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RADA MĚSTA
na své 90. schůzi konané 9. 8. 2006 mimo jiné:
• Schválila rozpočtové opatření č. 10/2006, které je
přebytkové ve výši 2.946,96 tis. Kč (zvýšení příjmů
o 4.063,68 tis. Kč, zvýšení výdajů o 1.116,72 tis. Kč).
Po provedeném rozpočtovém opatření bude upravený
rozpočet příjmů 192.651,35 tis. Kč, rozpočet výdajů
205.920,51 tis. Kč. Schodek upraveného rozpočtu
bude 13.269,16 tis. Kč a bude pokryt prostředky
z minulých let.
• Schválila ukončení smlouvy o pronájmu bytu I. kategorie o velikosti 2+0 v domě č. 164/IV v ulici Nivy
dohodou k 31. 7. 2007.
• Schválila vypovězení nájmu bytu I. kategorie o velikosti 1+1 v domě č. 161/IV v ulici Nivy podle výpovědního důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm.
b) občanského zákoníku. Nájemce hrubě porušil své
povinnosti vyplývající z nájmu.
• Schválila uzavření smluv o smlouvách budoucích
o zřízení věcných břemen se společností E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice spočívajících z práva
umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukcí
zemního kabelu nízkého napětí v Malém Pěčíně
a v Dačicích.
• Vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky „Areál ZŠ Komenského,
dům č. 179, č. 96 a č. 229“ a schválila pořadí takto:
1. f-plan, spol. s r. o. Slavonice, 2. P-atelier JH
s. r. o., J. Hradec. Obesláno bylo 5 architektů a projekčních kanceláří a doručeny byly dvě nabídky.
na své 91. schůzi konané 23. 8. 2006 mimo jiné:
• Schválila rozpočtové opatření č. 11/2006, které je
přebytkové ve výši 3.519,37 tis. Kč (zvýšení příjmů
o 3.549,37 tis. Kč, zvýšení výdajů o 30,00 tis. Kč).
Po provedeném rozpočtovém opatření bude upravený
rozpočet příjmů 196.200,72 tis. Kč, rozpočet výdajů
205.950,51 tis. Kč. Schodek upraveného rozpočtu
bude 9.749,79 tis. Kč a bude pokryt prostředky
z minulých let.
• Neschválila povolení výjimky z místní úpravy provozu na místní komunikaci na Palackého náměstí
v Dačicích ze zákazu zastavení vozidel pro klienty
před pobočkou GE Money Bank v počtu 2 míst.
• Schválila uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 28
o velikosti 1+0 v Bratrské ulici v Dačicích na dobu
neurčitou od 1. 10. 2006. Nový nájemník byl vybrán
ze sedmnácti žadatelů losem.
• Schválila uzavření smlouvy na výkon autorského
dozoru na výstavbu bytového domu s osmi
malometrážními byty v Bratrské ulici v Dačicích

Zdarma do každé rodiny
Srpen 2006
se společností f-plan, s. r. o. Slavonice, za dohodnutou cenu ve výši Kč 21.420,--.
• Schválila uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na stavbě koupaliště s Hutním projektem
Frýdek – Místek a. s. dle nabídky za celkovou cenu
Kč 116.877,--.
• Schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Červený vrch. Osloveno bude pět
firem.
• Schválila poskytnutí dotace ve výši Kč 49.000,-pro občanské sdružení Kruh přátel dačického dětského sboru na pořízení první profilové CD nahrávky
Dětského pěveckého sboru ZUŠ Dačice.

Anketa na dopravě
V červnu letošního roku jsme uskutečnili anketu pro
klienty na evidenci vozidel a řidičských průkazech.
Praktikant, který vyplňoval dotazník oslovil celkem 153
klientů. Z tohoto počtu bylo 81 Dačických a 72 s bydlištěm jinde než v Dačicích a místních částech.
K vyjádření spokojenosti s prací v uvedených agendách byla použita obdoba známkování jako ve škole,
jenom stupnice byla stanovena od 1 do 4. Celkem 146
klientů oznámkovalo práci evidence vozidel a řidičských
průkazů známkou 1, pět klientů dalo pracovníkům 2,
jeden 3 a jeden nedal známku žádnou.
Klienti si nejvíce cenili ochoty úředníků, rychlosti
vyřízení, úplnosti poskytnutých informací a profesionality úředníků. Naopak 7 klientů poukázalo na problém
s čekáním ve frontě. Objevil se požadavek na lepší
osvětlení na chodbě, kde klienti čekají na odbavení
a potvrdila se potřeba vyvolávacího systému. Osvětlení
se v současné době řeší. V případě vyvolávacího systému
jde o poměrně velkou investici, a proto se snažíme najít
dodavatele, jehož řešení bude cenově přijatelné a přitom
moderní, umožňující další rozvoj služeb.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se uvedené
ankety zúčastnili.
Ing. Karel Macků, tajemník
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 22. zasedání
ve středu 13. září v 18:00 h v sále MěKS

Úprava místní komunikace
v Dolních Němčicích
V květnu roku 2005 začala projektová kancelář
P-atelier J. Hradec s. r. o.
zpracovávat projektovou
dokumentaci na úpravu
místní komunikace u prodejny v Dolních Němčicích. Byl vyhotoven projekt, zajištěny veškeré potřebné podklady, souhlasy
a vyjádření a v červnu
2006 bylo vydáno odborem dopravy stavební povolení na úpravu komunikace a odborem životního prostředí na opravu kanalizace.
Následovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby,
a podle kritéria nejnižší nabídkové ceny byla uzavřena
smlouva o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o.,
České Budějovice.

Jak bylo řešeno projektem, byla provedena zvláště
výšková úprava komunikace a její přespádování tak, aby
rychleji odtékala povrchová voda a snížilo se riziko
zatápění přilehlých nemovitostí. Byl proveden jednostranný chodník a opravena kanalizace včetně uličních
vpustí. Akce byla dokončena v souladu se smlouvou
o dílo do konce srpna 2006 v celkovém finančním nákladu 1.319.790 Kč.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku

Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 2, 2+0, I. kategorie
ul. Nivy č.p. 164, Dačice IV
Pokoj
Pokoj
Pracovní kuchyň
Předsíň
Koupelna s WC
Komora

