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Programové prohlášení – část druhá
Jednou z velmi důležitých povinností nás všech
je péče o životní prostředí. Musí to být péče každodenní
a trvalá. Taková, která začíná za dveřmi našich domovů
a pokračuje v citlivém přístupu k přírodě i mimo naše
zahrádky. Tak zní věty z našeho programového prohlášení.
V popředí ochrany životního prostředí je stále řešení
problému s odpady. Zejména jejich třídění a následná
ekologická likvidace. Ne jinak je tomu i v našem městě.
Během našeho volebního období se nerudovskou otázku
„Kam s ním?“ podařilo opět posunout kupředu.
Ve spolupráci s firmou .A.S.A. je v našem městě dobře
pracující systém shromažďování sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálního odpadu. Samozřejmě
je stále co zlepšovat, ale myslím si, že byl dán dobrý
základ. Na prvním místě je však občan, který může
největší měrou přispět k ekologické likvidaci a zmenšení
objemu ukládaného komunálního odpadu. Asi to bude
záležitost dlouhodobá, ale není jiná možnost, jak uchránit
naše životní prostředí.
Ne menší problém než likvidace komunálního odpadu je také čištění odpadních vod jak z technického
hlediska, tak náročnosti na finanční prostředky. Česká
republika se zavázala v přístupových dokumentech
do EU, že každá aglomerace nad 2000 obyvatel bude
splňovat patřičná kritéria pro vypouštění odpadních vod.
Naše město, nejen v minulosti, ale i v současnosti,
vynakládá velké peněžní prostředky na ekologické odkanalizování splaškových vod.
V tomto volebním období byla uskutečněna výstavba
nové tlakové kanalizace v Bílkově. Stejným způsobem je
na výtlačný řad připojena i naše místní část Borek. Cena
díla byla 27 milionu korun. Byla provedena také
rekonstrukce kanalizace na Vokáčově a Palackého
náměstí v hodnotě 9 milionů korun. Dále jsou připravené
projektové dokumentace na další rekonstrukce, včetně
nové kanalizace pro obec Toužín, která je v blízkosti naší
čističky. Ta byla odkoupena od firmy JVS za 29 milionů
v bezúročných ročních splátkách po dobu 15 let. Podařil
se tak získat do vlastnictví města poslední důležitý
článek městské kanalizace.
Pokračuje i příprava další projektové dokumentace
na rekonstrukce kanalizace v různých částech našeho
města tak, aby byla připravenost na dotační prostředky
z Evropské unie v rámci projektu Dyje II. Příprava
pokračuje i pro naše místní části začal jsem sice likvidací
odpadních vod, ale jedním z hlavních úkolů radnice
je zajištění kvalitní pitné vody. Hlavním zdrojem je
úpravna vody Landštejn. Ta upravuje vodu ze stejnojmenné přehradní nádrže. Mohu říci, že města a obce,
které jsou napojeny na tento skupinový vodovod

Zdarma do každé rodiny
Únor 2006
mají kvalitní pitnou vodu. Máme však ještě naše místní
části, kde tomu tak nebylo a dosud není.
V říjnu 2004 došlo - za pomoci dotace Ministerstva
zemědělství v hodnotě dvou milionů korun – k dokončení stavby vodovodního přivaděče do Velkého
Pěčína. Ve fázi přípravy projektové dokumentace je připojení obcí Malý Pěčín a Lipolec. V příštích letech bude
potřeba také investovat nemalé částky na rekonstrukce
vodovodních řadů, které zastarávají. A tak distribuce
vody určitě zůstane i nadále v popředí zájmu radnice.
S vodou souvisí i další základní potřeba pro život
člověka, a to je čistota ovzduší. V našem programovém
prohlášení jsme pamatovali i na plynofikaci, která
s čistotou ovzduší úzce souvisí. Bohužel od začátku
našeho volebního období vzrostla cena plynu tak, že
se opět vracíme k méně kvalitním palivům. Přesto byla
v roce 2005 dokončena plynofikace Dolních Němčic
za 5 milionů 888 tisíc korun včetně budov ve vlastnictví
města. V Dačicích pak byla ukončena plynofikace
obytného domu za 932 tisíc korun. V přípravné fázi
je také plynofikace místní části Borek.
Věřím, že i se vzrůstající cenou budeme pokračovat
ve využívání tohoto topného média při dalších rekonstrukcích městských domů. Na závěr této části
o životním prostředí mi dovolte vyjádřit názor, že programová předsevzetí byla zrealizována.
Rudolf Hájek, starosta

Průzkum spokojenosti
V prosinci minulého roku a v lednu tohoto proběhla
na městském úřadě dotazníková akce zaměřená na spokojenost klientů se službami městského úřadu.
Dotazníky odevzdalo 179 dotázaných. K hodnocení
spokojenosti s vyřízením jejich požadavků jsme použili
čtyři známky, přičemž jednička znamenala nejlepší
hodnocení a čtyřka nejhorší. Jaké vysvědčení nám naši
klienti vystavili?
Z celkového počtu 179 dotázaných nám jedničku dalo 156, dvojku 20, trojku 2 a čtyřku 1. Třináct dotázaných hodnocení neuvedlo.
Klienti požadovali zavedení světelné signalizace
na pracovišti evidence vozidel a řidičských průkazů.
Tento požadavek potvrdil i výsledek ankety na internetových stránkách města, kde se 59,22% respondentů
vyjádřilo pro tuto službu. V současné době zjišťujeme
finanční náročnost jejího zavedení.
Závěrem děkuji všem, kteří nám pomohli vyjádřením
svého názoru na práci úřadu a jsem rád, že výrazná
většina našich klientů je s prací úřadu spokojena.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Informace ze zasedání
Zastupitelstva města Dačice

RADA MĚSTA – VÝBĚR USNESENÍ

22. února 2006 se konalo Zastupitelstvo města
Dačice. Standardní program – s hlavními body veřejné
vyhlášky, dispozice s majetkem a bod různé, byl na začátku jednání všemi zastupiteli schválen. Bod různé
kromě jiného obsahoval i žádost provozovatele nemocnice Dačice o odložení splátek finančního vyrovnání
dle smlouvy o převodu činnosti mezi PP Hospitals
a Nemocnicí Dačice p. o. a stanovení nájmu na roky
2006 a 2007 s určením jeho využití na odkup klimatizační jednotky pořízené firmou PP Hospitals při rekonstrukci sálů.
Tato žádost byla odůvodněna neuzavřeným jednáním
o způsobu financování nemocnice ze strany VZP, a to že
pojišťovna neřeší uznání PP Hospitals s. r. o. za nástupnickou organizaci. Neuznáním nástupnictví by nemocnice přišla za rok 2005 o více než 6 milionů korun.
Jednání zastupitelstva se zúčastnil i ing. Tvarůžek,
majitel společnosti PP Hospitals s. r. o. Dačice, který byl
připraven odpovědět zastupitelům na jejich dotazy týkající se žádosti, ale i stavu dačické nemocnice.
Do počátku projednávání tohoto bodu probíhalo jednání v pracovní a věcné atmosféře. Před projednáváním
žádosti nemocnice MVDr. Fabeš požadoval vyřazení
tohoto bodu z jednání, a to z důvodu malého množství
informací k nemocnici. K jeho požadavku se připojili
i někteří další zastupitelé, jako například pan Tomšů
a pan Antonů.
Poté co zastupitelstvo většinou hlasů vyřazení projednání žádosti PP Hospitals zamítlo, MVDr. Fabeš
společně s doktorem Blahou demonstrativně opustili
jednání, aniž by provozovateli nemocnice umožnili
objasnit svou žádost a svými dotazy získali potřebné
informace o nemocnici. Po jejich odchodu odpověděl
ing. Tvarůžek na všechny dotazy zastupitelů i občanů.
Přítomní byli seznámeni se stavem nemocnice, předběžnými hospodářskými výsledky za rok 2005 a výhledy
na rok 2006 se všemi ekonomickými i politickými riziky.
Žádost PP Hospitals s. r. o. byla po této debatě
zastupitelstvem schválena, a to 14 hlasy z 18 přítomných
zastupitelů, kteří vyslechli argumenty a považovali je
za dostatečné pro svoje rozhodnutí (pro: 4 ODS, 4 KDU ČSL, 3 KSČM, 1 ČSSD, 1 NEZ, 1 MDS; proti: 1 NEZ,
1 MDS; zdrželi se: 1 ODS, 1 NEZ).
Zamyšlení na závěr: jednání zastupitelstva je pracovní a veřejné. Je od toho, aby se problémy diskutovaly,
předkládaly se argumenty pro i proti a na základě nich
nakonec zastupitelé o daném problému rozhodli.
Myslím si, že demonstrativní odchod není nejlepší
způsob, jak získat potřebné informace o projednávaném
problému.
Pavel Habr, místostarosta

