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Zdarma do každé rodiny
Duben 2006

RADA MĚSTA
na své 81. schůzi konané 29. 3. 2006 mimo jiné

na své 82. schůzi konané 12. 4. 2006 mimo jiné

• schválila rozpočtové opatření č. 3/2006, které je přebytkové ve výši 35,68 tis. Kč. Příjmy zvyšuje
o +784,48 tis. Kč a výdaje o +748,80 tis. Kč.
• schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací působících v oblasti kultury za rok 2005, současně schválila limity a ukazatele rozpočtu pro tyto
organizace a vzala na vědomí jejich záměry na rok
2006. Městská knihovna zisk Kč 43.973,27, Městské
muzeum a galerie zisk Kč 1.481,90,-- Městské kulturní středisko zisk Kč 43.636,--.
• schválila záměr Technických služeb Dačice s. r. o.
na pořízení vozidla Multicar M26 Profi Line a uzavření kupní smlouvy s firmou SUN MORAVOSTAV
spol. s r. o. za nabídkovou cenu Kč 1.176.000,-• schválila ukončení nájemní smlouvy se společností
ExMEDIA Praha s. r. o. na pronájem nebytových
prostor v budově č. 58 na Palackého náměstí dohodou
zpětně k 15. 2. 2006
• schválila obchodní podmínky pro stavbu parkoviště
na břehu řeky Dyje a obchodní podmínky pro stavbu
osmi malometrážních bytů v Bratrské ulici
• vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zastřešení tribuny sportovního stadionu a schválila uzavření smlouvy o dílo
s firmou STAVCENT a. s., J. Hradec za nabídkovou
cenu Kč 5.417.679,--. Současně rada schválila vyřazení PKD s. r. o. Dačice z další účasti v otevřeném
řízení z důvodu nesplnění základních kvalifikačních
kritérií.
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finanční
podpory v rámci Jihočeských krajských programů
podpory sportu pro rok 2006 na realizaci projektu
„Víceúčelové hřiště u ZŠ B. Němcové - sklad
sportovního nářadí a náčiní“ ve výši Kč 33.000,-• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. J. Hradec na úpravu místní
komunikace v Dolních Němčicích za nabídkovou
cenu Kč 1.319.790,-• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. Č. Budějovice na opravu
části místní komunikace v Bílkově za nabídkovou cenu Kč 646.685,-• schválila uspořádání akce „Den bezpečnosti a spolupráce s Policií ČR“ dne 6. 5. 2006 v prostoru Havlíčkova náměstí s tím, že akce bude osvobozena od poplatku dle vyhlášky č. 8/2005
• schválila rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení kvalifikace zájemců užšího výběrového řízení na výstavbu letního koupaliště v Dačicích

• schválila rozpočtové opatření č. 4/2006, které je
schodkové ve výši 630,45 tis. Kč. Příjmy zvyšuje
o +1.803,40 tis. Kč a výdaje o +2.433,85 tis. Kč.
• schválila přechod nájmu k bytu č. 6 v domě č. 190/V
v Komenského ulici v Dačicích od 1. 5. 2006
• schválila zadání veřejné zakázky na opravu zdravotní
a elektrické instalace v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích
• schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele
stavby středotlakého plynovodu v Borku v souladu
s vnitřní směrnicí o postupu zadávání veřejných zakázek, u nichž cena předmětu plnění nepřesáhne
2 mil. Kč bez DPH
• uzavření dodatku č. 2 s firmou Frigomont ke smlouvě
o dílo na stavbu komunikace v Borku. Dodatkem
se prodlužuje termín výstavby z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek do 30. 6. 2006.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s P-atelierem
J. Hradec na akci „Kanalizace Dačice - Peráček“.
Dodatkem se prodlužují jednotlivé termíny plnění.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s P-atelierem
J. Hradec na akci „Odkanalizování místní části Toužín“. Dodatkem se prodlužují jednotlivé termíny
plnění.
• vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky „Sídliště Nivy - ZTI III.
etapa“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou
STAMOZA spol. s r. o. Cheb za nabídkovou cenu
Kč 5.944.820,31
• schválila výsledky hospodaření Městských lesů Dačice s. r. o. za rok 2005; hospodářským výsledkem
je zisk Kč 24.972,07
• schválila výsledky hospodaření Technických služeb
Dačice s. r. o. za rok 2005, zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami a plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2006; hospodářským výsledkem
je zisk Kč 327.330,19

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Zápisy v kronikách za rok 2005
Třídění plastů
Prodej volné bytové jednotky 64/I v Lipolci
Cenu za nejlepší knihovnický web 2006
získaly Dačice
Koncertní sezóna ve Velké Lhotě 2006
Dačická muzejní noc
Uzávěrka příštího čísla: 15. května 2006
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Nová služba pro občany

Upozornění pro občany

Od 1. května zavádíme zkušební provoz nové služby
pro klienty Městského úřadu Dačice. Od tohoto data může klient, který si podává žádost o vystavení občanského
průkazu nebo cestovního pasu sdělit pracovnici u přepážky název operátora a číslo mobilního telefonu,
na které chce prostřednictvím SMS zaslat zprávu o vyhotovení požadovaného dokladu. Poté co městský úřad
obdrží od ministerstva vnitra vyhotovený občanský
průkaz nebo cestovní pas, oznámí to klientovi a ten
si může doklad vyzvednout. Tuto službu mohou vzhledem k politice operátorů využívat klienti Eurotelu
a Vodafonu.
Ing. Karel Macků, tajemník

Kdo nezaplatil místní poplatek za komunální odpad
do doby splatnosti, tj. do 30. dubna 2006, ať tak učiní
co nejdříve na pokladně Městského úřadu v Dačicích
nebo po předchozí dohodě se správcem poplatku
(tel.: 384 401 219 – sl. Havlíková) bezhotovostním
převodem z účtu poplatníka.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 4/06 na obsazení volného místa

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 3/06 na obsazení volného místa

pracovník odboru dopravy
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice
termín podávání žádosti do 19. 5. 2006
Požadujeme:
• minimálně vyšší odborné vzdělání
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním 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)
• výhoda: praxe ve veřejné správě, u městské
policie, nebo Policie ČR
Doklady pro řízení:
• přihláška (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 agend dopravních
přestupků
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva

pracovník odboru kultury
a cestovního ruchu
– úsek památkové péče
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice
termín podávání žádosti do 31. 5. 2006
Požadujeme:
• vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
v oboru vztahujícím se k památkové péči nebo
stavebnictví
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním 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 pro řízení:
• přihláška (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
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 4/2006. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Omezení provozu
Ve dnech od 5. 5. do 10. 5. 2006 bude z důvodu
instalace zařízení pro pasy s biometrickými prvky
omezen provoz na správním odboru – občanské průkazy
a cestovní pasy.

