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Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 2. - 3. 6. 2006 se uskutečnily Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle volebních
výsledků se v Dačicích zúčastnilo voleb 66,55 % voličů.
Nad 5% hranici se dostaly: ODS 30,72 %, ČSSD
28,46 %, KSČM 17,02 %, KDU-ČSL 11,13 % a Strana
zelených 5,44%.
Název strany
Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Právo a Spravedlnost
NEZÁVISLÍ
Koruna Česká (monarch. strana)
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
SNK Evropští demokraté
Unie svobody - Demokratická unie
Pravý Blok
4 VIZE - www.4vize.cz
Moravané
Strana zelených
Komunistická str. Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
NEZ. DEMOKRATÉ
STRANA ROVNOST ŠANCÍ

Platné hlasy
celk.
v%
12
5
9
33
8
1 314
1 217
78
11
12
3
109
233
728
3
3
476
15
7

0.28
0.11
0.21
0.77
0.18
30.72
28.46
1.82
0.25
0.28
0.07
2.54
5.44
17.02
0.07
0.07
11.13
0.35
0.16

RADA MĚSTA
své 85. schůzi konané 24. 5. 2006 mimo jiné
•

•
•

schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Hron
s. r. o. Dačice na opravu zdravotní a elektrické
instalace v bytech v Domě s pečovatelskou službou
v Dačicích za cenu Kč 1.601.755,-schválila rozpočtové opatření č. 6/2006, které zvýšilo příjmy o 47,70 tis. Kč a výdaje o 1.137,70 tis.
Kč. Schodek činil 1.090,00 tis. Kč.
schválila pronájem nebytových prostor v přízemí
budovy č. 58 na Palackého náměstí od 1. 6. 2006 na
dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté nájemné Kč
600,--/m2/rok za účelem zřízení masážního salonu

•
•

schválila uzavření smlouvy o dílo na výstavbu letního koupaliště s právnickými osobami Stavcent
a. s. a Bazenservis s. r. o. za cenu Kč 74.101.413,-včetně DPH
vzala na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí
s výhledem situace do konce roku
schválila poskytnutí záštity představitele města
ve výši Kč 2.000,-- pro 13. ročník běžeckého závodu „Dačická 14“

na své 86. schůzi konané 7. 6. 2006 mimo jiné
•
•

•

vzala na vědomí zprávu o průběhu prodeje a nákupu
investičního majetku za I. pololetí 2006 s výhledem
do konce roku
schválila ukončení smlouvy o pronájmu kanceláře v přízemí budovy č. 2 na Palackého náměstí
a schválila uzavření nové nájemní smlouvy na tyto
prostory s Pojišťovnou Kooperativa a. s., Č. Budějovice od 1. 7. 2006 za dohodnuté nájemné
Kč 800,--/m2/rok
schválila zařazení tří staveb do rozpočtu města pro
rok 2006 v celkové hodnotě Kč 127.000,-- (osazení
dvou střídaček na sportovní stadion, navýšení
oplocení hřiště ve Vápovské ulici, instalace ochranné sítě před okna)

na své 87. schůzi konané 19. 6. 2006 mimo jiné
•

•
•

schválila vyhlášení veřejné zakázky podle zákona
č. 137/2006 Sb. na výběr poskytovatele dlouhodobého úvěru ve výši 35 mil. Kč na financování
stavby letního koupaliště
schválila rozpočtové opatření č. 8/2006, které zvýšilo příjmy o 2.653,70 tis. Kč a výdaje o 1.172,70 tis.
Kč. Přebytek činil 1.481,00 tis. Kč.
projednala požadavek občanů Velkého Pěčína na
provedení opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu nedodržování povolené
rychlosti a schválila požádat Policii ČR o měření
rychlosti

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
Závěrečný účet Města Dačice za rok 2005
Nové zákony týkající se silničního provozu
Petr Bende ve škole
Jaké budou Dačické barokní dny 2006?
Za dačickou kostku cukru
Letní koncerty ve Velké Lhotě
Uzávěrka příštího čísla: 15. července 2006
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Zastupitelstvo města
na svém 21. zasedání konaném 21. 6. 2006 mimo jiné
•

•

•

schválilo rozpočtové opatření č. 7/2006, které bylo
schodkové ve výši 6.100,00 tis. Kč. Příjmy byly
ponechány v nezměněné výši a výdaje byly zvýšeny
o 6.100,00 tis. Kč.
schválilo prodej volné bytové jednotky č. 64/1 v Lipolci o velikosti 1+2 včetně příslušenství a včetně
spoluvlastnického podílu na společně užívaných
částech domu a podílu na pozemcích za nabídnutou
cenu Kč 140.000,-- splatnou hotově při podpisu
kupní smlouvy
schválilo prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č.
2271/94 o výměře 950 m2 za účelem stavby rodinného domu za cenu Kč 380.000,-- a pozemku
č. 2271/93 o výměře 924 m2 za cenu Kč 369.600,--

Potřebujete nový cestovní pas?
S účinností od 1. 9. 2006 začne platit nová právní
norma na úseku cestovních dokladů zák. č. 136/2006 Sb.,
a budou se vydávat cestovní pasy s biometrickými údaji.
Co tato novinka přinese občanovi? Zásadních změn je
hned několik:
• oproti stávající právní úpravě si žadatel o cestovní
doklad bude muset dojít osobně, bez možnosti zastoupení, na pověřený úřad III. stupně podle místa
trvalého pobytu nebo na zastupitelský úřad v zahraničí, tzn. že matriky nadále nebudou moci přijímat
žádosti o cestovní doklady a také nebude moci být
podána žádost na kterémkoli úřadě, jako tomu bylo
dosud
• děti do 15 let již nebudou zapisovány do cestovních
pasů svých rodičů
• cena dokladu bude Kč 600,-- u občana staršího 15-ti
let a Kč 100,-- u občana ve věku 5 – 15 let
• dítěti do 5-ti let věku nelze vydat pas s biometrickými
údaji, ale pas bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti na 1 rok
• převzetí cestovního pasu bude možné pouze v místě
podání žádosti tj. na úřadě III. stupně nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí.
I nadále budou vyřizovány pasy bez strojově čitelných údajů tzv. „blesky“, u nichž však dojde ke zkrácení
platnosti na 6 měsíců a ke zvýšení ceny. Občan starší 15ti let zaplatí za pas „blesk“ Kč 1.500, občan ve věku 5 –
15 let zaplatí Kč 1.000,-. Děti do 5-ti let věku budou mít
pasy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
na 1 rok, za poplatek Kč 50,--.
Nejpozději do 21. 8. si můžete požádat o cestovní
pas se strojově čitelnými údaji podle stávající právní

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

normy s poplatkem Kč 200,- a budete si tam moci nechat
zapsat děti do 15-ti let věku. Tyto pasy jsou vydávány
s dobou platnosti na 10 let.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
Dne 1. 7. 2006 nabývá účinnosti zákon č. 411/2005
Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Tento zákon obsahuje mimo jiné široké spektrum
změn v oblasti pravidel provozu na pozemních komunikacích. Není tedy možné, aby po 1. 7. 2006 skládali
žadatelé o řidičské oprávnění zkoušku z pravidel starých,
která budou v té době již neplatná. Povinností autoškoly
je seznámit žadatele se změnami pravidel i v případě, že
žadatel bude skládat zkoušku ještě před 1. 7. 2006. Zde je
třeba brát v úvahu i případ, že žadatel při první zkoušce
konané před 1. 7. 2006 neuspěje a opakovanou zkoušku
bude skládat až po 1. 7. 2006.

Zkušební místnost

Od 1. 7. 2006 se budou zkoušky žadatelů o řidičské
oprávnění skládat elektronickou formou na Městském
úřadu Dačice. V souvislosti s touto změnou bylo
přistoupeno i ke změně testových otázek, změně struktury testu a počtu nutných dosažených bodů. Není tedy
možno po 1. 7. 2006 použít staré papírové testy souběžně
s novým systémem generování testů prostřednictvím
výpočetní techniky, neboť by došlo vlastně k souběhu
dvou odlišných typů zkoušek a tím by mohlo dojít k znevýhodnění některých žadatelů o řidičská oprávnění.
Zkouška, a to i opakovaná, kterou bude žadatel o řidičské oprávnění, skládat po 1. červenci 2006, bude zpoplatněna.
Ing. Karel Macků, tajemník
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211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6/2006

Přijaté splátky půjček

Závěrečný účet
Města Dačice za rok 2005
Rada města na své 85. schůzi projednala Závěrečný
účet Města Dačice za rok 2005 a doporučila zastupitelstvu města, aby vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet na svém
zasedání dne 21. 6. 2006. V následujících tabulkách jsou
uvedeny pouze základní údaje o plnění rozpočtu příjmů
a výdajů.
Úplný text závěrečného účtu města je k nahlédnutí
na finančním odboru městského úřadu u Ing. Andrejsové,
vedoucí finančního odboru (tel. 384 401 220).

Příjmy
Daně z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnosti a funkčních
požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou- zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování život. prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za odnětí zemědělské půdy
poplatek za odnětí lesní půdy
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného
prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěžek z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku
příjmy z pronájmu pozemků (i rybníky)
příjmy z pronájmu lesů
příjmy z pronájmu hrobových míst
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
příjmy z pronájmu vodohospod. zařízení
příjmy z pronájmu veřejného osvětlení
příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z úroků a realizace fin. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku

v Kč
20 413 352,00
12 538 360,00
7 241 698,00
633 294,00
14 200 001,00
13 075 681,00
1 124 320,00
20 569 608,00
3 905 335,00
6 607 922,00
3 309 511,00
4 900,00
1061,00
377,00
3 292 073,00
1 083 546,67
339 209,00
156 641,00
37 423,67
550 273,00
309 894,58
4 021 608,00
71 111 267,25
404 058,00
269 917,00
5 158 410,55
898 191,75
720 613,00
25 027,00
3 301 978,80
140 000,00
72 100,00
500,00
1 834 819,85
1 262 900,00
678 559,33

Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje akcií
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

Přijaté dotace
Převody z vlastních fondů a hospodářské
činnosti

Příjmy celkem
Výdaje
Deratizace
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Zdravotnictví - nemocnice
Nivy bytový dům – úrok z úvěru
Bytové hospodářství
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
Příspěvek hospodářské komoře
Administrace Programu obnovy venkova
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Obrana a bezpečnost
Všeobecná veřejná správa
Neinvestiční platby rozpočtům
Místní referendum
Daň z příjmů právnických osob za obec
Finanční vypořádání minulých let
Vrácení cizích peněz
Příspěvek Nadač. fondu Nemocnice - RSO

Běžné výdaje
Nákup majetkových podílů - lesy
Lesní hospodářské osnovy
Parkoviště – ulice Pivovarská
PD – chodník Mikšíčkova ul.
Komunikace v Borku
PD - ul. Krajířova a Tř. 9. května
PD – lávka přes řeku Dyji
PD – oprava ul. Jiráskovy u panel. domů
Vodovod – přivaděč Velký Pěčín
Vodovodní řad – Hradecká ulice
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1 225 069,30
10 833 734,03
0,00
20 073 403,80
20 073 403,80
102 018 405,08
44 726 994,20
7 679 186,00
52 406 180,20
2 393 998,00
156 818 583,28
v Kč
2 309,00
1 439 310,00
31 000,00
577 266,44
4 363 983,20
157 123,00
371 392,20
10 263 066,20
7 326 818,44
1 259 846,50
5 028 762,00
1 007 187,25
2 039 474,00
521 000,00
1 322 802,30
420 811,20
1 276 654,30
30 000,00
38 700,00
5 148 281,20
23 848 226,21
1 866 716,43
30 067 638,07
51 532,00
65 583,30
1 026 320,00
1 158 432,30
10 550,00
134 569,53
100 855 355,07
500 000,00
339 034,00
20 932,10
8 030,00
493 283,80
265 846,00
95 200,00
14 280,00
16 368,00
21 420,00
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PD – kanalizace Dyje II. etapa
ĆOV Toužín - splátka
Oprava hráze – rybník Velký Křivý
Kanalizace v Bílkově č. 89
Chladící zařízení ŠJ B. Němcové
Přístavba šaten ZŠ B. Němcové
Plynofikace MŠ v Dolních Němčicích
Dětské hřiště
Rekonstrukce šaten na stadionu
Výstavba hřiště Vápovská
Výstavba venkovního koupaliště
Nemocnice – bezbariérový vstup
Nivy - infrastruktura
Veřejné osvětlení – Husova ul.
Plynovod Dolní Němčice
Studie Dačicko-strategie rozvoje mikroreg.
Plán odpadového hospodářství
Hasičský sbor Dolní Němčice
Varovací protipovodňový systém
Nákup investičního majetku na MěÚ
Nákup nemovitostí

