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Program rozvoje města a místních částí
pro roky 2002 – 2006 (závěrečná část)
Kultura a sport by měly být nezbytnou potřebou
a součástí života občanů v každém městě a stejně by tomu mělo být i u nás.
Programové prohlášení o trvalé podpoře spolkové
činnosti v oblasti kultury, zájmové činnosti, společenských a sportovních akcí ve městě i místních částech,
se plnilo celé volební období. Zastupitelstvo každoročně
během svého volebního období schválilo v rámci
rozpočtu města značné finanční prostředky nejen
na činnost spolků, ale i na rekonstrukci a výstavbu
nových zařízení pro kulturní a sportovní vyžití dětí
i dospělých obyvatel města. Zrealizovala se kompletní
rekonstrukce městské knihovny, vystavěla hřiště a zastřešila tribuna stadionu. Také bylo schváleno v programu
rozvoje města pokračování výstavby koupaliště, které
bylo zahájeno v minulém a dokončí se v příštím
volebním období. Myslím si, že část úkolů týkajících
se rozvoje kultury a sportu se podařila z velké části
uskutečnit.
Další neméně důležitý úkol se týkal úseku bydlení
a bytové výstavby. Prováděly se jak rekonstrukce,
tak opravy bytového fondu v majetku města. Byl také
umožněn odkup bytů z tohoto fondu do osobního
vlastnictví. V současné době se provádí stavba bytového
domu s malometrážními byty, který bude dokončen
v příštím roce. Rovněž příprava parcel pro individuální
výstavbu na sídlišti Nivy se průběžně zajišťovala.
V současnosti již nejsou na Nivách volná místa pro tento
typ výstavby a je nutné připravit další pozemky. Město
také podporovalo a nabídlo finanční půjčky na opravy
a modernizaci bytového fondu, ve kterém žije značná
část našich spoluobčanů. Co se nepodařilo – je výstavba
nového domu pro klidné stáří – a to jak z důvodu
ukončení dotačního titulu, tak kvůli problémům při
územním řízení. Projekt byl zastaven. V domě s pečovatelskou službou byla provedena rozsáhlá rekonstrukce
sanitárního zařízení (montáž sprchových koutů, rozvodů
vody), jenž přispěla ke spokojenosti a pohodlí jeho obyvatel. Byty a bytová politika budou prioritou každého
zastupitelstva.
Poslední část programu se týkala místních komunikací a dopravy. Oprava silnic, ulic, chodníků a cest
je dlouhodobý a finančně náročný proces, při němž je
nutná rekonstrukce kanalizace i vodovodních řadů. Proto
bylo zažádáno o dotace z Evropské unie v rámci projektu
Dyje II na rekonstrukci ulice na Sádkách okolo rybníku
Peráček a dalších. Bude-li projekt přijat, čerpání dotace
přichází v úvahu v roce 2007.
Z dalších předsevzetí a cílů je v dokončovací fázi
parkoviště v prostoru Pivovarské ulice. Již je užívána

Zdarma do každé rodiny
Září 2006
cyklostezka a chodník na sídlišti Nivy; opraven povrch
místní komunikace v Bílkově. Ve spolupráci s firmou
Frigomont byla v místní části Borek realizována komunikace a chodník. V těchto peněžně náročných akcích
se bude pokračovat i v dalších letech.
Na závěr lze shrnout a konstatovat, že program
rozvoje města a místních částí pro roky 2002 – 2006
se stal společným cílem nás všech, a to na základě
jednomyslného hlasování v zastupitelstvu na začátku
volebního období. Přestože pak během doby atmosféra
v tomto orgánu samosprávy značně „zhoustla“, myslím
si, že se v našem městě mnohé podařilo.
Rudolf Hájek, starosta

Srážkoměr
Povodně jsou hrozba i stálý problém, který musíme
řešit a brát vážně i v Dačicích. Naše vodoměrná stanice
umístěná na mostě přes Moravskou Dyji se pro informovanost obyvatel při této živelné katastrofě plně
osvědčila. Povodňová komise si už ani nedovede svoji
práci bez ní představit.
Poslední záplavy, které nastaly po přívalových
deštích, ukázaly ještě na potřebu měření další veličiny,
a to množství srážek, jenž spadne na území města. Proto
bylo zakoupeno doplňující zařízení – srážkoměr v hodnotě cca 10 000 Kč – které bylo nainstalováno a připojeno k vodoměrné stanici. Odečítaní srážkové hodnoty
i přenos dat jsou automatické. Srážkoměr je určen
k měření dešťových srážek, to znamená že v zimním
období je mimo provoz. Výsledky sledování budou
uvedeny v tabulce na internetu, kde je již známý graf
pro změřenou výšku hladiny.
Připomenutí adresy městské stránky: www.dacice.cz
– STAV VODY – najdete jej v pravé části úvodní stránky včetně přihlašovacích údajů. Zařízení je tak dalším
přínosem, zkvalitněním a zefektivněním hlásné služby
v našem městě.
Rudolf Hájek, starosta
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RADA MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

na své 92. schůzi konané 6. 9. 2006 mimo jiné:

na svém 22. zasedání konaném 13. 9. 2006 mimo jiné:

• Vzala na vědomí výsledek hospodaření města k 30. 6.
2006, kterým byl přebytek ve výši Kč 63.099.498,29.
Příjmy byly dosaženy ve výši Kč 127.228.042,91,
tj. 68,7 % z ročního rozpočtu, výdaje byly čerpány
ve výši Kč 64.128.544,62, tj. 31,8 % z ročního rozpočtu a splátky jistin úvěrů a půjček byly Kč
2.502.006,01, tj. 50,2 % z ročního rozpočtu.
• Schválila rozpočtové opatření č. 12/2006, které bylo
přebytkové ve výši 1.260,57 tis. Kč. Příjmy byly
zvýšeny o 1.439,50 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny
o 178,93 tis. Kč.
• Vzala na vědomí zprávu o dopravní obslužnosti města
a místních částí s tím, že počet autobusových linek
i vlakových spojů je stabilizovaný a od loňského roku
doznal jenom drobných změn. Celkem je dopravní
obslužnost zabezpečována 132 spoji autobusovými
a 22 spoji vlakovými. Pro letošní rok nepožadoval
Krajský úřad Jihočeského kraje příspěvek na úhradu
prokazatelných ztrát dopravců. V roce 2005 byla zřízena zastávka městské autobusové dopravy na Nivách. Ta je obsluhována soukromým dopravcem
celkem čtyřmi spoji ve směru k TRW – DAS a zpět.
• Schváleno bylo vyhlášení veřejné zakázky na pořízení
zařízení vyvolávacího systému, který bude využit
především k objednávání registrace vozidel na odboru
dopravy. Současně bylo schváleno oslovení tří firem
a složení výběrové komise.

• Schválilo pořízení nového územního plánu Města
Dačic pro celé území města a místních částí.
• Schválilo uzavření smlouvy o převodu nemovitostí
s Komerční bankou a. s., na základě které kupuje
Město Dačice dům č.p. 3 na Palackého nám. včetně
pozemku p.č. 16.

na své 93. schůzi konané 20. 9. 2006 mimo jiné
• Vzala na vědomí zprávy o hospodaření obou základních škol, mateřské školy a školní jídelny k 31. 8.
2006.
• Schválila rozpočtové opatření č. 13/2006, které bylo
přebytkové ve výši 266,40 tis. Kč. Příjmy byly
zvýšeny o 311,40 tis. Kč a výdaje byly zvýšeny
o 45,00 tis. Kč.
• Schválila uzavření smlouvy o pronájmu bytu I. kategorie o velikosti 2+0 v ulici Nivy č. 164. O novém
nájemníkovi bylo rozhodnuto losem.
• Vyslovila souhlas s jednostranným zvýšením nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. u bytů ve vlastnictví
města s výjimkou bytů v domě s pečovatelskou službou.
• Schválila uzavření smluv na zpětný odběr elektrozařízení s kolektivními systémy ASEKOL s. r. o.
a ELEKTROWIN a. s. a uzavření dodatku k mandátní
smlouvě s A.S.A. Dačice s. r. o.
• Schválila poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému spolku Dyje Dačice a Honebnímu společenstvu
Bílkov ve výši Kč 3.000,-- na zakoupení pohárů
pro vítěze podzimních zkoušek loveckých psů.