Zápisy v kronikách za rok 2005
Obecní kronika je nedílnou součástí identity každé
obce a její vedení patří k neodmyslitelným činnostem,
které jsou v agendě obecních úřadů uzákoněny již od roku 1920, dodnes platným zákonem č. 80/1920 Sb.
Na schůzi rady města konané 29. března 2006 se sešli
kronikáři města Dačic a místních částí Borek, Bílkov,
Chlumec, Hradišťko a Malý Pěčín, aby přednesli své zápisy za rok 2005.
Zaznamenávání místní současnosti je krásnou, ale
z mnoha pohledů nevděčnou a nedoceněnou prací,
protože málokdo si dokáže představit mravenčí práci při
shromažďování všech podrobností o životě obce, které
musí kronikář postihnout, aby mohl svědectví o historii
obce a jejím vývoji předat dalším generacím.
O to víc si vážíme práce našich kronikářů: paní
Baštářové z Bílkova, Ing. Koudelky z Borku, paní Janákové z Chlumce, PaedDr. Jindry z Dačic, pana Marka
z Hradišťka a paní Novákové z Malého Pěčína, a toho,
že svůj čas této činnosti věnují.
Vedení kroniky má svá pravidla a řídí se podle
metodiky, se kterou jsou všichni kronikáři seznámeni.
Roční zápisy jsou podle možností a událostí členěny
většinou podle doporučené struktury do hlavních oblastí:
Obecní záležitosti, Hospodaření obce, Průmysl, zemědělství, podnikání, Výstavba v obci, doprava, spoje,
Veřejný život v obci, Školství, Sociální a zdravotní
záležitosti, Počasí, Pohyb obyvatelstva a Různé.
V tomto a v květnovém čísle městského zpravodaje
otiskneme úryvky ze zápisů všech šesti kronik, které jsou
na Dačicku vedeny.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
Ze zápisu do kroniky města Dačic
(kapitola Proslavili naše město v roce 2005)
- Jiří Němec – mistr světa v kuželkách
- PhDr. Michal Stehlík – v prosinci se stal děkanem
Filozofické fakulty Karlovy Univerzity, během roku
vydal v Dačicích dvě knihy, podílel se na Vlastivědě
moravské a na třetím čísle Dačického vlastivědného
sborníku
- Anna Pokorná – zlato a bronz na mistrovství ČR
v judu
- Martina Svobodová, Viola Pšenčíková, Jiří Šindelář
a Marek Točík – bronzoví medailisté na mistrovství
ČR v judu
- Josef Marek a Vlasta Řezáčová – získali Zlatý kříž
II. stupně za 120 bezplatných odběrů krve
- Petr Lupač – druhé místo na neoficiálním Mistrovství Evropy ve sváření v ochranné atmosféře CO2
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Pavel Kamír – jako webmaster internetových stránek
města obhájil prvenství v krajském kole Zlatého erbu, v celostátní soutěži získal druhé místo
a v evropské obdobě Zlatého erbu získal nejvyšší
ocenění spolu s dalšími šesti evropskými městy
Celý zápis do dačické kroniky za rok 2005 si budou moci
zájemci brzy přečíst na internetových stránkách města
na adrese www.dacice.cz.
Ze zápisu do kroniky místní části Hradišťko – 2005
(kronika je vedena od roku 1923)
Začátek roku nás přivítal větrným počasím a trochou
tepla v rozmezí +6°C až 10°C, ale již v polovině ledna
začaly mrazy –7°C až –21°C. Napadl sníh a při větru se
tvořily na silnicích sněhové jazyky. 16. února napadlo
20 – 30 cm sněhu a během týdne ho připadlo tolik, že
si to nikdo nepamatoval za 30 let nazpátek.
Nastala kalamita v celé Evropě. 4. března byla
teplota 0°C a začala trochu obleva. Pak nastalo střídavé
počasí, v noci mrazy –8°C až –17°C a ve dne až +8°C.
18. března byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity
a jako každým rokem byly zatopeny Firkáty a voda
dosáhla i do chat v přilehlém okolí řeky Dyje. V květnu
již bylo 29°C na slunci a začaly nám teplé dny.
V červenci a srpnu bylo krásné počasí, které vydrželo do
poloviny září. Ještě i v říjnu teplota dosáhla 18°C.
V prosinci napadlo trochu sněhu, ale na Štědrý den přišla
obleva, takže Vánoce byly bezmála na blátě. 27. prosince
začal znovu padat sníh a na Silvestra ho bylo plno.
V obci je 83 obyvatel, během roku se k trvalému pobytu přihlásilo 10 osob a jedna se odhlásila.
V obci máme 4 nezaměstnané, kteří jsou registrovaní
na ÚP v Dačicích. V k. ú. Hradišťko byl opraven Illův
splav nákladem přes 3 miliony korun a pročištění břehů
řeky Dyje. Údržbu návsi si provádějí občané a trávu seče
svaz rybářů Hradišťko, který zde má 3 rybníky v nájmu.
23. dubna se v rybníku na návsi měnilo stavidlo.
13. srpna pro obveselení se na rybníku za sklepem pořádaly rybářské závody. Zúčastnilo se jich 20 registrovaných rybářů. První tři ceny byly medaile s věnováním
a další byly věcné ceny.
Na závěr roku se scházíme v klubovně v č. p. 1 a tam
slavíme Silvestr a společně vítáme Nový rok. V lednu
byla valorizace důchodů navýšení o 5,4 %. Životní
minimum se zvedlo z 3 800 Kč na 4 200 Kč a také bylo
zvýšení při péči o osobu blízkou ze 3 750 Kč na 5 300
Kč. Bylo prudké navýšení ceny benzínu a nafty. V zemědělství žně trvaly 7 týdnů.
Ze zápisu do kroniky místní části Bílkov – 2005
(kronika vedena od roku 1922)
Vyhledávání hrobů německých vojáků.
V měsíci květnu bylo možno na místním hřbitově
zastihnout pracovníky společnosti PARGENT s. r. o.,
kteří pracují pro německou humanitární organizaci.
Předmětem její činnosti je vyhledávání hrobů vojáků
padlých v zahraničí. Na starém hřbitově v Dačicích byly
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nalezeny ostatky čtyř mladých německých vojáků padlých na konci 2. světové války, v Bílkově se však hrob
jednoho vojáka, který zde měl být pohřben, najít nepodařilo.
Úpravy v obci. V roce 2005 se v Bílkově konaly jen
menší akce na úpravách silnice: byl doasfaltován prostor
před autobusovou čekárnou, dále v křižovatce u hospody
a opravena prašná cesta za mateřskou školou směrem
k Pilerům.
Hasiči. Sbor dobrovolných hasičů měl v roce 2005
35 členů. 18. 3. zasahovali v souvislosti s jarními záplavami u rozvodněné Dyje. Kromě toho se členové
účastnili školení strojníků a velitelů JPO. Pro děti
uspořádali v místním sále maškarní karneval se soutěžemi, tancem; úklid silnice od mostu k hasičárně, sběr
železa a sběr kamene. Uklidili a tím zrušili skládku
železného šrotu za prodejnou. Zákaz skládky se nyní
dodržuje a skládka nehyzdí naši obec. Hasiči dále
tradičně organizovali pálení čarodějnic a stavění máje,
při kterém jako v minulých letech pomáhala skoro celá
obec. Díky pěknému počasí se akce vydařila. Kácení
máje a Den dětí naopak počasí pokazilo natolik, že
musely být tyto akce odvolány.
Zásobování. Během roku 2005 začala do obce zajíždět ještě další pojízdná prodejna, takže místní
obyvatelé si mohou potraviny nakoupit již 4 x v týdnu.
Zvony. 2. listopadu 2005 bylo v bílkovském kostele
nainstalováno elektrické ovládání zvonů. Třikrát denně –
v 6 ráno, ve 12 v poledne a v 7 hodin večer – tak mohou
občané obce slyšet pravidelné vyzvánění.
Počet obyvatel. K 31. 12. 2005 – 409 osob.

Českomoravská myslivecká jednota
okresní spolek v Jindřichově Hradci,
střelecká sekce Dačice a Město Dačice pořádají

II. Ročník Střelecké soutěže družstev
v brokovém víceboji
pod záštitou starosty Města Dačice
v sobotu 6. května 2006 od 8:00 h
Střelnice Dačice – Zahrádecký les

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
informace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
kompletní informace www.autoskolanosek.cz
Tel.: 567 223 888, 384 420 311, Mob.: 603 236 669
Zahájení kurzu – pondělí 29. května v 16:00 h
cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Individuální dálkové kurzy zahajujeme průběžně.
Učebnice a testy zdarma!
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Mezinárodní policejní asociace a Město Dačice
zvou všechny zájemce na akci

DEN PRO BEZPEČÍ 2006,
která se koná v sobotu
6. května 2006 od 9:00 do 12:00 h
na Havlíčkově náměstí v Dačicích
(volné prostranství směrem ke knihovně)
Pro účastníky a diváky je připravený bohatý program, na kterém se představí mj.:
Ø Policie ČR – ukázka činnosti, prezentace techniky
Ø Hasičský záchranný sbor – ukázka činnosti, výstava
techniky
Ø Armáda ČR – výstava techniky, ukázka činnosti
Ø Generali, a. s. – nárazová plošina
Další součástí programu bude:
Ø možnost vyplnění zkušebních testů autoškoly
s okamžitým vyhodnocením
Ø výstava osobních vozidel včetně možnosti
zkušebních jízd
Ø bezpečná cyklodoprava – prezentace, jízda zručnosti
pro děti
Ø zdravotnická prezentace – možnost změření tlaku
krve
Ø zabezpečovací elektronické systémy – prezentace
Ø bezpečnostní prvky – kování, zámky – prezentace
Ø a další…
Při zahájení v 9:00 h vystoupí dechový orchestr ZUŠ
Dačice a představí se mažoretky Domu dětí a mládeže
v Dačicích. Občerstvení na místě zajištěno. Úprava programu vyhrazena.

