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Zdarma do kaž dé rodiny
Le de n 2005

RADA MĚSTA

Městský úřad Dačice
Vás zve na
Ve ře jnou diskusi na té ma

• schválila rozpočtové opatření č. 10/2004, které je
přebytkové ve výši 1.964,10 tis. Kč. Rozpočtové
opatření zvýšilo výdaje rozpočtu města o 1.450,10
tis. Kč a současně zvýšilo příjmy o 3.414,20 tis. Kč

SADOVÉ ÚPRAVY
NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ

• schválila uzavření smlouvy s R. T ůmou o pronájmu
prodejny v budově č. 4 na Palackého náměstí na
dobu určitou od 10. 1. 2005 do 31. 3. 2009 za roční
nabídnuté nájemné Kč 108.210,-- Záměrem je zřízení provozu rychlého občerstvení
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeskou hospodářskou komorou v J. Hradci o pronájmu kanceláře
v Obchodním centru v Antonínské ulici za Kč 125,-za každý den užívání na dobu neurčitou od 20. 1.
2005. Záměrem je zřízení kontaktního a informačního místa pro podnikatele
• schválila uvolnění propagačních materiálů k prezentaci města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
Brno 2005
• schválila ceník prací a služeb na rok 2005 vykonávaných T echnickými službami Dačice s. r. o. pro
Město Dačice
• vzala na vědomí výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
• vzala na vědomí dopis žáků ZŠ v Komenského ulici
podporující vybudování skateboardového hřiště
s tím, že výstavba bude zařazena do záměru komplexního řešení dětských hřišť ve městě
• vzala na vědomí, že do Mikroregionu Dačicko přistoupila Obec Písečné
• jmenovala do doby předání nemocnice novému
provozovateli ředitelem Nemocnice Dačice Ing. Jana
Jelínka
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1 + 0 v Bratrské ulici
č. 175 s P. Chalupou, který si tento byt vylosoval.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2.
2005 do 31. 1. 2019
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu zvláštního určení I. kategorie o velikosti 1 + 0
v ulici Nivy č. 163 s J. Pulkrábkem, který si tento byt
vylosoval. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 2. 2005 do 28. 2. 2006
• vyslovila souhlas s prodloužením smlouvy o pronájmu bytu zvláštního určení I. kategorie o velikosti
2 + kk v ulici Nivy č. 163 a garáže s T . Novákovou.
Smlouva bude prodloužena do 28. 2. 2006
• schválila ukončení smlouvy o pronájmu prodejny
v Chlumci s M. Neuvirtovou k 31. 1. 2005

Setkání se koná ve čtvrtek
3. 2. 2005 v 17:00 h
v Městské knihovně, Pantočkova ul. 89, Dačice

Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004
1.

2.
3.
4.

V roce 2004 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 4 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona.
Žádostem bylo ve všech případech zcela vyhověno.
V této věci nebylo proti městu Dačice vedeno soudní
řízení.
Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena
žádná sankce.
Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel
Macků.

Aktuality
•

•

•
•

•
•
•

Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc prosinec jsou: Jakub Zeman, Dačice, Kateřina
Koukalová, Dačice, Vítězslav Jindra, Dačice. Správná odpověď: ul. 9. května.
Změna telefonních čísel v MěKS. Upozorňujeme na
změnu telefonních čísel Městského kulturního střediska v Dačicích. Platná čísla: 384 401 278, 384 401
279, toto číslo slouží zároveň pro fax.
Místní poplate k z e psů se platí na pokladně Městského úřadu v Dačicích do 31. 3. 2005.
Místní poplate k z a komunální odpad se platí na
pokladně Městského úřadu v Dačicích do 30. 4.
2005. Včas nezaplacené poplatky můžou být zvýšeny
až na trojnásobek.
Příznivci běžeckého lyžování se na Infocentru mohou dozvědět o nových běžeckých trasách, které byly
vyznačeny v okolí Matějovce.
Výtěžek T říkrálového koncertu byl věnován na humanitární pomoc obětem přírodní katastrofy v Asii.
Při zápisu žáků do prvních tříd bylo na ZŠ B. Němcové zapsáno 47 prvňáčků, k zápisu na ZŠ Komenského se dostavilo 54 dětí.
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V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Před 60 lety začal poslední rok války
Pronájem nebytových prostor
První výstava v dačickém muzeu v r. 2005
Filmový klub Dačice
Uzávěrka příštího čísla: 15. února 2005
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Okresní správa sociálního zabezpečení
Jindřichův Hradec
Pracovníci OSSZ J. Hradec – důchodové zabezpečení
budou v r. 2005 dojíždět do Dačic na Městský úřad, starý
zámek, zasedací místnost č. 17 v následujících termínech:
1. únor
1. březen
5. duben
3. květen
7. červen