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6/2006
105 923,50
1 935 359,00
49 385,00
79 303,00
190 284,00
15 592 847,50
184 617,00
2 379 817,60
30 000,00
1 905 053,06
348 813,00
883 581,00
2 512 331,00
548 385,00
1 344 379,70
89 845,00
64 260,00
120 298,50
59 298,00
716 380,50
331 750,00
31 246 305 ,26
132 101 660,33

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu za rok 2005
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

Příjmy celkem
VÝDAJE

v Kč
71 111 267,25
10 833 734,03
20 073 403,80
52 406 180,20
2 393 998,00
156 818 583,28

v Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

100 855 355,07
31 246 305,26

Výdaje celkem

132 101 660,33

ROZDÍL
Příjmy celkem
Výdaje celkem

Rozdíl (příjmy - výdaje)
FINANCOVÁNÍ

v Kč
156 818 583,28
132 101 660,33
24 716 922,95

v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček
Prostředky z minulých let
Úvěr na přístavbu šaten

-3 502 844,93
-29 814 078,02
8 600 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-24 716 922,95
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Nové zákony týkající se silničního
provozu
Přednost na kruhových objezdech po 1. červenci 2006
Z nového znění ustanovení § 22 odst. 5 zákona
č. 361/2000 Sb. vyplývá, že řidič vjíždějící na kruhový
objezd musí dát přednost vyjmenovaným účastníkům
jedoucím nebo jdoucím po kruhovém objezdu pouze
tehdy, je-li kruhový objezd označen kombinací dopravní
značky č. C 1 „Kruhový objezd“ a některou ze značek
č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ nebo č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“.
Měření rychlosti
Měřit rychlost vozidel v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
je od 1. července 2006 oprávněna Policie České
republiky a obecní policie. Podle zákona přitom obecní
policie postupuje v součinnosti s Policií České republiky.
Pro úplnost lze dodat, že podle zákona o vojenské
policii může i vojenská policie měřit rychlost, a to rychlost všech vozidel ve vojenských objektech a rychlost
vojenských vozidel i jinde (srov. § 3 písm. h) zákona
č. 124/1992 Sb., o vojenské policii, ve znění pozdějších
předpisů).
V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích je výše uvedený výčet
subjektů, které jsou k měření rychlosti vozidel oprávněny, úplný. To znamená, že tuto činnost nemůže
vykonávat nikdo jiný než Policie ČR, obecní policie
nebo vojenská policie.
Odnímání a vracení řidičských oprávnění v důsledku
zákazu činnosti uloženého před 1. červencem 2006
Jestliže držiteli řidičského oprávnění bude po 1. červenci 2006 pravomocně uložen zákaz činnosti řízení
motorových vozidel, třeba i za skutek spáchaný před
účinností zákona č. 411/2005 Sb., pozbývá přímo ze zákona (§ 94a) dnem právní moci takového rozhodnutí
řidičské oprávnění.
Poplatek za zkoušku a přezkoušení z odborné způsobilosti
Podle nového zákona č. 247/2000 Sb. s účinností
od 1. července 2006 platí, že žadatel o řidičské oprávnění
je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař
zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč;
v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za
opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních
komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou
zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.
Více informací naleznete také na internetových stránkách ministerstva dopravy www.novapravidla.cz.
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Infocentrum nabízí novinky
Slavonicko/Thayaland - nejžhavější kartografická
novinka této sezóny. (Cyklo)turistická mapa v měřítku
1:25 000 zobrazuje území ohraničené obcemi Písečné,
Staré Hobzí, Dačice, Český Rudolec, Staré Město pod
Landštejnem, Slavonice a na lícové straně pak přilehlou
část na rakouské straně hranice. Mapu vydalo nakladatelství Geodézie On Line, spol. s r. o. ve spolupráci
Impulsním centrem Slavonice a společností Willkommen
Nachbar.
Slavonice a okolí - průvodce z renomované řady
Marco Polo. Novinka je zajímavá nejen pro návštěvníky,
ale i pro obyvatele města a okolí. Jedná se o trojjazyčný
knižně zpracovaný text doplněný množstvím kvalitních
fotografií. Nabízí informace o Slavonicích, jak už sám
název napovídá, ale obsáhlá část je věnovaná také
Dačicím, dalším okolním obcím
a zajímavým místům. Podrobněji se průvodce věnuje rovněž
turistickým cílům na rakouské
straně. Kromě místopisu je
součástí průvodce samostatná
turistická mapa v měřítku
1:75 000 a souhrn praktických
informací o značených turistických (cyklo)trasách, sportovním
vyžití, tipech na výlety. Součástí jsou slevové kupony na služby cestovního ruchu.
Průvodce díky svému kvalitnímu zpracování může posloužit i jako vhodný dárek.
Z dalších drobných novinek Infocentrum Dačice nabízí pohlednice města (již 20 různých typů), dvě leporelka s fotografiemi města a státního zámku, propisky
s logem Infocentra, suvenýry připomínající vynález
kostkového cukru, keramiku, velké množství tištěných
propagačních materiálů a další…
Hledáte-li vhodný upomínkový předmět, určitě ho
naleznete v Infocentru na Palackého náměstí č.p. 1.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Hodnocení Městské knihovny Dačice
V květnu jsme obdrželi na odbor kultury a cestovního ruchu zprávu o postavení městské knihovny Dačice
mezi profesionálními knihovnami regionu Jindřichův
Hradec. Hodnocení za rok 2005 zpracovala Městská
knihovna J. Hradec, která zaštiťuje regionální služby
knihoven. Ze zprávy, ve které je naše knihovna hodnocena společně s dalšími dvanácti knihovnami cituji:
„Městská knihovna Dačice pod vedením Mgr. Zdeňky
Chadimové dosahuje velmi kvalitních výsledků. Také další ukazatele Vaší knihovny ji řadí k nadprůměrným v regionu Jindřichův Hradec. Knihovna dosahuje dobrých
výsledků se stoupající tendencí a obstojí velmi dobře i ve
srovnání s městskými knihovnami v rámci Jihočeského
kraje. Pracovnice knihovny se pravidelně zúčastňují
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seminářů pořádaných Městskou knihovnou J. Hradec
– regionální služby. Veřejnost jistě oceňuje řadu kulturně
výchovných akcí, které knihovna pořádá a tím doplňuje
kulturní nabídku v rámci vašeho města. Potěšitelný je
i mediální ohlas – v Listech Jindřichohradecka jsou
články o práci Městské knihovny Dačice velmi časté.“
Pracovnicím knihovny patří za jejich práci dík a uznání a nezbývá než jim popřát hodně spokojených
návštěvníků a věrných čtenářů.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Letní provoz v Infocentru
Se začátkem letních prázdnin zahajuje infocentrum
prázdninový provoz v následující podobě:
Pondělí – pátek 8:00 – 17:00 h
Sobota – neděle 9:30 – 15:00 h
Zajišťujeme služby: kopírování, fax, internet, kroužková vazba, prodej pohlednic, map, suvenýrů a regionální literatury, vyhledávání spojů veřejné dopravy,
podávání informací o městě a okolí, o úřadech, institucích kulturních a sportovních akcích a další.

Memorandum Regionu Renesance

První renesanční setkání čtyř mikroregionů – Jemnicka, Dačicka, Třešťska a Telčska proběhlo v předvečer
letního slunovratu na náměstí Zachariáše z Hradce
v Telči 20. 06. 2006 ve 20:06 h. V tuto hodinu bylo
podepsáno Memorandum Regionu Renesance, jehož
cílem je zviditelnění společného zájmu na vytvoření
Regionu Renesance – neformálního sdružení mikroregionů, které chtějí koordinovat své rozvojové aktivity
a to zejména v cestovním ruchu, který je pro celý uvedený region velmi perspektivním oborem.
Nabízím originální

UMĚLECKÉ ZTVÁRNĚNÍ MALEB
Zavolejte mi na tel.:
723 128 902, 384 423 076

Kateřina Zedínková, výtvarnice
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Sběrný dvůr společnosti .A.S.A.
v Dačicích
Lidé nemají dostatek informací o možnostech odkládání odpadu, což může být také jedním z důvodů
vzniku černých skládek. Proto jsme se rozhodli znovu
informovat o funkci sběrného dvora v Dačicích.
Nakládání s odpady v Dačicích se řídí obecně
závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem, která je
dostupná na
webových
stránkách
města. Tato
vyhláška mimo jiné stanoví následující: co se rozumí pod pojmem
komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní
povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady,
stavební nevyjímaje.
Sběrný dvůr je oplocené místo vybavené příslušnými
nádobami a kontejnery, kde mohou obyvatelé města Dačic
v provozní době po předložení průkazu totožnosti
bezplatně odkládat komunální odpady. Toto však neplatí
při odstraňování stavebního odpadu a odpadu z demolic. Tento odpad lze ukládat na skládku odpadů v Borku
a náklady na jeho odstranění nese fyzická osoba sama.
Sběrného dvora mohou využívat všichni občané starší
18–ti let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních
částech Dačic. Odpad však nesmí pocházet z činnosti
právnických osob.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 6

Ve sběrném dvoře lze odevzdávat následující odpady:
objemný odpad – nábytek, koberce, zařízení
domácnosti...
kovový odpad
dřevěný odpad – dřevěné desky, dřevotříska...
biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí, plevel,
spadané ovoce…
papír, sklo, plasty, tetra – pack
pneumatiky bez disků z osobních aut
textilní materiál – staré oblečení, neznečištěné hadry
zářivky
části elektropřístrojů
nádoby od barev a laků
rozpouštědla, ředidla
oleje – motorové, převodové, mazací a jimi
znečištěné obaly
olověné akumulátory
chladničky
Sběrný dvůr společnosti .A.S.A. najdete v Dačicích, ul.
U Stadionu 50/V (v areálu Technických služeb).
Letní provozní doba:
Zimní provozní doba:

pondělí – pátek
sobota
pondělí – pátek
sobota

10:00 – 18:00 h
8:00 – 16:00 h
8:00 – 16:00 h
8:00 – 16:00 h

Společnost .A.S.A. Dačice přeje všem čtenářům
příjemné léto!

BEZKONKURENČNÍ ÚVĚROVÉ SAZBY!
Pořízení nemovitosti vč. rekonstrukce, výstavba,
vypořádání SJM, vypořádání dědictví
– POUZE 3,5% úrok SÚ, nízká hyposplátka,
např. půjčka 500.000 Kč, splátka 2 880 Kč.
Rekonstrukce – pro klienty RSTS
i bez dokládání příjmu, úrok od 2,99 %
Sídlo: Raiffeisen stavební spořitelna a. s.,
Pravdova ulice (Dům odbor. služeb) 1113/II,
přízemí 1a Jindřichův Hradec, telefon do kanceláře
384 361 348, mobil 721 620 178, 606 241 688.