12,75
21,68
6,82
5,95
6,40
2,77

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 10. 2006 – do 30. 9. 2017, s tím ze zájemců, který
si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy
a současně vysloví souhlas se zaplacením neodbydlené částky předplaceného nájemného předešlého nájemníka ve výši 78.000 Kč.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15.000 Kč, na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně na účet
Města č. účtu 6015-0603143369/0800, variabilní
symbol 164002. Vylosovanému zájemci bude při uzavření nájemní smlouvy zaplacená jistota odečtena
z částky předplaceného nájemného. Základní měsíční
nájemné za byt bude odečítáno z částky předplaceného
nájemného až do jejího vyčerpání.
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce
od schválení nájmu městskou radou, zaplacená jistota
se nevrací. Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu získá ten
zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené
„Neotvírat – pronájem bytu č. 2,
Dačice 164/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 78.000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
4. 9. 2006 do 13:00 h
(nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice I). Další informace podá
bytový odbor městského úřadu, tel.: 384 401 234.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu s žádným zájemcem.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 8/2006. 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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Měření rychlosti v Dačicích
Od 10. do 23. července letošního roku jsme měli
od firmy GEMOS CZ bezplatně zapůjčen ukazatel
rychlosti, který byl umístěn u čerpací stanice Paramo.
Toto zařízení zaznamenávalo po celou dobu průjezdnost
vozidel v obou směrech, i když první týden rychlost projíždějících vozidel neznázorňovalo.
Během této doby projelo měřeným úsekem celkem
48 513 vozidel a limit 50 km/h v obci nedodrželo 10 807
řidičů. Pro zajímavost, limit 90 km/h, což je nejvyšší
povolená rychlost pro provoz mimo obec, překročilo
v tomto místě 224 řidičů!
Od stejné firmy nám byl rovněž bezplatně zapůjčen
přenosný radar. Tohoto radaru jsme využívali během
jednoho týdne (17. – 23. 7. 2006) na vybraných místech
v Dačicích a v místních částech, odkud nám přichází
nejvíce stížností na překračování rychlosti. Pomocí
radaru bylo odhaleno celkem 71 přestupků. Z tohoto
počtu bylo 68 řidičů, kteří nepřekročili povolenou
rychlost v obci o 20 km/h. Podle zákona byli tito řidiči
řešeni na místě blokovou pokutou 1 000 Kč a následnou
ztrátou dvou bodů v bodovém systému. Zbylé tři
přestupky byly odeslány na vyřízení ke správnímu orgánu, protože řidiči těchto vozidel překročili povolenou
rychlost v obci o více než 20 km/h.
Měření rychlosti tohoto typu nebylo určitě poslední
akcí. S firmou GEMOS CZ jsme se dohodli na další
možné spolupráci i možnosti odkoupení radaru do vlastnictví města. Pořizovací náklady na koupi radaru nejsou
nikterak malé, ale myslím si, že by se vynaložené
prostředky vrátili v podobě větší bezpečnosti v našem
městě.
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník MP Dačice

Upozornění veřejnosti
Správa státního zámku v Dačicích upozorňuje veřejnost, že od 1. září 2006 se bude zámecký park na noc
uzavírat. Park bude přístupný od dubna do září v době
od 7:00 do 21:00 h, od října do března od 7:00
do 19:00 h v sobotu a v neděli od 8:00 h. Výjimkou
budou večery, kdy zámek nebo muzeum pořádají večerní
akce pro veřejnost. Důvodem této změny je ochrana
kulturní hodnoty parku, na jehož údržbu vynakládáme
nemalé pracovní úsilí a finanční prostředky. Děkujeme
za pochopení.
PhDr. Jana Bisová,
Správa státního zámku

Lidovka

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 5/06 na obsazení volného místa

pracovník odboru kultury
úsek památkové péče
zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 30. 9. 2006
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na památkovou péči nebo stavebnictví
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadní životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR),
který ovládá jednací jazyk
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: praxe v oboru památkové péče
Doklady:
• žádost (k dispozici na MěÚ v sekretariátu starosty
nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
• výkon státní správy na úseku památkové péče
Místo výkonu práce:
• správní území obce s rozšířenou působností
Nástup:
• dle dohody

Textil – obuv u „Jitky“, pod. dvůr – Krajířova 15
oznamuje, že od 1. 9. 2006 – 30. 9. 2006

20% sleva na veškeré zboží
Těšíme se na Vaši návštěvu

Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců
nebude uzavřena pracovní smlouva.
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Prázdniny ve školním roce 2006/2007
•

•
•
•
•
•
•
•

Vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve
všech základních a středních školách v pondělí
4. září 2006. V prvním pololetí bude ukončeno
ve středu 31. ledna 2007. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
26. října a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna 2007.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne v okrese
Jindřichův Hradec jsou stanoveny v týdnu
od 19. února do 25. února 2007.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování ve školním roce
2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

A KTUALITY :
•

V DDM jsou pro děti připraveny nabídky zájmových kroužků na školní rok 2006/2007. Zájemci
si je mohou v průběhu měsíce září vyzvednout
v kanceláři DDM.

•

Filmový klub pořádá od 29. do 30. 9. „Filmový maraton“ (v komorním sále MěKS, časový rozvrh bude
upřesněn).

Město Dačice blahopřeje manželům

Františku a Františce
Štokrovým z Dačic,
kteří dne 31. 8. 2006
oslavili 60 let společného života

Harmonogram
přistavování velkoobjemových
kontejnerů – září/říjen 2006

Nová služba pro občany
Hlášení městského rozhlasu a odesílané sms jsou
v textové podobě zveřejňovány také na internetových
stránkách města (www.dacice.cz).

Stanoviště

Den
30. 9.

Antonínská

14:00 – 16:00 h

Berky z Dubé

14:00 – 16:00 h

Bratrská

Otevírací doba na Infocentru

Červený vrch

9
9

31. srpna končí víkendový provoz Infocentra
V období 1. 9. – 15. 9. je otevřeno v pracovní dny
od 8:00 do 17:00 h
Od 16. 9. 2006 do 31. 5. 2007 je otevřeno:

Dlouhá

pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

Na Nivách

9

8:00 – 17:00 h
8:00 – 15:00 h
8:00 – 14:00 h
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Havlíčkovo
nám.
Jemnická

7. 10.

14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h

Mládežnická

14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h

Na Vyhlídce

14:00 – 16:00 h

Vápovská
Bílkov

14:00 – 16:00 h
14:00 – 16:00 h

Borek

15:00 – 16:00 h

Dolní Němčice

14:00 – 16:00 h

Hostkovice
Hradišťko

14:00 – 15:00 h

Chlumec

14:00 – 16:00 h

Lipolec

14. 10.