•

na své 77. schůzi konané 1. 2. 2006 mimo jiné:

•
•
•

•

•

•

•

•

vzala na vědomí zprávu o připravenosti investičních
akcí k realizaci v roce 2006
vzala na vědomí zprávu o stavu a vývoji odpadového
hospodářství za rok 2005
vyslovila souhlas s vyklizením bytu II. kategorie
o velikosti 2+1 v domě č. 64 v Lipolci
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 2+1 v Bratrské ulici
č. 175 na dobu určitou od 1. 3. 2006 do 28. 2. 2010
s možností prodloužení
vyslovila souhlas s opravou zdravotní instalace
ve staré budově Domu s pečovatelskou službou
za cca 1.250 tis. Kč. Jedná se o výměnu van
za sprchové kouty, umyvadel, WC, vodovodního
a odpadního potrubí včetně výměny obkladů a
dlažeb koupelen.
schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Dřevoartikl, spol. s r. o. Znojmo na realizaci stavby
„Dětské hřiště v ul. B. Němcové“ za celkovou nabídnutou cenu Kč 2.310.254,10.
schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v domě č. 58/I na Palackého náměstí
s firmou ExMEDIA Praha od 15. 2. 2006 na dobu
neurčitou za nabídnuté nájemné ve výši Kč 600,-/m2/rok. Účelem je poskytování finančních služeb.
schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v přízemí budovy č. 4/I na Palackého náměstí
na dobu určitou do 31. 3. 2010 za nabídnuté roční
nájemné Kč 77.894,--. Účelem je prodej knih.
schválila uzavření smlouvy s Technickými službami
Dačice s. r. o. týkající se údržby a správy dětských
hřišť na území města.

na své 78. schůzi konané 15. 2. 2006 mimo jiné:
•
•

•
•
•

schválila zprávu o výsledcích finančních kontrol provedených v roce 2005
schválila rozpočtové opatření č. 2/2006, které zvýšilo příjmy rozpočtu o 20,00 tis. Kč a výdaje
o 1.653,00 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši
1.633,00 tis. Kč bude uhrazen finančními prostředky
z minulých let.
vzala na vědomí omezení provozu v MŠ Dačice
v době jarních prázdnin
schválila jarní mobilní svoz odpadu firmou .A.S.A.,
s. r. o. za cenu Kč 37.604,00
schválila poskytnutí záštity starosty města nad konáním soutěže okresního kola základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje. Záštita
byla poskytnuta formou věcných darů.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 2/2006. 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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Regionální operační program regionu
NUTS II Jihozápad

Výzva k předkládání žádostí
o příspěvek pro kulturu

Dle sdělení Ministerstva životního prostředí bylo zahájeno zjišťovací řízení posuzování vlivu na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
ke koncepci „Regionální operační program regionu
NUTS II Jihozápad“. Do oznámení koncepce je možno
nahlédnout v úředních hodinách na infocentru v Dačicích.
Ing. Jiří Müller,
odbor životního prostředí

Jihočeský kraj vyzval 10. 2. 2006 všechny, kterým
není lhostejný kulturní život na území jihočeského kraje
a zabývají se jeho rozvojem, aby se ucházeli o příspěvky
z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dvou vyhlášených
příspěvkových programů:

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Sídlo: Pravdova ul. 1113/II – přízemí č. dveří 1a,
(Dům odborových služeb), 377 01 Jindřichův Hradec.
Nejlevnější úvěry na bydlení a rekonstrukce,
možno i bez dokládání příjmů
Kontaktní osoba: Božena Kaiferová, Ing. Josef Prokeš
tel.: 384 361 348 - kancelář
mob.: 721 620 178, 606 241 688

Výzva k předkládání projektů v rámci
Akčního plánu rozvoje JčK
Nové možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje představují grantové programy,
jejichž zaměření a finanční objemy jsou součástí
schváleného Akčního plánu programu rozvoje územního
obvodu Jihočeského kraje pro rok 2006.
15. 2. 2006 byly v první etapě vyhlášeny grantové
programy v následujících oblastech: Cestovní ruch,
kultura a vnější vztahy, Infrastruktura, Vzdělávání,
věda a sport, Zemědělství, životní prostředí. Více
informací spolu s grantovým kalendářem 2006 řazeným
chronologicky podle plánovaného data vyhlášení naleznete na internetových stránkách www.kraj-jihocesky.cz
v rubrice Granty, příspěvky, dotace 2006 – AP PRK.
Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Nový zákon o ověřování
S účinností od 1. 3. 2006 vstoupí v platnost zákon
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu, který přinese
mimo jiné zásadní změnu oproti stávajícímu zákonu
č. 41/1993 Sb., a sice tu, že matriky nebudou moci ověřit
podpis na cizojazyčné listině, pokud nebude připojen
úřední překlad. Také nebude moci být provedeno ověření
shody opisu nebo kopie listiny v jiném než českém
jazyce (s výjimkou slovenského), pokud nebude přiložen
úřední překlad. V případě, že žadatel si nebude chtít
nechat provést úřední překlad listiny, musí svou žádost
o ověření uplatnit u notáře, matrika mu nebude moci
vyhovět.
Eva Pokorná, odbor správní

1) Příspěvkový program v oblasti kultury – na neinvestiční dotace pro oblast živé kultury, hudby,
tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu
a fotografie i na řemeslné a výtvarné dílny bylo
vyčleněno z rozpočtu celkem 1,3 milionu Kč.
2) Příspěvkový program v oblasti postupových přehlídek – na neinvestiční prostředky na přípravu
postupových přehlídek a kulturních soutěží mládeže
i dospělých bude rozděleno 500 000 Kč.
Termín uzávěrky příjmu žádostí je u obou
příspěvků do 15. března 2006.
Více informací naleznete na internetových stránkách
www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Granty, příspěvky,
dotace 2006 v gesci odborů KÚ, Tématická skupina Kultura.
Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

@dacice.cz
V měsíci lednu 2006 byla ukončena podpora domény
dacice-mesto.cz a nahrazena doménou dacice.cz. Pokud
máte v adresářích starou verzi e-mailové adresy změňte
si část za @.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Poskytování podpor Města Dačice
Vodovody a kanalizace - přeměna
Mobilní odvoz odpadů
Prodej volného bytu
Adopce na dálku
Dačické kejklování
Uzávěrka příštího čísla: 15. března 2006

str. 4
str. 5
str. 5
str. 6
str. 13
str. 15

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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Výzva k předkládání žádostí o dotaci
z grantů na památkovou ochranu staveb

Poskytování podpor Města Dačice
pro rok 2006

Jihočeský kraj nezapomněl ani v letošním roce
na nutnou péči o naše kulturní dědictví a vyhlásil
10. 2. 2006 výzvu k předkládání žádostí o dotace.
O dotace mohou žádat majitelé movitých i nemovitých památek, kterým kraj přispěje na obnovu v celkové částce 20 milionů korun.
Dalších 7 milionů korun bude rozděleno na zvýšené
náklady, které si vyžaduje oprava památkově chráněných
staveb a nebo těch, které se nachází na památkově
chráněném území. Žádat lze v následujících grantových
programech:

Rada města na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic schválených usnesením číslo
7/14/05/ZM zastupitelstva města vyhlašuje pro občanská
sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo
právnické osoby, se sídlem na území města, nebo které
(výjimečně) nesídlí ve městě, avšak jejich činnost se týká
občanů města, působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a
sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí, s výjimkou právnických osob jejichž
zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a
Město Dačice možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města.
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí obsahovat:
• základní údaje o žadateli (jméno a příjmení nebo
obchodní jméno, adresu, rodné číslo nebo IČO),
• právní forma žadatele (fyzická osoba nepodnikající,
fyzická osoba podnikající, právnická osoba,
občanské sdružení, veřejně prospěšná společnost,
akciová společnost, společnost s ručením omezeným,
příspěvková organizace),
• zpracovaný projekt (cíl projektu, postup k dosažení
cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace,
ekonomická rozvaha, výše požadovaného příspěvku
a jeho položkový rozpis)
• ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČO,
výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci
na ministerstvu vnitra atd.),
• výroční zprávu včetně rozvahy a výkazu zisků
a ztrát,
• souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků
(část II, čl. 8, odst. (4) Zásad a pravidel pro
poskytování podpor Města Dačic podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
• čestné prohlášení v souladu s částí II, článkem 8,
odst. (4) písm. d) a písm. i) Zásad a pravidel pro
poskytování podpor Města Dačic.

1)

Grantový program Nemovité kulturní památky.
Cílem tohoto grantového projektu je podpora záchrany, zachování a obnovy nemovitých kulturních
památek. Finanční podpora zde může činit max.
70 % celkových nákladů projektu, max. výše podpory může být 500 000 Kč.