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

Kurzy snižování nadváhy
Občané přijedou k vstupu do sběrného dvora, kde
se nahlásí a prokáží občanským průkazem. Kvalifikovaní
odborníci jim dají instrukce, kam mohou svůj odpad
uložit. Také je zkontrolováno, zda nepřiváží zakázaný
druh odpadu – zapáchající a hnijící odpad, průmyslový
odpad aj. Většina odpadů je ukládána do velkoobjemových kontejnerů, které se po naplnění odvážejí
na skládku odpadů v Borku u Dačic, nebezpečné odpady
se likvidují v zařízeních pro likvidaci nebezpečných
odpadů – spalovnách.

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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Pěkný úlovek v síti Filmového kroužku
Sedmý červen – po několika odkladech konečný
termín návštěvy zakladatele a ředitele jihlavského
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, jehož
10. ročník proběhne letos jako vždy v době podzimních
školních prázdnin. Pan Marek Hovorka se svou pobočnicí
Kateřinou se stali svědky i aktéry obvyklého středečního
setkání členů Filmového kroužku. Zatímco tito se scházeli, seznámili se návštěvníci s naší činností a plány. Poté
jsme si vyslechli přednášku o Karlu Vachkovi…
Nevíte, kdo to je? Tak tedy: vedoucí katedry dokumentaristiky na FAMU, učitel nastupující generace výrazných tvůrců, jedna z hlavních osobností českého dokumentárního filmu a také vnímavý a přemýšlivý člověk,
který se soustavně a důkladně zabývá minulostí, stavem
a perspektivami českého národa. Pro toto nežádoucí téma,
přílišnou délku svých děl (až 4 hodiny) a jejich údajnou
nesrozumitelnost je K. Vachek masovými médii důsledně
opomíjen. Pan Hovorka nám představil v ukázkách kromě
Vachkova „Dalibora“ filmy Nonstop a Houba jeho nadaných žáků Gogoly a Janečka.
Třetí část setkání se odehrála na trávníku v dačickém
zámeckém parku. Tam jsme se dozvěděli mnoho o historii
a náplni největšího středoevropského festivalu filmových
dokumentů a taktéž o jeho problémech – především
nízkém rozpočtu a neochotě magistrátu investovat
do obnovy zařízení městských kin. Krátkodobé uvažování
úředníků až po nejvyšší státní posty je vůbec politováníhodnou překážkou pro emancipaci kultury tohoto
národa v evropském či světovém prostředí. Přitom
na jihlavský festival přijíždí každý rok převážně studenti
(účastníků bývá kolem 1500), tedy mladí lidé snažící
se pochopit svět, aby mu později mohli nějak pomoci.
Nezasluhuje si tedy projekt, jehož součástí je ostatně
i vydávání knih a internetová filmotéka, širokou podporu?
Příjemné odpoledne završila hodinka v pizzerii, kde
jsme probrali bulvární pořady v TV i domácí zvířectvo
a sjednali školní projekci slavného filmu Český sen
s možnou přítomností jednoho z tvůrců. Odvažujeme
se tvrdit, že Dačice vstoupily do fáze intenzivnějších
kontaktů s elitou mladé české kultury.
Za Filmový kroužek Marek Čermák

GLOBE: Studený máj – v stodole ráj
To byl tedy květen! Průměr nejvyšších teplot druhé
poloviny měsíce byl o 1,7 °C nižší než v druhé půli dubna.
Třináctkrát jsme nachytali vodu do našeho srážkoměru
(kontrolujeme jej každé poledne), dešťů však bylo
o hodně víc, protože někdy sprchlo i třikrát, čtyřikrát za
den. A k tomu studený vítr a noční teploty kolem pěti
stupňů. V neděli 28/5 byly dokonce z některých míst
Českomoravské vrchoviny hlášeny kroupy. Prožili jsme si
tak tři týdny toho, co zakoušejí obyvatelé Bretaně nebo
Holandska po většinu roku. Je však třeba brát věci
z pozitivní stránky: květnové pranostiky vesměs počítají
po chladném či mokrém máji jednak se suchým a teplým
létem, jednak s pěknou úrodou obilí. Pravda, předpovídají
také špatný rok vinařům, což nás sice netěší, ale ani
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nemusí trápit tolik jako krajany z blízkého Znojemska.
Potvrzoval by to také hned první den měsíce, protože
„Prší-li na prvního máje, bude sucho a neurodí se víno/seno.“ Pršelo sice jen v noci, ale přece. Pálení
čarodějnic se odkládalo na další víkend.
Žehráme-li na letošní květen, je třeba si připomenout,
že první dekáda, ledovým mužům i Žofii navzdory, byla
vcelku přívětivá. Teprve v pozdních hodinách pátku 12/5
k nám začal proudit oceánský vzduch se zmíněnými
příznaky. Snad jen ve středu 17/5 to bylo jinak – poměrně
dusno s občasnými prudkými a hustými dešti – to byl
patrně projev spíše jihozápadního proudění, kdežto
severozápadní přineslo nejchladnější den měsíce - čtvrtek
25/5 (nechce se mi ani věřit, že rtuť vylezla na pouhých
10°C). Inu „Urban bývá studený pán.“ Podle počasí v den
jmenovaného patrona vinařů se vcelku oprávněně odhaduje množství a kvalita vinné révy toho roku. Opět se tedy
pranostiky vzájemně potvrzují.
Od května se jaksi samozřejmě očekává, že nás potěší
barvami a vůněmi. Těmito vlastnostmi vynikají zejména
šeříky, které podobně jako kaštany nebo jabloně rozkvetly
naplno až v polovině měsíce – tedy oproti jiným rokům se
znatelným zpožděním. Co se týká živočišstva, výrazně
o sobě dávají vědět mravenci. Jaké jsou zkušenosti s domácím chovem mravenečníků?
Marek Čermák

Důchodová reforma je za dveřmi!
Stáří může být krásné, pokud se na něj připravíme!
Spořte na penzijní připojištění Winterthur,
největší penzijní fond!
Získáte:
•
efektivní zhodnocení finančních prostředků
•
státní příspěvek až 150 Kč měsíčně
•
daňové úlevy až 3 840 Kč ročně (snížení základní daně
z přijmu až o 12 000 Kč ročně)
•
možnost získání příspěvku zaměstnavatele
•
vedení účtu a zasílání výpisů zdarma
•
uložení finančních prostředků kontrolované státním dohledem

Kontakt: Marie Kučerová, Nezávislé finanční poradenství,

Tel.: 384 420 330, Mob.: 732 825 805
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Obrovský úspěch našich volejbalistů
v krajském kole!

Gymnaziální volejbalové mužstvo ve složení Martin
Hanzal, Ondřej Čech, Marcel Anděl, Ondřej Kovář,
Ondřej Hes, Jakub Lojka, Oldřich Pecha a Josef Novák,
které minulý týden zvítězilo v okresním kole volejbalového turnaje, zaznamenalo ještě větší úspěch, když
ve čtvrtek 8. června jednoznačně zvítězilo v krajském
finále volejbalu.
Blahopřejeme a děkujeme za opravdu nepřehlédnutelnou reprezentaci našeho gymnázia. Celorepublikové
kolo se letos bohužel nekoná, takže hoši nebudou moci
pokračovat ve své vítězné sérii – uvidíme, co jim přinese
příští rok.

Ohlédnutí za maturitními zkouškami
na Gymnáziu v Dačicích

Letošní maturity na gymnáziu proběhly ve dnech
22. – 25. května pro studenty oktávy osmiletého gymnázia
a ve dnech 29. – 31. května pro studenty čtvrtého ročníku
čtyřletého gymnázia. K maturitním zkouškám přistoupili
všichni studenti oktávy v počtu 25 a 21 studentů
z celkového počtu 22 ve čtvrtém ročníku. Maturitní
zkoušky tedy konalo celkem 46 studentů. Složení zkoušky
z českého a jednoho cizího jazyka bylo opět povinné,
další dva předměty volili studenti ze široké nabídky
– druhý cizí jazyk, matematika, fyzika, deskriptivní geo-
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metrie, základy společenských věd, dějepis, zeměpis,
biologie, chemie, informatika a výpočetní technika nebo
třeba výtvarná výchova.
Předsedkyní maturitní komise v oktávě byla učitelka
jindřichohradeckého gymnázia paní Libuše Flídrová.
Z celkového počtu 25 studentů zde 8 prospělo s vyznamenáním a 16 prospělo. Slavnostní předávání maturitních
vysvědčení abiturientům oktávy se uskutečnilo ve čtvrtek
25. května v odpoledních hodinách v aule gymnázia.
Všem, kteří zkoušku úspěšně složili popřál kromě učitelského sboru také starosta Města Dačic pan Rudolf
Hájek.
Maturitní komisi ve 4. ročníku předsedala PhDr. Ivana
Pečtová, také z jindřichohradeckého gymnázia. Z celkového počtu 21 zde 5 studentů prospělo s vyznamenáním
a 15 prospělo. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení abiturientům 4. ročníku proběhlo ve středu 31. května
navečer v aule gymnázia, opět za účasti starosty města pana Rudolfa Hájka.
Téměř všichni letošní absolventi si podali přihlášky na
vysoké školy, někteří již úspěšně prošli přijímacím
řízením a ke studiu byli přijati, ostatní se výsledky brzy
dozví. Ti, kteří u maturit neuspěli, budou skládat opravnou maturitní zkoušku v září tohoto roku. Celkové zhodnocení úspěšnosti našich studentů zveřejníme po ukončení
všech kol přijímacího řízení na vysoké a vyšší odborné
školy, tedy v říjnu 2006.
Za Gymnázium Dačice, Mgr. Naďa Koprová,
zástupkyně ředitele
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Do třetice Procházka pohádkou
27. května se konal třetí ročník pohádkové akce pro
děti. Procházka parkem, který se zaplnil nejrůznějšími
pohádkovými postavičkami, zaznamenala opět velký
úspěch, zejména u nejmenších příznivců. Na své si však
přišly i starší děti – mohly dokonce střílet z luku či z kuše.
Celkově si pohádkové bytosti nenechalo ujít 307 dětí
a 430 dospělých.
Viděli ukvílená strašidla,
vodníky, chrabrého prince
Bajaju, lstivé lišky, naježené
čarodějnice, bojovné indiány, ublekotané čerty, ztraceného Jeníčka s Mařenkou,
šíleně smutnou princeznu,
Červenou Karkulku s vlkem
nebo dokonce děda Vševěda
s nejenom zlatými vlasy.
Zkrátka bylo se na co dívat
a my ze Základní školy
Komenského, určitě i s celou
řadou nadšených dětí, si přejeme, aby se i 4. ročník
Procházky pohádkou vydařil jako ten letošní.
Za realizaci úspěšné akce děkujeme nejenom pěknému počasí, ale hlavně učitelům a žákům naší školy,
členům DS Tyl a Tyláček, členům JC Malý Pěčín, učitelkám MŠ Dačice, DDM Dačice a státnímu zámku
Dačice.
Za podporu a zajištění odměn pro děti patří náš dík
těmto sponzorům: SR při ZŠ Komenského, Město Dačice,
Domácí zdravotní péče, Restaurace u Šuláků, Elektro
drogerie PeO Pecha, .A.S.A., Titanik Oděvy - Textil –
J. Bubeníková, D. Rychlíková, PAS – D s. r. o., Ovoce
a zelenina Chasákovi, Trafika – I. Galíková, Masna –
Linha, Dětské zboží LINDA – Jana Svobodová, Obuv
u Havlíků, Bazar Vilík, Potraviny Štěpán a syn s. r. o.,
Lékárna na náměstí – p. Neužilová, Lacina Libor, TEXI
Pecha Oldřich Ing., Petr Elster, Ivana Galíková, ana papír
– Anna Habrová, Klenoty – J. Kučerová, Optika –
p. Žabková, WALDVIERTLER SPARKASSE von 1842,
CENTROPEN a. s., Restaurace a hotel u Koníčka,
Cukrářská výroba Marie Tichá, MUDr. Hana Musilová,
CYKLO – SPORT Petr Kunkal, Břetislav Pavlů.