• Schválilo prodej osmi pozemků na Nivách pro stavby
rodinných domů jednotlivým žadatelům.
• Neschválilo směnu pozemků v obci Dačice a k.ú.
Hostovice, a to p.č. 1773, orná půda o výměře 27729
m2 ve vlastnictví Města Dačice za p.č. 1810, orná
půda o výměře 54797 m2 nebo p.č. 1828, orná půda
o výměře 48629 m2, které jsou ve vlastnictví osoby,
která o směnu požádala.
• Schválilo prodej volné bytové jednotky v domě
č.p. 223/V o velikosti 3+1 včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku za
Kč 480.000,--.
• Schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
na vodovodní řad s Kompetenz Develop s. r. o. Cheb
na p.č. 2271/42, orná půda o výměře 4199 m2 za vzájemně dohodnutou cenu Kč 3.779.100,--.
• Schválilo uzavření budoucí smlouvy směnné mezi
Městem Dačice a Jihočeským krajem České Budějovice na pozemky dotčené stavbou rekonstrukce
silnice II/406 a III/40625.
• Schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
mezi Městem Dačice a Jihočeským krajem České
Budějovice na část pozemků v k.ú. Hradišťko dotčených stavbou v rámci prováděné rekonstrukce mostu
na silnici III/4086 Dačice – Staré Hobzí.
• Schválilo prodej pozemku v Prostředním Vydří
p.č. 758/11, ostatní plocha o výměře 245 m2 za Kč
26.950,--.
• Schválilo změnu katastrální hranice mezi k. ú. Český
Rudolec a k.ú. Lipolec. Změnou katastrální hranice
by měly přejít do k.ú. Č. Rudolec z k.ú. Lipolec
pozemky o celkové výměře 64893 m2, z toho 1903 m2
pozemků je ve vlastnictví Města Dačice.
• Schválilo názvy tří nových ulic na sídlišti Nivy v Dačicích, a to V Lukách, Na Výsluní, Příčná.
• Schválilo registraci Města Dačice jako plátce daně
z přidané hodnoty
• Schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Komerční bankou a. s. Praha.
• Schválilo vstup Města Dačic do Místní akční skupiny
Dačicko a zaplacení jednorázového příspěvku Kč
5.000,--.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 9/2006. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Co je nového v Dačicích
a místních částech

1. Centrum zdravotně postižených
jižních Čech

Investiční výstavba se každoročně rozbíhá až koncem jara. Důvodem jsou výběrová řízení na dodavatele,
která musí proběhnout přesně podle zákona. Proto i v letošním roce se většina stavebních akcí začala provádět
v měsíci červnu.
V průběhu prázdnin se pracovalo především na komunikacích. V Dolních Němčicích firma Swietelsky dokončila rekonstrukci místní komunikace „k okálům“.
Nově vybudovaná cesta s chodníkem v hodnotě
1 300 000 Kč pomůže také při odvodu přívalových vod
v této lokalitě. Stejná firma provedla opravu povrchu
místní komunikace v Bílkově téměř za 700 000 Kč.
6 000 000 Kč stálo dokončení komunikací a rozvodů
inženýrských sítí na Nivách. Práce prováděla firma Stamoza Cheb.
Žáci základní školy v Komenského ulici přicházeli
v první školní den do své školy po novém chodníku,
jehož opravu provedl Agropodnik J. Hradec. Stejná firma
provádí i opravu chodníku na protější straně ulice, včetně
vybudování autobusové zastávky určené pro výstup
školáků.
Koncem září dokončila firma Colas rekonstrukci Pivovarské ulice, včetně vybudování parkoviště. Cena provedených prací byla 4 000 000 Kč. Výsadba nových
stromů podél řeky bude provedena na přelomu října
a listopadu.
V Borku byla dokončena ulice k Frigomontu. Zde
město hradilo dokončení inženýrských sítí a chodníky,
cestu na své náklady stavěla firma Frigomont. V polovině září byla dokončena celková plynofikace této
místní části. Za 2 150 000 Kč tyto práce dodala firma
Jindřichohradecké montáže. Nesmím zapomenout ani na
zastřešení tribuny stadionu, o kterém se psalo již v minulém čísle bulletinu.
Stavba koupaliště probíhá dle harmonogramu. Firma
Stavcent provedla zemní práce – je vyzděna strojovna
a téměř všechny vstupní objekty, základové pasy pro
bazény a započaly práce na venkovních komunikacích.
V letošním roce firma provede práce v objemu cca čtyřicet milionů korun. Termín dokončení stavby je konec
května příštího roku.
Další rozestavěnou stavbou je bytový dům v Bratrské
ulici. Stavbu provádí Staving Studená. Zde za 7,5 milionu korun vznikne osm nových bytů. Termín dokončení je červen 2007.
Důležité jsou také přípravné práce staveb pro další
období. Na příští rok je připravena celková rekonstrukce
ulic Krajířova a 9. května. Projekčně je připravena
například lávka u Homolkova mlýna, ulice u mateřské
školky Za Lávkami, rekonstrukce budovy šaten na
sportovním stadionu, vodovod Lipolec a Malý Pěčín
a rekonstrukce kanalizací v návaznosti na čerpání dotací
z fondů EU. Připravujeme projekt celkové rekonstrukce
ulic na sídlišti Červený Vrch.
Pavel Habr, místostarosta

Základním posláním tohoto občanského sdružení
je vytváření vstřícného prostředí a zlepšování postavení zdravotně postižených spoluobčanů ve společnosti
a s tím spojená podpora pocitu psychické i fyzické pohody. Sdružení poskytuje zároveň smysluplné využití
volného času. Do centra docházejí děti od předškolního
věku až po seniory se zrakovým, tělesným, sluchovým,
mentálním a kombinovaným postižením. Veškeré aktivity probíhají prostřednictvím integrace.
Náplň činnosti: výuka cizích jazyků, taneční výuka,
občanská poradna, kompenzační a jiné pomůcky,
možnost finanční nebo materiální pomoci, získávání
nových přátelství, nabídka regeneračního programu,
který zahrnuje klasické masáže, saunu, vířivé koupele,
pedikůru, zdravotní tělocvik, sportovní vyžití.
Zájemci mohou 1. CZP JČ navštěvovat pravidelně,
nebo při občasných návštěvách Českých Budějovic,
vítáni jsou i jejich rodinní příslušníci či kamarádi.
Adresa a kontakt: 1. CZP JČ, Vltavské nábřeží 5/a,
370 05 České Budějovice, tel. 385 347 806, e-mail:
czpcb@volny.cz, www.handicapbudweis.com.

GLOBE – světové prvenství Dačic
Dne 23. září 2006 dosáhly Dačice po vynálezu
kostky cukru opět světového prvenství a to slavnostním
otevřením celosvětově první GLOBE meteorologické
stanice pro seniory při domu s pečovatelskou službou
v Dačicích.
Při této příležitosti měli účastníci možnost se blíže
seznámit s tímto projektem, s programem GLOBE
a s činností sdružení. Od 10:30 h do 13:00 h proběhly
názorné ukázky měření (s možností vyzkoušení).
Myšlenku programu GLOBE vyhlásil víceprezident
USA Al Gore v roce 1994. O rok později byl program
GLOBE slavnostně zahájen. K programu GLOBE se přihlásili studenti a vědci ze 112 zemí všech světadílů.
Svá pozorování odesílají prostřednictvím počítačové
sítě Internet do centra NASA v Coloradu. V Dačicích
se této činnosti věnují již dlouhodobě studenti gymnázia.
Ing. Karel Macků, tajemník

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
učebna - ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
www.autoskolanosek.cz
– nový systém zk. testů, ceník školného
Telefon: 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669
Zahájení kurzu pondělí 23. 10. v 16:00 h
Informace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
Individuální kurzy zahajujeme průběžně
dle požadavků!
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Pasy s biometrickými údaji
S účinností od 1. 9. 2006 platí zákon č. 36/2006 Sb.,
o cestovních dokladech, podle jehož ustanovení jsou
od tohoto data podávány žádosti o cestovní pasy s biometrickými údaji, tzv. e-pasy.
Městský úřad Dačice přijal dosud 15 žádostí o e-pasy, z toho 12 žadatelů bylo starších 15-ti let a 3 žadatelé
byli mladší 15-ti let. Mezi žadateli byla pouze jedna
žena. Dne 20. září 2006 si již první žadatel o e-pas
doklad vyzvedl,
třebaže zákonem
stanovená lhůta
pro vyhotovení
je 30 dní. Pořídit
e-pas je možno za
Kč 600 pro osobu
starší 15-ti let,
přičemž doklad
má dobu platnosti
10 let, osoby ve věku od 5 do 15 let za něj zaplatí Kč 100
a platnost dokladu je 5 let. Žadatel o e-pas po předložení
platného dokladu totožnosti vstoupí do specializovaného
pracoviště, kde je mu vyhotovena fotografie na pas, má
možnost vybrat si z několika pokusů a dále připojí svůj
podpis. Celková doba pobytu žadatele v kabince se
v současné době pohybuje mezi 8 – 10 minutami. Z podaných žádostí je již 8 dokladů připraveno k vyzvednutí
žadatelem. Žadatelé, kteří projeví zájem, vyzýváme
k vyzvednutí prostřednictvím SMS.
Nadále je možno získat cestovní pas s dobou dodání
kratší než 30 dní, tzv. blesk, který má však platnost
6 měsíců a občan za něj zaplatí Kč 1.500 v případě, že
jde o žadatele staršího 15-ti let. Blesk pro dítě ve věku
od 5 do 15 let stojí Kč 1.000 a platnost má také 6 měsíců.
Pro dítě ve věku do 5-ti let se vystavují pouze pasy typu
blesk, které stojí Kč 50 a platí po dobu 12 měsíců.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Nové názvy ulic
Dne 20. září 2006
předal starosta města
vítězům ankety o nových názvech ulic na
Nivách věcné ceny
a poděkoval jim za
jejich zájem o město.
V této anketě zvítězil
pro ulici č. 1 název
V Lukách (navrhovatelka paní Ošmerová), pro ulici č. 2
název Na Výsluní
(navrhovatelka paní Sobková) a pro ulici č. 3 název
Příčná (navrhovatelka paní Fischerová). Tyto názvy
následně schválilo na svém 22. zasedání zastupitelstvo
města.
Ing. Karel Macků