2)

Grantový program Zvýšené náklady památkově
chráněných staveb. Tento grantový projekt je zaměřen na zvýšené náklady obnovy památkově
chráněných staveb z důvodu použití tradičních
materiálů a technologií. Památkově chráněnými
stavbami se rozumí nemovité kulturní památky
a stavby, které kulturními památkami nejsou, ale
nacházejí se na území památkově chráněném (např.
Městská památková zóna Dačice). Finanční podpora
může činit až 100 % prokázaného rozdílu mezi
cenou obnovy za použití běžných materiálů a technologií a za použití materiálů a technologií
předepsaných orgány památkové péče.
Termín uzávěrky příjmu žádostí je u obou grantů
do 31. března 2006.

Pokud se tedy chystáte v tomto kalendářním roce
obnovit své památkově chráněné stavby a máte dojem,
že případná finanční podpora by byla ve vašem případě
na místě, obraťte se co nejdříve na některé z následujících kontaktních míst: - Konzultační místo na
Krajském úřadu jihočeského kraje v Českých Budějovicích: odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, oddělení památkové péče, kontaktní osoba
Blažena Týrová tel. 386 720 531, e-mail: tyrova@krajjihocesky.cz a Mgr. Markéta Kadlecová, tel. 386 720
404, e-mail: kadlecovam@kraj-jihocesky.cz. Podrobné
informace včetně tiskopisů žádostí je možno získat také
na internetové adrese www.kraj-jihocesky.cz v rubrice
Granty, příspěvky, dotace 2006 v gesci odborů KÚ,
Tématická skupina Kultura.
Příslušné formuláře žádostí lze rovněž vyzvednout
osobně na odboru kultury a cestovního ruchu na Městském úřadě v Dačicích (Radnice, Palackého nám. 1/I),
případně vyžádat elektronickou poštou na e-mailové
adrese cest.ruch@dacice.cz.
Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Uzávěrka příjmu žádostí je 31. březen 2006 ve 14:00 h,
termín vyhlášení výsledků výběru příjemců příspěvku
je 28. dubna 2006.
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti,
nebude do výběrového řízení zařazena.
Žádosti lze podat osobně v podatelně městského
úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Za žádost podanou v termínu uzávěrky se rozumí
žádost, která je do data určeného při vyhlášení (včetně)
zaevidována na podatelně městského úřadu. Bližší
informace poskytne finanční odbor tel: 384 401 219.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Vodovody a kanalizace - přeměna
Na začátek mi dovolte něco historie z období privatizace vodohospodářského majetku v roce 1993. Na základě privatizace vodovodů a kanalizací byl vydán
Fondem národního majetku bezúplatným převodem nově
založenému svazku obcí Vodovod Landštejn majetek
skupinového vodovodu Landštejn – Dačice – Slavonice –
N. Bystřice a další majetek (kanalizace), který byl
ve vlastnictví JIVAK s.p. Č. Budějovice.
V rámci bývalého okresu Jindřichův Hradec jsou
ještě další skupinové vodovody a samostatné vodovody
obcí. Pro společný zájem ve vodovodech a kanalizacích
(např. stejná cena vody) byly tyto „skupiňáky“, města
a obce sdruženy v Družstvu Vodospol. Tam byl také
těmito subjekty vložen vodohospodářský majetek, který
za nájemné provozoval VaK J. Čechy a. s. Z nájemného
se na tomto majetku členských obcí prováděly opravy
a rekonstrukce.
V závěru roku 2003 došlo ke změně majoritního
vlastníka VaK J.Č. a. s. - stala se jím společnost
ENERGIE AG Oberösterreich. Také družstvo Vodospol
se připravovalo na transformaci v akciovou společnost
v roce 2005.
V roce 2005 ale jednostranným rozhodnutím
ukončilo město J. Hradec členství ve Vodospolu. Tím
došlo k porušení celistvosti území z hlediska spravování
vodohospodářského majetku. Odchodem J. Hradce pak
ztratila smysl transformace na akciovou společnost.
Zůstaly dvě oblasti – Dačicko a Třeboňsko, které na sebe
z hlediska pitné vody nemají vazbu. Na základě těchto
skutečností bylo přistoupeno k ukončení činnosti a likvidaci Družstva Vodospol.
Protože svazek obcí – Dačice, Slavonice, N. Bystřice, Budíškovice, Cizkrajov, Kostelní Vydří, Peč, Staré
Město pod Landštejnem - Vodovod Landštejn - vlastní
úpravnu vody u vodárenské nádrže Landštejn, páteřní
řady, vodojemy a další zařízení, bylo rozhodnuto
o samostatném působení v oblasti výroby a distribuce
pitné vody pro členské obce, ale i další zájemce.
Vzhledem ke kanalizačnímu majetku ve svazku bylo
nutné provést převody tohoto majetku podle příslušnosti
k dané obci. Na „oplátku“ zase členské obce vložily svůj
majetek, který má souvislost s pitnou vodou do DSO
Landštejn za účelem provozování. Dále bylo třeba vybrat
odbornou firmu, která by nám spravovala tak rozsáhlý
majetek. Složitost výroby pitné vody a její rozvod
na velké vzdálenosti až ke koncovému odběrateli není
jednoduchou záležitostí ať už z hlediska technického
nebo hygienických předpisů.
A tak proběhlo na podzim roku 2005 výběrové řízení
na provozovatele vodohospodářského majetku, kterým
se stal VaK J. Čechy - Energie AG. V oblasti kanalizací
si pak města a obce uzavíraly samostatně smlouvu
s provozovatelem o provozování tohoto majetku.
Ze základních organizačních složek, které řídí seskupení Vodovod Landštejn je to – valná hromada, dva
jednatelé a placená funkce ředitele. Jsme na začátku
nového uspořádaní celého svazku, který má pro náš
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region velký význam. Mohu říci, že hlavním cílem členů
DSO je zajistit celistvost výroby vody, její rozvod, ale
i jednotnou cenu.
Rudolf Hájek, starosta

K
Kddoo ddoouuččíí ssoouukkrroom
měě aanngglliicckkýý jjaazzyykk??
TTeell..:: 772233 443300 888855

Mobilní svoz odpadu
Ve dnech 18. března, 25. března, 1. dubna a 8. dubna
2006 proběhne v našem městě a místních částech mobilní
svoz bio odpadu a velkoobjemového odpadu. V místních
částech bude navíc doplněn i o svoz nebezpečného odpadu.
Svoz bude probíhat za odborného dohledu pracovníků firmy .A.S.A. Dačice s. r. o. vždy od 14:00 h
do 17:00 h na bývalých stanovištích velkoobjemových
kontejnerů. V případě nepříznivých klimatických podmínek budou občané včas informováni o případné změně
termínu veřejným rozhlasem.
Věra Smetanová, odbor správy majetku
Harmonogram
přistavování velkoobjemových
kontejnerů - březen 2006
Stanoviště
Antonínská

Týden
11.

12.
o

Bratrská

o

Červený vrch

o
o

Havlíčkovo nám.
Jemnická

o
o

Mládežnická

o

Na Vyhlídce
Nivy

o
o

Vápovská
Bílkov

o
o

Borek
Dolní Němčice

o
o

Hostkovice
Hradišťko

o
o

Chlumec
Lipolec

o
o

Malý Pěčín

o

Prostřední Vydří

o

Toužín
Velký Pěčín

14.

o

Berky z Dubé

Dlouhá

13.

o
o

Poznámky:
Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) budou rozmístěny
na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů.
11. týden - 18. března
13. týden - 1. dubna
12. týden - 25. března
14. týden - 8. dubna
Přeplňování a ukládání odpadů mimo prostor VOK není dovoleno!
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Velikonoční výstava v Domovince

Webové stránky pro seniory

Zahájení výstavy se koná v pondělí 27. 3. První den
bude paní Iva Dědková zdobit perníky, které si můžete
zakoupit. Kromě oblíbených výrobků seniorů z domovů
pokojného stáří a prací klientů ze Stacionáře „Úsměv“
v Třebíči, či jihlavské keramiky, vám chceme umožnit
vystavování vašich uměleckých a ručních prací.
Milí spoluobčané, obracíme se na vás, kteří rádi
ukážete část své zručnosti a tvořivosti i nám ostatním,
abyste zapůjčili charitě Domovinka několik prací, které
bychom mohli u nás po tyto dva týdny vystavovat.
Bližší informace získáte v Domovince. Výstava potrvá
do 7. 4. 2006, otevřeno pondělí – pátek 7:30 - 16:00 h.