V pondělí 24. 4. jsme slavili Den Země
Žáci 1. stupně strávili toto dopoledne pod taktovkou
svých třídních učitelů, výtvarně zpracovávali „zdravé
a nezdravé“ stromy, řešili ekologický kvíz a podnikli
vycházku do právě se probouzející jarní přírody. Pro žáky
2. stupně byl připraven program na devíti stanovištích
rozmístěných ve škole i v jejím bezprostředním okolí.
Na organizaci dohlíželi žáci devátých tříd, kteří se neúčastnili přijímacího řízení na střední školy.
A jak náš „zelený“ den probíhal? Celkem sedm tříd
(od VI. A po VIII. B) absolvovalo promítání filmů o přírodě a její ochraně, vyhledávalo informace o životním
prostředí na internetu a podle nich zpracovávalo eko-
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logické desatero, v prostorách tělocvičny počítalo svůj
osobní index tělesné hmotnosti a diskutovalo o svém
jídelníčku, ve vestibulu nového pavilonu cvičilo jógu
a učilo se relaxovat a na venkovních stanovištích řešilo
ekologické testy, poznávalo rostliny a živočichy, vytvářelo „odpadníčky“ a třídilo je do správných kontejnerů,
počítalo auta projíždějící kolem školy a selo si bylinky
do svého třídního květináče.
Výsledky některých úkolů nás mile překvapili, fantazií žáků, výtvarným zpracováním apod., ale jiné nás zase
nepříjemně zaskočili. Víte, co se mimo jiné objevilo mezi
našimi odpadníčky? Tak například do kontejneru na sklo
patří také skleněné oko a do kontejneru na papír dluhopisy
nebo volební lístky.
Při počítání indexu tělesné hmotnosti se zjistilo, že
z celkového počtu 163 žáků, kteří se zapsali na výsledkovou listinu, patřilo 59 žáků do kategorie přiměřené
váhy, 11 žáků do kategorie nadváhy a 93 žáků do kategorie podvýživy.
Na stanovišti s úkolem počítání projíždějících aut
jsme se dostali na číslo 551 aut, která projela kolem školy
v době cca od 9.00 do 12.30 hodin, z toho bylo 479 aut
osobních a 72 ostatních vozidel.
Myslím si, že jsme se při oslavách Dne Země všichni
nejen dobře pobavili, ale také se dověděli nové informace
o ochraně přírody, které se budeme snažit realizovat
v našem každodenním životě nejen ve škole, ale i ve svém
bydlišti, ve své domácnosti… zkrátka kdekoli, kde se naše člověčí kroky setkají se Zemí.
ZŠ Komenského

Den dětí
Ve čtvrtek 1. června zorganizovali žáci IX. B v rámci
oslav Dne dětí pro žáky z 1. stupně zábavné dopoledne
plné zajímavých aktivit. Původní plán připravit program
venku nám sice zkazilo špatné počasí, ale podařilo se nám
na poslední chvíli zaimprovizovat a připravit „suchou“
variantu v prostorách školní budovy.
Asi 250 dětí tak absolvovalo celkem 7 stanovišť, kde
skládaly hlavolamy, cvičily při písničkách z pohádek,
obtiskovaly si nabarvené dlaně, řešily filmový kvíz,
shazovaly kuželky, skákaly v pytlích a vzájemně se
provlékaly provázkem. I když se před námi sluníčko
schovávalo, zahřály nás nadšené úsměvy dětí způsobené
úspěšným řešením úkolů a také sladkými odměnami. Aby
to 2. stupni nebylo líto, zajistili jsme pro žáky 6. – 9. tříd
zmrzlinu v cukrárně u paní Tiché na Červeném vrchu.

Věnováno deváťákům
Před dvěma roky jsme na naší škole založili novou
tradici – „Putovní pohár pro nejlepšího žáka“, který byl
udělen deváťákovi za jeho dobrou práci a skvělé výsledky
během celé základní školní docházky. Letos se nově
chystá rozloučení pro celkem 56 absolventů naší školy
z IX. A třídní učitelky Marie Němcové a IX. B třídní
učitelky Jitky Stavělové. Nechceme prozrazovat chystaná
překvapení, ale byli bychom rádi, kdyby si deváťáci
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z posledního dne na ZŠ Komenského odnesli nejen vysvědčení, ale i malé dárky a velkou radost. Přejeme jim
do dalšího studia hodně úspěchů a do života hodně štěstí.

Den otevřených dveří
Již tradiční Den otevřených dveří se i ve středu
14. června setkal se zájmem veřejnosti. Rodiče, přátelé,
příbuzní, ale i bývalí žáci a učitelé naší školy si přišli
prohlédnout nejen vybavení jednotlivých tříd, ale i neustále se měnící výzdobu naší školy a také připravené
vystoupení. To tentokrát obstarala III. A třídní učitelky
Dany Vláčilové v podobě písniček a tanečku a žákyně
2. stupně pod vedením paní učitelky Blanky Kocmálové
předvedly rytmické sestavy v nejrůznějších hudebních
žánrech. Sváteční den nám ještě více zpříjemnilo vybudování nového venkovního posezení na školním pozemku, za které děkujeme, zvláště pak panu Ing. Kamilu
Kupcovi. Zároveň vás srdečně zveme na další Den
otevřených dveří, který proběhne v lednu 2007.

Výlety
Konec školního roku se samozřejmě nemůže obejít
bez oblíbených školních výletů. I letos se všechny třídy
podívaly na mnoho zajímavých míst naší krásné vlasti.
Více informací o tom, kde žáci byli, co viděli,
co zažili a co se jim nejvíce líbilo, najedete na našich
webových
stránkách
www.zskomenskeho.d1net.cz,
k jejichž prohlédnutí vás tímto srdečně zveme. Najdete na
nich spoustu komentářů k dalším akcím naší školy
a samozřejmě také fotogalerii.
Závěrem nám dovolte popřát všem žákům hezké
prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a mnoho
úžasných zážitků, o které se budou moci podělit se svými
spolužáky na prahu školního roku 2006/2007.
Ing. Eva Macků, ZŠ Komenského

Exkurze do Vídně
Ve čtvrtek 18. 5. 2006 se žáci sedmých až devátých
tříd ze ZŠ Komenského ulice zúčastnili exkurze do hlavního města Rakouska Vídně. Již v sedm hodin jsme
odjížděli od naší milované školy směrem k hraničnímu
přechodu Hatě, kde jsem si dali kratší přestávku. Hranice
s Rakouskem jsme bez problémů přejeli a ocitli se v cizí
zemi.
Hned od hranic nám naše skvělá průvodkyně Alena
Svobodová, která exkurzi absolvovala společně s námi,
začala vyprávět o historii Rakouska. Poté, co jsme dojeli
do Vídně, čekaly nás takové tři hlavní body programu.
Prvním byla okružní jízda autobusem okolo historického
jádra města, při které jsme si prohlédli různé, hlavně
renesanční a barokní stavby. Druhou část výletu představovala samotná prohlídka jednotlivých památek.
Nejprve jsme šli k sídelnímu hradu Habsburků Hofburgu,
kde je mimo jiné i škola bílých koní lipicánů nebo třeba
muzeum císařovny Alžběty Bavorské zvané Sissi. Potom
jsme se vydali luxusnímí ulicemi až k velkolepé gotické
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stavbě katedrály Sv. Štěpána, kterou jsme si doprovázeni
výkladem naší průvodkyně společně prohlédli a prošli.
Poté následoval rozchod, abychom si mohli koupit
nějakou tu zmrzlinu, či drobnost pro rodiče nebo kamarády. Pak jsme se opět sešli u katedrály, spočítali se a vyrazili směrem k autobusu. Cestou jsme si ještě prohlídli
nějaké historické stavby. Autobus nás zavezl až k zámku
Schönbrunn, což je bývalá letní rezidence Marie Terezie,
Františka Josefa I. a jeho ženy Sissi. Kolem zámku jsou
nádherné rozsáhlé zahrady, přírodní labyrint a zoologická
zahrada. Schönbrunn patří od roku 1996 na Seznam
světového dědictví UNESCO. Na panoramatu je stavba
Gloriete, z níž je překrásný výhledna Vídeň.
Třetím a zároveň posledním bodem programu byl zábavní park Prater, kde jsme měli asi dvouhodinový rozchod, abychom si dosyta užili všech těch atrakcí. Potom
už nezbývalo nic jiného, než se naposledy spočítat
a nechat zavést zpět do Dačic. Pokud bych měla celý výlet
zhodnotit, myslím, že se povedl, a že se všem moc líbil.
Lucie Zavadilová, žákyně IX. B

Dějepisná exkurze do Prahy
Dne 4. a 11. května 2006 jsme jeli na exkurzi do hlavního města. Vystoupili jsme na Pohořelci a obešli během
jednoho dne nejkrásnější místa Prahy. Černínský palác,
Loretu, areál Pražského hradu s katedrálou svatého Víta,
Vladislavským sálem a Zlatou uličkou, viděli jsme
výměnu stráží a někteří dokonce zahlédli pana prezidenta.
Nerudovou ulicí jsme sešli na Malou Stranu do Valdštejnského paláce, kde jsme si prohlédli prostory Senátu
ČR. Všechny nás překvapilo velké množství turistů,
hlavně na Karlově mostě.
Nejvíce se nám líbila hodinová projížďka parníkem
po Vltavě – alespoň jsme dali odpočinek unaveným
nohám. Navečer jsme ještě prokličkovali Karlovou ulicí
na Staroměstské náměstí a odtud na Václavské náměstí.
To už se blížila 20. hodina a tedy konec naší exkurze.
Myslím, že se vydařila a dlouho na ni budeme vzpomínat.
Šárka Švorcová, 9. A, ZŠ Komenského

Petr Bende ve škole
12. června navštívil
naši školu finalista soutěže SUPERSTAR Petr
Bende. Ve školní jídelně
strávil celé dopoledne
s našimi žáky, které
nadchl nejenom svým
zpěvem, ale i příjemným
a skromným vystupováním. Ochotně a vtipně
odpověděl na všechny
dotazy žáků, poskytl také
zajímavý rozhovor do našeho Školního blesku. Na závěr si všichni odnesli vlastnoruční podpis, někteří nejenom na fotografii.
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Gramofonové desky v novém kabátě
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družstvo umístilo přesně uprostřed soutěžního pole
na pátém místě, chtěli bychom vyzvednout výkony žáků,
kteří dosáhli na stupně nejvyšší. Na druhém a třetím místě
se ve skoku vysokém umístila Lenka Stejskalová
a Anastázie Korbelová. Druhé místo v běhu na 600 m
obsadila Markéta Karlová a disciplínu hod kriketovým
míčkem vyhrála Petra Březinová.
Připomeňme ještě soutěž pro žáky 1. stupně O malý
štít města Dačice ze 7. června, kde družstvo naší školy
obsadilo celkově čtvrté místo. Velmi pěkná třetí místa zde
získali Darina Nováková (běh na 50 m) a Jan Dušek (skok
daleký).
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Rarita
Po celý školní rok jsme se snažili zútulňovat naši
školní budovu. Chceme se v ní cítit příjemně, když už
se zde musíme učit L. Chodby a třídy rozsvítily obrázky
plné barev, vytvořené na nejrůznější témata. Dokladem
naší fantazie je i nová podoba, kterou jsme dali starým
gramofonovým deskám. Podívejte se, k nepoznání, viďte?
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Obrázkové okénko
Stejně jako v minulém čísle se věnujeme člověku.
Poznali jste, že jsme se pokoušeli odhalit lidská nitra?
Tentokrát se soustředíme na vnější projevy – gesta.
Přemýšleli jste někdy o tom, co všechno jimi můžeme
vyjádřit?