14:00 – 15:00 h

14:00 – 16:00 h

Malý Pěčín

14:00 – 16:00 h

Prostř. Vydří

14:00 – 15:00 h

Toužín

15:00 – 16:00 h

Velký Pěčín

14:00 – 16:00 h

Poznámky:

V Dačicích bude proveden sběr bio odpadu a velkoobjemového odpadu. V místních částech bude
proveden sběr bio odpadu, velkoobjemového
odpadu a nebezpečného odpadu.
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Ohlédnutí za prázdninami
Prázdniny jsou pro letošek už minulostí a nejen dětem
zase nastanou stereotypní povinnosti dalšího školního
roku. Ty letošní prázdniny, a zejména jejich první polovina, co se počasí týká, neměly chybičku. Ocení to zejména ti, kdo měli možnost prožít alespoň jejich část někde
v přírodě. Sluníčko, čisté rybníky, koupání, výlety, cykloturistika - to jsou přednosti České Kanady a dětské tábory
je mohou dokonale využít.
My jsme s dětmi z Dačic a okolí prožili nezapomenutelné dva týdny na turistické základně v Dolním Radíkově na táboře, který
se na tuto dobu proměnil
ve středověký hrad a děti
na něm plnily sedmero
rytířských ctností a učily
se sedmeru mechanických umění. O tom,
jaký tábor opravdu byl,
vypovídá tzv. táborová
tvořivost (báseň Martina Ž.) a následující fotografie.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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S velkým ohlasem dětí i jejich rodičů se setkaly i naše
tábory příměstské. Díky celotáborové hře, zaměřené
na poznávání vesmíru, se děti seznámily s planetami
sluneční soustavy a tajuplnostmi vesmíru. Na společně
prožité chvíle na táboře budeme vzpomínat ještě dlouho.
Oddíloví vedoucí i ostatní personál na táboře mnohdy
pracuje v době své dovolené, činnosti s dětmi obětavě
podřídí své osobní volno a za to všem jim patří obdiv
a poděkování.
Za kolektiv pracovníků DDM
Marie Doleželová

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření meteorologické stanice při Domu s pečovatelskou službou v Dačicích, které se bude konat dne
23. 9. 2006 v 10:00 h. Při této příležitosti budete mít
možnost blíže se seznámit s tímto projektem, s programem GLOBE a s činností našeho sdružení.
Tomáš Tunkl

Informace z městské knihovny

Tábor tento skvělý jest,
není tu jen šlechta,
do brnění oblečeme
kdejakého knechta.
Též umění zbrojařskému
učíme se přísně,
k večeru pak zazpíváme
všelijaké písně.
Kněžna Jitka program dělá,
není čas se nudit,
každé ráno na rozcvičku
nemůžem se vzbudit.
Kuchyň zvanou hladomorna
navštěvujem rádi,
klaníme se kuchařinkám,
že tu nejsme hlady.
Rytíř Kmochy nebojí se,
tábor pro nás střeží,
temnou nocí prodírá se,
nám se dobře leží.
Zdravotnice též je třeba,
léky nosí v sáčku,

díky bohu, že tu nikdo
ještě neměl...
Vy si snad myslíte,
že si dělám srandu.
Já na vás zavolám
zbrojnoše Standu.
Purkrabí velí nám,
moc práce mívá,
únavou pak po večerce
na židli usíná.
Páni jsou tu z různých
krajů: Hradeckých i z Ústí,
když přijedou Rožmberští,
do Strážských se pustí.
Nám se tady prostě líbí,
to můžu říct jistě,
no tak doufám, že se tady
uvidíme příště.
Tábor už končí se
a pojedem domů,
věřím, že za rok zas
sejdeme se znovu.

Sobotní provoz bude v knihovně zahájen
v sobotu 16. září 2006. Bude otevřeno oddělení pro
dospělé se studovnou, čítárnou a přístupem na internet
od 8:00 do 11:00 h. Od srpna začal v knihovně platit nový
knihovní řád. Každému je k dispozici v prostorách knihovny a na webových stránkách www.mkdac.cz. Nezvyšuje zásadně poplatky za služby, ale upřesňuje ochranu
osobních údajů uživatelů, konkretizuje smlouvu o výpůjčce či reklamační řád. Přínos četby pro rozvoj dětské
duše, vyjadřování a poznávání světa je nesporný. Zveme proto rodiče s dětmi k návštěvě dětského oddělení
knihovny.
Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá, jaké je v knihovně prostředí, z kolika knížek a časopisů si mohou děti
vybírat.
Dětské oddělení je otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek
od 12:00 do 17:00 h a v pátek od 12:00 do 16:00 h.
Mgr. Zdeňka Chadimová

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 18. 9. 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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Obrázkové okénko

Filmový klub jubilující

A je to tady! Prázdniny jsou fuč. My však nebudeme
smutnit, naopak – začneme letošní školní rok pěkně
zvesela. Představujeme Vám naše „chiméry“. Nečekejte
bájná zvířata starých Řeků, ani přeludy, či klamy. Tato
stvoření jsou originálními výtvory našich žáků. Asi je na
chodníku nepotkáte a ani Vám právě nekrouží nad
hlavami. Nebo snad ano? V tom případě se zamyslete, zda
nejde o Vaši chiméru.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Ač se to zdá neuvěřitelné… Tak takhle povětšinou začínají statě týkající se určitých výročí.
Ta s sebou nutně přinášejí různá bilancování
a pohledy do minulosti. V tomto hodnocení se záměrně
oprostím od bombastičnosti a formou chronologicky
poskládaných střípků spíše sdělím své dojmy, které ve mě
zůstaly a nevyčpěly ani po pěti letech.
Úvodní Herzův Spalovač mrtvol s Hercem Hrušínským a téměř plným kinem. Neuvěřitelná srozumitelnost napříč generacemi a spoluprožívání s hrdiny
Wajdových filmů. Vůně kadidla a fernetu při vánočních
obrazových bakchanáliích Petera Greenawaye. Pousmání
nad údivem promítačů při snaze dobrati se vysvětlení
ve Felliniho Satyriconu. Meditace probíhající mimo čas
a prostor v Solaris Andreje Tarkovského. Téměř hodinový
úvod filmového teoretika Švomy před poslední projekcí
v přehlídce Filmharmonie. Zjištění, že Asie je a bude
filmový pupek světa.
Akční výbor filmového klubu deformující masy diváků při unikátní přehlídce Ostnatý film. Rozčarování nad
mizernou kopií filmu Obchod na korze. Rozpaky diváků
při odchodu z povídkové reflexe 11‘09‘01 na teroristický
útok v New Yorku. Všechno potrubí vedoucí k srdci při
chodu společnosti v Gilliamově Brazilu.
Ruce pana Nováka obtížené v mrazu chybně zaslanými kopiemi Amarcordu. Lyricky pohupující se Slnko
v sieti v přehlídce filmových debutů československých
tvůrců 60. let nazvané Vlnobytí. Úchvatná bulharská lidová v road movie Cesta do Ameriky. Dotek nového
prostoru a technologie při Kubrickiádě a neúmyslné
modré tónování Mechanického pomeranče. Komerční
propadák komerčního snímku Tatínek.
Nepopsatelná kakofonie tryskající z archivních reproduktorů v kině při filmu Naqoyqatsi. Nechutně otylý
Orson Welles ve svém filmu Dotek zla. Hitchcock jako
synonymum pro skloubení kvality a atraktivity. Chybně
označený Doktor Živago skýtající nevšední zážitek pro
nepoučeného diváka. A vzor všech politiků v podání
Petera Sellerse ve filmu Byl jsem při tom.
Tolik o prožitcích týkajících se výhradně zatemnělého
sálu. Pět let Filmového klubu Dačice však obsáhlo
množství lidí, bez jejichž pomoci, jejich názorů a jejich
účasti na projekcích by kulturní dění města bylo jaksi
neúplné. Těm především patří můj dík.
V době pohodlného křesla obklopeného prostorovým
zvukem se zrakem upřeným na LCD monitor a možností
pustit si film doma v předpremiéře by bylo naivní přát
filmovému klubu dalších pět let. Tak tedy: díky za každé
nové ráno.
Roman Indra