AGROPODNIK JINDŘICHŮV HRADEC
STŘEDISKO DAČICE – KARLOV
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ – tel. 777 757 100
non stop. Kompletní autovraky převezmeme zcela
zdarma! Neúplné s motorem zdarma, jinak cena
odkupu dohodou. Zajistíme ekologickou likvidaci Vašeho autovraku. Vystavíme potvrzení pro odhlášení
z registru vozidel. Odvoz autovraku po dohodě zajistíme zdarma. Větší automobily a stroje vykupujeme
za výhodné smluvní ceny.
VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU – velmi zajímavé
výkupní ceny! Využijte pro jarní úklid rozšířenou otevírací dobu v měsíci květnu! PO – PÁ 7:00 – 15:30 h,
SO 8:00 – 12:00 h! Výhodou je možnost zvážení
celého nákladu včetně dopravního prostředku na přesné mostní váze. Větší množství odpadu odvezeme,
možnost rozřezání a demontáže větších celků. Pro
obecní úřady nabízíme výkup a odvoz kovového
odpadu z jarního úklidu v obci. Pro firmy s pravidelnou produkcí kovového odpadu možnost zapůjčení kontejneru, dlouhodobá smluvní spolupráce.
tel. 777 757 100

POZOR - JARNÍ SLEVY UHLÍ, PÍSKU!!!
(ořech, kostka, brikety), možnost dopravy,
větší množství slevy, tel. 384 420 015
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Jednatel společnosti .A.S.A. Dačice, Jiří Novák,
odpovídá na Vaše dotazy:

Dnes na téma třídění plastů
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Co vše patří do žlutého kontejneru? Do žlutého
kontejneru patří sešlápnuté PET lahve od nápojů
a plastové lahve všech barev od aviváží, šamponů
a pracích prášků. Je možno vhazovat sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů a rozlámaný polystyren.
Nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (barvy, motorové oleje, chemikálie
apod.).
Jak je to s kelímky od jogurtů a ostatních potravin? Jedná se o plast, a tak je možné kelímky vhazovat do směsných plastů.
Mohu do kontejneru vhazovat PET lahev i s víčkem a etiketou? Je to možné, protože obojí lze
oddělit při dalším zpracování. (Materiál se drtí a při
následném praní se PET a HDPE – víčka od sebe
odloučí na základě měrné hmotnosti)
Musím plastové obaly důkladně vymýt před vhozením do kontejneru? Není to nutné, ale je to
vhodné už jenom proto, aby nám kontejnery, zvláště
pak v letním období, „nevoněly“ na ulicích.
A co obaly od kosmetiky? Měly by se také vymývat, je to přeci
chemikálie? Pokud jde o obaly od
šamponů, aviváží,
pracích prostředků,
mýdel a krémů,
tyto není nutné vymývat. Ba naopak
– jejich obsah pomáhá při dalším
zpracování. Výjimkou jsou obaly od agresivních chemikálií, které
do kontejneru samozřejmě nepatří.
Z jakého důvodu do kontejneru nepatří PVC?
PVC je všeobecně špatně recyklovatelné. Přispívá
k tomu i to, že obsahuje chlor, při jehož zahřátí
vznikají nebezpečné zplodiny. Z PVC jsou např.
novodurové trubky nebo linoleum.
Kam zařadíme nápojové kartony? Nápojové kartony se v Dačicích sbírají společně s PET lahvemi.
Kolik plastů vytřídíme ročně? V roce 2005 bylo
v Dačicích vytříděno a předáno k dalšímu využití
18,91 tun PET lahví a 1,38 tun tetrapacků.
Jak se dále zpracovávají plasty?
Vyseparované
plasty se dále
dotřiďují na dotřiďovací lince.
Ručně se rozdělují na PET
lahve (podle barev), duté obaly
(od
aviváže
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apod.), fólie a pěnový polystyren, které se zpracovávají samostatně speciálními technologiemi.
Pracovníci třídící linky také odstraňují z pásu
nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy
plastů se lisují do balíků a odváží se ke zpracování
na recyklační linky. PET lahve např. do společnosti
SILON, polystyren pak do společnosti Eko-styren
apod.
10. Co se z plastů vyrábí? Již zmíněný polystyren
se namele a vyrábí se z něj izolační směs pro
stavebnictví. Z dutých obalů, plastových sáčků
a obalových folií jsou obvykle vyráběny nové
sáčky. Kelímky jsou zpracovávány na jednodušší
a nenáročné technické dílce. PET lahve jsou
částečně využívány pro opětnou výrobu lahví, část
na výrobu textilního vlákna.

Další příspěvek budeme věnovat separaci skla. Uvítáme
jakékoli Vaše dotazy na dané téma. Spolu s odpovědí je
rádi otiskneme v dalších číslech. Své dotazy, prosím,
směrujte na tiskovou mluvčí společností .A.S.A., paní
Gabrielu Pánkovou, na e-mail: gap@asa-cz.cz.
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Vítání ptačího zpěvu
Ještě před nedávnem to vypadalo, že se zima
nedá přelstít, ale nakonec ji přeci jen nápor jara
porazil. Zajisté tomu také napomohly neúnavné
hlasy sýkorek, kosů, skřivanů, rehků a jiných
ptačích opeřenců. A proto na jejich počest pořádáme také
letos Vítání ptačího zpěvu (International Dawn Chorus
Day). Pojďte se přidat k tisícům příznivců ptactva a přírody na celém světě a pokusit se porozumět té písni, která
probouzí jaro.
Akce se bude konat v Dačicích 6. 5. a v Telči 7. 5.
V obou případech začneme v 7:00 h. Sraz v Dačicích
bude u kašny na horním náměstí a tentokrát pozměníme
trochu trasu a vydáme se společně k Dyji směrem na
Toužín. V Telči se sejdeme před hlavní bránou do zámku.
Učitelem zpěvu (ptačího) bude Petr Křížek. V případě
pěkného počasí budou mít děti možnost si trošku
zasoutěžit. Dalekohledy a dobrou náladu určitě nenechte
ležet v šuplíku. Pořádá ZO ČSOP Vysočina.
Případné informace: Hana Uhlíková tel. 723 130 201,
hana.u@seznam.cz.

GLOBE: Březen – za kamna vlezem
Světla sice přibývalo, ale mrazu neubývalo. Až do
24. tohoto měsíce dosahovaly noční mrazy i přes deset
pod nulou – celkem 10x a první jarní noc -14°C! A toho
sněhu! Málokdo pamatuje tak vytrvalou zimu, tak
mrazivou a bohatou na sníh. Tzv. březnová zima je u nás
poměrně častým úkazem, ale čtyři měsíce takřka bez
přestání?
Až by se chtělo volat: kde je to avizované globální
oteplování? Je tu, i když ho u nás nemusíme pozorovat:
podle zprávy NASA, amerického úřadu pro výzkum
vesmíru, který shromažďuje i s naší pomocí meteorologické údaje z celého světa, byl loňský rok
nejteplejší za celou dobu sledování, tj. minimálně
uplynulých sto let (230 let trvající tradice klementinského
měření v Praze je výjimečná), pravděpodobně však
mnohem delší období. V první pětici jsou ostatně ještě tři
roky předcházející. Poslední tuhá zima však tuto tendenci
spíše potvrzuje, protože globální změna klimatu
vyvolá(vá) změny v oceánském proudění, mj. slábnutí
Golfského proudu, který pořád ještě výrazně zpříjemňuje
evropské podnebí.
Zpět ke sněhu. V posledním březnovém týdnu sehrál
ještě jednou výraznou roli. V první polovině měsíce padal
sníh zhruba každý druhý den. V okolních kopcích ho
ležela přibližně půlmetrová vrstva. Minule jsem se snažil
vysvětlit, proč stálá sněhová pokrývka svědčí půdě, a na
jednu věc jsem přitom zapomněl. Při tání se ukázalo, že
země je na povrchu protkána sítí myších chodeb, neboť
sníh ji chránil před zmrznutím. Buďme rádi! Byla tak lépe
připravena na absorbování mimořádného množství srážek.
V pátek 24. 3. dorazila na naše území výrazná teplá
fronta, která na celý příští týden přinesla nejvyšší teploty
kolem 15°C, noci bez mrazu a zejména v úterý vydatný
déšť. Proudy vody z polí se valily přes silnice, z potoků
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byly řeky, z Dyje veletok, který v Dačicích zaplavil
zahrady, sklepy a průmyslové objekty. Přetékající Vranovská přehrada musela působit opravdu děsivě. Třetí
velká povodeň za posledních deset let postihla téměř
celou zemi a přinesla mnoho neštěstí.
Tak to byl březen. A abych nezůstal dlužen: O svatém
Quirinu (30. 3.) – teplo už i ve stínu. O svaté Balbíně
(31. 3.) je už u nás po zimě.
Marek Čermák, Gymnázium Dačice

Město Dačice nabízí prodej volné bytové jednotky

Jedná se o byt. jednotku č. 64/1,
o velikosti 2+1 v Lipolci č. p. 64
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 94,5 m2
včetně spoluvlastnického podílu 9450/33255 na společně užívaných částech a příslušenství v budově č.p. 64
v katastrálním území Lipolec a podílu na pozemcích
st. 85 a st. 86 - zastavěné plochy a nádvoří o celkové
výměře 537 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na LV
č. 166 a 167 jako majetek Města Dačic.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené a zřetelně označené obálce:
Neotvírat – prodej neobsazené b.j. 64/1
v č.p. 64 v Lipolci
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději
do 4. 5. 2006 do 9:00 h
Stanovená kritéria výběru: Kupující bude vybrán podle
výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší než cena
minimální, která je stanovena ve výši 135.000 Kč
a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo
a vlastnoruční podpis žadatele (žadatelů), údaje pro
vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
Při podání nabídky musí zájemce složit na pokladně
MěÚ v Dačicích jistotu ve výši 15.000 Kč. Po podpisu
kupní smlouvy bude zaplacená jistota odečtena
z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do
jednoho měsíce po schválení prodeje, zaplacená jistota
se nevrací. Zájemcům, kteří nebudou vybráni bude
jistota vrácena.
Město Dačice si vyhrazuje právo, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme žádnou z nich.
Informace podá bytový odbor nebo odbor správy majetku Městského úřadu v Dačicích, Krajířova 27/I, tel.:
384 401 234, 384 401 227.
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Let do země vycházejícího slunce – VII. díl