Město Dačice nabízí prodej pozemků

v ulici Hradecké a Pantočkově
pozemku p.č. 480 ostatní plocha o výměře 227 m2,
pozemku p.č. 484/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a p.č. 488/1 o výměře 2286 m2, který byl
z pozemku p.č. 488 oddělen geometrickým plánem, vše
v obci a katastrálním území Dačice.
Zájemce bude vybrán na základě nabídky doručené
v uzavřené obálce na podatelnu Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice a zřetelně
označené:
„Neotvírat - prodej pozemků v ulici
Hradecké a Pantočkově“.
Nabídka musí být doručena nejpozději
do 31. 10. 2006 do 10:00 h.
Stanovená kritéria výběru:
• záměr využití pozemků k zástavbě
• výše nabídnuté kupní ceny za 1 m2 pozemku, která
musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši 1.000 Kč/m2
• závazek zájemce, že na tento prodej pozemků bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s tím,
že budoucí kupující nejpozději do 30. 4. 2007 bude
mít pro tuto stavbu zpracovanou zástavbovou studii
a souhlas vlastníků sousedících nemovitostí a dotčených orgánů státní správy
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, příjmení, adresu, rodné číslo nebo název
firmy, sídlo firmy, IČ a vlastnoruční podpis žadatele
• doklad o oprávnění k podnikání
• předpokládaný termín zahájení a dokončení zástavby
• uhrazení jistoty na kupní cenu ve výši 50 000 Kč při
podání nabídky na pokladně MěÚ Dačice, nebo uhrazení předem na účet číslo 19-0603143369/0800,
variabilní symbol – rodné číslo zájemce nebo IČ
• nabídka, která bude doručena bez uhrazení jistoty,
bude ze soutěže vyřazena. Zájemcům, kteří nebudou
vybráni, bude tato jistota vrácena. V případě, že
vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, nebo
nepodepíše smlouvu o smlouvě budoucí kupní do jednoho měsíce po vyzvání k podpisu smlouvy, zaplacená jistota se nevrací.
Bližší informace podají místostarosta p. Habr,
tel. 384 401 266 nebo vedoucí odboru správy majetku
p. Vávrů tel. 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky a veřejnou nabídku zrušit.
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Čtenáři nám píší…
Ráda bych reagovala na článek, který byl uveřejněn
v minulém čísle Ozvěn od manželů Vávrových, kteří
přijeli na chirurgickou ambulanci se synem Dominikem.
Musím to uvést na správnou míru, protože v článku bylo
mnoho polopravd a nepravd.
Po přečtení jsem byla dost rozzlobená, jaká je kritika
na dr. Wolfa. Já jsem také sloužila na ambulanci a byla
jsem tam po celou dobu, než Dominik odjel do Jihlavy.
Jednání dr. Wolfa bylo seriózní a všechno rodičům vysvětlil.
To, že tady ve službě není anesteziolog, je pravda.
Nám to také není příjemné, že se musí nemocní k akutním operacím posílat do jiných zdravotnických zařízení.
Za to personál chirurgie nemůže, ale věříme, že se to již
brzy změní. Dr. Wolf zavolal do Jihlavy a s lékařem,
který měl službu domluvil přijetí, vysvětlil o jaké zranění
se jedná. Malý Dominik hned jak se z rentgenu potvrdila
zlomenina, dostal na nožičku dlahu, aby se zabránilo
větší bolesti.
Když se doktor Wolf zeptal, jak to uděláme s převozem, tatínek řekl, že si dojde domů pro auto, že se
hoch může v klidu v autě položit. To, co je psáno o sanitce, je vytrženo z textu a rozhovoru, který se vedl.
V závěru dr. Wolf řekl, že autem tam budou rychleji, že
sanitkou by to trvalo dlouho. Ale ze strany rodičů nebyl
vznesen požadavek nebo zmínka o tom, že chtějí převoz
sanitkou. Všem případům, které se posílají k operaci
ve službě a nemají možnost se dopravit do jiného zařízení se automaticky píše sanita a nikdo v tom nevidí
problém.
Co mne nejvíce rozohnilo bylo to, že v článku stálo,
že hoch odjel do Jihlavy s bolestivou grimasou, že nedostal injekci. To není žádná pravda, nabízela se jim 2x.
Když tatínek odešel domů pro auto, dr. Wolf řekl,
že mu dáme injekci na cestu, kluk samozřejmě křičel, že
ji nechce a když jsem se obrátila na maminku, že mu ji
tedy píchnu, tak mi řekla: „On ji nechce, tak mu ji
nedávejte“. Když přišel tatínek, zeptal se, jestli dostane
injekci od bolesti, tak jsem mu vylíčila situaci, která
se udála předtím, ale maminka se k tomu vůbec nevyjádřila, že by tady něco takového již proběhlo. Já jsem
osobně Dominikovi tu injekci píchla a je mi divné, že
si to tatínek nepamatuje, protože Dominikovi říkal, to je
„stará“ sestra, to nebude bolet, ta už těch injekcí napíchala (pak se mi omlouval, že tím myslel, že tady pracuji
dlouho).
Já se vůbec nedivím, že měli strach o syna, že je
trápila jeho zlomenina. Já sama jsem nedávno měla v rodině truchlivou událost, takže dovedu velice dobře
pochopit bolest rodičů (ne že by to bylo dříve jinak, ale
jsem více empatická u takových případů). Proto je potřeba, aby se vyjádřila i druhá strana, protože opět se nese
kritika na naší nemocnici, obzvlášť na chirurgii.
Proč Vávrovi kritizují jen dr. Wolfa? Vždyť na ambulanci byla přítomna sestra, sanitář a nový lékař absolvent, kteří se o Dominika starali!
Dana Široká

Město Dačice nabízí pronájem nebytových prostor

v budově č.p. 4/I a č.p. 5/I
na Palackého nám. v Dačicích
o celkové ploše 256,3 m2 v nichž je umístěna
restaurace Beseda tomu zájemci, který doručí
nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru
v zalepené obálce zřetelně označené:
„Neotvírat – pronájem nebytových prostor
č.p. 4/I a č.p. 5/I
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice,
nejpozději do středy 11. 10. 2006 do 10:00 h.
Stanovená kritéria výběru:
1. způsob využití prostor – druh provozované činnosti
2. výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené
nájemné minimální 650 Kč za 1m2/rok
3. Zájemce nesmí mít nesplacené pohledávky vůči
městu Dačice, osoba podnikající vůči státu (FÚ),
OSSZ a zdravotním pojišťovnám a proti zájemci
nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být trestně
a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce
prokáže čestným prohlášením. Vybraný zájemce
následně předloží písemná potvrzení příslušných
institucí.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, (název a sídlo,
IČ) a vlastnoruční podpis žadatele
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených
kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném
druhu činnosti, uvést všechny druhy předpokládaných provozovaných činností, včetně zpracovávaných
a uskladněných látek a materiálů
Při podání nabídky složí zájemce na pokladně MěÚ
Dačice jistotu na nájem ve výši 15 000 Kč, nebo
ji uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800
u České spořitelny a. s., variabilní symbol – rodné číslo,
nebo IČ žadatele. Tato jistota bude zájemcům, kteří
nebudou vybráni, vrácena. V případě, že vybraný
zájemce od své nabídky odstoupí, nebo nepodepíše
nájemní smlouvu do jednoho měsíce po vyzvání k podpisu smlouvy, zaplacená jistota se nevrací. Zájemcům
bude umožněna prohlídka nabízených nebytových
prostor.
Informace podají pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku města dveře č.102, 103,
nebo na tel. č. 384 401 230, 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem
a veřejnou nabídku zrušit.
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Dětská hřiště
V roce 2004 a 2005 byla městským úřadem vyhotovena studie týkající se problematiky hřišť pro děti a mládež
v Dačicích. V této době také rada města přijala usnesení, ve kterém byl stanoven postup realizace řešení této
problematiky. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2006 lze rekapitulovat dosud provedené kroky:

Dačice, Červený Vrch

Dačice, městský stadion

Dolní Němčice

MŠ Sokolská

Dačice, Červený Vrch

Bílkov

Dačice, Za Lávkami

Dačice, Za Lávkami

Dačice, Nivy

MŠ Dolní Němčice

Co ještě zbývá k naplnění celého projektu? Zrealizovat víceúčelové hřiště u areálu ZŠ v Komenského ulici, zrekonstruovat šatny na městském stadionu, zrekonstruovat městskou sportovní halu a pokračovat v rekonstrukcích
víceúčelových hřišť v místních částech.
Pavel Habr, místostarosta
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Nevíte, co s použitými elektrospotřebiči?
Odevzdejte je zdarma ve sběrném dvoře
firmy .A.S.A.
Velká část poškozených nebo použitých elektrických
nebo elektronických zařízení z domácností končí nesprávně v kontejnerech na komunální odpad a následně
na skládkách komunálního odpadu, nebo hůře – v přírodě
– jako černé skládky.
V některých elektrozařízeních jsou obsaženy mimo
jiné nebezpečné a škodlivé látky, které mohou ohrozit
a poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Přitom
podstatnou část elektroodpadu můžeme vhodným dalším
zpracováním dále využívat při výrobě dalších produktů
nebo jako zdroj alternativní energie, a tím šetřit přírodu
i její zdroje.
V loňském roce vstoupila v platnost novela zákona
o odpadech ukládající výrobcům a dovozcům elekrozařízení povinnost postarat se o svoje výrobky po skončení jejich životnosti. Hlavními cíli jsou:
1. minimalizace odpadu jako součásti netříděného komunálního odpadu
2. zvýšení opětovného použití, recyklace a ostatních způsobů využití elektroodpadu.
Novela zákona ukládá, že výrobci (i dovozci) elektrozařízení jsou povinni zajistit a vytvořit systém sběru,
zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení.
Pro občany to znamená, že při koupi nového elektrozařízení se k ceně připočítává tzv. „recyklační poplatek“,
který přispívá výrobcům na zajištění systému tzv.
zpětného odběru. Na místě, kde nové elektrozařízení
kupujete, Vás musí informovat o místě zpětného odběru,
které musí být stejně dostupné jako místo prodeje. Pokud
občan informován není, je oprávněn dle zákona zanechat použité elektrozařízení v místě prodeje.
Abychom zvýšili kvalitu služeb pro občany, vytvořila
společnost .A.S.A. Dačice ve spolupráci s městem místo
zpětného odběru ve sběrném dvoře v Dačicích – v ulici
U Stadionu 50/V. Od občanů se zde od září zdarma
odebírají použitá elektrozařízení a předávají se k přepravě do zpracovatelských zařízení.

Jak postupovat?
Nejlepší způsob, jak se zbavit použitého elektrozařízení, je využít systému a odevzdat ho na místě zpětné-
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ho odběru, tj. ve sběrném dvoře. Použité elektrozařízení
musí být kompletní (např. lednice s hlavním agregátem,
televizor s obrazovkou…). Na druhou stranu, nekompletní elektrozařízení je považováno za odpad. Vzhledem
k nebezpečným a škodlivým látkám, které obsahuje,
je řazen do kategorie nebezpečný odpad. Ten se musí
likvidovat ve speciálním režimu. Za likvidaci nebezpečného odpadu byste museli platit likvidační poplatek.
V Dačicích můžete odevzdávat všechny typy použitých elektrozařízení. Mezi nejčastější patří: televizory, PC, lednice, zářivky, spotřební elektronika –
videokamery, fotoaparáty, mikrovlnné trouby, žehličky a jiné.

.A.S.A. informuje
Vážení čtenáři, jak jsme již uvedli v květnovém čísle
v příspěvku o separaci skla, sklárny z důvodů přebytku
barevného skla na českém trhu podmiňují jeho odběr
vyšším podílem skla bílého.
Od 1. října se bude v Dačicích postupně zavádět
oddělený sběr bílého a barevného skla.
Směsné sklo, které se do této doby, resp. ještě dnes,
sbírá do zelených nádob, se ve sklárnách následně
rozděluje podle barev. Nicméně, veškeré množství skla
z pohledu velikosti střepů zcela vytřídit nelze. Výsledkem
je bohužel stále velké množství směsného tj. barevného
skla a naopak velmi malý podíl skla bílého. Protože
sklárny mají požadavek na odběr skla v poměru 50%
bílého skla a 50% skla barevného, začaly výkup barevného vytříděného skla podmiňovat vyšším podílem skla
bílého. Kdyby nedošlo ke změně systému na oddělený
sběr bílého a barevného skla, museli bychom nadbytečné
množství barevného skla, které sklárny nebudou přijímat,
ukládat na skládky nebo odstraňovat jiným způsobem
a současně energeticky náročnou cestou vyrábět z primárních surovin sklo bílé a tím zbytečně zatěžovat životní
prostředí!
Pomoc naší přírodě je přitom tak jednoduchá – „přetrpět“ mírné nepohodlí při vyhazování skla do separačních
nádob.
Na každém stanovišti budou od října dvě zelené
nádoby na sklo – jedna na barevné a jedna na bílé,
označená reflexní samolepkou. Tyto budou postupně
nahrazeny bílými nádobami. Do konce roku plánujeme
nahrazení zelených separačních nádob na bílé sklo na
všech stanovištích bílými.
Do nádoby na bílé sklo vhazujte pouze bílé obalové
sklo, bílé skleněné lahve a sklenice. Tabulové sklo do tohoto kontejneru nepatří.
Pozor! Omylem vhozené barevné sklo do nádoby
pro bílé může celou dodávku znehodnotit a naše úsilí
přijde nazmar.
Uvítáme jakékoli Vaše dotazy. Spolu s odpovědí je
rádi otiskneme v dalších číslech. Své dotazy, prosím,
směrujte na tiskovou mluvčí společností .A.S.A., paní
Gabrielu Pánkovou, na e-mail: gap@asa-cz.cz.
Gabriela Pánková, .A.S.A.
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Psí maturita 2006
V malebné obci Malý Pěčín se v neděli 17. září 2006
uskutečnil druhý ročník podzimních zkoušek malých
a velkých loveckých psů. V loňském roce jsem toto
měření sil nazval „psí maturitou“ - myslím, že je to výstižné a nebude vadit, když se budu opakovat.
Je to opravdové první prověření dovednosti – nejen
psů, ale i jejich učitelů a pánů. Jak se říká: ukaž, že umíš
něco dělat, a už ti to zůstane.
A tak i v letošním roce svěřil
Okresní myslivecký svaz uspořádání „Podzimních zkoušek loveckých psů“ Mysliveckému
sdružení Dyje Dačice, honitba
Bílkov. A nutno dodat, že se
sdružení zhostilo své úlohy opět
na výbornou. Už samotné zahájení, kterého se zúčastnilo se svými pány celkem
devatenáct psů, doznalo změny. Součástí slavnostního
nástupu byl také příjezd hlavního rozhodčího Karla
Kubáta a Milana Navrátila, starosty a předsedy sdružení,
v kočáru taženém koňmi z místního jezdeckého klubu.
Nechybělo ani úvodní halali v podání muzikantů ZUŠ
Dačice. Poté předseda pořádající organizace pozdravil
přítomné a popřál hodně úspěchů. A pak se už ujal slova
hlavní rozhodčí, který představil ty, kdož budou vyhodnocovat a vybírat ve vylosovaných skupinách, přidělil
prostor a po nezbytné veterinární prohlídce mohlo vše
začít. Nechybělo ani nezbytné občerstvení, o které
se celý den vzorně starali členové sdružení, a to včetně
dopravy až k jednotlivým skupinám v terénu. Takže zdárnému průběhu nic nebránilo.
K úplné spokojenosti účastníkům scházelo snad jen
trochu víc pernaté a srstnaté zvěře, ale to už je
o něčem jiném. I při letošních zkouškách odešli někteří
z adeptů smutní, ale to není nic neobvyklého a patří to
k soutěži. Věřte, že vycvičit psa k úspěchu tak jednoduché
není. Vyžaduje to mnoho trpělivosti, důslednosti i času.
Ale všechno se dá napravit a zlepšit příště.
Úspěšný druhý ročník podzimních zkoušek, pořádaných „MS Dyje“ v Malém Pěčíně, završilo slavnostní
předání cen. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě i vlastním průběhu této zdařilé akce!
Rudolf Hájek, starosta

Raiffeisen stavebn í spořiteln a, a. s.
ul. Pravdova 1113/II, přízemí 1a
(v Domě odborových služeb) 377 01 J. Hradec
Úvěry na bydlení a rekonstrukce
– možno i bez dokládání příjmu, rychlé jednání,
nízké úvěrové sazby – již od 2,99%
Stavební spoření
Tel: kanc. 384 361 348,
mobil 721 620 178 – Kaiferová
e-mail: kaiferova@seznam.cz