Dominika Trojanová

Jaroslava Havlíková

Koupím domek nebo byt i ve špatném stavu.
Tel.: 603 442 474
Tomáš Vybíral

MÃSTO DA»ICE INFORMUJE

8/2006

SETO, spol. s r. o.
Hradecká 17/IV
380 01 Dačice
www.seto.cz

tel/fax: 384 420 227
email: seto@seto.cz

PŘIJME ELEKTROMONTÉRY
- kvalifikace vyhláška číslo 50, § 7 a vyšší
- řidičský průkaz skupiny B
- požadovaná praxe min. 3 roky
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• Sobota večer. Místy až bláznivá komedie v podání
Studia V z Brna s názvem „Přes přísný zákaz dotýká
se sněhu“ rozesmává publikum a toleruje se i poněkud
delší představení. Baví se publikum i herecký ansámbl.
• Třetí nedělní pohádku zahrálo divadlo Mrak. Trojlístek
pohádek nezapojuje dětské diváky tentokrát ke spoluúčinkování, ale představí se veliké množství pohádkových bytostí v doprovodu příjemných, veselých
písniček. Děti odcházejí a oči jim radostně svítí.

Případné dotazy na telefonních číslech:
384 420 666, 602 723 814

ZA DAČICKOU KOSTKU
CUKRU
Festivalové postřehy
• Je neděle 16. července a začíná 2 dějství festivalu.
Dopolední pohádka v knihovně má rekordní návštěvu.
Pepíno Kašpar a spol. jsou po roce opět v Dačicích
a opět skvělí. Téměř třímetrový čaroděj se zamotal do
pergoly. Počasí malinko pod mrakem a je to příjemné.
• Večer na zámku. Zmatkaři z Dobronína přijíždějí
zahrát „Prolhanou Ketty“. Konečně pořádná klasická
divadelní scéna, malinko slabší divácká účast, zámecký pán říká, že jsme začali být „nenasytní“. Hezký
večer.
• Středa. Celodenní obrovské vedro se podepíše na
návštěvě, ale herci Divadla Na vísce z dalekých Hořovic si s chutí zahrají poprvé venku svojí dramatickou
hru EQUUS 06, je to něco úplně jiného a určitě
příjemná změna. Část souboru odjíždí, druhá zůstává
a do ranních hodin probírá zážitky!
• Páteční hudební večer obstarají Taxmeni, trampskocountryová legenda. Pěkná návštěva, nezaměnitelný
hlas hlavního zpěváka Vráti, uvolněná atmosféra. 35
let aktivního muzicírování je znát. Klídek, pohoda.

• Poslední pořad festivalu obstarali Věra Martinová
a Josef Mladý. Zaplněné zámecké nádvoří slyšelo
známé i nové písničky populární zpěvačky, doprovázejíc se sama na kytaru. Vše je vhodně a příjemnou
formou proloženo humorem známého baviče. Skvělé
vyvrcholení letošního festivalu, kdy nám poprvé
v historii počasí umožnilo vše odehrát podle plánu
na venkovních scénách a sál MěKS měl tentokrát
„dovolenou“!
Letošní celková návštěva se vyšplhala nakonec k číslu
1615, což je rekordní účast ze všech dosavadních devíti
ročníků.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na festivalu podíleli, poděkovat sponzorům, mým obětavým spolupracovníkům, technikům a zvláště divákům, kteří nám projevovali svojí přízeň.
Skončil devátý ročník, ať žije jubilejní číslo 10.
Festivalové postřehy zapsal
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS
PRODÁM RD 2+1 V MRÁKOTÍNĚ
Cena 800.000 Kč
Informace: 607 160 766

Nové levné knihy Dačice
Palackého nám. č. 4
Zahájen prodej kalendářů na rok 2007!
Stolní kalendář bez obrázků od 29 Kč,
stolní kalendář s obrázky od 39 Kč, diáře od 10 Kč.
Jen do vyprodání zásob!
Otevírací doba:
PO – PÁ 9:00 – 12:00 h, 13:00 – 17:00 h
SO
9:00 – 11:00 h
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Koncerty ve Velké Lhotě
Koncert v sobotu 9. září od 19:30 h v horním kostele bude věnován pěveckým sborům. Domácí Komorní
sbor Velká Lhota si k této příležitosti pozval hosta pěvecký sbor PPS Mladost z Brna. V podání těchto
souborů si budete moci vyslechnout především duchovní
hudbu starších období, ale také spirituály a další skladby.
Sbormistryněmi pěveckých souborů jsou Jitka Čudlá
(Velká Lhota) a Katarína Mašlejová (Brno).
Varhanní seminář se uskuteční v neděli 10. září
od 10:15 h v horním kostele (čas je zvolen z důvodu
návaznosti na bohoslužby Českobratrské církve evangelické, které se konají od 9:00 v dolním kostele). Varhanní
seminář naváže na úspěšnou akci z loňského roku, kdy
lhotecká varhanice a sbormistryně MgA. Jitka Čudlá
představila zájemcům z řad široké veřejnosti lhotecké
varhany. Zájemci o varhany budou mít letos opět možnost se leccos zajímavého dozvědět o tomto královském
nástroji a poslechnout si samozřejmě i ukázky hry.
Koncert v sobotu 16. září, tedy o týden později (opět
od 19:30 h v horním kostele) bude patřit velkolhoteckým varhanům. Tento krásný nástroj rozezní varhanice nad jiné povolaná, Jiřina Marešová z Hradce Králové. Jiřina Marešová studuje hru na varhany u předního
českého varhaníka Jaroslava Tůmy.
Vstupné na koncerty je 50 Kč pro dospělé a 25 Kč
pro děti do 15 let, vstup na varhanní seminář je volný.
Udržet v dnešní době tak nízké vstupné by samozřejmě
nebylo možné bez našich sponzorů. Jsou jimi:
Ministerstvo kultury ČR, banka Waldviertler Sparkasse pobočka v Dačicích, reklamní agentura Sunexo z Dačic,
Autoškola Antonů z Dačic a Truhlářství a zámečnictví
Vladimíra Tůmy z Dačic. Všechny tři akce se konají
v rámci Festivalu řemesel a vyznání na Stezkách Greenways.
Další informace o Komorním sboru Velká Lhota, který pro Vás tyto akce pořádá, se můžete dozvědět na webových stránkách www.sweb.cz/jitpep.
Za Komorní sbor Velká Lhota
Jitka a Pepa Čudlých