Matěj Taufer

Jen díky velké pomoci místních vesničanů se podařilo
spravit rozbité letadlo a také připravit ucházející startovací
dráhu, ze které by se při troše štěstí mohlo podařit
vzlétnout. Záleželo jen na pilotovi Skálovi, zda se po
všech peripetiích, které je již potkaly, pro pokračování
dobrodružné cesty do Tokia rozhodne. Zda a jak odstartovali z Koreje popisuje dál Matěj Taufer:

„Ráno, 27. srpna se Skála přece jen rozhodl odstartovat. Z letounu ale kvůli startu muselo všechno pryč, i já.
Šestnáct silných mužů drželo křídla, na jediný povel pak
pustili a zalehli. Letoun se rozběhl po poli. Ani jsem
nedýchal, start se povedl, letadlo udělalo okruh nad
diváky, zamávalo křídly a zamířilo k Hädžu.
Zůstal jsem tedy sám uprostřed hromady věcí na poli.
Pneumatiky, nádrž na olej, dva osobní kufry a jeden těžký
se součástkami. Kdo to nyní dopraví na stanici a jak se
vůbec dostanu do Hädžu, které je asi 70 km vzdáleno?
Zatímco jsem tak uvažoval, přišel japonský poručík
se dvěma vojáky. Prostřednictvím studenta mi sdělil, že
mě doprovodí do stanice. Zároveň mi naznačili, že rychlík
pojede až druhý den a prosili mě, abych byl jejich hostem.
Proti tomu jsem nic nenamítal, chtěl jsem se umýt
a trochu prospat.
Kdo tohle všechno odnese, říkal jsem si? Ale malý
Korejec si na sebe naskládal všechny kufry, pneumatiky,
nádržku a opravdu to také bez zastávky nesl celých
osmnáct kilometrů. Doprovázen zástupem šikmookých
lidiček jsem pomalu opustil místo přistání, na které nikdy
nezapomenu. Tropické slunce začalo pálit. Měl jsem
kožený kabát a košili pod ním jsem mohl ždímat.
Konečně jsme přišli na stanici a k domu japonského
poručíka.
Poručík se mně uklonil před domem, já se uklonil
jemu, on ukázal, abych šel napřed. Dobrá, dobrá, myslím
si. To je jako u nás, host má přednost. Jen však stoupnu na
práh, vyběhne z chodby maličká Japonka a klaní se mně
až po pás. Aha, říkám si – tohle je pěkný zvyk. Strkám
ruce do rukávů, tak jako ona a ukláním se jednou –
dvakrát – po třetí, zrovna tak jako ona. Ale pak mně to
bylo divné – ta ženská se neuhýbá. Učiním další krok až
těsně k ní a ona k mému úžasu kleká na zem a pokládá
hlavu až na dlaždice. No hrome, tohle mě dopálilo. Prostě

strana 7

jsem ji překročil, ale to jsem neměl dělat. Hbitě se obrátila, skočila kupředu a už zase ležela u mých nohou. Začal
jsem se červenat a stydět a byl bych se nejraději propadl.
Obrátil jsem se na poručíka. Stál za mnou, držel v ruce
střevíce a s klidným úsměvem mně ukazoval, že
se mám zout. Kdyby vedle mne hrom uhodil, víc bych
se nepolekal. Ve vedru jsem šel skoro dvacet kilometrů,
ve střevících s gumovou podešví to pěkně čvachtalo
a nebyl jsem si jist, zda se mně neproklubaly už také prsty
u ponožek. Ne, tohle neudělám! Kdybych byl alespoň
sám…
Nedalo se však nic dělat. Japonka mně už začala sama
rozvazovat tkaničky u bot. Myslím, že mě tenkrát
obestírala hrůza a žádný let před tím, ani potom mně
nepřipadal tak těžký jako ta chvilka, v níž Japonka držela
moje střevíce a já se díval na vykukující palce z ponožek.
Ještě jsem neučinil ani krok dovnitř domu, když se objevila druhá Japonka a přinesla lehké domácí trepky. Byly
maličké jako na loutku, ale já je statečně držel na prstech
u nohou a šel opatrně kupředu. Třetí Japonka mě dovedla
do světnice, kde nebylo vůbec nic.
Tak jako doma, když se maluje. Jen čtyři holé stěny
a vchod. Ani žádné okno. Přišla další žena (hrome, kolik
Japonek ten chlapík má, říkal jsem si), postavila se
ke dveřím, uklonila se skoro až k zemi a ukázala mi,
abych si svlékl kabát. Podal jsem jí plášť a ona s ním
odcupitala, ale za okamžik se vrátila pro košili. To se
opakovalo, dokud jsem nezůstal jen v trenýrkách. A to
ještě nebyl konec!
Víte, já byl odjakživa takový hloupý cudný chlapík
a držel jsem si ty trenýrky zoufale na břiše, ale ona po
nich sáhla… Za chvilku jsem tam stál v rouše Adamově,
hrozně se styděl a couval do kouta. Naštěstí mi jiné děvče
přineslo dlouhý hedvábný župan a odvedlo mě do koupelny. Uprostřed tekla voda v cementovém korýtku
a v koutě stála zděná díž vysoká jako dospělý muž, plná
vody. Už jsem chtěl skočit do díže, ale dívka, tentokrát
velmi resolutní, mě strhla zpátky. Svlékla mi župan,
a musel jsem si sednout na nízkou stoličku vedle tekoucí
vody. Začala mě mýt. Doslova jako nemluvně, od hlavy
až k patě.
Po očistě mi přinesli nádherné kimono a zavedli mě
do jídelny, kde už čekal poručík v slavnostní uniformě
a jeho manželka. Znovu jsme se vzájemně klaněli sem
a tam. Konečně jsme si sedli. Dostal jsem před sebe kopec
rýže, smaženého okouna – a dvě hůlky! Z celé hostiny
vím jen to, že jsem olizoval hůlky, na které se mi nepodařilo nabrat ani zrnko rýže.
Druhý den romantika skončila. Poručík mě posadil
do rychlíku, kde jsem byl středem pozornosti a kde
se opět všichni předháněli ve zdvořilostech. Po dvou hodinách jízdy jsem se setkal s podplukovníkem Skálou, který
na mě už netrpělivě čekal. Dva dny jsem potom s pomocí
japonských mechaniků spravoval chladič, až konečně
31. srpna 1927 jsme nastartovali letoun Š-16 k poslednímu úseku cesty Hädžo – Tokio“.
(Pokračování příště)
Vlastimil Kolomazník
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Pozvánka na setkávání maminek s dětmi
v Domovince
Jsme moc rádi, že k nám každou středu dochází
maminky s dětmi, a protože se jim u nás líbí, chceme
pozvat do Domovinky i další maminky. Setkání probíhají
vždy ve středu od 16:00 h. Podle zájmu plánujeme rozšířit
setkávání i na jiné dny v týdnu.
Vycházíme vstříc ženám, které potřebují navázat kontakty s jinými maminkami, popovídat si při kávě nebo čaji
o svých zkušenostech a problémech, ale také o svých
radostech. Děti se můžou sdílet se svými vrstevníky při
rozmanitých hrách v hracím koutku, vytvářet různé práce
z papíru, korkových zátek, z textilu, můžou si kreslit,
malovat, či jinak tvořit.
Milé maminky, využijte možnosti změnit prostředí
a obohaťte svůj rodinný život o nové vztahy! Kontaktní
číslo do Domovinky je 384 422 301, vrátnice nemocnice
Vás přepojí do Domovinky – klapka 252. Přijďte a budete
vítány!
Pracovnice Domovinky
Charita Domovinka v Dačicích pořádá v květnu:
•

4. 5. a 18. 5. od 18:30 h - „O křesťanské víře úplně
od základů“ - cyklus přednášek P. Gorazda Cetkovského z Kostelního Vydří v Domovince.