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 6/06 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
finančního odboru – úsek DPH
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové
řízení na místo pracovníka – pracovnice finančního
odboru – úsek DPH.
Zájemci se mohou přihlásit do 20. 10. 2006
formou písemné žádosti doručené na podatelnu
Městského úřadu, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.
Požadavky:
1. minimálně středoškolské vzdělání
2. znalost problematiky účetnictví nebo účtování DPH
3. schopnost jednání s lidmi
4. bezúhonnost v dosavadní životě
5. věk minimálně 18 let
6. způsobilost k právním úkonům
7. státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá jednací
jazyk
8. řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: praxe v oboru
Doklady:
1. žádost (k dispozici na MěÚ v sekretariátu starosty
nebo na www.dacice.cz)
2. životopis
3. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
Samostatné zajišťování odborné agendy v oblasti
jednotlivých druhů daní a provádění odborných prací
podle obecných postupů
Místo výkonu práce:
Město Dačice
Zařazení:
8. platová třída dle zákona č. 330/2003 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků
Nástup:
Od 1. 12. 2006, případně dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena
pracovní smlouva.
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Ukončení střeleckého roku 2006
Za krásného podzimního dne 2. září 2006 se konalo
na střelnici „Zahrádecký les“ přátelské setkání a posezení
spojené se střeleckou soutěží. Patří to již k tradici, kterou
dačičtí sportovní střelci připravují pro své příznivce.
Smyslem této akce je poděkování všem, kteří pomáhají
– jak vlastní prací, tak i finančně – přispívají na zvelebování a udržovaní prostoru a na vybavení střelnice. Bez
těchto „dobrých duší“ by bylo určitě všechno složitější.
Setkání bylo zahájeno slavnostním nástupem střelců
a troubením „Halali“. Příjemným zjištěním rovněž bylo,
že pořadatelé nezapomněli na vztyčení vlajky města
Dačice. Předseda střelecké komise Okresního mysliveckého svazu Jaroslav Coufal poděkoval všem, kteří
napomáhají k udržení, rozvoji a propagaci sportovní
střelby v našem městě. Rovněž jim popřál při příležitosti
zakončení střeleckého roku 2006 příjemné a úspěšné
prožití dne. Po nezbytných pořadatelských informacích
k soutěži se odehrálo napínavé klání ve střelbě na asfaltové holuby mezi družstvem dříve narozených (dědečků)
a nastupující generací. Měření schopností bylo až do samého závěru vyrovnané. Nakonec přece jen zvítězila
zkušenost dříve narozených.
Zajistit takovýto program – k tomu je potřebný
i občerstvovací servis, jenž stejně jako celá soutěž proběhl
bez „ztráty kytičky“. Zde je třeba vyjádřit uznání a ocenění všem těm, kteří se podíleli na programu a všestranném zajištění přátelské schůzky. Po soutěži pak následovala neformální zábava, která se protáhla do večerních
hodin.
Na závěr bych chtěl za nás všechny zúčastněné popřát
členům střelecké sekce Dačice mnoho hezkých chvil,
úspěchů a sportovních zážitků na střelnici „Zahrádecký
les“.
Rudolf Hájek, starosta

GLOBE:
Když dne ubývá, horka přibývá
Červenec začal sice pošmourně, ale hned večer se
první den stačil napravit. Ty následující již odpovídaly
uvedenému rčení i přesto, že letošní laťka byla dosti
vysoko (28°C). Meteorologové vědí, že tato tendence trvá
obvykle 20 až 40 dní po slunovratu, tzn. do třetiny až
konce července. Je to zdánlivě nelogické, ale velký vliv
tu má setrvačnost ohřevu zemského povrchu i atmosféry.
Letos tento jev vydržel právě do konce sedmého měsíce,
nepočítám-li ovšem vcelku nenápadné „suché“ ochlazení
koncem druhého týdne, kdy na naše území proudil
poměrně chladný vzduch od severu.
O svatém Kamilu, kdy „slunce má největší sílu“, tedy
následující úterý 18/7, již cirrostratus na obloze naznačoval změnu a v dalších dnech už to pořádně pálilo.
Tehdy vzala za své i nejodolnější sněhová masa Česka
na svahu Studniční hory v Krkonoších. V následujícím
tropickém třináctidení (tolik bylo dnů s teplotním maximem alespoň 30°C) uschlo i mnohé, co mělo zůstat vlhké,
respektive živé. Tak dlouhá řada má v naší historii sotva
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nějakou konkurenci. Pracovní výkonnost se v tomto
období jistě značně snížila. Národy jižní Evropy takovým
podmínkám rozumně podřizují denní režim. Snad by podobná úprava ve třech nejteplejších měsících u nás stála
také za úvahu. Celkem bylo dnů s tropickým maximem
19 (!), zato tropické noci (min. 20°C) se žádná nepřiblížila
na méně než tři stupně.
Prošli jste se začátkem léta po silnici? Pokud ano,
nemohli jste přehlédnout alespoň jednoho přejetého
živočicha, pravděpodobně však hned několik brouků, žab,
ještěrek či hadů. Motorista, původce té smutné žně, ten
ovšem sotva něco postřehne, a pokud ano, bývá už pozdě
měnit směr v rychlosti, jakou se ubírá. Auto jako i jiné
stroje člověka od přírody vzdaluje, narušuje původní
důvěrný vztah k ní. Mimochodem, mezi těmi brouky byli
i chrousti, jejichž rojení pamatují starší z nás. Ještě asi tak
před padesáti lety tito brouci způsobovali každé čtyři roky
kalamitní stavy hromadným ožíráním listí. Holé stromy
pak byly nuceny veškerou energii vrhnout do obnovy
zeleně a – v případě ovocných stromů – už neplodily.
Chrousti byli proto setřásáni a sbíráni, ano i úřady vykupováni. Letos jich ještě moc nebylo, ale za čtyři roky
si vzpomeňte.
Ožírání přízemní zeleně obstarávají už druhým rokem
velcí rezaví slimáci. Tito večer co večer opouštějí úkryty,
aby pak po celou noc plenili zahrádky od zralých jahod po
listy kedlubnů. Údajně lze nalákat velké množství do
láhve s pivem zakopané v zemi. Jejich přirozenými nepřáteli by měly být kachny, snad i ropuchy.
V předchozích příspěvcích jsem si všímal pranostik
o žních; vznikly jistě vesměs v úrodnějších krajích. Žně
tam začínají kolem poloviny července a letošní slibné
předpovědi se také potvrdily. Oblasti podél Labe a Moravy však tvoří poměrně malou část ČR, a navíc jsou velmi
hustě osídleny a zastavěny průmyslovými a v poslední
době také obchodními objekty. Ve středních polohách se
však sklízí až v srpnu a v posledních červencových dnech
už se situace bohužel měnila: v sobotu 29/7 nebe pokryla
oblačnost a další dny už byly mokré… „Od svatého
Ignaca (31/7) – leto sa obraca.“
Marek Čermák
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Umístění absolventů Gymnázia Dačice
v roce 2006
Z celkového počtu čtyřiceti šesti studentů, kteří v roce
2006 ukončili maturitní zkouškou studium na dačickém
gymnáziu, bylo 35 uchazečů přijato na vysoké školy,
6 na vyšší odborné školy, 2 studenti zvolili pracovní pobyty v zahraničí a zbývající absolventi jsou dosud
v přijímacím řízení nebo o jejich umístění chybí informace. Vzhledem k výsledkům přijímání studentů na vysoké školy nás velmi mrzí malý zájem o studium na osmiletém gymnáziu, protože absolventi osmiletého gymnázia
jsou již tradičně mnohem úspěšnější v přijímacím řízení
– téměř 90 % z nich bylo přijato k vysokoškolskému studiu – než absolventi čtyřletého gymnázia, kde je
úspěšnost přijetí jen 62 %.
Největší zájem i procento přijatých absolventů zaznamenaly vysoké školy se zaměřením na studia informatiky,
ekonomiky, pedagogických oborů, jazyků a filozofie.
Někteří studenti byli přijati ke studiu dvou a více různých
oborů, rozhodovali se pak pro jeden z nich nebo se pokusí
zvládnout dva obory vysokoškolského studia současně.
Přejeme všem našim absolventům hodně zdaru při
studiu zvolených oborů vysokých, vyšších odborných
i jiných škol a úspěšné uplatnění v praxi těm, kteří ve studiu pokračovat nebudou.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele

Zahájení školního roku na ZŠ
Boženy Němcové

4. září opět ožily školní chodby. Do svých lavic zasedlo v novém školním roce celkem 384 žáků, z toho 193
na prvním a 195 na druhém stupni. Většina z nich se vrátila do známého prostředí mezi své kamarády, aby se záhy
mohla opět začít setkávat i se známými tvářemi z řad
učitelského sboru, i když ten – podobně jako celá škola
– prošel přes prázdniny určitými změnami.
Novými mladými učitelskými posilami se stali na druhém stupni Lenka Nováková, Jana Váňová a Bohumil
Šuhaj, jehož příchodem se podařilo udržet na škole
celkový počet mužů – učitelů na čísle čtyři. Sestavu
nových pracovníků doplňuje také nová vychovatelka
školní družiny Petra Nejedlá.
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Přivítání prvňáčků

Určitým krokem do neznáma bylo 4. září určitě pro 37
nových prvňáčků, kteří poprvé, doprovázeni svými rodiči,
vyrazili do školy. Aby byl tento jistě veliký den co nejpříjemnější, připravily pro ně třídní učitelky paní Němcová a Lojková kornouty s bonbony. Se svou troškou
přispělo i jihočeské rádio Faktor, které každému prvňáčkovi věnovalo dárkový balíček.
Nové žáčky přivítala ředitelka školy Irena Tomandlová spolu s představiteli města, starostou Rudolfem
Hájkem a místostarostou Pavlem Habrem. Poté, co pan
starosta promluvil k žákům prvních tříd, pozdravil i žáky
devátého ročníku, které čeká v následujících měsících
náročné rozhodování o volbě povolání.