Jubilejní slavnost v Evangelickém
tolerančním areálu ve Velké Lhotě
Historická společnost Veritas spolu s místním Farním
sborem ČCE vzpomene v tento den na tři významná
výročí:
• 225 let od vydání tolerančního patentu
• 130 let od dokončení památkového celku Evangelického tolerančního areálu
• 5 let od zapojení stálé výstavy do aktivit Evropských
protestantských muzeí
Toleranční patent (tolerance = trpění) vydal 13. října
1781 císař Josef II. Z protestantských církví, které byly
předtím po dobu půldruhého století postaveny mimo
zákon a existovaly proto jen ilegálně, směly být od uve-
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deného data trpěny církve luterského (augsburského)
a reformovaného (helvétského) vyznání víry. Husité
i čeští bratří se museli přihlásit k některé z těchto církví.
Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě je jediným
výrazným venkovským dokladem zvláštního vývoje
v souvislosti s tolerančním patentem v českých zemích.
Návštěvníci se mohou seznámit s málo známými informacemi o tomto dějinném období. Areál vznikal postupně
po dobu téměř jednoho století od roku 1782 do roku 1876,
kdy byl z původní modlitebny přístavbou vytvořen tzv.
dolní kostel.
V tzv. horním kostele byla před pěti lety slavnostně
otevřena stálá výstava Česká reformace v evropském
kontextu. Stalo se tak při Konferenci evropských protestantských muzeí, do jejichž aktivit byla Velká Lhota
trvale začleněna. Tuto skutečnost názorně doloží výstava
Cesta Evropou s Konferencí evropských protestantských
muzeí na tzv. dolní faře. Zájemci se zde budou moci
seznámit s málo známými velmi zajímavými místy
z různých evropských regionů. Program dne bude
obohacen varhanním seminářem v tzv. horním kostele
a navečer programem na stejném místě věnovaném historickému pásmu spojenému se soutěží zvláště pro ty, kdo
rádi o věcech přemýšlejí.
Kromě této příležitosti se otevírá možnost oživit
historii ještě dalším způsobem, a to na některých úsecích
trasy turistické cesty valdenské a české refromace. Tato
množnost je nabídnuta těm, kdo nejen rádi chodí krásnou
přírodou, ale chtějí při tom také poznat něco z naší
historie a zábavnou formou splnit na dané trase jisté
úkoly. Lze jí využít ve středu 13. září.
V rámci Festivalu, řemesel a vyznání se konají kromě
zmíněných akcí také koncerty Velkolhoteckého komorního sboru, vždy v sobotu 9. a 16. září.
Podrobný program:
9. 9. v 19:30 h koncert Komorního sboru
horní kostel Velká Lhota a PPS Mladost Brno
10. 9. v 9:00 h
dolní kostel

slavnostní bohoslužby

10. 9. v 10:15 h
horní kostel

varhanní seminář

10. 9. v 15:00 h
dolní fara

vernisáž výstavy Cesta Evropou
s Konferencí evropských protestantských muzeí

10. 9. v 17:00 h
horní kostel

historické pásmo spojené se soutěží

13. 9.
13:00 – 16:00 h
horní kostel

soutěž Po stopách turistické cesty
valdenské a české reformace,
start individuální

16. 9. v 19:30 h
horní kostel

varhanní koncert

Ke všem uvedeným akcím srdečně zveme všechny ty,
kteří chtějí něco zajímavého prožít.
Petr Melmuk
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Dny evropského dědictví 2006 v Dačicích
STÁTNÍ ZÁMEK DAČICE, DIVADELNÍ SOUBOR
TYL A TYLÁČEK V DAČICÍCH
opakují pro velký zájem
dramatizaci prohlídky zámku
ŽIVOT NA ZÁMKU

aneb AUDIENCE U DALBERGŮ
Osoby a obsazení:
Marie Anna v. Dalberg Zdena Hledíková
Karl Anton v. Dalberg Olin Svoboda
Charlotta v. Dalberg Lenka Jelínková
Friedrich Ferdinand v. Dalberg Ladislav Obrdlík
Kunhuta v. Dalberg Eva Pokorná
Friedrich Egbert v. Dalberg Stanislav Prokeš
Karolina v. Dalberg Jiřina Frolíková
Johannes v. Dalberg Jan Štěbeták
duch zámku Genius Loci Lukáš Skupa/Petr Puchnar
a další členové DS Tyl a Tyláčku
Návštěvníky bude panstvo přijímat na zámku v Dačicích
8., 9. a 10. září 2006
vždy ve 20:00, ve 20:30 a 21:00 h.
Rezervace vstupenek na tel. čísle 384 420 246
nebo v pokladně zámku nutná.
Vstupné 90 Kč (dospělí), 60 Kč (senioři, studenti, děti)

Dny evropského dědictví (European Heritage Days)
každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány
památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání
cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace.
V České republice se EHD konají pravidelně od r. 1991.
V Dačicích lze v těchto dnech navštívit:

Státní zámek Dačice
9. září 9:00 – 11:00 h,
13:00 – 15:30 h (začátek poslední prohlídky)
10. září 9:00 – 11:00 h,
13:00 – 15:30 h (začátek poslední prohlídky)
Vstupné: běžné (plné 60 Kč, snížené 40 Kč)
Doprovodné akce:
Dačický pěvecký sbor a Pěvecký sbor Smetana z Telče
(koncert na nádvoří)
10. září v 16:00 h, Vstupné: dobrovolné
Prohlídka zámeckého sklepení pod hosp. budovou,
Vstupné: zdarma
Život na zámku aneb Audience u Dalbergů
(večerní dramatizované prohlídky zámku)
8. – 10. září, vždy ve 20:00, 20:30 a 21:00 h
Vstupné: 90 Kč (dospělí)
a 60 Kč (senioři, studenti, děti)

Městské muzeum a galerie

WELLNESS - zdravě žít

9. a 10. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 h
Vstupné: zdarma

Göthova 71/I, Dačice, tel: 384 420 559

Doprovodná akce:

Kurzy snižování nadváhy

Od kolébky do školních let (výstava)
Vstupné: zdarma

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

Věž kostela sv. Vavřince
9. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
10. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

Kostel sv. Vavřince
9. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
10. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