Sázková kancelář Maxitip
Palackého nám. 2, Dačice
připravila pro sázející soutěže o ceny:
Měsíční expert pobočky, Smolař měsíce, Výhra měsíce,
Kurs měsíce, Výhra měsíce a Cena útěchy.
Celkem bude každý měsíc rozdáno 10 volných tiketů
v celkové hodnotě 700 Kč. Během MS v hokeji a MS
ve fotbale další speciální soutěže!
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Florbalové setkání nejmladších
Ve středu 19. dubna se konečně dočkali nejmladší
příznivci florbalu ze ZŠ Komenského Dačice. Přijeli
si s nimi měřit síly žáci ze Slavonic. Počátek zápasu byl
nečekaný, hned z prvního protiútoku dali slavoničtí gól.
Brzy však bylo vyrovnáno a první velmi vyrovnaná třetina
skončila těsným vedením Dačic 2 : 1. Slavoničtí žáci měli
zpočátku problémy s větší hrací plochou a nezvyklým
povrchem. Od druhé třetiny však Slavonice začaly
na hřišti kralovat a byly jednoznačně lepším týmem.
Jejich pohyb byl mnohem rychlejší, přihrávky přesnější
a práce s florbalovou holí lepší. Nakonec se slavoničtí
žáci radovali z vítězství 9:5 a jistě už se těší na odvetu,
která se uskuteční v podzimním termínu. Počítáme s tím,
že bychom uspořádali turnaj pro nejmladší žáky dačického regionu.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Kinderiáda 2006
Žáci 1. stupně ZŠ Komenského se 11. 4. zúčastnili
krajského kola Kinderiády. V Nové Včelnici se závodilo
vinou nepřízně počasí v hale, jen štafety se odběhaly na
dráze. Mezi 27 školami skončila naše na 13. místě.
Výsledek tvořil součet všech umístění jednotlivých
závodníků a právě několik slabých výkonů nás odsunulo
do poloviny výsledkové listiny. Přesto jsme přivezli dvě
medaile a šest umístění do 10. místa.
Damián Jindra (5. roč.) zvítězil v běhu na 60 m
a Kristýna Rychlíková (2. roč.) skončila druhá ve skoku
dalekém z místa. Lucie Bártů (4. roč.) byla pátá v hodu
míčem, Šárka Šimánková (5. roč.) šestá ve skoku
dalekém, Roman Nehyba (4. roč.) sedmý v hodu a devátý
na 60 m. Roman Tintěra (3. roč.) uzavíral desítku v hodu
míčem. Štafeta školy doběhla osmá.
PaedDr. Vítězslav Jindra, ZŠ Komenského

Velikonoční dílny
Květen v DDM Dačice
14. 5.

Vystoupení mažoretek pro rodiče a veřejnost. Začátek ve 14:00 h v přírodním divadle v zámeckém parku. Děvčata bude opět doprovázet
Městský dechový orchestr Základní umělecké
školy Dačice.
17. 5. Vystoupení děvčat z kroužků aerobiku v Domě
s pečovatelskou službou – od 14:30 h
Upozorňujeme rodiče, že stále ještě mohou přihlašovat
děti na letní tábory:
2. – 15. 7.
17. – 21. 7.
a 24. – 28. 7.

tábor v Radíkově pro děti
od 4. do 9. tříd
příměstské tábory pro děti 1. – 4. tříd.
Děti mají zajištěno stravování v DDM
a program včetně výletů denně v době
od 8:00 do 17:00 h.

Čekání na Velikonoce si žáci ZŠ
v Komenského ul.
zpříjemnili velikonočními dílnami.
Na obou pracovištích si mohly děti
za pomoci rodičů
vyrobit malý předmět, který souvisel
s nadcházejícími
svátky. Bylo možno zhlédnout malování vajec voskovými
technikami, pletení pomlázky, výrobu figurek, kraslic,
zdobení perníků aj. Poděkování patří rodičům, kteří
předváděli ostatním své umění: p. Distelové, p. Dostálové
a p. Němcovi. Účast byla hojná, budeme se těšit někdy
příště.
Kolektiv vyučujících
ZŠ Komenského
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Obrázkové okénko

Autorka Kateřina Habalová, 6. C – „Má děravou hlavu“

Autor Petr Novák, 6. C - „Je hlava rodiny“

Rádi se smějeme a snad ještě raději bavíme ostatní.
Námětem nám tentokrát byla přísloví, která jsme však
vzali doslova. Doufáme, že se zasmějete s námi.

Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Matematický klokan
17. března se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd
mezinárodní soutěže Matematický klokan, která vznikla
na počátku osmdesátých let v Austrálii a od roku 1991 se
rozšířila i do zemí Evropy. Dnes se jí účastní na dva a tři
čtvrtě milionu soutěžících ze třiceti zemí našeho
kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž
koordinační centrum je v Paříži.
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Nejlepšího umístění v rámci naší školy dosáhli v kategorii Benjamin: Jan Daňhel (6. B), Simona Janoušková
(7. B) a Růžena Konvičková (6. A), v kategorii Kadet:
Jiří Kostohryz (9. B), Zuzana Šimánková (9. A) a Zuzana
Fučíková (9. A).
Mgr. Radka Dvořáková, ZŠ B. Němcové

Zeměpisná olympiáda
Radost nám udělali žáci Jan Daňhel (6. B) a Tomáš
Antoňů (9. B), kteří zabodovali 23. března v okresním
kole zeměpisné olympiády žáků základních škol a nižšího
stupně gymnázií. Soutěžící byli rozděleni do kategorií A
(6. třída), B (7. třída) a C (8. - 9. třída). Oba naši soutěžící
se umístili na skvělých třetích místech, Jan Daňhel
v kategorii A a Tomáš Antoňů v kategorii C. Oběma ještě
jednou gratulujeme.
Mgr. Zdeňka Veverková, Mgr. Bohumil Havlík,
ZŠ B Němcové

Velikonoce ve škole
Středeční odpoledne před Velikonocemi opět patřilo
skupině Planet, která si připravila program pro žáky
2. stupně. Žáci 8. ročníku Robert Malý a Michal Sedlák
s Marcelou Dohnalovou z 9. ročníku zahráli několik písní
od populárních skupin Škvor, Horkýže Slíže, Green Day
a Team. Během vystoupení byly vyhlášeny výsledky
výtvarné soutěže o nejlepší velikonoční dekoraci. Účast
v soutěži byla dobrovolná. V závěru žáci vybírali z osmnácti nejlepších. Výherkyněmi se staly Michaela Juránková (7. B), Šárka Kopřivová (9. A) a Kateřina
Freyová (7. A).
Mgr. Jaroslava Kubešová, ZŠ B. Němcové

Velký úspěch žákyně gymnázia
Na školní rok 2005/2006 vyhlásil Dům dětí a mládeže
v Šumné již patnáctý ročník
výtvarné
soutěže
„Kniha
a já“. Této soutěže se zúčastnili také žáci gymnázia
a Dagmar Břečková z primy
se svou prací na téma
„Gulliverovy cesty“ obsadila
ve své kategorii 2. místo.
Do soutěže bylo zasláno
celkem 4 413 prací žáků ze
407 zúčastněných škol z celé republiky. Druhé místo v takovéto konkurenci je opravdu velkým úspěchem – blahopřejeme! Na příští školní rok vyhlašuje DDM Šumná
opět několik výtvarných soutěží – například: Příroda
kolem nás, Vánoční malování, Ahoj z prázdnin a opět
Kniha a já. Bližší informace se můžete dočíst na
webových stránkách DDM Šumná a možná, že úspěch
naší žačky povzbudí i další děti z Dačicka, které by se podobných soutěží rády zúčastnily.
Mgr. Naďa Koprová
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Studentky sexty na 11. ročníku
EUROREBUSU
Pan učitel Chalupa se již dříve zmiňoval o zeměpisné
soutěži EUROREBUS. No a v listopadu 2005 se
studentky sexty rozhodly, že do toho půjdou. Soutěžilo
sedm dívek: J. Besedová, I. Brunnerová, L. Cepáková, L.
Cvrčková, K. Oherová, P. Šimková a A. Švarcová.
A o čem soutěž vlastně byla? Šlo především o všeobecné znalosti zaměřené na zeměpis. Soutěž se skládala
ze dvou korespondenčních kol a na základě jejich
úspěšnosti se postupovalo do veřejného krajského kola
v Českých Budějovicích. I přes nízký bodový základ
a malý počet účastníků se studentky sexty kvalifikovaly
do krajského kola, které se konalo 31. 3. 2006.
Zde se sešlo celkem 17 úspěšných týmů ze středních
škol. Každou třídu měli reprezentovat tři zástupci. Za
sextu dačického gymnázia to byly studentky Lucie
Cvrčková, Kateřina Oherová a Petra Šimková. Soutěžící
uvítal moderátor Českého rozhlasu a potom všechny
přivítal také samotný ředitel soutěže, který je seznámil
s pravidly. Jednotlivým trojicím předali test zapečetěný
v obálce. Tři, dva, jedna, teď! A mohlo se začít! Na test
bylo pouhých 40 minut, které utekly jako voda. Byl dost
obtížný a celkem obsahoval 50 správných odpovědí.
Výsledky jsme se dozvěděli o 3 dny později a byly
velice překvapivé – 8. místo v silné konkurenci sedmnácti
týmů. Avšak na celostátní finále do Prahy postupovalo
pouze pět nejúspěšnějších tříd a nám utekl postup jen o tři
správné odpovědi. Ale příští rok o nás Praha určitě uslyší.
studenti sexty gymnázia