Určitou raritu na ZŠ v ulici B. Němcové představuje
včelařský kroužek. Podobný minimálně v okrese Jindřichův Hradec nenajdete. Včelaření má zde tradici trvající desítky let. Dlouhé roky se o fungování kroužku
a zdejší včelín staral pan učitel Vaverka. Poté, co odešel
do důchodu, převzal jeho štafetu Mgr. Miroslav Havlík.
V současnosti
se zde učí pečovat
o včely sedm žáků,
kteří se scházejí
pravidelně každou
středu. Kroužek je
otevřený i pro zájemce z jiných škol,
nyní jej navštěvuje
i jeden žák ze ZŠ
v ul. Komenského.
Na fotografii můžete vidět tyto včelaře při vytáčení letošního medu.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Vyučování v přírodě

Monika Sobotková, 8. A

Pavel Dvořák, 8. A

Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Výsledky soutěží
V uplynulém školním roce jsme vás informovali o celé řadě soutěží a olympiád, kterých se zúčastnili naši žáci.
Na závěr přinášíme několik výsledků z posledních
významnějších sportovních akcí.
10. května 2006 se konala soutěž O štít města Dačice,
které se zúčastnilo celkem devět škol. Přestože se naše

V půlce června se konečně objevilo trochu
letní počasí
a to se líbilo
i našim malým žáčkům,
kteří si mohli
místo sedění
ve
školní
družině užívat spolu se svou paní vychovatelkou Alenou Kupcovou
odpoledního sluníčka v Zeleném koutku. Potěšilo nás,
že nejpozději do začátku nového školního roku k němu
přibude další učebna v přírodě. Máme velkou radost z lidí,
kteří v rámci své sponzorské činnosti mají zájem naší
škole pomáhat a zpříjemňovat prostředí našim žákům.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové
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Obnova zeleně
V roce 2005 prošla naše škola dost zásadní proměnou
svého zevnějšku. Vybudování nových šaten musela
ustoupit poměrně značná část zeleně mezi pavilony 1. a 2.
stupně. Bylo nám líto, když loni na jaře padaly k zemi
stromy, které zde rostly už několik desítek let. Nicméně
jiné technické řešení nepřipadalo v úvahu. Stromy a keře
musely ustoupit vydlážděnému prostranství před vstupem
do školy. I když se úprava tohoto prostoru opravdu
vydařila - žáci zde mají mimochodem možnost, pokud
to dovolí počasí, trávit přestávky mezi hodinami – na zeleň zde už moc místa nezbylo, pokud nepočítáme s úzkým
pruhem trávníku pod okny 1. stupně. Právě ten se stal
místem, kam byly před časem vysazeny nové okrasné dřeviny.
Chtěli bychom velice poděkovat panu ing. Josefu
Pohankovi, který se ujal realizace tohoto projektu, pomohl
nám zkrášlit areál školy, a to vše za velmi nepatrnou cenu.
Ještě jednou děkujeme.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Blahopřání…
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a dobře reprezentovala oblast Dačic. V „A divizi“ hrála
družstva KD Dačice „A“ a družstvo Jahoda. Družstvo KD
„A“ ve složení A. Štěpánek, V. Kopuletý a Z. Havlík
vyhrálo tuto skupinu a tím i celý turnaj. Rodinné družstvo
Jahoda ve složení M. Jahoda st., M. Jahoda ml. a F. Jahoda si ve velmi silné konkurenci vybojovalo 7. místo.
V divizi „B“ družstvo vystupující pod hlavičkou KD „B“
reprezentovali mladí hráči, kteří patří věkem ještě mezi
žáky. Jakub Doležal, Petr Kelbler a bratři Martin
a Vojtěch Havlíkovi se mezi dospělými neztratili a obsadili velmi pěkné 7. místo.
Tímto turnajem se již zmíněná družstva rozloučila
nejen s uplynulou sezonou, ale i turnaji mezi neregistrovanými, neboť od příští sezony hráči těchto družstev
budou hrát mistrovské soutěže v okresním přeboru
Jindřichohradecka pod hlavičkou ST-KD Dačice.
Ke konci
letních prázdnin se družstvo
začne připravovat na novou
sezonu a mistrovskou soutěž. V současné
době se oddílu
podařilo za finanční pomoci
banky
Sparkasse Waldviertler zakoupit pro mistrovskou soutěž nový
stůl pro stolní tenis. Hráči oddílu touto cestou děkují za
finanční pomoc a vstřícné jednání vedení banky Sparkasse
Waldviertler pobočka Dačice, zvláště řediteli K. Geistovi.

Atleti nadále v krajské špičce
Vážení spoluobčané dovolte mi za nás všechny poblahopřát našemu fotbalovému mužstvu Centropen Dačice
k postupu do I. A třídy. Pod vedením trenéra a manažera
Aleše Dufka tak dosáhli vynikajícího úspěchu. Fotbal je
kolektivní hra, ve které je nutná souhra celého mužstva
a ta se podařila. Postup do I. A třídy také zavazuje a tak
popřejme našim hráčům v nadcházející sezóně „rychlé
nohy a dobrou mušku“.
Rudolf Hájek, starosta

Stolní tenis
Stolní tenisté ST - KD Dačice ukončili svou sezónu
mezi nezávodními hráči turnajem tříčlenných družstev
dospělých, který pořádal oddíl Stolního tenisu v Třešti.
Turnaj se uskutečnil v krásné všesportovní hale a tohoto
turnaje, který pořadatelé vzorně připravili, se zúčastnilo
20 družstev z okolí Třeště, Telče a Dačic rozdělených
do dvou divizí. V „A divizi“ bylo 8 družstev a zbylých
12 družstev bojovalo v „B divizi“.
Turnaje se zúčastnily z Dačic dvě družstva Katolického domu Dačice a rodinné družstvo firmy Jahoda.
Na turnaji si družstva z Dačic vedla více než dobře

Dačická atletika má stále dobrý zvuk v jihočeském
kraji. Jarní část závodů vyvrcholila krajskými přebory
jednotlivců. Mladší žáci vybojovali 11. června v Č. Budějovicích sedm medailí. Bohužel, žádná nebyla ta nejcennější. Stříbro získala Sabina Hummelová ve výšce.
Patrik Chvátal přidal ke stříbru z běhu na 800 m i bronz
na 60 m.
Další bronzové medaile získal jeho bratr Tomáš - ve
výšce, v dálce a na 1500 m. Premiérovou medaili
vybojoval Pavel Dědič - třetí v kriketu. Kromě medailí
se naši závodníci mohou pochlubit několika dalšími
umístěními v elitní desítce.
Co se nepodařilo mladším žákům, napravil o týden
později v Táboře na přeboru staršího žactva Tadeáš
Jindra. Zvítězil ve své doplňkové disciplíně, v oštěpu.
Mladší žáci dokázali v soutěžích družstev, že i letos
budou usilovat v zářijovém finále o medaili. Obhajují
stříbro. Děvčata naopak zklamala a ve finále budou
chybět. V dalších věkových kategoriích letos pro malý
počet členů nestartujeme. T. Jindra hostuje za Čtyři Dvory
Č. Budějovice. Muži - V. Zajíc, L. Stoupenec a P. Mátl
- za Lokomotivu Veselí nad Lužnicí.
Za oddíl Vítězslav Jindra
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Závěr školního roku na SOUzas Dačice
V minulých dnech jsme mohli být svědky zakončení
studia žáků závěrečnou praktickou zkouškou tříletého
učebního oboru kuchař – číšník a dvouletého učebního
oboru pečivářské a cukrovinkářské práce, které proběhlo
16. června 2006 zároveň i jako Den otevřených dveří
na Středním odborném učilišti zemědělském a služeb
v Dačicích.
Učební obor Pečivářské a cukrovinkářské práce ukončilo 12 žáků. Učební obor kuchař ukončilo 5 žáků, kteří,
mimo jiné, připravovali výrobky studené kuchyně. Učební
obor kuchař – číšník pro pohostinství ukončilo 19 žáků.
Součástí jejich praktické zkoušky byla příprava slavnostní
tabule na určité téma. K této tabuli museli žáci vypracovat
veškeré náležitosti - menu a legendu a to vše pak obhájit
před zkušební komisí. Většina žáků přistoupila k závěrečné zkoušce zodpovědně.
Zkušební komise vyhodnotila během celého dne
3 nejlepší slavnostní tabule. Prvenství získala Nikola
Vacková s mysliveckou tabulí, druhý skončil Petr Kauca
s vojenskou tabulí a třetí Klára Mandátová, která si jako
téma pro svou slavnostní tabuli vybrala „Vzpomínku
na ostrov.“ Tyto žáky odměnila škola věcným darem.
Novým absolventům SOUzas Dačice blahopřejeme.
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jemný pohled je na staveními obklopenou náves s rybníčkem a dřevěnou zvonicí“. Rád mu dávám za pravdu.
Opět jsem se o tom přesvědčil u příležitosti Srazu rodáků
z Hradišťka uspořádaného místními občany, kam jsem byl
pozván.
Nejsem sice rodák, ale za školních let zde bydlel
kamarád a právě v Hradišťku jsme zažili mnoho dobrodružství. I motto z pozvánky tomu nahrálo: „Přijď, posedět a vrátit se do dětství, vzpomenout na mládí, které
nám pomalu odchází do dáli“.

Pro některé z nás už sice nenávratně odešlo, ale takový je život. Pozvat rodáky a zavzpomínat společně
na prožitá léta ve své rodné vísce je určitě krásné pozastavení, rozjímání a hodnocení běhu života. Někteří
zůstali žít ve své obci, další odešli z různých důvodů
jinam. Ale ani vzdálenost nemohla zabránit tomuto
setkání.
Organizovat takové shromáždění není až tak jednoduchá záležitost. Bylo toho hodně, co bylo potřeba
připravit, zjistit a zrealizovat. A tak bych chtěl závěrem
poděkovat všem organizátorům přípravy této akce pro rodáky, ale i ostatním občanům, za příjemnou atmosféru
na tomto milém, pohodovém a hezkém sjezdu.
Rudolf Hájek, starosta
Jsme rádi, že Den otevřených dveří měl mezi návštěvníky ohlas a těšíme se na spolupráci v novém školním
roce.
Milena Strašáková, UOV SOUzas

Sraz rodáků z Hradišťka
Město Dačice má jedenáct místních částí, které mají
rozdílný počet obyvatel - a to od desítek občanů, až po několik stovek. Se současným číslem osmdesát sedm (stejně
jako v roce 1850) patří obec Hradišťko mezi ty „desítkové“. V roce 1923, kdy se začala psát „Pamětní kniha obce
Hradišťka“, to bylo 102 lidí.
Pro připomenutí – písemná historie sídla je z roku
1349. Poloha nad údolím Moravské Dyje dokresluje malebnost této vesnice. A jak napsal ve své knize „Kreslířovy tipy na výlety“ dačický malíř Jiří Albrecht: „Pří-