Klášterní kostel sv. Ant. Paduánského

Moštování a zpracování kvasu
II. ZO ČZS Dačice oznamuje, že dne 18. 7. 2006 bylo
zahájeno moštování ovoce a zeleniny. Provozní hodiny:
každé úterý od 15:00 do 17:00 h. Dne 8. 8. 2006 bylo
také zahájeno zpracování kvasu v pěstitelské pálenici
v Dačicích.
Objednávky lze vyzvednout a odevzdat do schránky
v pálenici. Osobní a telefonické spojení vždy v úterý
od 15:00 do 17:00 h na tel. č. 384 423 548 nebo 603 342
624. Žádost o zpracování kvasu lze získat také
na webové stránce naší organizace www.zahradkaridacice.czweb.org.
Výbor II. ZO ČZS Dačice

9. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
10. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

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

9 Účetní poradenství
9 Mzdová evidence
9 Daňová přiznání

Tel.: 384 423 305, Mob.: 776 693 894
E-mail: 4Hzuzana.wolfova@c-box.cz
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Pozvánka na výlet do Kamenice
nad Lipou
První poprázdninová pozvánka na výlet od Spolku
přátel dačického muzea směřuje tentokrát do města ležícího v Křemešnické vrchovině, do rodiště hudebního
skladatele Vítězslava Nováka - do Kamenice nad Lipou.
Kamenice nad Lipou leží při západním břehu říčky
Kamenice, 17 km SV od J. Hradce, na úzkokolejce
J. Hradec - Obrataň. Město je menší než Dačice, má
zhruba 4 500 obyvatel. Poprvé se
v písemných pramenech uvádí k roku
1267. Gotický hrad v Kamenici byl
založen ve 13. století, r. 1340 se
o něm psal Dobeš (Tobiáš) z Kamenice, výslovně je doložen r. 1393.
Neúspěšně byl dobýván r. 1420
Oldřichem z Rožmberka. Poprvé byl
přestavěn po husitských válkách po
r. 1450, v letech 1580 - 83 získal hrad podobu renesančního zámku. Do dnešní klasicistní podoby byl zámek
upraven po r. 1840. V letech 1946 - 1998 sloužil zámek
jako dětská ozdravovna pro léčení především respiračních
onemocnění. Od roku 1998 je ve správě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a zároveň zde našlo své
sídlo Kamenické vlastivědné muzeum. Kolem zámku
se rozkládá zahrada založená v 17. století, v r. 1843 terasovitě upravená. V zahradě roste památná lípa, které
vděčí město za svůj přídomek.
Do kamenického zámku se vypravíme především.
Uměleckoprůmyslové muzeum se rozhodlo v zámku vybudovat studijní depozitáře přístupné běžným návštěvníkům a využít nové prostory také expozičně. V současné
době je přístupná expozice kovaných železných prací
od 16. do 19. století – zahrnuje ukázky středověkých,
renesančních a barokních mříží, zábradlí, truhel a pokladnic; dále historických zámků, klepadel, kování a klíčů
od doby románské až po 19. století. Expozici doplňují
kované práce učitelů a studentů Odborné školy pro
umělecké zámečnictví v Hradci Králové z let 1895 - 1914.
Další stálou expozici tvoří hračky z konce 19. stol. ze
sbírek UPM v Praze.
Hračkám v nejrůznějším provedení jsou věnovány
i další výstavy na kamenickém zámku: textilní od studentů Střední umělecké školy textilních řemesel, návrhy
hraček a jejich realizace od studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze, hračky oceněné značkou
„Správná hračka“ a další. Letošní rok totiž v Kamenici na
zámku probíhal I. ročník festivalu hračky z přírodního
materiálu pod názvem „Hračkobraní“ aneb „Zámek plný
hraček“.
Kromě hraček však uvidíme i první část stálé muzejní
expozice nazvané „Muzeum pro všechny smysly“, která
má návštěvníky seznámit hravou formou s více než 750
letou historií města Kamenice n. Lipou. K 100. výročí
příjezdu prvního vlaku do Kamenice je zároveň otevřena
výstava „Poprvé vlakem.“ V podzemních prostorách
zámku vystavuje dále monumentální objekt „Cesta“
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sklářská výtvarnice a sochařka Alena Matějková. Celkové
vstupné do zámku je 40 Kč (snížené 20 Kč).
Po absolvování prohlídky nabízí příjemné posezení
kavárna v jižním křídle zámku. V rámci výletu plánujeme
také prohlídku zajímavých částí města, a nejbližšího okolí.
Výlet se uskuteční v sobotu 16. září, odjezd ve
12:30 h z Havlíčkova náměstí. Zájemci se mohou přihlásit na obvyklém tel. čísle: 384 422 493 nebo psát na
e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz.
Mgr. Marie Kučerová