Na internetové adrese www.tretivek.cz byl spuštěn
nový informační a společenský portál nejen pro seniory.
Kromě stálých článků na různá témata je jednou
z hlavních činností portálu zprostředkovávat informace
o všech akcích určených pro seniory v celé České republice.

Charita Domovinka v Dačicích pořádá
v měsíci březnu
od 13. 2. Výstava „Česká záplata“- netradiční způdo 10. 3. sob využití obnošeného šatstva, inspirace
pro maminky i babičky. Výstavu můžete
navštívit v Domovince každé pondělí – pátek
od 7:30 do 12:00 h.
2. 3. „O křesťanské víře úplně od základů“od 18:30 h cyklus přednášek P. Gorazda Cetkovského
z Kostelního Vydří v Domovince.
7. 3. „O řádech v církvi“ - přednášky P. J. Pezlaod 16:00 h ra v Domovince, které jsou charakterem
podobné „univerzitě třetího věku“.
16. 3. „O křesťanské víře úplně od základů“od 18:30 h cyklus přednášek P. Gorazda Cetkovského
z Kostelního Vydří v Domovince.
21. 3. „O řádech v církvi“ - přednášky P. J. Pezlaod 16:00 h ra v Domovince, které jsou charakterem
podobné „univerzitě třetího věku“.
30. 3. „O křesťanské víře úplně od základů“od 18:30 h cyklus přednášek P. Gorazda Cetkovského
z Kostelního Vydří v Domovince.

Dětem do Dětského domova Jemnice
Dětský domov v Jemnici předem srdečně děkuje všem
občanům, kteří dobrovolně přispějí jakoukoliv částkou
do kasičky, která je umístěna v prodejně s kancelářským
a papírnickým zbožím PAS - D s. r. o. v Dačicích. Tam
se máte také možnost podívat na vystavené fotografie.
Dobrovolné příspěvky budou výhradně použity pro sportovní a zájmovou činnost dětí. Kdo by chtěl našemu
domovu pomoci osobně ať již finančně, materiálně nebo
i jinak, má možnost si spolupráci domluvit na telefonu
568 451 182. Zároveň děkujeme vedení prodejny, která
nám umístění kasičky umožnila. Předem srdečně děkujeme.
Dětský domov Jemnice

Město Dačice nabízí prodej volného bytu

Jedná se o byt č. 3, 1+1, I. kategorie
v Dlouhé ul. č. p. 423/V
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 40 m2
včetně spoluvlastnického podílu 36/2379, na společně
užívaných částech a příslušenství v budovách č. p.
422, 423, 424 v Dlouhé ul. v Dačicích a podílu na
pozemcích p. č. 2429/148, 2429/147, 2429/149 –
zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 690 m2.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené a zřetelně označené obálce
Neotvírat – prodej neobsazeného bytu
č. 3 v č. p. 423/V
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději
do 27. 3. 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 380.000 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 20.000 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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Aktuality
•

31. 3. 17:00 – 24:00 h – Noc s Andersenem –
kouzelná noc v Městské knihovně v Dačicích.
•

•

Výherci soutěže z internetových stránek města
za měsíc leden jsou: František Dvořák z Dačic,
Miroslava Vacková z Hradišťka a Lada Nejedlá
z Dačic. Správná odpověď zněla: „Kapetova“.
Výhercům gratulujeme.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději
do 31. března 2006 a místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je splatný jednorázově do 30. dubna
2006.

Beseda s Dr. Roithovou
V pátek 17. března se od 18:00 h uskuteční v Komorním sále Městského kulturního střediska v Dačicích beseda
s Dr. Zuzanou Roithovou (KDU-ČSL),
poslan-kyní Evropského parlamentu.
Tématem besedy bude činnost Evropského parlamentu a Evropská unie vůbec.
Pořadatelé besedy KDU-ČSL a Lidové sdružení Dačice
zvou všechny zájemce.
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Městská knihovna Dačice
Motto: „Na úřad přes internet“
22. 3.
v 17:00 h

Elektronický podpis a elektronická podatelna - přednáška pracovníka městského
úřadu Petra Wolfa, možnost vyzkoušení si
v praxi, ve spolupráci s Městským úřadem
Dačice.

1. – 31. 3.

Kvalifikovaná podpora uživatelů při seznamování se s internetem - pro veřejnost,
nabídka informačních zdrojů z oblasti státní
správy a samosprávy prostřednictvím webové stránky knihovny, zájemce se o tuto
službu přihlásí u výpůjčního pultu, vysvětlení základní orientace na internetu
poskytnou knihovnice zdarma během výpůjčních hodin. Zdarma přístup do databází v městské knihovně - plné texty článků v databázi ANOPRESS, sbírka zákonů
ASPI, cizojazyčné databáze EBSCO a EIFL
DIRECT (pro veřejnost, asistence knihovnice).

Spolupráce s knihovnou v partnerském
Gross - Sieghartsu
Naše městská knihovna Dačice začala spolupracovat
s knihovnou v partnerském Gross-Sieghartsu v Rakousku.
Spolupráci domluvili starostové obou měst na sklonku
roku 2005. Znamená to, že obě zúčastněné knihovny
si budou jednou za půl roku vyměňovat soubory knížek,
takže každý zájemce o zdokonalování se v němčině u nás,
či v češtině u našich sousedů, bude mít tuto možnost.
Zapůjčené knížky jsou hlavně pro děti, ale němčinu
si s nimi určitě procvičí i dospělí.

Městská knihovna Dačice zve děti a rodiče
ve středu 8. března 2006 v 16:30 h
na slavnostní křest pohádkové knížky

„Kamarádi z oblohy“
dačických autorek Jaroslavy Zemanové (text)
a Václavy Zamazalové (ilustrace).

Přírůstky ve fondu městské knihovny
Dříve než nám roztají sněhy a přijde jaro, kdy
se můžeme vrhnout na zvelebení našich zahrádek
a věnovat se svým koníčkům, přečtěte si třeba něco
z nabídky knih, které přibyly v Městské knihovně
v Dačicích v lednu. Kompletní nabídku novinek najdete
na webových stránkách knihovny: http://www.mkdac.cz,
v online katalogu – seznam novinek – a můžete si vybrat,
za jaké období je chcete zobrazit, např. 14 dní či déle.
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Meg: V pradávných dobách (Steve Alten) – strhující
thriller ze světa mořských hlubin, kde řádí žralok druhu
Megalodon. Skupina výstředních odvážlivců se snaží před
televizními kamerami na palubě repliky španělské
galeony v jižním Pacifiku zvítězit jeden nad druhým. Ale
reality show se stává skutečným bojem o přežití.
Bílá čarodějka (Ilona Maria Hilliges) – skutečný
příběh mladé ženy Ilony, která se vdá za Nigerijce. Žijí
v Londýně a na Iloně je, aby živila celou rodinu. Po
manželské krizi odcestuje do Nigérie a tam poznává tři
odlišná prostředí – chudý svět domorodců, svět bělochů a
jejich černošského personálu a konečně svět domorodé
nigerijské elity. Časem se stane pro určitý okruh lidí
nepohodlnou …
Lačnost (Elfride Jelineková) – nositelka Nobelovy
ceny je nejvýraznější představitelkou feministické literatury v německé jazykové oblasti. Hlavním hrdinou je
venkovský četník Kurt Janisch, pohledný a zdánlivě
dobrosrdečný muž a spořádaný manžel, ve skutečnosti
posedlý chorobnou touhou po ženách a penězích.
Inka (Alberto Vázquez – Figueroa) - incká říše je
v rozkvětu, ale panovnický pár se dosud marně snaží
zplodit následníka trůnu. Jejich vzdálená neteř Sangay
si vymůže svolení velké Inky ke svatbě s hrdinným
vojákem Rusti Cayambem přemožitelem krutého a obávaného nepřítele. Bude muset být jejich dcera princezna
Tunguragua nesmyslně obětována, aby se nepřekazilo
narození zdravého dědice panovnické dvojice?
VIP pacient (Gilbert Schlogel) – V jednom pokoji
poklidné nemocnice je nalezen mrtvý Antoine Paolli,
obávaná hlava klanu. Kdo a na čí příkaz starého
mafiánského bosse otrávil? Na přítelovu prosbu, ale i
z vlastního zájmu se do vyšetřování zapojí bývalý chirurg.
Vydává se za zaměstnance pojišťovny a pátrá sám po
příčině úmrtí.
Datum narození a jeho vliv na náš charakter (Jitka
Kadlecová) - autorku této knihy od mládí fascinovala
různorodost charakterů lidí, a proto se začala zabývat
numerologií, astrologií a dalšími způsoby sebepoznání.
Chcete se dozvědět něco o charakteru svém či lidí, kteří
vám vstupují do života? V tom případě držíte v rukou tu
správnou knihu.
Malujeme na sklo - tato technika je poslední dobou
velmi populární. Najdete tu spoustu nápadů, které vám
budou inspirací pro vaše skleněné malování. Zjistíte, že
nic není tak těžké, jak to vypadá. Stačí vzít do ruky štětec
a začít. Možná právě skleněný dárek vyrobený podle této
knihy se stane tím nejoblíbenějším.
Vše o rekonstrukci – již název napovídá, že v této
knize, pokud se rozhodnete o zvelebení svého domova,
najdete vše, co se týká pojištění, rekonstrukcí v památkové zóně, zvětšení bytu pomocí podkroví, tepelné izolace, i konečných úprav venkovních prostor.
Ďáblovy zuby (Susan Fasetová) – vyprávění o životě
mezi žraločí populací, mistrně odhaluje to, co se skrývá za
stíny tajuplných velkých bílých žraloků a lidmi, kteří jsou
jimi posedlí. Kniha obsahuje i unikátní barevné fotografie.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Ptactvo u vody a zima
Zima a to pořádně tuhá! Komu by se nezželelo
kachen, labutí nebo racků. Ale pozor, někdy jim můžeme
tím, že je nakrmíme spíše ublížit, než pomoci.
Chtěla bych Vám dnes poskytnout několik dobrých
rad, jak je dobře nakrmit. Nevymyslela jsem to sama,
poslala mi je kamarádka Hanka Uhlíková, která se v této
problematice lépe vyzná. Čerpala z Ptačího světa, zima
2005, ročník XII, číslo 4.
Co je nejlepší pro kachny a labutě:
9 vařené těstoviny, brambory, luštěniny, rýže, obiloviny
9 kuchyňské zbytky, ale ne moc slané a kořeněné
9 chleba a starší pečivo (nejprve zcela usušíme, pak
rozmáčíme a potom krmíme)
9 ovesné vločky
Co chutná rackům:
9 pečivo
9 odřezky syrového masa, klidně i s tukem
9 syrové rybí odřezky, vnitřnosti apod.
A teď, prosím, pozor! Co nikdy nekrmíme:
9 slané a silně kořeněné kuchyňské zbytky, plesnivé
a nahnilé potraviny, potraviny zapařené, zmrzlé, zkažené
9 čerstvé pečivo, žluklý tuk, mléčné výrobky, cukroví,
koláče, buchty, nebezpečné jsou nevařené těstoviny,
protože bobtnají ptákům ve voleti, slepují se a působí
zažívací potíže, labutě nikdy nesmí dostat žádné maso
Volně pobíhající psi na zimovištích vodních ptáků
opravdu nemají co dělat! Potravu nesypeme na jednu
hromadu, ale roztrousíme ji podél celého břehu, aby
se ptáci neprali a dostalo se i na ty slabší. Za silných
mrazů, prosím, sypte potravu k vodě, aby ptáci nemuseli
z vody a neomrzli. Děkuji Vám za přečtení a zamyšlení.
Milena Kráľová, ČSOP Vysočina