Letecké muzeum v novém
Vážení občané, přijměte pozvání do nově otevřených
prostor leteckého muzea, které se ze zámeckého parku
přestěhovalo na Palackého náměstí do čísla popisného 58.
V muzeu se Vám představí nové exponáty včetně
přední části trupu L – 29 Delfin. Expozice bude rovněž
rozšířena o více osobností ať z Dačic či blízkého okolí,
které svůj život upsaly letectví. Díky pochopení pana
Götha z Jihlavy vystavuji i poměrně vzácnou raritu
týkající se Viléma Götha - stihače od 310. perutě RAF.
Během prázdnin bude otevřeno kromě pondělí každý
den a to od 9:00 – 12:00 h a odpoledne od 14:00
– 17:00 h. V muzeu je možné zakoupit různé suvenýry
s leteckou tematikou. Do muzea je bezbariérový přístup
a samo-zřejmě dobrovolné vstupné. Na Vaši návštěvu
se těší provozovatel.
Vlastimil Kolomazník
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Let do země vycházejícího slunce – závěr
Poslední etapu z návratu popisuje Matěj Taufer následovně:
„Je to divné, pamatuji si všechny body naší cesty kde jsme seděli, krajiny nouzových přistání - a přece snad
nejjasněji bych dovedl popsat Hirošimu. Snad je to tím,
že právě tam byla za 18 let po naší návštěvě shozena první
atomová puma, jako bych právě to město viděl plné ohně,
ač tenkrát bylo nabito životem, tak jako všechna japonská
města.
Cesta z Hirošimy zpátky do Koreje trvala místo dvou
hodin pět. Zachytil nás okraj tajfunu! Představte si, že
jsme byli zachyceni opravdu jen pouhým okrajem tajfunu
a přece to bylo skutečné peklo.
Letadlo se postavilo hned na
„čumák“ a hned jsme „viseli na
vrtuli“. Na jedné straně se plandala výztužná lana jako šňůry na
prádlo a na druhé drnčela jako
přetažené struny. Já se skrčil,
opřel nohy o výstuhy, zapřel se
do sedadla a snažil se nahustit
reservní pneumatiku, abych se
nějak udržel nad vodou, až se
o ni roztříštíme. Jediné co nás
jen trochu mohlo utěšit bylo, že
byly zároveň s naším odletem
přímo z příkazu vrchního velitele japonského loďstva
poslány na trať dva torpédoborce, které měly hlídkovat
a v případě potřeby nás vylovit. Konečně se nám ukázalo
pobřeží Koreje. Vklouzli jsme za stálého burácení bouře
do údolí a vyčerpaní jsme přistáli v Hädžu, kde nás
přivítali staří známí.
Další cesta už se mi nezdála již tak hrozná. 15. září
jsme odletěli do Mukdenu a 16. září do Čity v SSSR. Tam
jsme poprvé spatřili hořící tajgu. Byl to obrovský požár,
který nelze k ničemu v Evropě přirovnat. Kilometry a kilometry dusícího kouře, valícího se do výšky několika
tisíc metrů.
18. září jsme startovali v 9:00 h z Čity za klidného
počasí a pěkné viditelnosti. Dole bylo mírně kouřmo
a nedohledná tajga. Nic než lesy a lesy. Stovky kilometrů
lesů, tu a tam několik chatrčí dřevorubců a úzké pásy
vykácených stromů – jinak jen nepřehledná zeleň. Motor
klidně běžel, výška asi 2200 metrů. Bylo 9:50 h. Náhle
blesk a z výfuku vyšlehl plamen. Olízl téměř vzpěry,
ztratil se, ale už vyšlehl nový. Teď už plameny šlehaly
až skoro k benzinovým nádržím – museli jsme ihned dolů.
Jenže kam v tom strašlivém moři lesů? Až se nakonec
přímo před námi objevil jasnější trojúhelník. Byla to
vykácená paseka. Věřili jsme, že nás štěstí neopustí. Ale
opustilo! Zjistili jsme se Skálou, že na pasece jsou nejen
vysoké pařezy, ale i plno klád! Letět nebylo kam, přidat
obrátky motoru nešlo. Skála držel šestnáctku nad zemí.
Teď se levé kolo dotklo pařezu, vyvrátilo se a odletělo.
Letoun se zakymácel, dopadl na pravé kolo, které se také
urazilo a hned nato odletěl podvozek, dole v trupu to
zapraskalo, a kovová vrtule se zkroutila jako list do kornoutu. Trup těžce dosedl, zakymácel se a zůstal sedět jako
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kachna. Pomalu jsem se vyškrábal ze svého sedadla, opřel
se o trup a dal se do pláče. Víte člověk si někdy myslí, že
je chlap, jenže to přijdou takové chvilky, kdy vás to
přemůže, ať děláte a myslíte, co chcete. Bylo mně, jako by
někdo blízký umřel. Představte si: tisíce kilometrů od domova, stovky kilometrů v lesích, tolik obětí, než jsme
se dostali až sem…
Skála se vydal jako vždy na cestu. Všimli jsme si, že
sibiřská magistrála není tak daleko. Já se trochu vzpamatoval a snažil se zjistit příčinu nehody. U prvního válce
na levé straně se utrhla stopka sacího ventilu. Byla to
vada, kterou bych býval v případě dobrého přistání dovedl
opravit za dvě - tři hodiny! Dovedete se vžít do mého
zoufalství?
Za hodinu ke mně přišli první lidé, dřevorubci. Přivezli vůz, rozmontoval jsem křídla, pomohli mně vůz
prodloužit rámem z kmenů a podařilo se nám do večera
letoun naložit. Pozdě v noci se vrátil podplukovník Skála
ze stanice Ačinskaja s členy Osoaviachimu a konečně
jsme se vydali ke stanici sibiřské magistrály. Směr Ural –
Moskva – Varšava – Praha.“
Dovětek: Tolik samotné vyprávění odvážného Matěje. Let skončil. Let, v němž se za nejnepříznivějších
podmínek, a s těžkými nehodami dovedli dva českoslovenští lidé probít z Prahy až do Tokia, na druhou stranu
světa, byl ničím! Taufer i Skála se vrátili zpátky tiše, jako
by se nic nestalo.
Noviny opatrně mlčely, nebo jen tak na okraj napsaly
pár řádek. Vrchní ředitel továrny si zavolal mechanika
Taufera a místo stisku ruky a gratulací následovaly nadávky a téměř vyhazov… Vyčítal mu všechny závady,
které se staly a tvrdil, že jim mohl předejít. Dnes se to zdá
podivné, ale takové to tenkrát bylo. Platí prostě pravidlo:
kdybys ušel tisíce kilometrů, kdybys vystoupil až pod
samý vrchol, když neuděláš poslední krok, neučinil jsi nic.
Na let, který tenkrát znamenal opravdu nesmírný kus
letecké práce, se zapomnělo.
Tím končí série vyprávění o strastiplném a na tehdejší
dobu opravdu rekordním letu. Čtenář nechť si udělá
úsudek sám. Neměli bychom ale zapomenout, že Matěj
Taufer, tento odvážný rekordman, se narodil u nás,
v nedalekém Bílkově a měli bychom alespoň částečně
uctít jeho výkon a památku.
Při letošním setkání dačických pilotů je pozvaná
i dcera pana Matěje Taufera, která dnes žije v Praze - paní
Taufrová – Vejlupková. Ale o tomto setkání vás budu
informovat zase někdy příště.
Vlastimil Kolomazník, letecké muzeum

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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Postřehy a názory dětí vyrůstajících
v dětském domově v Jemnici
Jsem tu rád
Jsem v domově už celý rok. Zvykl jsem si tady na děti
a tety. Líbí se mi tady a jsem spokojený. Doma jsem
neměl tolik pěkných věcí jako mám tady. Také tu mám
moc dobrých kamarádů. Na pokoji spím s hodně dobrým
kámošem. Když jsem byl doma, nebyl jsem vůbec na horách a vlastně vůbec nikde. A tady mám hodně příležitostí
se někam podívat. Teď třeba za týden jedu reprezentovat
náš domov v běhu. Doufám, že je tam vydrtíme a získáme
pro domov nějaké dobré místo. Je mi tu fajn, akorát se mi
stýská po sestrách. Mám dvě sestry. Starší Zuzana žije
v SSPD a mladší Sára je s matkou. Po matce se mi
nestýská.
Honza 15 let, DD Jemnice
Mám to tu prostě rád
Jsem v dětském domově už půl roku. Už jsem si zvykl. Je to krásný domov. Když jsem přišel, tak se mě hned
tety ujaly a vše mi vysvětlily. Moc se mi tu líbí, protože
tu mám to, co jsem doma neměl. Například, tady mám
svůj vlastní pokoj a svůj klid. Doma to tak nebylo. Teď je
to lepší. Jsem tu se svým bratrem Romanem a je to bezva,
že jsme spolu. Mám ještě jednu malou sestru Andrejku
a ta žije se svým pravým tátou. Můj taťka mi zemřel když
mi bylo pět let. Musím se přiznat, že jsem tu moc rád.
Kdybych si měl vybrat mezi dětským domovem nebo
domů, kde jsem byl předtím a v jakých podmínkách jsem
žil, radši půjdu do Jemnice. A chcete se zeptat proč?
Na koho jsem se v životě nejvíce spoléhal, ten mě taky
nejvíce zklamal. Byla to moje máma. Nikdy jí to nezapomenu. Teď jezdím na návštěvu k mým tetám. K tetě
Táně a tetě Janě. Berou si nás domů na každé prázdniny.
Tady v domově mám také tety rád. Stále se za mě
přimlouvají a žehlí ty moje občasné úlety. Jsou na mě moc
hodné, když potřebuji s něčím pomoci, jdu za nimi. Mám
to tu prostě rád.
Marek 15 let, DD Jemnice
Máme velkou rodinu
Nejsem v dětském domově dlouho, tak sem se
vždycky divila, co je to za dospělé pány a maminky, které
k nám přijedou do domova na návštěvu a vrhají se tetám
okolo krku. Na obou stranách jsou vidět slzy v očích a pak
následuje výslech, za který by se rozhodně nemusela
stydět „FBI“. Ale „výslech“ je oboustranný, plný šťastných slz, úsměvů a hlavně dávných vzpomínek, když ještě
ten dospělý pán nebo paní vyrůstali u nás v dětském
domově. Moc jsem o tom přemýšlela, co ty dospěláky
k nám pořád táhne, protože někteří se k nám vracejí
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s železnou pravidelností jak tažní ptáci. Myslím, že jsem
to celé pochopila. Pro ně je to vlastně rodina, za kterou
se rádi vracejí i když se třeba děti již dávno vyměnily.
Už mnohokrát jsem z jejich úst slyšela jak říkají: „Děti
važte si každého dne a doslova každé hodiny co jste
v domově, tam venku je ten život o něčem jiném a s nikým se nemazlí.“ Já osobně si myslím, že my „domováci“, jak nás občas přezdívají děti z rodin, máme vlastně
velké štěstí, vždyť tak obrovskou rodinu, jakou máme my,
děti z rodin rozhodně nemají. Já sama za sebe musím říct,
že se do domova budu vracet ráda a s hrdostí a o svou
vlastní rodinu se budu starat, jak jste mě to učily vy tety,
tedy s trpělivostí, důsledností, tolerantností a velkou
hromadou lásky.
Tereza 17 let, DD Jemnice

Jaké budou Dačické barokní dny 2006?
Z letošního ročníku našeho-vašeho barokního festivalu si budete moci vybrat z opravdu bohaté nabídky.
Tentokrát nahlédneme i do období renesance, navštívíme
ranný i vrcholný barok a krátce se zastavíme v období
klasicismu.
Zahajovací koncert ve čtvrtek 24 .8. od 19:00 h v koncertním sále ZUŠ Dačice bude patřit souboru Duo
Seraphim z Prahy, ve kterém se představí naše nejlepší
interpretka ve hře na barokní příčnou flétnu Jana
Semerádová a na cembalo a hammerklavier ji doprovodí
Monika Knoblochová. Jejich program bude sestaven
z tvorby pozdně barokních autorů a vzhledem k výročí
narození W. A. Mozarta se na chvíli odkloní i do období
klasicismu.
V pátek 25. 8. v 1:00 h v kostele sv. Vavřince si pro
vás místní Collegium musicum s pozvanými hosty připravilo koncert s názvem Hudba na českých a moravských
kůrech v 17. a 18. století. V pestré nabídce hudby z českých pramenů se vám mimo jiné představí sopranistka
Ivana Šedová a trumpetista Evžen Mašát za doprovodu
učitelů a žáků ZUŠ Dačice. Po skončení koncertu jste
od 21:00 h zváni do sálu ZUŠ na Convivium, na kterém
můžete zhlédnout ukázky renesančního tance v podání
souboru La Fiama z Prahy za doprovodu renesanční
hudby.
Pokud byste se chtěli tanečním krokům přiučit sami
nebojte se, ani na vás jsme nezapomněli – v sobotu 26. 8.
od 10:00 h opět v sále ZUŠ, jsme pro vás připravili Školu
renesančního tance. V sobotu 26. 8 od 19:00 h jste též
zváni do letní čítárny Městské knihovny v Dačicích na
procházku hudebně - literární s programem Loutna Česká
Adama Michny z Otradovic v podání Krasohledu s jejich
hosty.
A co na závěr? V neděli 27. 8. od 19:00 h v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského si budete moci
vyslechnout koncert již téměř domácího souboru Ritornello s programem Mars Angelicus v luxusním obsazení především barokních dechových nástrojů a zpěvu.
Společně se všemi pořadateli již 6. ročníku festivalu
se těšíme se na vaší přízeň!
Richard Šeda
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Co nového v knihovně
o prázdninách?