Vzpomínky na Dačice doby mládí
Vyprávění pana Ludvíka ŠTĚPÁNA st.
První letošní pořad knihovny pro Dům s pečovatelskou službou se uskutečnil ve středu 12. dubna.
Spolu s neuvěřitelně vitálním a svěžím panem Štěpánem
z Kapetovy ulice jsme prezentovali knížku, kterou mu
jako dárek k 88. narozeninám věnovala před
dvěma lety rodina. Jméno
Ludvík Štěpán není v Dačicích neznámé. Určitě si
někteří vzpomenou na
několik knižních titulů,
které napsal a vydal nejstarší syn pana Štěpána,
taktéž Ludvík. Ve fondu
knihovny jich máme 11,
mezi nejznámější určitě
patří novela Vichřice,
o zmařeném dívčím životě při automobilovém neštěstí na
lesní rovince před Budíškovicemi, napsaná podle skutečné
události.
Vzpomínky na Dačice doby mládí Ludvíka Štěpána
staršího zachycují jména a často i stručně osudy obyvatel
jednotlivých ulic ve městě a životní osudy autora. Pro
besedu v DPS jsem vybrala témata, jako jsou např.: když
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jsem byl malý kluk a křesťanské obřady, školničení
za války, rok 1945, o nemocnici a kam chodili dačičtí
na procházky. Po přečtení ukázky z knížky doplnil autor
téma zajímavým zážitkem nebo další příhodou, která
v knížce nebyla.
Pan Štěpán si nekladl za cíl historickou odbornost své
práce, ale vylíčil Dačice svého mládí a dětství, tvář města,
kterou odnesl čas. Vyprávění to bylo milé a příjemné
a chtěla bych za něj i tímto způsobem poděkovat.
Překvapením na závěr bylo několik starých písniček, které
pan Štěpán zahrál účastníkům besedy na krásnou památeční heligonku.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem
Letošní, již třetí, Noc s Andersenem, se v naší knihovně točila převážně kolem letošního kulatého výročí
spisovatele Václava Čtvrtka (1911 – 1976). Vymyslel pro
děti řadu pohádkových postaviček, napsal spoustu knížek,
plných radosti z vyprávění a nenásilně vyzdvihujících
premisu, že dobro má zvítězit a zlo má být potrestáno.
Devět čtenářek a jeden statečný čtenář byli při
zahájení jako pěny, trochu nesví, co je vlastně čeká.
A čekalo je toho opravdu dost: hledání knížek v knihovně,
společná četba na pokračování, vytváření knihovního
skřítka, Rumcajsova večeře s koláči od Manky, opékání
buřtů a návštěva čerta Toníka, Čtvrtkova hra o Pobertovi,
Nebertovi a Pocestném. Závěrečnou soutěž Jak znáš
pohádky V. Čtvrtka si většina dětí odnesla k vyluštění
domů, protože najednou byla půlnoc a rodiče si své ratolesti odváděli domů.
Věříme, že děti si odnesly zážitek ze společného
pobytu mezi knížkami mimo výpůjční dobu, zážitek ze
společného hlasitého předčítání a vyprávění. Neboť, když
se zeptáte dětí, jak tráví svůj volný čas, na co koukají
v televizi, hodně vám jich vyjmenuje detailní přehled
všech běžících seriálů a reality show… Pro nás jsou
hezkou tečku tři účastnice Noci s Andersenem, které
přišly do knihovny hned v pondělí po páteční Noci
a chtěly se přihlásit na další ročník, aby na ně zbylo místo,
nikdo je nepředběhl a měly účast jistou.
Mgr. Zdeňka Chadimová

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

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

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

Dačice, tel.: 728 850 432
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Cenu za nejlepší knihovnický
web 2006 získaly Dačice
Letos po sedmé organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) soutěž BIBLIOWEB
o nejlepší webovou
prezentaci knihovny. Ve dnech 20. 2.
2006 až 13. 3. 2006
zhodnotila odborná porota webové
stránky veřejných
knihoven, které se
přihlásily do letošního ročníku soutěže. Jedním až deseti body byla hodnocena
kvalita
obsahu
stránek,
aktuálnost, design
stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem,
přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele
a písemná koncepce webu. Maximum bodů od jednoho
hodnotitele bylo 60, celkem mohla knihovna získat až 240
bodů. Naše knihovna byla úspěšná a vyhrála první místo
v kategorii obcí do 15 tisíc obyvatel se ziskem 197 bodů.
Jako druhá se umístila Skuteč (177,5 bodu) a třetí Rosice
(175,5 bodu). V pondělí 3. dubna jsme převzali cenu na
slavnostním večeru na konferenci Internet ve státní správě
a samosprávě, která se koná již tradičně v Hradci Králové
a Dačice na ní uspěly s webem města již v roce 2004
a 2005. Místostarosta Pavel Habr, webdesigner Pavel
Kamír a já jsme z rukou ministryně informatiky Dany
Bérové a předsedy SKIPu Vítka Richtera převzali diplom
a pro knihovnu roční přístup do encyklopedické databáze
COTO.JE.
Ocenění doufám přispěje k rozšíření povědomosti
o možnostech online přístupu do knihovny a rozšíří využívání služeb, které web nabízí. Takže vše o knihovně
najdete na http://www.mkdac.cz.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Co nového v květnu v knihovně?
Rozšíření výpůjční doby v knihovně
Knihovna bude od 1. května do začátku prázdnin
a potom opět po prázdninách otevřena i v sobotu dopoledne a to od 8:00 – 11:00 h. Tímto krokem chceme
umožnit využívání služeb knihovny především studentům
a občanům Dačic, kteří jsou přes týden mimo město a tak
do knihovny nemají možnost přijít. Bude otevřeno pouze
oddělení pro dospělé se studovničkou a čítárnou a poskytovány všechny běžné služby vč. veřejného internetu.
Zveme vás do knihovny ve středu 31. května v 18:00 h
- Vlastimil Vondruška: Historický román – umělecký
pohled a skutečnost
Historik a autor řady historických románů i odborných knih bude vyprávět o tvorbě historické beletrie,
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o tom, jaké prameny jsou autorům k dispozici a jak se dají
používat i o tom, jak vlastně přichází autorská inspirace.
Posluchači se kromě jiného dozvědí např. o tom, jak se ve
středověku obchodovalo s ostatky světců či proč bylo
středověké soudnictví lidské nebo jak lidé dříve pohlíželi
na prostituci.

Proč číst?
Je pro vás otázka PROČ ČÍST lehká nebo těžká?
Pravděpodobně nepatří mezi ty úplně nejlehčí, což jsme
si uvědomili při rozjezdu literární a výtvarné soutěže
v rámci kampaně Rosteme s knihou, která začala v dětském oddělení knihovny 1. dubna. Proto jsme poprosili
o spolupráci češtinářky na základních školách a společně
s nimi a dětmi se snad dobereme zajímavých odpovědí.
Podrobné propozice soutěže jsou k dispozici na webových
stránkách knihovny, přímo v knihovně a ve školách.
Slosování o příjemné ceny se ale posouvá (původně
3. května) a uskuteční se v knihovně ve středu 24. května
v 15:00 h.

V knihovně je k dispozici nová
encyklopedická databáze - COTO.JE
Tím, že jsme vyhráli letošní soutěž BIBLIOWEB
o nejlepší webovou prezentaci knihovny, jsme získali
roční přístup do webové encyklopedie „COTO.JE“, která
je k dispozici pro všechny zájemce v knihovně. Normálně
je přístup do této encyklopedie placený, v naší knihovně
zaplatíte pouze cenu za internet (1 minuta – 0,50 Kč).
V „COTO.JE“ najdete řadu encyklopedií (např. Ottův
slovník naučný, Malou československou encyklopedii
či Universum), samozřejmě ne v papírové, ale elektronické podobě, v nichž můžete vyhledávat odpovědi
na nejrůznější otázky či získávat podklady pro nejrůznější
práce, typu seminárních, referátů apod.
„COTO.JE" je projekt, který má v poznávání světa
pomáhat nejen dětem, ale každému, kdo potřebuje
informace z libovolného oboru. Díky vyspělým technologiím máte možnost získat během několika vteřin
najednou informaci z mnoha knih a zároveň z obsahu
internetu. V COTO.JE naleznete na půl milionu hesel
a téměř 30 tisíc barevných a černobílých obrázků, mnohé
z toho jsou unikátní rytiny. Jedná se celkem o 56 knih,
neboli 51 tisíc tiskových stran. Celková váha těchto knih
je bezmála 100 kg a výška knih položených na sebe
by byla přes tři metry.
Mgr. Zdeňka Chadimová
Pojďte s námi na
PROCHÁZKU POHÁDKOU
v sobotu 27. května 2006
od 14:00 h v zámeckém parku.
Srdečně zve ZŠ Komenského,
DDM, DS Tyl a Tyláček,
MŠ Dačice, státní zámek Dačice
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Foto: Ing. J. Müller