17. září od 14:30 h opět v Lidéřovicích!
V neděli 17. září 2006 od 14:30 h se opět uskuteční
v lidéřovickém kostele sv. Linharta již téměř podzimní
větrání kostela a varhan. Námět pro zaměření programu
převzal tentokrát P. Gorazd, O. Carm. ze svátku Panny
Marie Bolestné, který církev slaví 15. září. Tématem bude
PIETA, čili rozjímání o Panně Marii pod křížem, o Matce
Ukřižovaného, vyjadřované různými způsoby v umění
výtvarném i slovesném. Samozřejmě, že bude poukázáno
i na to, jak je toto téma spjato s lidéřovickým kostelem.
Hudební část programu obstarají svým zpěvem vzácní
hosté: Schola týnského chrámu z kostela Matky Boží
před Týnem na Starém Městě pražském, kterou řídí
Bohuslav Korejs. Všichni – nadšenci i zájemci – jsou
srdečně zváni.
Ing. Jan Jelínek
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V Městském muzeu a galerii v Dačicích probíhá ještě
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
I. část
Před narozením
Jak přišlo dítě na svět? Bylo přece někde na hambalkách, přinášeli je komínem, vytahovala je bába z vody,
z rybníka, přinesl je čáp či vrána. Vrána je na Horácku
celoročním obyvatelem, kdežto čáp je vzácnějším hostem,
který se na zimu odstěhoval, tudíž nosila obyčejně vrána
děvčata a čáp chlapce.
Před narozením miminka se dělaly již dlouho dopředu
potřebné přípravy. Chystaly se peřinky a nějaké to
prádélko, které bylo obyčejně ze starších věcí, neboť dítě
pak tolik netrhá a šaty déle vydrží. Za „peníze povijanové“, tedy za ty, které byly vybrány při svatbě na kolíbku, se zakupovalo lepší křestní prádélko.
Před porodem se poté připravilo lůžko pro šestinedělku. Postel stávala v koutě a byla vystlána slámou,
která byla pokryta plachtou z plátna, pod hlavou měla dva
zhlavce – polštáře a na přikrytí duchnu. Nejdůležitější
součástí byly koutní plachty, zvané koutnice či boudnice,
jimiž se postel šestinedělky zakrývala. Obyčejně se
zavěšovaly na rahýnka, visící od stropu nad postelí.
Koutní plachtu obyčejně dostávala nevěsta do výbavy a
často přecházela dědičně z matky na dceru. Byla vyšívaná
červenou bavlnou.
Kout se vykropil tříkrálovou vodou, tam pak byla
šestinedělka s dítětem chráněna nejen před uřknutím, ale
i jiným uškozením, neboť zde neměly k nim moc ani
čarodějnice, ani můry, ani divoženky a zlí duchové. Kout
si odbývala žena na manželské posteli, a proto musel otec
spát na truhle či na peci a v létě ho ženské vyhnali nahoru
na seno: „ať tam plaší vrány, aby tak hned některá zase
nepřiletěla.“ Před ulehnutím na lůžko si leckde žena
zavěsila i růženec na krk a měla ho po celých šest neděl
na krku. Pod polštář jí položili modlitební knížky.
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Při narození
Věřilo se, že narozením si již dítě přinášelo na svět
svoji povahu a svůj osud a rozhodovala přitom jak doba
roční a znamení nebeská, tak den v týdnu, hodina denní
i počasí. Věřilo se, že dítě, které se narodí na lva, je silné;
které na štíra, je ke všemu čiperné, ale rádo se s jinými
hašteří; které na pannu, ztratí věneček nebo mládenectví
před svatbou, které na střelce, je zmužilé; které na
kozoroha, je tupohlavé; které na ryby, bude nemluvný
nebo opilec. Kdo se narodí v dubnu, je lhář, šibal a zloděj;
kdo v máji, je veselý, zpěvák a velmi lehkovážný. Padá-li
při narození dítka sníh nebo kvetou-li stromy, budou mu
brzy vlasy prokvítat.
Prvorozenec
Prvorozený kluk byl nadšeněji vítán, než děvče, neboť
přinášel do domu štěstí. O děvčeti se říkalo: „Děvče do
domu, půl chalupy z domu.“ Při provdání totiž odnášela
si dcera část majetku z domu, neboť dostávala věno a výbavu.
Bába
Porodní pomocnice byla důležitou osobností v této
době v domácnosti. Radila mladé matce již v těhotenství,
pomáhala při porodu, opatrovala v prvních dnech
novorozeně, léčila děti, zastupovala hospodyni – obstarávala celou domácnost. Počátkem 19. stol. již byly porodní báby podrobovány předchozím zkouškám a dostávaly diplom, který opravňoval k takovým výkonům.
Novorozeně
Novorozeňátko bába vítala na svět slovy „Požehnej
Pánbu!“ nemyté dítě se kladlo pod stůl, aby nebylo nikdy
pyšné. Kdo je prý nemyté políbí, má je po celý život rád.
Někde se balilo do modré zástěrky, položilo se pod lavici,
aby bylo poslušné. Bába mu dýchla do úst, aby brzy
mluvilo. Do prvního zavinutí se mu do peřinky dával
kousek chleba a peníz, aby mělo jídla i peněz stále
hojnost.
První koupel
První koupeli se připisoval zvláštní význam. Někde
k ní používali pro každé dítě novou „vandličku“, aby bylo
ve světě více ctěno a váženo. Aby bylo zbožné, dávaly se
pod vanu před první koupelí modlitební knížky. Někde se
dávalo do koupele dvanáctero koření a „renčáky“ (stříbrné
peníze), aby bylo dítě zdravé, bohaté a moudré. Jinde se
dávala do ní dvě vejce, aby bylo dítě hezké, a zlaté nebo
stříbrné mince, aby bylo šťastné. Jinde se házeli do první
koupele peníze, aby bylo dítě bohaté a do plínek mu
zavinovali kousek chleba a soli, aby ho nikdo neuhranul,
trochu žita, aby bylo dobrým hospodářem, šípkovou růži,
aby bylo červených tváří a kmínu, aby dobře spalo.
Po první koupeli
Vykoupané novorozeně bába oblékla pravou ručičkou
napřed do staré košilky, aby bylo vždy šetrné. Kdyby
nedopatřením oblékla napřed ručičkou levou, bylo by dítě
„krchňákem“ (dělalo by vše levou rukou). Potom dítě
zavinula do červené peřinky, aby bylo veselé a vložila je
tátovi do náruče. Ten je požehnal, políbil a položil je
někam stranou, hlavou (nikoliv nohama) proti dveřím, aby
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nezemřelo a nemuselo se vynášet jako umrlec. Do prvního
zavinutí dávali dítěti kousek chleba, aby mívalo hojnost,
peníz, aby bylo bohaté a nějaký svatý obrázek, aby bylo
pobožné. Bylo též zvykem zasadit při narození dítěte
strom a podle toho, jak stromek rostl, tak dítě prospívalo.
Kmotři
Stát se kmotrem se považovalo nejen za čestný úkol,
ale i za úkol přinášející požehnání, a proto se také
kmotrovství téměř nikdy neodřeklo. Bývalo zvykem mít
nejméně po dvou kmotrech. Vesměs se brali za kmotry
rodičové manželů nebo nejbližší příbuzní. Ke kmotrům se
vždy přihlíželo s úctou a vážností. Říkalo se: náš kmotříček, naše kmotřenka a rozhněvat kmotry se považovalo
za velký hřích.
Období před křtem
Se křtem se většinou pospíchalo, aby nekřtěňátko
nezůstalo dlouho v domě a nepřivodilo nějaké neštěstí.
Křest býval obyčejně hned druhý den po mši svaté a
řidčeji odpoledne. Zvláště děvčata se křtila časně ráno,
aby se brzy vdala.
Před křtem se sešli kmotři v domě křtěnce a bába
připravovala novorozeně. Oblékla mu nejlepší prádýlko,
které měla matka již dávno ve skříni připravené. Důležité
byly především dvě věci, které novokřtěnce
charakterizovaly: křestní karkulka (čepeček) a křestní
povijan.
Křestní karkulky byly malé čepičky sešité obyčejně ze
dvou půlek a na vrchu byly zdobené bohatě stříbrným a
zlatým dracounem, malými zrcátky a broušenými sklíčky
a kamínky, uvnitř byly vyloženy měkkou látkou. Křestní
povijan byl bohatě vyšit pestrými vlnami a byl protažen
obyčejně širokou červenou pentlí. Po zavedení dívčích
ručních prací do škol začaly tyto karkulky vytlačovat
háčkované čepičky, do kterých se navlékaly pentličky
různé barvy, vpředu se pentle skládaly do bohaté
hvězdice. Košilku zdobil vyžehlený „krejzlíček“ (límeček). Křestní přikrývku, někdy pěkně vyšitou, mívala jen
bába, nebo se používalo koutní plachty.
Cesta do kostela
Než se vyšlo z domu, postavili se s děvčetem kmotra
a s chlapcem kmotr na práh a třikrát přes něj dítě pohoupali, aby vždy jen s veselou přes práh kráčelo. Kdo
potkal bábu s kmotry a děckem, musel říci: „Pánbu požehnej!“ Na cestu, zvláště; v zimě, bylo dítě řádně zabaleno
do několika šátků a plachetek, z nichž vrchní byla obyčejně červená, aby děťátko někdo neuřknul.
V kostele
Do kostela měli vstoupit kmotři, nesoucí dítě ke křtu,
pravou nohou a sakristií, aby dítě nebylo po celý svůj
život morousem. Je-li dítě při obřadu tiché, bude pokojné
a dá se dobře vychovat, pláče-li, bude z něho světák.
Jméno
Někde si dítě přinášelo jméno již dnem narození,
jakého svatého byla památka pro ten den zaznamenána
v kalendáři, takové jméno se mu dalo. Bylo snahou dávat
jména, která měla do Nového roku ještě přijít, protože se
věřilo, že dítě, které dostane jméno zpáteční, bude v celém
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svém počínání nazpátek, nic se mu nebude dařit. Dávala
se nejraději jména domácí, patrona kostela, jméno člena
panovnické rodiny, oblíbeného člena vrchnostenské
rodiny i faráře apod. Také bylo zvykem, že první dítě
dostávalo jméno po otci nebo matce, druhé po kmotru
a kmotře, třetí po dědovi a bábě.
Nejobvyklejší ženská jména byla:
Aloisie – Lojzka; Alžběta – Bětka, Běta, Bětuška; Anastásie – Stázina, Stázka; Anna – Nána, Nanka, Hanka, Hanuša, Hanuška; Antonie – Tonka, Tonička, Tonynka; Apolena – Hapolena; Eva – Hevuša; Františka – Francka,
Francina, Fána; Johana – Mucena, Mucka; Josefka –
Joska, Pepka, Pepina; Kateřina – Káča, Kačenka; Marie –
Marinka, Marijánka, Marina, Marijána, Maruška, Marna,
Maňka, Mařena, Mařka; Petruša; Rozára, Rozárka, Rozka;
Tereza, Terezka, Teryna; Vichtora, Vichtorka.
U hochů byla nejčastější jména křestní:
Jan – Honza, Honzík, Honzíček, Janek, Ján, Jáník;
František – Franta, Frantík, Francek; Antonín – Tonda,
Tonek, Toník, Toníček; Josef – Jouzek, Pepek, Pepík,
Pepíček. Méně Alois – Lojzek; Leopold – Poldík,
Léopold; Cyril – Cyrda; Ignác – Nácek; Jilek; Jirka,
Matys, Matýzek; Petr, Petřík; Handrés, Handrejsek;
Ludva, Ludvíček; Standa; Tomeš, Tomšík; Václav –
Vašek, Vencl, Vencílek; Vincek; Jakub – Kuba.
Pokračování příště.
Mgr. Marie Kučerová