GLOBE: „V lednu mráz – těší nás“
Letošní lednové počasí bylo poměrně stabilní a velmi
mrazivé. Obleva, která někdy nastává v první polovině
tohoto měsíce, nepřišla, ba naopak: po studeném prosinci
jsme se dočkali 9. 1. prvního přitvrzení až na - 18°C
(11. 1. „Na svatého Hygina pravá zima začíná“).
23. 1. následovala druhá vlna silných mrazů, když
dalšího dne bylo patrně dosaženo letošního minima 24°C, a 29. 1. nastal zatím poslední a nejvytrvalejší příliv
mrazivého severního vzduchu. Pozoruhodné je, že
pokaždé šlo o noc z neděle na pondělí. Náznaky oteplení
se projevovaly silným větrem, mlhami nebo sněžením,
což bylo náročné jak pro chodce a řidiče, tak pro správce
chodníků a silnic.
Potíže působily i sněhové příkrovy s ledovou vrstvou
vespod. Střechy vodorovné nebo jen s mírným sklonem pak dostávaly zabrat. Výhodu pak skýtaly zamrzlé
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rybníky i řeky, přes něž bylo možno si zkracovat cestu.
Leden jsme přečkali a o to víc se můžeme těšit na jaro,
neboť: „Leden studený, duben zelený.“ a „V lednu silný
led, v květnu bujný med.“
Mgr. Marek Čermák

Stěžuji si a upozorňuji
Téměř před domem kde bydlím jsem upadla. Neštěstí,
zlomila jsem si krček pravé nohy a pravé zápěstí. Jsem
operovaná na ortopedii v Jindřichově Hradci. Neošetřená
cesta, kluzko, chvíle nepozornosti. 28. prosince 2005 kdy
padal sníh od večera celou noc i ráno. Na chodníku bylo
30 cm sněhu, silnice dříve prohrnutá s 10 cm sněhu.
Proč není naše město odhrnuto a posypáno? Proč
nejsou silnice, chodníky ošetřeny? Proč je na mnoha
místech nebezpečná ledovka? Musíme se svalovat na neudržovaných veřejných cestách? Uvědomte si, že takhle
můžete dopadnou vy všichni! I ti, kteří se možná nad mými řádky pohoršují.
Dana Krtková, U Stadionu 447/V, Dačice

Ad. Stěžuji si a upozorňuji
Letošní, dá se říci extrémní zima, prověřila jak
možnosti Technických služeb a Správy a údržby silnic,
tak i možnosti a schopnosti občanů, jejichž nemovitosti
sousedí s chodníky. Chci proto i pod dojmem článku
„Stěžuji si a upozorňuji“ vyzvat všechny obyvatele, aby
ve zvýšené míře věnovali pozornost stavu chodníků před
svými nemovitostmi.
Současně bych rád připomněl, že v předpise vydaném
Městem Dačice pro zajištění zimní údržby na místních
komunikacích se praví: Zmírnění závad ve schůdnosti,
které vznikly v nočních hodinách, zajistí na vlastní
náklady vlastníci nemovitostí, s nimiž chodník hraničí
do 7:00 h ráno. Zmírnění závad ve schůdnosti, které
vznikly v průběhu dne, zajistí na vlastní náklady vlastníci
nemovitostí, s nimiž chodník hraničí, bez zbytečného
odkladu.
Oprávněnost těchto povinností potvrdil v posledních
dnech i výrok Nejvyššího správního soudu. Všem potom
přeji, aby zima a komplikace, které přináší, již brzy
skončily.
Ing. Karel Macků, tajemník