Koncertní sezóna ve Velké Lhotě 2006

Milí přátelé, dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali na koncerty vážné hudby, které se v letošním roce
opět budou konat ve Velké Lhotě u Dačic. Letos proběhne
již druhý ročník koncertní sezóny. Máme pro vás
připraveno celkem 8 koncertních akcí a také varhanní
seminář.
Koncertní sezónu Velká Lhota 2006 otevřeme v sobotu 27. května od 19:30 v horním kostele. Na úvodním
koncertě vystoupí sopranistka Kateřina Šujanová,
absolventka JAMU. Tuto vynikající pěvkyni jsme mohli
slyšet ve Velké Lhotě již loni, ale tentokrát přijede i se
svým manželem Vítem Šujanem, rovněž absolventem
JAMU, který ji doprovodí na kytaru. Na programu bude
anglická renesance, skladby W. A. Mozarta a Benjamina
Brittena. Varhany či další klávesové nástroje na tomto
koncertě zazní rovněž a zahraje na ně lhotecká varhanice
Jitka Čudlá, též absolventka JAMU.
V červenci nás čeká série 4 letních sobotních koncertů, již tradičně od 19:30 h v horním kostele.
ü 1. července ve Velké Lhotě poprvé budeme mít
možnost slyšet orchestr. Bude hrát Helfertovo
orchestrální sdružení z Brna, dirigovat budou Stanislav Kummer a Akihiro Otani.
ü 15. července vystoupí violista Petr Přibyl z Prahy
s programem „Meditace s violou“ – skladby G. Ph.
Telemanna.
ü 22. července uvítáme pěvecké sdružení Ambrosius
z Hradce Králové. Tento čistě dívčí komorní
ansámbl bude dirigovat Věra Doležalová a představí
se nám s barokním repertoárem.
ü 29. červenec je rezervován pro varhany a flétnu,
na které zahrají studenti JAMU. Vystoupí slovenská
varhanice Olga Jackuliaková, která s sebou tentokrát
přiveze svou kolegyni flétnistku Martu Talabovou.
Na sobotu 19. srpna pro naše posluchače připravujeme překvapení – meditativní večer s varhany. Tento
večer bude mimo rámec koncertní sezóny. Bude se jednat
o atraktivní večerní koncert se začátkem výjimečně
od 20:00 h, na kterém vystoupí Jitka Čudlá, varhanice
a sbormistryně, a bude hrát skladby G. Ph. Telemanna
i dalších autorů. Velkolhotecké varhany tak budou mít
opět příležitost promluvit ke svým ctitelům z širokého
okolí.
V září se naše akce uskuteční opět v rámci Festivalu
řemesel a vyznání (na stezkách Greenways). V sobotu
9. září opět od 19:30 h v horním kostele se uskuteční
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koncert pěveckých sborů. Domácí Komorní sbor Velká
Lhota přivítá hosta, PPS Mladost z Brna. Dirigovat budou Jitka Čudlá a Katarína Mašlejová.
V neděli 10. září od 10:15 h (horní kostel) se bude
konat varhanní seminář. Tato akce je určena pro širokou
veřejnost a Jitka Čudlá všem přítomným představí
velkolhotecké varhany, zodpoví případné dotazy a samozřejmě na ně i zahraje.
Sobota 16. září (19:30 h, horní kostel) bude opět
patřit varhanům. Tentokrát za ně zasedne hudebnice více
než povolaná, Jiřina Marešová, která varhanní hru studuje u našeho nejlepšího varhaníka, prof. Jaroslava Tůmy.
Koncertní sezónu zakončí adventní koncert, pro který je vyhrazena sobota 16. prosince, již od 19:00 h v horním kostele. Jako již tradičně vystoupí Komorní sbor
Velká Lhota, hosté jsou zatím překvapením. Pro úplnost
dodejme, že v loňském roce byl hostem ve Velké Lhotě
prof. Radovan Lukavský, člen činohry ND v Praze. Koncertu se zúčastnilo přes 400 posluchačů. Pravděpodobně
i letos budeme muset vstupenky prodávat v předprodejích.
Vážení a milí posluchači, již nyní se těšíme na vaši
návštěvu, budeme vás průběžně o koncertech informovat
prostřednictvím plakátů a místního tisku.
Josef Čudlý a MgA. Jitka Čudlá

Informace o Komorním sboru
Velká Lhota
Velká Lhota je malá vesnice, ve které se nachází
unikátní evangelický toleranční areál. Do něho patří dva
kostely, dvě fary a další objekty. Tzv. horní kostel byl
postaven na konci 19. století, je zde vynikající akustika
a památkově chráněné varhany z roku 1874. To vše tento
kostel předurčuje pro konání koncertů vážné hudby.
V současné době je to kromě trvalé výstavy o české
reformaci jediné využití tohoto prostoru. Kromě večerních
koncertů připravujeme v současné době také výchovné
koncerty a přednášky pro mládež.
V roce 2006 převzalo organizaci koncertní sezóny
občanské sdružení Komorní sbor Velká Lhota. Stalo se
tak na přání farního sboru Českobratrské církve
evangelické ve Velké Lhotě. V budoucnu budou tyto
subjekty při organizaci koncertní sezóny spolupracovat
jako partneři. I nadále však zůstávají hlavními osobnostmi
koncertů Josef Čudlý a MgA. Jitka Čudlá. Další informace můžete najít na http://jitpep.sweb.cz.
Nic by také nebylo možné bez našich sponzorů.
Koncertní sezónu již podruhé podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, naším sponzorem je banka Waldviertler
Sparkasse von 1842 (pobočka Dačice, vedoucí pan Karel
Geist), reklamní agentura Sunexo, Dačice, Truhlářství
a zámečnictví Vladimír Tůma, Dačice, Autoškola Antonů,
Dačice.
Závěrem ještě několik slov o koncertech na vesnici
všeobecně. Lidé nám často kladou otázku, proč jsme
se vlastně do Velké Lhoty přestěhovali z velkého města,
které skýtá množství příležitostí, proč se zabýváme sborovým zpěvem, proč organizujeme koncerty vážné hudby
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na vesnici,… Těch „proč“ by se jistě dala najít celá řada
a v podstatě na všechny by se dalo odpovědět: „protože
to má smysl“. Troufáme si dokonce říci „hluboký smysl“.
Cítíme od zdejších lidí vděčnost, cítíme, že na koncerty do Velké Lhoty přichází rádi. Snažíme se přinášet
kvalitu, protože i posluchač, který není odborníkem,
ji pozná. Chceme, aby kvalitní hudba byla dostupná všem.
Sborový zpěv i jiná hudba, pokud se dělá dobře, je
obrovské obohacení duše. Chceme lidem nadále poskytovat možnost k vzácným setkáním, k hlubokým citovým
prožitkům v meditativním oduševnělém prostoru horního
kostela ve Velké Lhotě. Přijďte jeho léčivé účinky pocítit
i Vy!
Josef Čudlý a MgA. Jitka Čudlá
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Nedělní odpoledne na Jarní výstavě
Květná neděle 9. dubna odpoledne byla v dačickém
muzeu ve znamení pletení pomlázek, zdobení perníků,
drátkování vajíček, výroby figurek ze šustí a pletení
košíků. Na 130 návštěvníků se přišlo nejen podívat, ale
i vyzkoušet.
Pan Závodský z Dačic měl kolem sebe neustále pár
kluků, ale i děvčat, a všichni se učili uplést pomlázku z
8 i 12 proutků. Mnohdy byla děvčata zručnější než kluci.

Srdečně vás zveme

na zahajovací koncert
2. koncertní sezóny ve Velké Lhotě
v sobotu 27. května 2006 od 19:30 h
v horním kostele ve Velké Lhotě

Dominantami vzniklého Pivního města budou podium na východní straně náměstí,
hlavní tribuna na západní straně náměstí
u radnice a mezi nimi umístěné centrální
velkostany a haly jednotlivých pivovarů
s ulicí pro promenádu. V krytých prostorách s výčepy bude již tradičně připraveno
sezení pro několik tisíc návštěvníků.
Ochutnat můžete letos z rekordního počtu
druhů piv od našich předních, regionálních, zahraniční, ale také mikro pivovarů. Nebude chybět ani pestrý výběr uzenářských a dalších specialit, nealko nápoje ZON Třebíč a další druhy občerstvení.
Pozor novinka!
Pro ještě lepší zážitky ze Slavností bude dění na hlavní
tribuně přenášeno na velkoplošné televizní stěně.
Připraven je bohatý kulturní, soutěžní a doprovodný program
s celou řadou osobností. Tradiční zábavné atrakce v areálu,
finále Miss foto Horáckých novin, sobotní kouzelná noc
ohňostrojů, pivní soutěže a exhibice, módní show s předními českými modelkami a další programy.
Jednou z hlavních hvězd Slavností bude držitel 25ti světových
rekordů v drtivé síle Čechoněmec René Golem Richter. Tento
borec, který v Třebíči vystoupí na zpevněném pódiu poprvé,
ohromuje diváky při svých vystoupeních neuvěřitelnými silovými výkony. Některé jeho rekordy: Odnesení břemene o váze
750 kg, zvednutí 0,5 tuny v zubech, ohnutí železné kulatiny
průměru 28 mm v zubech, utažení 11 kamiónů o váze 82,5
tuny a další.
V programu vystoupí: Petr Kolář se skupinou, Gabriela Al
Dhábba & kapela, Tweens, František Nedvěd, Walda Gang,
Reflexy, R&B Embolly, Bagr a mnoho dalších...
Veškeré aktuální informace, fotodokumenty z minulých ročníků
a historii Slavností najdete na: www.dan-production.cz. Akce
se uskuteční za každého počasí – krytá pódia a velkostany!