Co s dětmi po vyučování?
Tuto otázku si klade značná část rodičů, kterým není
lhostejné, co jejich ratolesti odpoledne provádějí. Ve snaze vyjít vstříc jejich přání otevírá škola v tomto roce vedle
školní družiny, která poskytuje útočiště ve svých dvou
odděleních celkem 60 žákům, také několik zájmových
kroužků.
Pro děti z prvního stupně je určen zdravotnický
kroužek a pohybové hry. Starší žáci si mohou vybrat mezi
volejbalem, výpočetní technikou, včelařským a mediálním
kroužkem. Své zájemkyně si určitě najde i kroužek
nazvaný Správná dívka. Nezbývá než popřát všem
zájemcům, aby v kroužcích nalezli to, co je opravdu baví,
a vedle objevování nových věcí užili i dostatek zábavy.

Proměna interiérů školy
Už před prázdninami začala barevná proměna interiérů školy. První vlaštovkou se v červnu stala třída
VII. B, kde se počítalo s následnou instalací nové počítačové učebny. Fádní bílý nátěr vystřídala veselejší barva
oranžová. Jakmile opustili žáci bránu školy a odešli na
prázdniny, začalo malování celé řady dalších učeben. Tyto
práce si vyžádaly sice náklady přesahující 100 000 Kč,
výsledek ale stojí zato.
Škola se stala o něco barevnější a veselejší. Žáci 1. třídy si určitě už 4. září všimli, že je na stěnách jejich šatny
vítají i noví večerníčkoví kamarádi víla Amálka, Rákosníček a další.
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Nová učebna informatiky
Největší prázdninovou investicí bylo zřízení nové
počítačové učebny. Několik let jsme se potýkali především s nedostatkem prostoru ve stávající učebně, kde
bylo nainstalováno pouze dvanáct počítačů a kam nebylo
možné přidat žádný další.
Díky finančnímu přispění města ve výši 250 000 Kč
bylo možné proměnit dosavadní třídu VII. B v novou
učebnu informatiky. Vedle provedení nových nátěrů stěn,
natažení nové
elektroinstalace
a pořízení několika počítačových
stolů
bylo dokoupeno
šest nových počítačů s LCD
monitory a dataprojektor. Žáci tedy mají nyní podstatně větší šanci pracovat s počítači i v jiných
předmětech. Došlo totiž ke snížení celkového počtu hodin
informatiky, neboť odpadla nutnost rozdělovat jednotlivé třídy kvůli nedostatku počítačů na dvě samostatné
skupiny.
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JUDr. J. Cvrček s dětmi pohovořil, na ukázku přinesl
pomůcky, se kterými policisté pracují, a zodpověděl
několik všetečných dotazů, za což mu patří dík. Beseda
se vydařila a byla pro druháky přínosem.
učitelky 2. roč. ZŠ Dačice, ul. Komenského,
pracoviště v Bratrské ulici

Obrázkové okénko
Květů, které by pohladily naše oči, už začíná
na zahradách ubývat. Nebude trvat dlouho a i ty poslední
se uloží k zimnímu spánku. Proto jsme se v dnešním díle
rozhodli poděkovat všem květinám, které nás celé léto
těšily svými překrásnými barvami a zajímavými tvary.
Loučit se budeme zvesela. Poslouží nám k tomu rostliny
tak trochu neobvyklé – masožravé.
Ilustrovali jsme sci – fi příběh, ve kterém byly hlavními hrdiny. Společně pak žáci 7. ročníku vytvořili obří
masožravku Otýlii. Nevíme, jak je to možné, ale od té
doby, co jsme ji pověsili na chodbu, ztrácí se v naší škole
každý týden jeden žák. Ne, nebojte se, to byl samozřejmě
jenom vtip. J
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Program podzimních sportovních akcí
V době, kdy vzniká tento příspěvek, máme možnost
užívat si příjemného babího léta. Doufáme, že bude počasí
přát i našim sportovcům, které čeká na podzim řada klání.
20. září se uskuteční 2. ročník turnaje pořádaného
na připomenutí otevření nového školního hřiště. Zájemci
o sport z řad žáků základní školy a gymnázia si při té příležitosti mohou vybrat mezi malou kopanou, přehazovanou a odbíjenou.
Naši reprezentanti se chystají také k účasti na atletickém pětiboji a Zátopkových štafetách. Poslední významnou sportovní akcí v tomto kalendářním roce bude
vánoční turnaj smíšených třídních družstev ve volejbale,
na jehož pořádání se naše škola podílí s gymnáziem.
Všem sportovcům přejeme: „Zlomte vaz!“
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Nikola Horáková

Beseda s policistou
Již pět let trvá
spolupráce žáků
druhých
tříd
s Policií ČR. Děti
obdrží pracovní
listy, ve kterých
plní úkoly po
celý školní rok
jak ve škole, tak
doma s rodiči.
Svátkem pro žáky bývá návštěva příslušníka policie přímo ve třídě. Letos
se toto setkání uskutečnilo 12. září v naší ZŠ. Poručík
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Napojení na internet v místních částech
Pobočky MěK jsou napojeny na internet, občané
v místních částech Bílkov, Dolní Němčice, Chlumec
a Malý Pěčín mají možnost přístupu na celosvětovou
informační dálnici.
Od poloviny června mají návštěvníci přístup na internet v pobočkách MěK Dačice: Bílkov, Dolní Němčice,
Chlumec a Malý Pěčín. Mohl být instalován díky projektům PIK a SROP.
PIK je projekt internetizace knihoven, v němž připojil
Český Telecom knihovny do sítě internet. SROP je projekt Jihočeského kraje, kdy se z evropských fondů pořídí
vybavení malých knihoven výpočetní technikou. Díky
těmto dvěma projektům jsou naše knihovny vybaveny
výkonným počítačem a tiskárnou. Ministerstvo informatiky hradí 3 roky poplatky za stahování dat a přístup do
sítě, takže přístup na internet mají uživatelé knihovny
zdarma, návštěvníci platí pouze výstup z tiskárny – za
kopii jedné strany formátu A4 2 Kč.
Pobočku v Bílkově řídí paní Bronislava Kučerová,
výpůjční doba je pondělí od 16:00 do 18:00 h. Knihovnu
najdete v obecním domě.
Pobočku v Dolních Němčicích řídí paní Lída Čejnová,
výpůjční doba je pátek od 17:00 do 18:30 h. Knihovnu
najdete na návsi v bývalé škole.
Pobočku v Chlumci řídí paní Petra Nováčková,
výpůjční doba je středa od 17:00 do 18:00 h. Knihovnu
najdete v obecním domě na návsi.
Pobočku v Malém Pěčíně řídí paní Jana Brtníková,
výpůjční doba je pátek od 16:00 do 17:00 h. Knihovnu
najdete v obecním domě u rybníka.
Problém s připojením je v pobočce Velký Pěčín, kde
zatím není telefonní přípojka, situace se řeší. Dále se řeší
s městem Dačice způsob vytápění těchto knihoven, protože nejen lidé, i výpočetní technika potřebuje k přežití
určité stupně Celsia.
Všechny naše pobočky pravidelně zásobujeme knihami a časopisy pro děti i dospělé. Kdo máte chuť si přečíst
dobrou knihu nebo se podívat na internet, přijďte!
Alena Nováková, městská knihovna