Ohlédnutí za besedou

VÝPŮJČNÍ DOBA SE BĚHEM PRÁZDNIN
V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ NEMĚNÍ, NEBUDE ZAVŘENO, v čerpání dovolených se budeme
střídat. Což znamená, že každý má možnost
využívat služeb knihovny po celé prázdniny, a to
během výpůjčních hodin od pondělí do pátku
(s výjimkou úterý, které je zavíracím dnem trvale
a sobot, kdy během července a srpna bude také
zavřeno). Sobotní dopolední provoz zahájíme opět
v září.
Stále nakupujeme nové knihy. Seznamy novinek
najdete na webu knihovny, www.mkdac.cz – online
katalog a seznamy novinek, kde si můžete i vybrat,
za jaké období chcete přírůstky do fondu knihovny
zobrazit.

ü

Během výpůjční doby jsou vedle klasických výpůjčních služeb přístupné i další služby: přístup na
internet, kopírování, přístup do databází, je otevřena letní čítárna. V čítárně si jednak můžete
přečíst denní tisk, případně si prohlédnout řezbářské práce Rudolfa Procházky, které daroval
knihovně (Poznání a Klevetilky).

ü

Děkujeme Knihkupectví pana Procházky, který daroval knihovně knižní odměny pro děti v rámci veřejné soutěže Rosteme s knihou.

ü

Dětské oddělení knihovny bude o prázdninách
otevřeno v pondělí, ve středu a ve čtvrtek, vždy
od 12 do 17 hodin. Na děti čeká v knihovně nové
soutěžní výtvarné téma: Co se mi v Dačicích líbí
a nelíbí.

ü

Děkuji paní Jahelkové za obětavost, spoustu práce
a spoustu svého volného času, které dává dětem
v Divadelním studiu Tyláček při přípravě i realizaci
již celkem rozsáhlého repertoáru. Děti se nejen učí
pracovat s rodným jazykem či se vyjadřovat na veřejnosti, ale naučí se i vnímat kouzlo „prken, která
znamenají svět“. Právě proběhlý literární a divadelní festiválek pro děti a mládež je toho jednoznačným důkazem. Více informací příště.

ü

ZVU RODIČE A DĚTI NA POHÁDKY DO LETNÍ ČÍTÁRNY KNIHOVNY V RÁMCI FESTIVALU ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU.
POHÁDKY JSOU VHODNÉ PRO DĚTI OD
4 DO 14 LET. PŘIJĎTE SE PŘENÉST DO SVĚTA FANTAZIE A POHÁDKOVÉ SPRAVEDLNOSTI PO TŘI NEDĚLNÍ ČERVENCOVÁ
DOPOLEDNE - 9., 16. a 23. července, vždy
v 10:00 h.

ü

Pracovnice knihovny přejí všem hezké a bezpečné
léto, odpočinek a načerpání nových sil do druhé
poloviny roku 2006.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Poslední květnový den se sešli zájemci v knihovně
s historikem panem Vondruškou, který zajímavě vyprávěl
o psaní historických detektivek a podepisoval své knihy.

Klub filatelistů Dačice
je sdružením, které také patří do velké
rodiny zájmových společenství v Dačicích, ale i v České republice. Zastřešující organizací je SVAZ ČESKÝCH FILATELISTŮ (SČF), jenž
sdružuje asi 500 klubů filatelistů. Dačická organizace má 22 členů. Z hlediska potřebného zázemí pro svoji činnost jsou filatelisté
nenároční. K pravidelnému setkávání našli „azyl“ v hotelu
Stadion, kde mají každou třetí neděli v měsíci svůj klubovní den od 10:00 – 12:00 h.
Pro zajímavost – prvním filatelistickým spolkem byl
u nás klub „Philatelistica“ v Brně, založený již v roce
1874. Současný „Klub filatelistů v Dačicích“ byl založen
8. 6. 1971 a jeho současným předsedou je pan Jan Bartušek z Toužína. Během krátké, ale příjemné chvíle našeho
setkání jsem poznal, že tato sběratelská činnost má různý
směr zájmových aktivit. Je možné sbírat známky
jednotlivých států, podle námětů, hodnot, známky příležitostné, atd. Mne osobně zaujaly nádherné známky s námětem obrazů a květeny.
Dá se vyjádřit, že sbírání známek rozšiřuje lidem
okruh znalostí z nejrůznějších oborů. Někteří se věnují
i numizmatice, což je sbírání mincí a bankovek. V podstatě každý z nás má tuto zálibu, i když o tom neví, ale
sběratelé přece jen shromažďují peníze z jiného důvodu.
Ale to jsem již odbočil od záměru článku majícím
za cíl přiblížit vám „Klub filatelistů Dačice“. Filatelie není
jen výsadou mužů. Klubové dny navštěvuje také paní
Maršálková, která - jak mi sdělila - sbírá také „FDC“
obálky pro jejich jemnou grafickou výzdobu. Kdo se chce
dozvědět více o této krásné zálibě, má po prázdninách
možnost navštívit pravidelné schůzky členů v hotelu Stadion nebo navštívit internetové stránky SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ http://www.informace-scf.cz, kde
jsou další a podrobnější informace.
Děkuji dačickým filatelistům za pozvání a přeji jim
mnoho hezkých a spokojených chvil nad známkami.
Rudolf Hájek, starosta
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První dačická muzejní noc se vydařila
Dačické muzeum se letos poprvé přidalo mezi 59
muzeí z celé republiky a přichystalo 26. května pro
návštěvníky od 19
do 24 hodin netradiční prohlídky
a další akce v muzeu
samotném
a v přilehlém zámeckém
parku.
Ani nepřízeň počasí, letošní tradiční jarní deštivé
počasí, neodradila přes 200 návštěvníků od večerní vycházky do muzea. Doufám, že nelitovali. Sbírali recepty
na dobroty v muzejním receptáři, hádali předměty
v muzejním kufrování, krmili masožravou rostlinu Adélu či malovali muzejní strašidlo do muzejního strašidláře. Největším zážitkem pro
ně určitě byla speciální prohlídka, které se chopili pod
vedením Naděje Jahelkové
členové divadelního souboru
Tyl Dačice. Ocitli jsme se
u pana Matěje Kapety, primátora města v 17. století, či u manželů Radových při
řešení citlivé otázky kolem zraněného prstu paní Juliány,
nechyběla ani návštěva u manželů Mikšíčkových, učili
jsme se zadělávat těsto na chléb a poznávali horácký kroj,
a pan malíř Bílkovský nám vysvětlil, jak to je s jeho
malováním a láskou – ke koním. Vzhledem k zájmu
bychom chtěli noční prohlídky s Tylem letos ještě zopakovat. Uskutečnila se v dešti i slibovaná stezka odvahy
v zámeckém parku s hledáním pokladu – v zámeckém
sklepení. Snad tolik nevadilo, že poklad tvořily zlaťáky
jenom čokoládové a dalším pokladem byly dačické
kostečky cukru. Osvětlené noční sklepení bylo kouzelné
a určitě i pro menší děti poněkud strašidelné, ale byla to
přece stezka odvahy.
A na konec bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se
na přípravě a provedení Muzejní noci podíleli: především
paní Jahelkové, která zpracovala scénář ke speciální
prohlídce, členům divadelního souboru Tyl za jejich
obětavost a krásné provedení všech prohlídek. Panu Janu
Lunovi děkuji za zapůjčení horáckého kroje pro dané
prohlídky. Za hudební doprovod celé akce zaslouží
pochvalu členové komorního žesťového souboru ZUŠ
Dačice, který vede Stanislav Kamínek. Paní Janě Bisové
jsme vděčni za otevření zámeckého sklepení. A za pomoc
při organizaci děkuji Věrce Holakovské s dcerou Lenkou,
Lucii Beníčkové, Richardu Davidovi, Janě Váňové, Ivaně
Čaloudové a Daně Krtkové, panu A. Lacinovi a S. Kučerovi, a samozřejmě obětavým muzejním spolupracovnicím. A úplně na konec: za noční muzejní kufrování
získávají knižní odměnu Pavlína Dunková, Kristýna Vaňková a Kateřina Malá, všechny z Dačic. Blahopřejeme.
Mgr. Marie Kučerová
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Od kolébky do školních let
Pro malé i velké je v dačickém muzeu přes léto krásná
výstava Od kolébky do školních let, kterou si nenechte
určitě ujít. Miminkovské oblečky z přelomu 19. a 20.
stol., křestní soupravičky, zavinovačky, povijany, kolébky, staré kočárky,
panenky, pokojíčky, hračky, hry...
Součástí výstavy je
i koutek na hraní
pro děti, s houpacími kohouty, auty,
kočárky a dalšími
hračkami, s malováním, skládáním
puzzlí,
kostek...
Ve školním koutku
s tabulí a lavicemi si mohou děti zahrát na školu, zkusit
krasopis, prohlédnout si staré učebnice, staré břidlicové
tabulky na psaní, stará pera.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9:00
do 12:00 h a od 13:00 do 17:00 h.
Mgr. Marie Kučerová

Spolek přátel muzea na výletě

V sobotu 17. června se uskutečnil poslední předprázdninový výlet Spolku přátel dačického muzea.
Navštívili jsme Moravské Budějovice, kde jsme si prohlédli zámek s instalací městských řemesel a další zámecké prostory upravené ve stylu tradiční zámecké
prohlídky. Všem se nám také líbily nově upravené masné
krámy s expozicemi jednotlivých řemeslných dílen –
zastoupen zde byl kolář, bednář, hrnčíř, podkovář, sedlář,
řezník i švec. Na město jsme se podívali i z výšky, když
jsme vystoupili po 127 schodech na ochoz místní věže.
Původně plánovaná hlavní atrakce – řemeslný jarmark, se sice uskutečnila, ale samotný jarmark nás
zklamal – pár stánečků a z řemesel pouze řezbář dřeva
a naše okolí zastupoval pletením košíků pan Straka
z Lidéřovic. Zřejmě Barchan v nedaleké Jemnici udělal
své. Takže pokud na řemesla, tak do moravskobudějovického zámku a do nedalekých masných krámů. Příští
výlet bychom chtěli naplánovat na srpen – celodenní výlet
Českou Kanadou s úzkokolejkou. V září se pojedeme
podívat na zámek do Kamenice nad Lipou.
Mgr. Marie Kučerová
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ZA DAČICKOU KOSTKU
CUKRU
DIVADELNĚ – HUDEBNÍ FESTIVAL

7. – 23. 7. 2006
Pátek 7. 7.
21:00 h

Sobota 8. 7.
19:00 h

DVOJÍ PRAVDA O VILÉMOVI
Z ROŽMBERKA
Pouliční divadlo se zpěvy
Českokrumlovská scéna – hosté
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč
Koncert folkových kapel
STRÁNÍCI (Osek u Duchcova), JEN TAK
TAK (J. Hradec) + IKOLULEKO
YABATSHA SCHOOL OF ARTS
(Zimbabwe – Africa)
Nádvoří státního zámku. Vstupné 70 Kč.