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 27. března 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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Let do země vycházejícího slunce – V. díl
V minulém čísle jsme opustili Matěje Taufera ve
chvíli, kdy přistáli se svým letounem v Číně a okamžitě
je obklopil zvědavý dav, který jim letadlo poškodil. Matěj
se musel pustit do oprav. Jak si se vším společně s pilotem
Skálou poradili, najdete v následujících řádcích:
„Hmoždím se s tím, nadávám a tu najednou pozoruji,
že se mezi lidmi utvořila ulička, kterou kráčí jakási
vznešená Číňanka. Měla krásné lesklé kimono, tmavě
nalakované dlouhé nehty a kouřila. Vyvalil jsem na ní oči.
Ani ne tak na ni, jako na cigaretovou špičku, alespoň
padesát centimetrů dlouhou. Žena se pohupovala a šla
rovnou k letounu. Policista stojící u trupu ustoupil a ona
jako by nic vystupuje na stupačku a s tou zapálenou
cigaretou se přímo naklání do pilotního sedadla. Letoun
byl prosycený benzinovými parami a tohle se mně zrovna
hodilo! Nechávám spravování a utíkám k ní. Sundávám
ji způsobně dolů a ukazuji, že s cigaretou nesmí k mašině.
Směje se docela nevinně a říká cosi policistovi. Ten pouze
přikývl a začal vytahovat šavli. Tohle je pěkný zvyk, lekl
jsem se, protože jsem se domníval, že mě chce
zapíchnout. Uskočil jsem, ale k mému úžasu si mě ten
chlapík vůbec nevšiml. Zvedl šavli a fik – fik! Udělal za
sedadly v plátěném potahu trupu křížem dva dlouhé řezy.
A milá Číňanka ručkama rozhrnula plátno a zvědavě
nakukovala, co je vlastně uvnitř. Vzal jsem ji prudce za
loket, obrátil a začal hrozit, přičemž jsem vyčerpal zásobu
nejšťavnatějších nadávek, jakých má naše mateřština
dostatek. Voják stál dál hloupě, dívenka se smála a začala
tleskat rukama.
V tom spravedlivém rozhořčení jsem si ani nevšiml,
že se k nám přišoural jakýsi stařeček s dlouhými bílými
vlasy. Pokynul prstem vojákovi a ten se k němu naklonil.
Chlapík si nahodil pušku a po několika staříkových
slovech stál v pozoru jako svíčka.
A teď to začalo. Prásk! Děda se rozpřáhl a vlepil
vojákovi takovou facku, že se téměř sám zamotal. A hned
na druhou tvář. Rány jen pršely a mně bylo nakonec toho
ubožáka líto. Stál a stál, ani nemrkal očima.
Tato příhoda způsobila nečekaný obrat. Stařec, zřejmě
nějaká důležitá veličina, mě neuznal za hodna jediného
pohledu. Důstojně se obrátil a kráčel zpět, zatímco dívka,
která to způsobila, zmizela. Lidé se však před starcem
pokorně rozestupovali a hned bylo kolem letounu
prázdno.
Sám v neznámé daleké zemi, obklopen zástupy lidí,
jsem se pustil konečně do správy letounu. Velitel stráže
mi ukazoval posunky, že se nemusím o letoun bát a když
se začalo stmívat, dal mi na srozuměnou, že můžu jít spát.
Dokonce přivedl jednoho vesničana, který byl ochoten mě
vzít s sebou. Zajistil jsem podvozek kameny, uvázal
řízení, naposledy se podíval na letoun, který nás přinesl
z Prahy až sem a šel jsem, doprovázen množstvím lidí,
do vesnice. Nocleh mi nabídl místní kovář. Obydlí bylo
neuvěřitelně ubohé. Chatrč uplácaná z hlíny, v níž na zemi
leží děti i dospělí. Neodvážil jsem se do světničky a zůstal
raději v kovárně, kde jsem si lehl na udusanou hlínu
a usnul. Za svítání jsem se probudil a hned běžel
k letounu, který byl dost daleko za vesnicí. Obával jsem
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se, zda z něho vůbec něco uvidím. Ke svému překvapení
jsem zjistil, že vojáci přecházeli ve vyměřených vzdálenostech kolem šestnáctky, jako by hlídali nejméně
císařský palác.
Pustil jsem se znovu do práce a další hodiny zašíval
a zalepoval. Bylo asi deset hodin, když přijel Skála
s náčelníkem policie. Rozloučení bylo velmi chladné.
Skála vůbec nemluvil. Nasedli jsme a odstartovali. Teprve
v Mukdenu, kde jsme přistáli v poledne, se mi přiznal,
že byl celou tu dobu zavřený, protože nás pokládali za
špiony. Teprve když si náčelník ověřil naši totožnost
v Mukdenu a zároveň dostal řádnou důtku, Skálu pustil.
V Mukdenu už bylo shromážděno velké množství
leteckých důstojníků. Uvítal nás sám pobočník tehdejšího
vládce Číny maršála Čankajška generál Mu. Podplukovník Skála jim učinil přednášku o letounu i o jeho výkonech. Po vyřízení všech formalit jsme se připravili na
poslední cestu na asijské pevnině, na přelet do korejského
města Hädžu. Tady jsme se poprvé octli nad mořem.“
Další pokračování letu do Japonska najdete v březnovém čísle.
Vlastimil Kolomazník, letecké muzeum

TRW - DAS a. s. podporuje vzdělávání
a trávení volného času dětí a mládeže
TRW - DAS a. s. je největší zaměstanavatel v regionu
Dačic a patří do skupiny TRW Automotive - předního
světového výrobce součástí pro automobilový průmysl.
Chce být součástí regionu a podpořit jeho rozvoj - proto
společnost uvolnila v roce 2006 ze svého rozpočtu částku
350 000 Kč na nejvýše 5 projektů. Cílem grantového
programu je přispět ke vzdělávání obyvatel regionu a podpoře účelového trávení volného času dětí a mládeže.
O grant mohou žádat orgány místní samosprávy a jejich příspěvkové organizace, neziskové organizace,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve
a církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy.
Žadateli nemohou být fyzické osoby, politické strany
a hnutí a profitní organizace. Žadatel musí grant použít na
projekt realizovaný v okruhu 25 km od sídla TRW - DAS
a. s. (žadatel nemusí mít v této oblasti sídlo).
Podpora bude poskytnuta programům zaměřeným
na podporu vzdělávání obyvatel vymezeného regionu.
Cílem je podpořit konkrétní projekty mimo rámec učebních osnov škol. Projekty mohou být zaměřené také
na další vzdělávání dospělých resp. vzdělávání třetího věku účelné trávení volného času dětí a mládeže.
Cílem je umožnit uskutečnění projektů pro děti a mládež vymezeného regionu pro trávení volného času mimo
školu - včetně projektů mládeže pro údržbu historických
památek, péče o kulturní dědictví, sportovních aktivit,
integrace handicapovaných skupin obyvatel, rozvoj a výstavbu zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže.
Žádosti na předepsaných formlulářích musí být podány do 31. 3. 2006 na adresu TRW - DAS a. s.,
sekretariát ředitele, Strojírenská 160, 380 17 Dačice III.
Formuláře jsou k vyzvednutí v sídle TRW - DAS a. s.
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„Vítej, jaro, vítej“

„Krajem,

Snad se nám podaří letošní dlouhou a tuhou zimu
konečně ukončit a přivítat jaro, sluníčko a dobrou náladu.
Pokud nám chcete v tomto pomoci, můžete se zúčastnit
jarní výstavy v dačickém muzeu. Od 1. dubna zde bude
probíhat jarní a velikonoční výstava pod výše uvedeným
názvem. Do 26. března můžete do muzea nosit nebo
zasílat vše, co souvisí s jarem a Velikonocemi: kraslice
malované voskem, škrábané, lepené slámou, děrované,
zdobené látkou, síťované aj., perníčky klasické
vykrajované nebo z forem, beránky a ovečky z těsta,
keramiky, slámy, dřeva či šustí, vizovické pečivo, obřadní
pečivo z kynutého těsta, ošatky ze slámy, proutí, žíly,
holubičky ze dřeva, papíru, hrkače, trakaře, řehtačky
různé velikosti a typu, výšivky a paličkované práce s jarní
symbolikou, ostatní jarní a velikonoční výzdobu.
Na výstavě uvítáme i výrobky dětí z mateřských
a základních škol. Kontakt: muzeum.dacice@seznam.cz,
tel. 384 422 493. V průběhu výstavy bude i tentokrát probíhat soutěž „O nejhezčí velikonoční vajíčko“
a „O nejhezčí perníčky“.
Mgr. Marie Kučerová

Od 26. února probíhá v dačickém muzeu a galerii výstava
kolorovaných kreseb Jiřího
Albrechta. Dačický výtvarník
představuje téměř sto šedesát
kreseb. Z toho několik desítek
je zcela nových. Vznikly při
jeho dalších cestách za památkami, zajímavostmi a také
za pamětníky na jihozápadní
Moravě. Výstavu doplňují
černobílé dokumentační fotografie pana Františka Valeše z Telče, který se řadu let
zabývá dokumentací nejrůznějších památek v rozsahu
bývalého Dačického okresu.
Jeho fotoarchiv je skutečnou pokladnicí. Obsahuje
záběry kostelů, hradů, zámků, mlýnů, kapliček, božích
muk, lidových staveb, aj. Jedná se jednak o záběry
z padesátých let minulého století a dále o fotografie
z období let 1999 - 2003, případně 2005. Řada fotografií
poskytuje i srovnávací záběry z doby před padesáti lety
a nyní. Na stávající výstavě je zastoupena jenom malá část
jeho sbírky. Muzeum počítá s tím, že bude fotografie pana
Valeše vystavovat na výstavní chodbě podle určitého
zaměření na pokračování.
Mgr. Marie Kučerová

Dubové podlahy, schody, střešní okna
mob.: 777 788 164

který máme rádi“
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Studovna muzea s knihovnou
Je otevřena pro veřejnost ve II. patře Městského muzea a galerie v Dačicích (jižní křídlo státního zámku)
v úterý až pátek od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 16:00 h
(po tel. domluvě i mimo uvedenou dobu). Ve studovně
najdete výběr časopisů historického, vlastivědného,
výtvarného a dalšího zaměření: Český časopis historický,
Český lid, Numismatické listy, Vlastivědný věstník
moravský, Vlastivědný sborník Vysočiny, Zprávy
památkové péče, Ochrana přírody, Z jihočeského národopisu, Umění, Antique, Ateliér, Dačický zpravodaj
od r. 1972, Listy jihozápadní Moravy,…
Fond odborné knihovny má více než 7 000 svazků
širokého zaměření, dále nabízí starší ročníky odborných
časopisů a novin, jako: Časopis Matice moravské,
Od Horácka k Podyjí, Dačické listy vycházející na
přelomu 19. a 20. stol., základní knihy k historii regionu
a města. K dispozici je jmenný a předmětový katalog.
Výpůjčky formou prezenčního studia ve studovně
muzea. Ve studovně muzea najdete zároveň zpracované
heslo „Dačice“ ve výstřižkové službě od roku 1960 (co se
kdy a kde psalo o Dačicích v novinách a časopisech
z různých oblastí života města – kultura, sport, průmysl,
spolky, významné osobnosti, …). Zároveň zde můžete
čerpat i z bohatého sbírkového fondu dokumentů a fotografií z Dačic a okolí a z šesti dílů Kroniky Dačic.
Vhodné pro žáky a studenty, kteří zpracovávají různé
úkoly, seminární a diplomové práce a pro ostatní badatele.
(Vybrané seminární a diplomové práce najdete zároveň
ve fondu knihovny). Možnost kopírování - formát A4, A3.
V letošním roce i možnost práce na PC ve studovně
a využití internetu.
Mgr. Marie Kučerová