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

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, tel.: 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
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Zveme Vás v říjnu do knihovny
Ø Týden knihoven – celostátní knihovnická akce o službách a nabídce veřejných knihoven – začíná již tradičně Velkým říjnovým společným čtením, tentokrát s tématikou CEST a to v pondělí 2. října. Dopoledne navštíví knihovnu děti ze Základní školy
v Neulingerově ulici a budeme společně číst, jak jinak
než o cestách a cestování. Ve 14:00 h bude dačický
výtvarník Jiří Chládek vyprávět v Domě s pečovatelskou službou o svých cestách do Turecka.
Ø Tentýž den 2. října, v podvečer v 17:00 h zveme veřejnost do knihovny na vyprávění Mariana Khandla ze Starého Města p. Landštejnem o expedici VaK
Aconcagua 2006 na nejvyšší horu Ameriky, která leží
v Argentině. Je dostupná i pro vysokohorské turisty,
ale je si třeba uvědomit, že se svojí podstatou jedná
o horolezecký výstup, který vyžaduje zkušenosti z velehor, především s vysokou nadmořskou výškou.
Takže přijďte se alespoň v přeneseném slova smyslu zúčastnit výpravy na „ACONCAGUU – BÍLOU
STRÁŽ“ .
Ø Ve středu 5. října od 12:00 do 17:00 h vám nabízíme zdarma seznámení s databázemi přístupnými
v knihovně – ASPI - elektronická sbírka zákonů
na internetu, nejvyužívanější databáze, spolehlivá
a kompletní, COTOJE – slovníky a encyklopedie
na internetu (Ottův slovník naučný, encyklopedie
Universum a další), LEXIS – NEXIS – elektronické
časopisy, např. Daně a finance, Ekologie a právo ad.,
ANOPRESS – plné texty článků z novin a časopisů,
zpravodajské relace. PROQUEST – plné texty článků
z odborných časopisů, v angličtině a němčině.
Ø Po prázdninách pokračuje knihovna v nabídce školení
základů práce s počítačem pro veřejnost. Termíny:
úterý 17. října (základy práce s počítačem – soubory,
složky, organizace dat v počítači) a v úterý 21. listopadu (volně šiřitelné programy nebo textový editor
Word). Přihlásit se je možné telefonicky (384 422 397,
721 145 265) nebo mailem (knihovna@mkdac.cz),
případně rovnou v knihovně. Kurzy jsou určeny pro
začátečníky. Cena 99 Kč za lekci, která trvá od 14:00
– 17:00 h. Případné změny je potřeba dohodnout.
Ø Z přírůstků nových knížek v knihovně vám nabízíme např.: Benjamin Kuras: Jak přežít padouchy
– vtipná reflexe o tom, jak padouchy poznat, ale
hlavně přežít. Tim Dedopulos: Svobodní zednáři kniha o neznámém světě nejznámějšího bratrstva
v historii. J. Doležalová: Nejkrásnější zámky jižních
Čech – kde najdete informace i o zámku v Dačicích.
T. G. Masaryk: Světová revoluce a řadu dalších.
Kompletní seznam přírůstků najdete na našich webových stránkách www.mkdac.cz v online katalogu –
seznamy a novinky.
Ø Od soboty 16. září byl obnoven sobotní provoz
v knihovně, oddělení pro dospělé včetně přístupu
na internet je otevřeno od 8:00 do 11:00 h.
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Ø Dětské oddělení knihovny se přihlásilo do soutěže
KAMARÁDKA KNIHOVNA. Hlavními soutěžními
kritérii je spokojenost dětí s knihovnou, kterou děti
projeví napsáním „vysvědčení“. Oznámkují množství
a kvalitu knížek v knihovně, jestli je knihovna hezká,
jaká je knihovnice, jestli je v ní dost počítačů a jak je
čtenář s knihovnou spokojený. Mohou na vysvědčení
něco o knihovně napsat nebo namalovat. Vedle
vysvědčení budou mít váhu i další kritéria – týdenní
provozní doba oddělení, procento registrovaných
dětských čtenářů z počtu dětí v obci, počet výpůjček
na čtenáře, počet kolektivních akcí pro děti, počet
stanic veřejného internetu aj. Možná nemáme až tolik
šancí ve srovnání s knihovnami, kde pracují knihovnice v dětském oddělení třeba dvě a na plný úvazek,
přesto nás zajímá, jak naši dětští čtenáři knihovnu
vnímají a vidí a proto do této soutěže jako knihovna
jdeme. Soutěž vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků, odborným garantem je Národní
knihovna ČR, záštitu převzalo Ministerstvo kultury
a odborným garantem soutěže je firma 3M. Takže
pokud do knihovny chodíte se svými dětmi, přijďte
nám napsat vysvědčení!
Mgr. Zdeňka Chadimová

V Týdnu knihoven, který se koná
2. – 6. října umožní Městská
knihovna Dačice novým čtenářům
zápis na šest měsíců zdarma.
Ti, kteří ještě neokusili služby naší knihovny
si tak mohou vyzkoušet, jestli budou s jejich
kvalitou spokojeni.

Audience na zámku opět úspěšná
Po velkém úspěchu loňských večerních dramatizovaných prohlídek dačického zámku si všichni zúčastnění dali předsevzetí prohlídky zopakovat i kvůli těm,
na které se pro velký zájem nedostalo. Navzdory
onemocnění paní režisérky, organizačním těžkostem
a prázdninovému volnu se podařilo dát celý kolektiv
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dohromady, oživit opět čtyři generace Dalbergů, jejich
personál i genia loci a přijmout dačické měšťany a další
hosty při audienci ve zdech zámku.
Během čtyř srpnových a třech zářijových večerů prošlo zámkem přes 800 hostů, kteří se seznámili s Karlem
Dalbergem a jeho rodinou, jejich osudy, sídlem a zajímavostmi v zařízení zámku. Poslední prohlídka v neděli
10. září byla celkem padesátou v pořadí.
Členové divadelních souborů Tyl a Tyláček odložili
kostýmy, uklidili rekvizity a začali již přemýšlet nad
podobou prohlídek v příštím roce. V osudech Dalbergů,
jejich zaměstnanců i ve sbírkách zámku se najde mnoho
zajímavostí, které poslouží jako materiál ke zpracování
nového scénáře.
Všem účinkujícím, paní režisérce Jahelkové, technickému servisu, pokladním a v neposlední řadě vstřícnému publiku patří upřímné poděkování.
PhDr. Jana Bisová,
správa Státního zámku v Dačicích
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V Městském muzeu a galerii v Dačicích probíhala
do 17. září výstava „Od kolébky do školních let“. K řadě
exponátů na výstavě se váže spousta zvyků, pověr či průpovídek. Připomeňme si alespoň některé z nich.

Zvyky spojené s narozením děťátka
na moravském Horácku v 19. století
II. část
Vínek
„Vínkem“ se rozuměla jednak úzká rouška obdélníkového tvaru, obyčejně pěkně vyšitá, do níž kmotři
zabalovali svůj dárek pro křtěnce, jednak pak dárek
kmotrů vůbec. Oblíbeným dárkem bývaly ještě v 19. stol.
větší stříbrné peníze, tolary nebo aspoň dvacetníky
s obrazem P. Marie. Někdy dítě dostávalo do vínku obrázek sv. patrona nebo kmotrovské listy psané i tištěné.
Vínku se připisovalo zvláštní požehnání, a proto je rodiče
maličkému dobře schovávali.
Koutnice
Maminka měla zůstat na koutním loži skutečně celých
šest neděl (šestinedělka) na svém loži, ověšeném koutními
plachtami. Ale jen málo matek si dopřávalo po porodu tak
dlouhý odpočinek, hlavně v létě, kdy bylo hodně práce.
Snažily se alespoň vykonávat všechny práce v domě, ale
vyjít z domu se do „úvodu“ přece jenom bály. Ani po
úvodu se matka až do šesti neděl nikde do klekání
nezdržela, pracovala-li na poli, spěchala, aby byla před
západem slunce doma a odebrala se hned s dítkem
na lůžko. Nechodila před úvodem ani ke studni, aby voda
nevyschla, nekosila trávu, protože by po ní tráva nerostla
a kosy i srpy by ztupěly, nevycházela za poledne
a nesbírala ve sklepě mléko, aby neztratila svého.
Nošení do kouta
Až do úvodu zastávala na venkově hospodyni bába,
která byla v domě i po celý den, starala se nejen
o šestinedělku a nemluvně, ale i o domácnost. O jídlo
pečovala především kmotra, pak přátelé a sousedky, které
je přinášely darem, vlastně spíše na oplátku. Jídla
se někdy sešlo tolik, že by s ním na čas vystačila i celá
rodina. K donášení pokrmů se používaly velké pletené
koše a nádoby, kterým se říkalo „koutní“: koš, hrnec,
džbán, flaška. V koutním hrnci se např. posílala slepičí
polévka.
Kmotři posílali obvykle do kouta vícekrát. První den
zasmaženou polívku se svítkem, u chudších kmínovou
polívku s rohlíčkem. Asi za dva dny napekla kmotra
koláče a vařila pro matku slepici s nudlemi. Ke koláčům
se koupila sladká kořálka nebo víno. Po dvou dnech
se smažily šišky a věnce a k těm se opět dala sladká
kořalka nebo víno a poslal se dar: plína, látka na šaty,
kanafas na cíchy, u chudších i cukr a káva. „Vejslužka“
se složila pěkně do koše, který si uvázala děvečka bílou
plachetkou na záda a hrnec s polévkou, zavázaný do bílého ubrusu, nesla v ruce. Přišla k matce a řekla: „Naše tetička vás zkazuje nastokrát pozdravovat a posílá do kouta.“ Přijímatel vzkázal: „Že kmotřence pěkně děkujeme
a proč si dělá takovou škodu?“
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Ve městě se nosila obvykle do kouta mandlová polévka,
mandlové nákypy, slepičí polévka, později silná masitá
strava a dort s vínem.
Za tuto pozornost odvděčovala se matka tím, že zvala
všechny ženy, které jí poslaly do kouta, k úvodu
(ouvodu), posílala jim navzájem do kouta a kmotřence
„aby neměla škody“, odměňovala se po úvodu vzájemným dárkem: kusem látky, prádla apod.
Šestinedělí
Tohoto období se týká množství zvyků a pověr. Tak
se třeba dával šestinedělce krajíc chleba pod hlavu, kde
ležel šest dnů. Šestého dne z něho maminka kousek
snědla, aby jí neuškodila žádná těžká strava při kojení.
U postele mívala svěcenou vodu.
Šestinedělka nesměla bosou nohou na zem stoupnout,
aby k ní neměl přístup zlý duch. Nesměla po celý čas
dělat nic z mouky a ani zamoučenýma rukama brát dítě.
Nesměla se dívat klíčovou dírkou, aby dítě nešilhalo.
V noci se neměla nechávat sama, aby jí a dítěti můry,
čarodějnice a zlí duchové neučinili něco zlého. Šestinedělkám se přičítala i zvláštní moc. Když při ohni
šestinedělka přehodila na sebe koutní plachtu a obešla
oheň, tak se dál nešířil. Proto si na Horácku koutních
plachet vážili, i když již přestaly být používány k původnímu účelu.
Úvod (ouvod)
Dříve až po uplynutí šestinedělí, později i po týdnu
po porodu chystala se venkovská žena k ouvodu do kostela. Na ouvod se pozvaly všechny ženy, které matce poslaly něco do kouta. Zvaní obstarala bába, která v předvečer
všechny obešla.
Ráno se sešly všechny ženy svátečně oděné v domě
matky ke společné snídani. Dítě se k ouvodu vystrojilo
jako ke křtu. Matka si oblékla šaty a šátky, které dostala
do kouta od kmotry, příbuzných a sousedek. Do kostela
nesla dítě bába v „rosívce“ (bílá plachta používaná při setí
obilí). Po církevním obřadě v kostele se zastavily ženy
v hospodě, kde je matka uctila vínem, sladkou kořalkou
a koláči. Potom šel průvod domů, kde pokračovala hostina
až do noci, té se již účastnili i muži.
Pokračování příště.
Mgr. Marie Kučerová