Neděle 9. 7.
10:00 h

RYTÍŘSKÉ POVÍDÁNÍ O PRINCI
BAJAJOVI
Kočovné divadélko – Komedianti na káře
Pohádka pro děti. Letní čítárna Městské
knhovny. Vstupné 30 Kč.

Neděle 9. 7.
21:00 h

PES BASKERVILSKÝ
Divadelní klub Jirásek – Česká Lípa
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč
DÁMSKÝ KREJČÍ
TY-JÁ-TR Praha.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.
KAREL PLÍHAL – NEBE POČKÁ
Vystoupení hudební legendy.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 100 Kč.
PIVNÍ SLAVNOSTI
Účinkují: Skarabeus, Puttana, Kentaur,
DJ Kasalý. Letní scéna „Pod Kaštany“.
Vstupné 50 Kč.
ZAKLETÁ PRINCEZNA
Loutková pohádka. Divadlo Studna
– Č. Budějovice. Letní čítárna Městské
knihovny. Vstupné 30 Kč.
PROLHANÁ KETTY
DS Zmatkaři Dobronín
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.
EQUUS 06
Divadlo Na Vísce – Hořovice.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 40 Kč.
TAXMENI
Koncert legendární kapely.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 70 Kč.
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ
SE SNĚHU
Divadelní studio V – Brno. Nádvoří
státního zámku. Vstupné 40 Kč.

Středa 12. 7.
21:00 h
Pátek 14. 7.
19:30 h
Sobota 15. 7.
od 14:00 h

Neděle 16. 7.
od 21:00 h

Neděle 16. 7.
10:00 h
Středa 19. 7.
21:00 h
Pátek 21. 7.
19:30 h
Sobota 22. 7.
21:00 h

Neděle 23. 7.
10:00 h

TROJLÍSTEK POHÁDEK
Divadýlko Mrak – H. Brod.
Letní čítárna Městské knihovny.
Vstupné 30 Kč.
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Neděle 23. 7.
19:30 h

VĚRA MARTINOVÁ
a JOSEF MLADÝ
Na závěr festivalu svátek pro příznivce
poctivé muziky a dobrého humoru.
Nádvoří státního zámku. Vstupné 100 Kč.
Pořádá Městské kulturní středisko, Městská knihovna,
DS Tyl, Státní zámek Dačice, hospoda Pod Betonem
a Město Dačice.
Možnost zakoupení permanentní vstupenky za 400
Kč. Bližší informace získáte na MěKS Dačice, Palackého
náměstí 4, tel.: 384 401 278 - 9, mobil: 602 780 525,
e-mail: meks@dacice.cz.

Dačická CANTILENA
Ve dnech 3. a 4. června proběhl v Dačicích festival
sborového zpěvu „Dačická Cantilena 2006“. Jednalo se již
o pátý ročník této nesoutěžní přehlídky, na které vystoupilo celkem 8 souborů a v nich téměř 300 účinkujících.
Festival začal netradičně 3. června zahajovacím koncertem v prostorách Státního zámku, kde svůj program
předvedl Komorní sbor z Velké Lhoty. Hlavní program
pak proběhl 4. června v sále MěKS, kde se postupně
představilo 7 souborů. Letošní ročník by se dal nazvat
jako smíšený, neboť zde poprvé vystupovaly jak dětské
soubory, tak i dospělé. A myslím si, že to byla příjemná
změna, která dodala přehlídce patřičný náboj a účinkujícím zdravou motivaci. Vystoupily soubory: Brumlíci
Český Krumlov, Viva la bella Slavonice, Kvítek Dačice,
Domino Opava, Dačický pěvecký sbor, PS Smetana
J. Hradec a PS Mladost Brno.
Program nepřesáhl dobu 3 hodin, což se jeví pro podobné akce jako optimální. Hodnotit jednotlivé soubory
není smyslem tohoto článku. Potlesk zaplněného sálu byl
odměnou pro všechny a radost z hudby byla cítit u všech
účinkujících a přenesla se rázem i na diváky. A o to nám
všem, kteří jsme se podíleli na realizaci festivalu, šlo především.
Na závěr chci poděkovat všem pořadatelům, sponzorům, děvčatům z kuchyně, účinkujícím i divákům.
Skončil pátý, ať žije šestý ročník.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Koncert pro kostel
V neděli 2. července 2006 v 18:00 h se uskuteční
v Kostelním Vydří v kostele Navštívení Panny Marie
koncert. V Kostelním Vydří jsou kostely dva, a proto je
vhodné upozornit, že tento tak zvaný „dolní“ kostel se nachází uprostřed obce.
Zpívat a hrát bude soubor RITORNELLO v programu
nazvaném „AMEN! ALLELUJA! neboli Nebe nebolí“.
Půjde o koncert benefiční, který soubor Ritornello věnuje
ve prospěch oprav tohoto kostela. Dobrovolné vstupné
bude příspěvkem návštěvníků koncertu na připravované
opravy kostela.
Ing. Jan Jelínek
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Letní koncerty ve Velké Lhotě
1. letní koncert – 1. července
Helfertovo orchestrální sdružení Brno
orchestr letos slaví 100. výročí vzniku, bude to poprvé,
kdy ve Velké Lhotě vystoupí orchestr, dirigenti:
Mgr. Stanislav Kummer a Akihiro Otani (Japonsko)
2. letní koncert – 15. července
Meditace s violou Petra Přibyla
vystoupení koncertního mistra skupiny viol orchestru
opery Národního divadla v Praze
3. letní koncert – 22. července
KPS Ambrosius – dívčí komorní pěvecké sdružení
z Hradce Králové, řídí Věra Doležalová
4. letní koncert – 29. července
Marta Talabová - flétna, Oľga Jackuliaková – varhany,
studentky brněnské JAMU
Všechny koncerty se konají v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě, začátky
v 19:30 h, vstupné dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.

Mažoretky v TV
mažoretky „Dračice“ se účastnily ve dnech 17. 6.
– 18. 6. 2006 finále Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu. První den soutěže, kdy se soutěžilo v pochodovém
defilé přenášel živě kanál ČT 24, toto živé vysílání by
se mělo na kanále ČT 24 reprízovat ve dnech 5. 7.
ve 14:05 a 6. 7. v 10:05 h. Myslíme si, že jistě tento
záznam stojí za shlédnutí.
Doležalová, vedoucí skupiny

ZŠ a MŠ Staré Hobzí přijme od 1. 9. 2006
•
•

učitele 1. stupně
učitele chemie/matematiky

byt 3+1 k dispozici
informace: 384 497 118, e-mail: skola.hobzi@dac.cz

Přijmeme: obráběče, zámečníky, svářeče, lakýrníka, skladníka, údržbář strojní a údržbář elektro.
Vyučení v oboru, odborné průkazy vítány. Pomocný
skladník – vhodné pro osoby se změněnou pracovní
schopností. Vhodné pro ženy.
Dále konstruktéry a projektanty - práce v programech AutoCAD a ADVANCE STEEL podmínkou,
ŘP, ÚSO s maturitou nebo VŠ strojní, i absolventy.
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Francouzsko – česká hudební akademie
Pozvánka na koncerty
Česko-francouzská akademie Telč, o. p. s. ve spolupráci s městem Telč a s Francouzským institutem v Praze pořádá ve dnech 1. – 11. července 2006 již 12. ročník
Francouzsko-české hudební akademie v Telči. Akademie
se i letos koná pod záštitou velvyslance Francouzské
republiky v ČR pana Joëla de Zorzi a předsedy Senátu
Parlamentu ČR pana Přemysla Sobotky.
Telč se na deset prvních červencových dní opět stane
vysokou hudební školou, na které studují desítky nadaných mladých hudebníků, studentů konzervatoří a vysokých hudebních škol z Čech, Francie a další řady
evropských států, a na které vyučují vynikající koncertní
umělci z Francie a České republiky.
Dramaturgie akademie i nadále dodržuje původní
záměr – francouzští profesoři vyučují dechy a čeští
profesoři vyučují smyčce. Kurzy povedou profesorky hry
na flétnu Catherine Cantin a Claude Lefebvre, profesor
hry na lesní roh André Cazalet, profesor hry na klarinet
Michel Raison a profesor hry na hoboj Jean-Louis
Capezzali. Výuku hry na smyčcové nástroje i letos
povedou členové Talichova kvarteta - Jan Talich, profesor
hry na housle, Vladimír Bukač, profesor hry na violu
a Petr Prause, profesor hry na violoncello.
Během akademie se budou opět konat koncerty profesorů a studentů akademie. Srdečně Vás zveme na koncerty studentů a profesorů Francouzsko-české hudební
akademie v Telči.
Program hudební akademie:
4., 5., a 7. 7.
v 19:30 h

Veřejné přehrávky studentů akademie
Sál Základní školy umění v Telči

6. 7.
v 19:00 h

Koncert studentů a profesorů akademie
Kostel sv. Jakuba v Telči

9. 7.
v 19:30 h

Koncert profesorů a studentů akademie
Klášter v Kostelním Vydří

10. 7.
v 19:30 h

Závěrečný koncert studentů akademie
Premonstrátský klášter v Nové Říši

11. 7.
v 19:30 h

Koncert profesorů a studentů akademie
Premonstrátský klášter v Gerasu (Rak.)

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

Strojírny Podzimek, s. r. o.,
Čenkovská 1060, 589 01 Třešť.

Zahájení prázdninových kurzů – informace a přihlášky
vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h

Jen písemné nabídky.

Nové učebnice nebo CD s testy zdarma pro každého žáka!

cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč

KULTURA
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30. 6. v 17:00 h a v 19:30 h,
1., 2. 7. v 19:30 h
RŮŽOVÝ PANTER
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč

7., 8., 9. 7. v 19:30 h
NOVÁ FRANCIE – V Novém světě
Film Kanada, Francie, VB s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

21., 22., 23. 7. v 19:30 h
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
Film VB, USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

28., 29., 30. 7. v 19:30 h
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
Film SRN, VB, USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 65 Kč

MMaG

14. 7. v 17:00 a v 19:30 h,
15., 16. 7. v 19:30 h
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Česká komedie
Vstupné 65 Kč
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„OD KOLÉBKY DO ŠKOLNÍCH LET“
aneb svět dítěte – oblečení, panenky, kočárky,
hračky, školní pomůcky
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 h

„PAMÁTKY NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ“
Kostely v dokumentační fotografii
Františka Valeše z Telče
Výstavní chodba muzea 1. 7. – 31. 8. 2006

MěKS

KINO

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

1. 7. ve 20:00 h
Taneční zábava - hraje SECRET
Vstupné 60 Kč

7. - 23. 7.
Za Dačickou kostku cukru
Divadelně - hudební festival
Podrobný program na str. 18