Fotbalisté v Dačicích
V sobotu 11. 2. 2006 se uskutečnila valná hromada
dačického fotbalového oddílu. Co do počtu členů
i družstev v soutěžích, patří mezi aktivní oddíly. Má
dlouholetou tradici. První oddíl - SK Dačice byl založen
také na valné hromadě, ale roku 1934.
Při poslechu výroční zprávy si uvědomíte jak náročné
je zajistit pro hráče vše potřebné organizačně i finančně.
Pro realizační tým jsou potřeba nejen trenéři, ale i další
organizátoři.
Umístnění na předních místech v soutěžích je pak
výsledkem dobré spolupráce všech. Láska k fotbalu
vyžaduje mnoho volného času - trénink, zápasy, cesty na
zápasy atd. Sehnat finanční prostředky na celý rok,
znamená také obcházet firmy a hledat sponzory, což není
záviděníhodná činnost. Podstatnou část výdajů tvoří
náklady na dopravu, ale i rozhodčí. Zde bych chtěl
poděkovat sponzorům, kteří pomáhají tomuto oddílu
finančně i jiným způsobem.
Město Dačice dokončilo v roce 1999 výstavbu stadionu. Jeho dobudování velmi zlepšilo podmínky pro
fotbal v Dačicích. V letošním roce bude pak vynaloženo
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4,5 milionů na zastřešení tribuny stadionu, což opět
vylepší náš sportovní stánek. Běžné provozní roční
náklady jsou okolo 400 tisíc (údržba travnaté hrací
plochy). Pro zlepšení zázemí fotbalistů se připravuje
projekt na úpravu šaten v budově na stadionu. A tak
si myslím, že podmínky pro tento sport budou na dobré
úrovni.
Na závěr tohoto krátkého zastavení u dačického
fotbalu bych chtěl poděkovat všem našim fotbalistům
za reprezentaci našeho města nejen doma, ale i v cizině
a popřát v jarním kole mnoho úspěchů.
Rudolf Hájek, starosta

Rodiče studentů Gymnázia Dačice
najdou známky na internetu

1. 3. 2006 bude na dačickém gymnáziu spuštěna beta
verze elektronické žákovské knížky. Zatím bude projekt
určen pro studenty vyššího gymnázia, kteří nemají
klasické žákovské knížky, rodiče tím získají kompletní
přehled o jejich prospěchu.
V současné době probíhá testování, distribuce přístupových práv rodičům studentů a školení vyučujících
jednotlivých předmětů, kteří budou známky zadávat.
Ovládání elektronické žákovské knížky je velice jednoduché a probíhá přes webové rozhraní (internetový
prohlížeč). Rodičům se po přihlášení zobrazí prospěch
studenta přehledně členěný po předmětech.
Přístup ke svým známkám budou mít samozřejmě
také studenti, kteří mnohdy uvidí známku na internetu
dříve, než jim ji učitel sdělí ve výuce. Celý projekt
realizoval student oktávy Martin Wilczák a najdete ho na
internetové adrese www.zakovska.gymn-dacice.cz.
Mgr. Naděžda Koprová

Čtyři atletické medaile
Prvním letošním závodem dačických atletů byl
v neděli 19. února krajský přebor mladšího žactva. V
Nové Včelnici získali naši závodníci čtyři medaile. Pro
svůj druhý krajský titul dosprintoval na trati 50 m Patrik
Chvátal. Výborně si vedl i na 800 m, kde vybojoval bronz.
Jeho bratr Tomáš skončil třetí ve výšce a vinou
drobného svalového zranění skončil až 10. na 50 m a na
800 m už nenastoupil. Třetí bronz získala Sabina
Hummelová - také ve výšce.
Ve své závodní premiéře se neztratila Anastázie
Korbelová - 5. ve výšce. Zdeněk Krejčí prohrál souboj o
bronz na 800 m o pár setin. Martin Kelbler se prosadil ve
všech třech disciplínách. Ani v jedné ale nedosáhl na
medaili - 5. na 50 m, 5. v dálce a 7. na 800 m.
Za oddíl Vítězslav Jindra
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Testovací den
Přijímací zkoušky už téměř klepou na dveře, žákům
devátých tříd se pomalu blíží konec povinné školní
docházky, a tak nastal čas ověřit si množství a kvalitu
znalostí a dovedností získaných ve škole. Z tohoto důvodu
se naše škola zapojila do programu společnosti Cermat.
Termín testování žáků byl stanoven pro celou republiku na středu 1. února. V tento den odpadla žákům
devátého ročníku veškerá výuka. Místo ní je čekaly testy
z matematiky, českého jazyka a test studijních předpokladů a na závěr ještě žákovský dotazník. Jednotlivé
části, dlouhé 45 minut, byly prokládány povinnými
šedesátiminutovými přestávkami, na jejichž délku si žáci
poněkud stěžovali. Zdály se jim příliš dlouhé. Vyplněné
testové archy byly obratem odeslány pořadateli k opravě a
ohodnocení. Nyní již jen čekáme na oznámení výsledků a
klademe si otázku, jak naši žáci obstojí ve srovnání
s ostatními zúčastněnými školami. Zbývá snad jen dodat,
že během testování jsou veškerá osobní data žáků
chráněna proti zneužití.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ B. Němcové

Olympiáda
V pondělí 6. února proběhlo v Jindřichově Hradci
okresní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se
zúčastnily také dvě žákyně naší školy – Zuzana Fučíková
a Zuzana Nováková. Soutěžící byli rozděleni do několika
věkových kategorií. Soutěž se skládala ze dvou částí:
1. poslech a práce s textem, 2. konverzace s porotou na
dané téma. Naše Zuzana Nováková se umístila v kategorii
I. A (6. a 7. třída) na skvělém třetím místě. Ještě jednou
srdečně blahopřejeme.
Markéta Pátková, ZŠ B. Němcové

Adopce na dálku
V listopadu 2005 se naše škola zapojila do programu
ostravsko – opavské arcidiecézní charity – Adopce na dálku. Naše škola ZŠ Komenského Dačice adoptovala ze
Zakarpatské Rusi chlapce jménem Anatolij Zemljanyj,
který chodí do 2. třídy. Žije ve vesnici Lozjanské poblíž
Koločavy. Roční částka na pomoc jeho vzdělání a pomůcek do školy činí 6 000 Kč. První část 3 000 Kč
z celkové hodnoty 6 000 Kč je již vybrána. V 2. pololetí
se bude vybírat zbytek z dané částky – 3 000 Kč. Hlavním
patronem tohoto projektu se stala třída VIII. A. Děkujeme
všem, kteří přispěli na projekt adopce na dálku.
Bohumila Jankůjová a Monika Sobotková
žákyně VIII. A ze ZŠ Komenského

Školní mléko
Vznik programu Školní mléko na základních školách
iniciovala společnost Tetra Pak již v roce 1996. Největším
distributorem Školního mléka se stala obecně prospěšná
společnost Laktea. Díky společným dotacím českého státu
a Evropské unie mohou naše děti dostávat mléčné
výrobky za zvýhodněnou poloviční cenu každý pracovní
den v týdnu. Díky mléku získají děti rychlý přísun
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energie, nejsou unavené a daleko lépe se dokáží bránit
nemocem. Nezapomínejme ani na to, že mléko je
přirozeným a jedním z nejdůležitějších zdrojů vápníku,
který podporuje správný růst kostí a organismu obecně.
I naše škola se přihlásila k tomuto programu. Všechny
děti si mohou vybrat příchuť mléka, která jim nejvíce
chutná.V nabídce společnosti Laktea je mléko vanilkové,
kokosové, čokoládové, jahodové a neochucené. Našim
žákům nejvíce chutná vanilkové mléko a nejméně mléko
jahodové. Postupně byl rozšiřován sortiment nabídky
i o jiné výrobky. Dnes si mohou děti za zvýhodněnou
cenu koupit Müsli tyčinku (Meruňkovou v jogurtu,
Banánovou v čokoládě a tyčku Cerix) nebo Croissant
s nugátovou náplní. Tyto sladké pochoutky dětem
opravdu chutnají. Byla také obohacena nabídka nápojů
o pomerančové a multivitamínové nápoje „Magic“.
Můžeme si jen přát, aby společnost Laktea s mlékárnami
rozšířila nabídku o další výrobky, které budou dětem
chutnat a přispějí k jejich zdraví.
Jana Vlčková, ZŠ Komenského