Spolek přátel muzea v Dačicích pořádá
v sobotu 7. října 2006

Vlastivědnou vycházku
podzimní krajinou na Javořici
Vycházku vede Ing. Jiří Müller, vedoucí odboru
životního prostředí Městského úřadu Dačice. Zajímavé
přírodní lokality v okolí Javořice,
trasa cca 16 km.
Odjezd z Havlíčkova nám. v 8:30 h, návrat
do 17:00 h. Přihlášky na tel. 384 422 493.
V případě deště náhradní termín 14. října 2006.
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Výlet do Kamenice nad Lipou

Také tentokrát byl autobus směřující 16. září do Kamenice nad Lipou úplně plný, tedy 46 cestujících. Pan
Štefl opět objednal pěkné počasí a dovezl nás podle
našeho přání, kam jsme potřebovali. Moc mu děkujeme za
tu trpělivost s námi.
Kamenický zámek prošel velkou rekonstrukcí, byl opraven
nákladem 70 miliónů korun
a nyní poskytuje zázemí UPM
v Praze a kamenickému
vlastivědnému muzeu. Vypadá zvenku i zevnitř parádně.
Kromě expozic a výstav byla
v areálu zámku pěkná zámecká kavárna s výborným
taženým štrúdlem.
Lípa (Tilia cordata)
v přilehlé zámecké zahradě, podle které má město
přídomek, má rozložité
boční větve, o hlavní korunu přišla při bouři v r.
1824. Tradice uvádí, že
byla údajně zasazena v r.
1248 při založení města.
Snad vznikla z několika
stromů, jejichž větve se
pak pěstovaly do šířky.
Vodorovné přízemní větve
mají rozpětí 36 metrů
a obvod kmene u země je 6 metrů. Její úctyhodné stáří
700 - 900 let vzbuzuje obdiv. Kromě zámku a přilehlé
zahrady jsme ve městě viděli i kostel Všech svatých
a zajímavý lesní hřbitov Bradlo, který prý patří
k nejhezčím lesním hřbitovům ve střední Evropě a ke
kterému vede renovovaná křížová cesta s moderními
smaltovými obrazy Romana Brichcína. Při zpáteční cestě
jsme schválně projížděli malými vesničkami na Palupín,
abychom se dostali za Jilmem k hraničnímu kameni mezi
Moravou a Čechami, jak o něm píše ve své knize
„Kreslířovy tipy na výlety“ pan Jiří Albrecht. Kámen jsme
sice viděli jenom z autobusu, ale je tam, můžeme
dosvědčit.
Mgr. Marie Kučerová
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Výstava grafiky v muzeu
Na první podzimní výstavě v dačickém městském
muzeu a galerii se můžete seznámit s tvorbou studentů
Střední umělecké školy grafické a Vyšší odborné školy
grafické v Jihlavě.
Škola, která vznikla v Jihlavě v roce 1993, připravuje
desítky studentů na práci v propagačních a reklamních
agenturách, v tiskárnách, novinách či divadle, v galeriích i
pro samostatnou výtvarnou činnost. Také je odrazovým
můstkem pro další studium na umělecky zaměřených
školách, jako AMU, AVU, UMPRUM, FAMU, VUT
či pro studium s humanitním zaměřením.
Za poměrně krátkou existenci si již získala potřebné
renomé a její absolventi nacházejí dobře své uplatnění.
Škola sídlí ve dvou budovách, v Křížové ulici a na ulici
Dvořákově, kde je pro studující kompletně vybaveno 15
ateliérů pro grafiku, malbu, kresbu, keramiku, plastiku,
dále laboratoř, fotoateliér, sítotisková dílna apod. Škola
má i vlastní galerii Jána Šmoka, která byla otevřena v roce
2000 a pořádá výstavy jednak z prací svých studentů a
dále výstavy profesorů, působících na škole, a dalších
výtvarníků.
Mezi studenty jihlavské školy, těmi současnými i těmi
minulými – absolventy, bychom našli i mladé výtvarníky
pocházející z Dačic a blízkého okolí. Vesměs jsou to bývalí žáci Základní umělecké školy v Dačicích.
Výstava studentských prací z obou grafický škol
v Jihlavě nám představí návrhy, katalogy, knihy i volné grafické listy. Bude slavnostně otevřena ve středu
11. října 2006 v 17:30 h ve výstavních prostorách muzea
za účasti zástupců školy a studentů. Ke zhlédnutí bude
do 1. listopadu 2006, denně kromě pondělí 9:00 –12:00,
13:00 – 16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová

Dům dětí a mládeže oznamuje, že:
Ø

je stále možné přihlásit děti do některých zájmových
kroužků
Ø ve čtvrtek 2. 11. v 17:00 h zahajuje kurz šití
pro dospělé
Ø v úterý 7. 11. v 9:00 h Baby Club pro maminky
s malými dětmi
Ø v úterý 7. 11. v 17:00 h kurz keramiky pro dospělé
Informace v DDM Za Lávkami nebo na tel.: 384 422 453.

Zpracování a vedení účetnictví
a daňové evidence v programu POHODA
Zuzana Wolfová
Bratrská 163/I,
380 01 Dačice

ü Účetní poradenství
ü Mzdová evidence
ü Daňová přiznání

Tel.: 384 423 305, Mob.: 776 693 894
E-mail: zuzana.wolfova@c-box.cz
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13. 10. v 17:00 h, 14. 10. v 19:30 h, v neděli nepromítáme
PIRÁTI Z KARIBIKU: Truhla mrtvého muže
Film USA s titulky
Mládeži přístupné
Vstupné 65 Kč

20., 21. 10. v 17:00 h, v neděli nepromítáme
LETOPISY NARNIE: Lev, čarodějnice a skříň
Film USA s českým dabingem
Vstupné děti 30 Kč, dospělí 55 Kč

27., 28., 29. 10. v 19:30 h
KOUZELNÁ CHŮVA Nanny Mcphee
Film USA s českým dabingem
Mládeži přístupné
Vstupné 55 Kč

14. 10. v 19:30 h v komorním sále MěKS
CESTA DOMŮ
Zhang Yimou (Čína 1999)

28. 10. v 19:30 h v komorním sále MěKS
NIKDO NESMÍ CHYBĚT
Zhang Yimou (Čína 1999)

MMaG

6., 7., 8. 10. v 19:30 h
LEMRA LÍNÁ
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 55 Kč

Výstava studentských prací
Střední umělecké školy grafické
a Vyšší odborné školy grafické v Jihlavě
(návrhy, katalogy, knihy, volné grafiky)
Slavnostní zahájení 11. 10. v 17:30 h

MěKS

FK

KINO
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14. 10. ve 20:00 h, sál MěKS
Taneční zábava
hraje SECRET
Vstupné 60 Kč

Památky na jihozápadní Moravě
Vesnické kaple v dokumentační fotografii
Františka Valeše z Telče
Výstavní chodba muzea, do 31. 10. 2006

19. 10. v 19:30 h, sál MěKS
zábavný pořad
Hvězdy, jak je neznáte
E. Holubová, V. Dobrovodský
Vstupné 180 Kč

Vysočinou čtyř ročních období
Výstava fotografií Jana Říhy
Vernisáž 5. 11. 2006 ve 14:00 h

25. 10. v 18:00 h, sál MěKS
Podzimní koncert sborů
ZUŠ Dačice
Vstupné 50/25 Kč

31. 10. v 19:30 h, sál MěKS
Na tý louce zelený
- lidová opereta
v hlavní roli Josef Zíma
Vstupné 100 Kč

Kalendář na rok 2007 ve formě plakátu 80 x 60 cm bude v prodeji od konce října na Infocentru Dačice.