Poděkování
Koncem minulého roku
jsem zde děkovala panu
Jiřímu Albrechtovi za nový
znak naší organizace. Nyní
mám pro Vás opět potěšující zprávu. Pan Rudolf
Procházka, dačický řezbář,
podle návrhu pana Jiřího
Albrechta ztvárnil náš znak
ze dřeva jako příspěvek na
ochranu přírody v Dačicích
a okolí. Mnohokrát děkujeme panu Procházkovi
a truhlářství Karla Valenty za dodávku dřeva!
Milena Kráľová, ZO ČSOP „Vysočina“

BEZKONKURENČNÍ ÚVĚROVÉ SAZBY!
Pořízení nemovitosti – stavba,
nákup - úrok SÚ jen 3,5%
Rekonstrukce – pro klienty RSTS
i bez dokládání příjmu, úrok od 2,99 %
Sídlo: Raiffeisen stavební spořitelna a. s.,
Pravdova ulice (v Domě odb. služeb) 1113/II,
přízemí 1a, Jindřichův Hradec,

Tel: kanc. 384 361 348,
mobil 721 620 178 - Kaiferová

KULTURA
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15., 16., 17. 9. v 19:00 h
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč

22., 23. 9. v 17:00 h
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
Film USA s českým dabingem
Vstupné 30 Kč děti, 60 Kč dospělí

22., 23., 24. 9. v 19:30 h
BESTIE KARLA
Film USA s titulky
Mládeži do 18 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

29., 30. 9., 1. 10. v 19:30 h
SILENT HILL
Film Japonsko/USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 65 Kč

FK

8., 9., 10. 9. v 19:30 h
DĚSNEJ DOJÁK
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 55 Kč

2. 9. v 19:30 h v komorním sále MěKS
PETROLEJOVÉ LAMPY
Juraj Herz (1971)

16. 9. v 19:30 h v komorním sále MěKS
PANNA A NETVOR
Juraj Herz (1978)

MMaG

1., 2., 3. 9. v 19:30 h
INDIÁN A SESTŘIČKA
Český film
Mládeži přístupný
Vstupné 55 Kč

Od kolébky do školních let aneb svět dítěte
– oblečení, panenky, kočárky, hračky, školní pomůcky;
koutek na hraní i koutek školní
Otevřeno do 17. 9. 2006
denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 h, 13:00 – 16:00 h

Památky na jihozápadní Moravě
Vesnické kaple v dokumentační fotografii
Františka Valeše z Telče
Výstavní chodba muzea, 9. 9. – 31. 10. 2006

MěKS

KINO
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23. 9. ve 20:00 h - sál MěKS
Taneční zábava - hraje SECRET
Vstupné 60 Kč

29. 9. v 19:30 h - sál MěKS
„DO PYŽAM“- divadelní komedie
(Jiří Langmajer, Kateřina Brožová, Gabriela Filipi, Kateřina
Hrachovcová, David Suchařípa a další)
Vstupné 170/150 Kč

TRW – DAS a. s. Dačice
závod Ventily
ihned přijme

operátory do výroby
(obráběče kovů, mechaniky/seřizovače)
Nabízíme:
• Pracovní poměr na dobu neurčitou po uplynutí zkušební doby pro uchazeče vyučené
v oboru nebo jemu blízkému
• Jistotu motivujícího finančního ohodnocení
• Pravidelný měsíční příspěvek na penzijní připojištění
Požadujeme:
• Střední odborné vzdělání, upřednostňujeme vyučení v oboru
• Spolehlivost
Další informace:
• Nástup – září, říjen
• Třísměnný popřípadě nepřetržitý provoz
Kontakt:
Marie Závodská, person. oddělení závodu Ventily, Strojírenská 160,
380 17 Dačice, Tel.: 384 456 203, E-mail: marie.zavodska@trw.com