Foto: Mg.r. M. Kučerová

Zveme Vás na 11. Třebíčské slavnosti piva!

U paní Dědkové byly ve zdobení perníčků také nejodvážnější děti, které nemají zábrany a jsou na své první
výrobky patřičně hrdé. I Jitka Vavrušková by možná našla
zručné pokračovatele v drátkování vajíček. Zato pletení
košíků, misek a jiných výrobků není jen tak, a tak pan
Straka z Lidéřovic seděl, pletl a především vysvětloval,
jak na který tvar či proutí.
Jak práce všech předvádějících, tak všech, kteří mají
na výstavě své výrobky, svědčí o zručnosti, trpělivosti
a nápaditosti. Všem jim děkujeme, že na výstavu přispěli,
stejně jako dětem, studentům a jejich učitelům. Za prvních
14 dnů si výstavu prohlédlo 800 lidí. Výstava je otevřena
do 8. května denně 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová

S pásmem Vítání jara vystoupily při zahájení jarní výstavy v MMaG děti z MŠ v ul. B. Němcové v Dačicích.
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V muzeu se soutěžilo
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Muzeum má svátek

Byli jste se podívat na výstavě kreseb Jiřího Albrechta
„Krajem, který máme rádi“ a zkoušeli jste zde soutěžit?
Při zahájení jarní výstavy 1. dubna jste se mohli dozvědět,
zda jste uspěli či nikoliv. Soutěž spočívala v určení názvu
míst, odkud pocházely kresby Jiřího Albrechta. Celkem
bylo připraveno 30 obrázků do soutěže. Autor také
připravil odměny pro vítěze – publikaci „Kreslířovy tipy
na výlety“, kresbu bílkovského kostela sv. Jana Křtitele
a série pohlednic s tématikou jeho kreseb. Bylo vyhodnoceno celkem 56 vyplněných dotazníků od jednotlivců, ale i celých kolektivů.
Plných 30 bodů nezískal nikdo, ale mnozí skutečně
předvedli slušné znalosti. Hlavně ti, kteří mají kraj projetý
na kolech či prošlapaný při různých pěších výletech.

tak jsme nazvali další den. V neděli 21. května
zůstane muzeum pro návštěvníky otevřeno zdarma v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 h. Obě akce jsou
připraveny k Mezinárodnímu dni muzeí, který připadá
na 18. května.
Mgr. Marie Kučerová

Velikonoční hrkání v Dačicích

V kategorii dětí a studentů bylo pořadí následující:
1. místo sexta dačického gymnázia
2. místo studenti SŠTO Dačice, obor OPČ 3
3. místo Pavel Píša, Nové Dvory
4. místo kvinta dačického gymnázia, Tomáš Bartoň
a spol. z dač. gymnázia a Jiří Krebs (všichni
po 25 bodech)
V kategorii dospělých:
1. místo Ing. Vlastimil Voburka, Dačice
a prof. Nosek z Telče
2. místo Jindra Tesařová, Dačice
a Zdeněk Vavruška z Dačic
3. místo Zdeňka Vaňková, Dačice
Všem vyhodnoceným blahopřejeme!
Mgr. Marie Kučerová

Dačická muzejní noc
Možná si řeknete, co můžeme vidět v muzeu zajímavého v noci? To si máme vzít s sebou spacáky a budeme čekat na strašidla? Třeba se dočkáte i strašidel, ale
rozhodně netradiční průvodce budete mít k dispozici a na
spaní nebude čas. Pokud chcete zažít muzeum v jiné podobě, přijďte se podívat, co Vám nachystáme.
Dačické muzeum se totiž přidalo k celé řadě muzeí
v republice, která se snaží připravit pro návštěvníky
poněkud netradiční program a prohlídky právě v době,
kdy běžně je muzeum zavřené, uklízí se, exponáty „odpočívají“. Přihlásili jsme se do tzv. Festivalu muzejních
nocí, který zahájí Brněnská muzejní noc 19. května
a 17. června zakončí Pražská muzejní noc. Celá akce bude
probíhat v sobotu 20. května 2006 od 19:00 do 24:00 h
v Městském muzeu a galerii – v jižním křídle státního
zámku a navazujícím zámeckém parku. Na co se můžete
těšit? Prohlédnete si expozice a výstavy v netradiční době
s netradičními průvodci, připraveno je hudební vystoupení, muzejní kufrování, kvízy, malování keramiky pro
děti i dospělé, čtení před spaním, muzejní receptář,
hledání pokladu, stezka odvahy pro děti i dospělé
v zámeckém parku aj. Vstup zdarma.

Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty chodily děti v části
U stadionu, v Husově, Bezručově a Bratrské ulici i několikrát denně hrkat. Možná o tom ani občané jiných částí
Dačic nevědí. Tento zvyk se tedy nedodržuje pouze
v okolních obcích, ale již osmnáct let se provádí
velikonoční hrkání i v Dačicích. Po celou dobu je vede
paní Lenka Tříletá, která dala dohromady partu dětí
od malých prcků v doprovodu maminek a babiček až po
patnáctileté kluky a děvčata. V nich si zároveň vychovává
i zdatné pomocníky a organizátory. Akce probíhá pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Dačicích.
Mgr. Marie Kučerová

TJ CENTROPEN POŘÁDÁ
13. května 2006
XVII. ročník turistické akce

start od Sokolovny v Dačicích
již 6:00 h – podle délky trasy
Trasy pro pěší: 10 km, 15 km, 25 km, 35 km, 50 km
(přeprava na starty tras15 km a 35 km vlakem)
Trasy cyklo: široký výběr od 35 do 150 km
(možnost výletů do příhraničních oblastí Rakouska)
Startovné: děti do 6 let 10 Kč, dospělí 25 Kč
Cíl: Kuželna v Dačicích do 17:00 h
Bližší informace podá pořadatel
nebo Infocentrum Dačice
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28., 29. 4. v 17:00 a 19:30 h
(v neděli nepromítáme)
1. 5. v 19:30 h
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Česká komedie
Vstupné 65 Kč

5., 6., 7. 5. v 19:30 h
RESTART
Film ČR/Finsko
Vstupné 55 Kč

12., 13., 14. 5. v 19:30 h
TYGR A SNÍH
Italský film s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

19., 20., 21. 5. v 19:30 h
EXPERTI
Česká hudební komedie
Vstupné 60 Kč

26., 27. 5. v 17:00 h
STRAŠPYTLÍK
Film USA s českým dabingem
Vstupné 25 Kč

26., 27., 28. 5. v 19:30 h
HOSTEL
Film USA/ČR s titulky
Mládeži do 18 let nevhodné
Vstupné 65 Kč

6. 5. v 19:30 h v Komorním sále MěKS
LEDOVÁ BOUŘE
režie: Ang Lee (USA – 1997)

20. 5. v 19:30 h v Komorním sále MěKS
CIT SLEČNY SMILLY PRO SNÍH
režie: Bille August (Dánsko, Německo, Švédsko - 1997)

1. 5. – 30. 6. 2006
27. 5. Vlastivědný výlet
„Památky na jihozápadní Moravě“
„Po stopách rukodělné výroby“
Boží muka a památné kameny ve fotografii Františka
Strmilov (tkalcovská dílna s muzeem), Zahrádky (výtvarná dílna), Janštejn
Valeše z Telče
(ukázky skla). Odjezd z Havlíčkova nám. ve 13:00 h, přihlášky na tel.
Výstavní chodba muzea
384 422 493
Vernisáž 11. 5. v 17:00 h
21. 5. 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
20. 5. od 19:00 do 24:00 h
„Barevná paleta“
Muzeum má svátek
„První dačická muzejní noc“
Výstava prací absolventů a žáků
volný vstup do expozic a na výstavy
Vstup zdarma
výtvarného oddělení ZUŠ Dačice
k Mezinárodnímu dni muzeí
6. 5. ve 14:00 h
„Módní show
aneb - vypadáš skvěle po našem“
Pořádá MěKS Dačice a N.K.N Jemnice
Vstupné 50 Kč

11. 5. v 9:00 h
„Divokým Kurdistánem“
Audiovizuální program společnosti DENALI
Pro ZŠ a Gymnázium

4. 6. ve 14:00 h
„Dačická CANTILENA“
Tradiční festival pěveckých sborů

zde odstřihnout

ANKETA
Názvy nových ulic na sídlišti „Nivy“ v Dačicích
Město Dačice dokončilo v loňském roce další část nových ulic na sídlišti Nivy na okraji našeho města. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme oslovit v anketě, ve které bychom Vám chtěli dát možnost předložit návrhy názvů těchto ulic.
Vybrané návrhy budou věcně odměněny propagačními materiály o našem regionu. Návrhy můžete doručit osobně
do schránky označené „dotazník“ na „radnici“ č.p. 1/I Palackého nám., Dačice, nebo prostřednictvím pošty
na adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice I nebo elektronickou poštou: meu@dacice.cz.

Vaše návrhy:
1
2
3
Jméno a příjmení:
Adresa:

- § 29 odst. (1) zákona 128/2000 Sb. o obcích - Název obce, jejích
částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života.

