, vymyslel si
pan sbormistr ještě večerní zkoušku. Prý abychom si
„sladili“ a „rozezvučeli“ hlasy. Pro nás ale byla daleko
lákavější představa polohy ležmo v měkoučké postýlce
s těžkými očními víčky.
Páteční ráno bylo sice mlhavé, ale sluníčko to nakonec stejně vyhrálo. Po snídani jsme „naladili“ své hlasy
a přesunuli se do gotického kostela sv. Jakuba. Vnitřní
prostor chrámu působil opravdu impozantně. Na dlouhé
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rozkoukávání však nebyl čas. Potřebovali jsme ještě nacvičit nástup se zpěvem a pak už jen rozsvítit své obličeje
úsměvem. Před 10. hodinou byl kostel zaplněn do posledního místečka. Našimi posluchači byla kromě odborné
veřejnosti převážně školní mládež ze základních a středních škol, což bylo asi 600 lidí. Náš koncert se velmi líbil
a přestože bylo v kostele chladno, zahřál nás dlouhotrvající potlesk a uznání slovenských organizátorů festivalu.

Odpoledne jsme se s paní „sprievodkyní“ ponořili do
minulosti tohoto historicky významného města. Občas
jsme sice nerozuměli některým slovům jako „tlačiareň“,
„polnohospodár“ nebo „čučoriedka“ , ale jinak byl výklad
velmi zajímavý a poutavý. A protože v blízkosti Levoče
leží i Spišský hrad, vydali jsme se i my ztéci jeho hradby.
Bohužel nás ale předstihli američtí filmaři, kteří si obsadili celý hrad pro sebe, takže nám zbyl jen pohled zdálky.
Zblízka se nám podařilo obdivovat podzimní krásu Štrbského plesa a sluncem osvětlené štíty Vysokých Tater. No
prostě pochoutka pro fotografy, což využila pánská část
našeho pedagogického doprovodu. Kromě krásných zážitků a fotografií jsme si s sebou vezli i pocit, že jsme na
Slovensku dobře reprezentovali nejen naše město, ale i celou republiku.
Vítězslav Hergesel

Akce Domu dětí a mládeže v listopadu
v
v
v
v

19. 11. – návštěva stanice pro ohrožená zvířata
v T elči. Sraz v 8:30 h na nádraží ČD Dačice
v průběhu měsíce listopadu se děti mohou ještě přihlásit do některých zájmových kroužků
od 1. 11. začíná v DDM kurz keramiky pro dospělé
a kurz výtvarných činností pro maminky s předškolními dětmi
Veškeré informace získáte na tel. č. 384 422 453

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

zahájení kurzu 21. listopadu
skupina B – 5 000 Kč
Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz
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KINO

5. 11. v 19:30 h - POSLEDNÍ CÍSAŘ
Itálie, GB, Čína, rok 1987, režie Bernardo Bertolucci

Mě KS

MMaG

4. 11., 5. 11., 6. 11. v 19:30 h
NAPOLA
Německý film s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 60 Kč
18. 11., 19. 11., 20. 11. v 19:30 h
MR. A MRS. SMITH
Akční komedie USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

FK

KULTURA
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11. 11., 12. 11. v 17:00 h
KOUZELNÝ KOLOTOČ
Kreslená pohádka s českým dabingem
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč

11. 11., 12. 11., 13. 11. v 19:30 h
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Romantická komedie USA s titulky
Vstupné 65 Kč

25. 11., 26. 11. v 17:00 h
RYCHLÝ STRIPES
Hraná pohádka USA s českým dabingem
Vstupné: děti 30, dospělí 55 Kč

25. 11., 26. 11., 27. 11. v 19:30 h
NESVATBOVI
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 65 Kč

19. 11. v 19:30 h - SNÍLCI
Itálie, rok 2003, režie Bernardo Bertolucci

12. 10. – 27. 11. 2005
ROZUMÍME ZVÍŘATŮM?
Naučná výstava pro děti i dospělé o chování živočichů
s názornými ukázkami, hracím a poznávacím koutkem pro děti
10. 11. v 17:30 h – Muzejní čtvrtek
Jan Říha – „Kouzlo švýcarské přírody“ (z cyklu Cesty za poznáním)
Přednáška o Švýcarsku doplněná diapozitivy a videozáznamem. Studovna muzea, vstup 10 Kč.

1. 10. – 30. 11. 2005
KOUZLO ŠVÝCARSKÉ PŘÍRODY
Fotografie Jana Říhy, výstavní chodba muzea

9. listopadu v 19:30 h
JAN KRAUS A HEIDI JANKŮ
v zábavném pořadu
„Hvězdy, jak je neznáte“
Vstupné 200/180 Kč

11. listopadu ve 20:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje skupina R E F L E X Y
vstupné 80 Kč

18. listopadu ve 20:00 h
ALEŠ BRYCHTA BAND - TOUR 2005 - LEGENDY 2
jako host Pavla Kapitánová, předkapela AGONY
po skončení koncertu taneční zábava /kapela=překvapení/
vstupné 200 Kč

13. listopadu v 19:30 h
IVAN HLAS A SKUPINA
KNEZAPLACENÍ
koncert
vstupné 100 Kč
26. listopadu ve 20:00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA
vstupné 60 Kč