Školní blesk v ZŠ Komenského
V minulém školním roce se žákyně 8. ročníku Šárka Švorcová, Věra Šimánková, Zdeňka
Havlíková, Lenka Nováková,
Lucie Bláhová, Adéla Hečková,
Petra Nikrmajerová a Erika
Přibylová rozhodly založit
školní časopis. Touto cestou bychom jim chtěli ještě jednou
poděkovat. Jelikož se s námi
letos rozloučí, předaly zodpovědně štafetu dál. Nyní již jsou
žhavé novinky, které se týkají
naší školy a nejen jí, plně v rukou: Martiny Terberové,
Patrika a Tomáše Chvátala, Davida Švorce, Tomáše
Čurdy a Václava Šimánka. I jim děkujeme za volný čas,
který věnují tvorbě stránek nabitých informacemi a přejeme: „Ať Vám to dlouho vydrží!“.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Ohlédnutí za zápisem v ZŠ Komenského
V pátek 20. ledna vykonali budoucí
prvňáčci své první školní „zkoušky“.
Letos si pro ně učitelé připravili
netradiční zápis inspirovaný klasickou
pohádkou. Už z oken budovy v Bratrské
ul. vítali účastníky Budulínek a lišky,
také třídy byly vyzdobeny obrazy známé
po-hádky. Děti s doprovodem rodičů prošly pět stanovišť,
kde např. počítaly a třídily hrášky, zpívaly před liščí
norou, dokreslovaly obrázek s Budulínkem, zavazovaly
botu… Na konci putování byli předškoláci odměněni
drobnými dárky a pamětním listem. Všichni zúčastnění
si zaslouží pochvalu a v září na shledanou se těší kolektiv
pracovníků ZŠ Komenského.
Hana Zemanová, ZŠ Komenského
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Víte to?

Dačické kejklování
Jihočeská krajská přehlídka
PÁTEK 3. BŘEZNA
17:00 h Jean-Claude Danaud
ACH TA NĚHA
NAŠICH DAM
Černá komedie „vražednická“

NaKopTyjátr
Jihlava
Komorní sál

20:00 h Gerges Freydeau
DÁMSKÁ KREJČÍ
Komedie

DDS Ty-já-tr-CO?
Praha
Hlavní sál

SOBOTA 4. BŘEZNA
10:00 h Carlo Goldoni
VĚJÍŘ
Černá komedie „vražednická“

DS Tábor
Hlavní sál

17:00 h Jean Paul Sartre
S VYLOUČENÍM
VEŘEJNOSTI
Salonní drama

Ti druzí –
Divadlo SUD
Č. Budějovice
Hlavní sál

20:00 h Jiří Brdečka
LIMONÁDOVÝ JOE
Pistolnický muzikál

DS Vltavan
Týn nad Vltavou
Hlavní sál

NEDĚLE 5. BŘEZNA

10:00 h Daniela Fischerová
TURANDOT
Drama o lásce a zradě
ze staré Číny

DS J. K. Tyl
divadlo E.ON
Č. Budějovice
Hlavní sál

15:00 h VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN

Změna programu vyhrazena.
Divadelní představení se odehrávají v hlavním a komorním sále MěKS Dačice. Rozborové semináře (hodnocení) v komorním sále. Organizace festivalu: Městské
kulturní středisko, Palackého nám. 4/I, 380 01 Dačice,
tel.: 384 401 278, e-mail: meks@dacice.cz.

Víte, že se křtí knihy? Já jsem si vždycky myslela,
že se křtí jenom děti, ale teď, ke stáru jsem zjistila, že
pokřtěné mohou být i knihy. To se jim na desky nalije
mléko nebo šampaňské a je to.
Když se tak nad tím zamýšlím, je toho vlastně
hodně, co mají děti a knížky
společného. I knize může
trvat devět měsíců, než
se narodí, příchod na svět
může být lehký, ale i dramatický a ani finanční stránka není zanedbatelná. A jak
se radujeme z příchodu
nového človíčka, tak se radujeme i z příchodu nové knížky. Já se osobně moc raduji,
že na svět přišla knížka dačické rodačky Jaroslavy
Zemanové „Kamarádi z oblohy“, určená pro nejmenší
čtenáře, doplněná doslova miloučkými ilustracemi
Václavy Zamazalové. Nestává se tak často, aby se
v řadách našich obyvatel objevila jak nadaná autorka, tak
nadaná výtvarnice.
Jejich společná knížka vyšla těsně před koncem
loňského roku a kdo ji koupil svým dětem pod stromeček,
jistě nelitoval. Autorka, která měla pro inspiraci svou
malou neteř, se dokázala dokonale vcítit do poetiky
dětského světa a jednoduchými příběhy přiblížit malé
dušičce svět kolem nás, včetně tajemné oblohy. A
ilustrátorka, učitelka ZUŠ, svými kresbami tento dojem
dokonale umocnila. Narodila se moc pěkná knížka a já se
těším na její křest.
Dostalo se mi té cti „jít za kmotru“. Věřím, že se
knížka bude mít čile k světu. Moc jí to přeji. A taky přeji
dětem, aby jim rodiče tuto půvabnou knížku koupili.
Naděje Jahelková

Dům dětí a mládeže
oznamuje, že v kanceláři DDM jsou připraveny přihlášky na letní tábory 2006:
1. běh: 2. – 15. 7. tábor pro děti od 4. do 9. tříd – doporučujeme dětem vzít si na něj jízdní kola.
Příměstský tábor I.

17. – 21. 7.

pro děti 1. – 4. tříd

Příměstský tábor II.

24. – 28. 7.

pro děti 1. – 4. tříd

Pozvánka do divadla
Sázková kancelář MAXI-TIP
otevřela pobočku v Dačicích, Palackého nám. 2/I
Nabízí:

Městské kulturní středisko a divadelní spolek TYL –
studio TYLÁČEK v Dačicích zvou velké i malé diváky
12. března (v neděli) v 15:00 h do sálu MěKS v Dačicích na dramatizaci známé knihy R. Kiplinga Kniha
džunglí. Přijďte se podívat, jak se malý Mauglí skamarádil
s vlky, hadem Ká a dalšími obyvateli džungle. A také na
to, jak se mladým hercům podařilo tuto nelehkou předlohu
ztvárnit. Na vaši návštěvu se těší
všechny děti ze studia TYLÁČEK

kurzové sázky a číselné hry
zdarma Maxikartu pro výhodnější sázení
dárkové tikety a soutěže o ceny
Otevřeno denně kromě pondělí.
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10., 11. 3. v 17:00 h
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Čtvrtý díl o osudech čarodějnického studenta
Český dabing
Vstupné 65 Kč
24., 25., 26. 3. v 19:30 h
31. 3., 1., 2. 4. v 19:30 h
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
MOJE LÉTO LÁSKY
Komedie VB, ČR
Film VB s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
Vstupné 60 Kč

11. 3. v 19:30 h v komorním sále MěKS
DELIKATESY
(Francie 1991)
Režie: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro

MMaG

3., 4., 5. 3. v 19:30 h
ZLOMENÉ KVĚTINY
Film USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
17., 18., 19. 3. v 19:30 h
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ
Komedie USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

„Krajem, který máme rádi“ s kresbami Jiřího Albrechta
po jihozápadní Moravě
Výstava navazuje na vydání Vlastivědy moravské
– Dačicko, Slavonicko, Telčsko.
po-pá 9:00 – 12:00 h, 13:00 – 16:00 h
neděle 13:00 – 16:00 h

MěKS

KINO
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12. 3. v 15:00 h
„Kniha Džunglí aneb Příběh Mauglího“
účinkuje Divadelní studio Tyláček Dačice
Vstupné 20 Kč

25. 3. v 19:30 h v komorním sále MěKS
DOBRODRUŽSTVÍ PRISCILLY, KRÁLOVNY POUŠTĚ
(Austrálie 1994)
Režie: Stephan Elliott
16. 3. v 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Mgr. Vladislav Burian: Expedice TAIN 2005
Studovna muzea
Slavnostní zahájení jarní výstavy 1. 4. 2006 v 16:00 h
„Vítej, jaro, vítej“
Otevřeno do 1. 5. 2006
24. 3. v 19:30 h
Jakub Smolík
Koncert country – popové star
Vstupné 200 Kč