12. červenec
2. srpen
6. září
4. říjen
1. listopad
6. prosinec

Nové správní poplatky
Správní odbor - matrika
Od 17. 1. 2005 platí žadatel o ověření shody opisu nebo fotokopie s originálem za každou stránku Kč 30,--, do
účinnosti zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích to
bylo Kč 20,--.
Za vystavení druhopisu rodného, oddacího či úmrtního listu zaplatí žadatel nově Kč 100,-- oproti dosavadnímu poplatku ve výši Kč 50,--.
Žadatel o vystavení cestovního pasu bez strojově čitelných údajů, který je vystavován ve lhůtě kratší než 30
dnů zaplatí nyní jednotný poplatek ve výši Kč 600,--,
když dosud za osobu mladší 15ti let zaplatil zákonný
zástupce poplatek ve výši Kč 150,--.
Správní odbor upoz orňuje , že při nedodržení povinnosti požádat si do 15 pracovních dnů o nový občanský
průkaz v důsledku jakékoli změny povinných údajů, dopouští se občan přestupku, za který je podle § 16a zákona
č. 328/1999 Sb, o občanských průkazech možno uložit
pokutu až do výše Kč 10.000,--.
O dbor dopravy a silničního hospodářství
Podle zákona č. 634/2004 Sb. dochází od 17. 1. 2005
k úpravě správních poplatků za provedené úkony při
výkonu státní správy také na evidenci vozidel a řidičů,
které podléhají zpoplatnění. K zásadním změnám patří :
Zápis do registru vozidel (přihlášení):
Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
800 Kč
Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
700 Kč
Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti
500 Kč
Motocykl nad 50 ccm
500 Kč
Motocykl do 50 ccm
300 Kč
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Změny se dále týkají :
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel
(depozit)
100 Kč
Vydání tabulky reg. značky (za každou tabulku) 200 Kč
Vydání tabulky zvláštní reg. značky
(za každou tabulku)
500 Kč
Vydání T P a ORV (za ztrátu, zničení apod.)
100 Kč
Žádost o výdej dat z reg. vozidel (jedno vozidlo) 50 Kč
Zápis změny do T P a reg. vozidel (každá změna) 50 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě
vyrobeného vozidla, nebo jednotlivě dovezeného
vozidla
2 000 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě
dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno
osvědčení o homologaci ES
1 500 Kč
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1 000 Kč
Změny poplatků u řidičských a profesních průkazů :
Rozšíření řidičského oprávnění
50 Kč
Změna údajů v profesním průkazu
100 Kč
Rozšíření profesní způsobilosti
200 Kč
Poplatek za ztrátu, odcizení, poškození
50 Kč
Výpis z evidence karty řidiče
50 Kč
O dbor ž ivotního prostře dí, le snictví a z e mě dě lství
Rybářské lístky: částka zvýšena o 100 %
Roční
100 Kč
na 3 roky
200 Kč
na 10 let
500 Kč
nově zaveden lístek kratší než na jeden rok
60 Kč
Pro žáky základních škol, žáky nebo studenty českých
odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních
oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku
rybářství, kteří mají provozování v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustavené jako rybářská stráž, kteří
se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu
nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR, mají poplatek snížen na polovinu. Pro žáky základních škol do 15 let se vydávají lístky na dobu jednoho
roku.
Lovecké lístky - poplatky zůstávají nezměněny
Město Dačice nabízí pronájem

volných nebytových prostor
v budově čp. 21 v Chlumci
(prodejní místnost o ploše 44 m 2 , 2 sklady
o ploše 32 m 2 , chodby a WC o ploše 10 m 2 )
Zájemci mohou předložit své nabídky – žádosti, a to
písemně odboru správy majetku města prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 1/I,
380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy majetku města
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, starý zámek, I. patro,
kancelář č. 102, tel. 384 401 228, 384 401 227

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 1/2005. Ročník desátý. 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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Společenská kronika
Období od 13. 12. 2004 do 15. 1. 2005
narození:

T omáš Krejčí, Dačice
Martin Rozmarin, Dačice
Petr Jakubec, Malý Pěčín
Markéta Marková, Dačice
Nikola Mandátová, Dačice
Samuel Havlík, Velký Pěčín

manželství:

Miroslav Vávrů, Český Rudolec
a Věra Svobodová, Český Rudolec

úmrtí:

Libuše Haufová, 67 let, Dačice
Květoslava Uhlířová, 86 let, Dačice
Antonín Koutný, 77 let, Dačice
Ing. Zdeněk Burda, 41 rok, Dačice

První občánek Dačic roku 2005
Několik dní čekalo naše město na svého prvního občánka narozeného v novém roce.
Stal se jím T omáš Krejčí (4,1
kg, 53 cm), který se narodil 5. ledna v 7:35 h. Mamince Martině
Krejčí v dačické porodnici poblahopřáli starosta města Rudolf Hájek a tajemník MěÚ Ing. Karel
Macků.

Nové oficiální webové stránky města
Ačkoliv oficiální webové stránky města získaly v
r. 2004 první místo v celostátní soutěži Zlatý erb, setkáváte se od ledna s jejich novou podobou.
Nová verze stránek
je vytvořena kompletně
pomocí technologií, které jsou nezávislé na programovém a technickém
vybavení uživatele. Další velkou výhodou je, že
stránky budou spravovány pomocí redakčního systému, do kterého má přístup
více redaktorů a je proto velmi pravděpodobné, že se zde
informace budou objevovat rychleji, než tomu bylo doposud.
Některé funkce nového webu jsou přístupné pouze
pro registrované uživatele. Vám to na jedné straně může
zpříjemnit život v tom, že nebudete muset v soutěži, diskusi apod. vypisovat neustále své údaje a také Vám registrace umožní dostávat mailové zprávy o příspěvku v diskusi, do které jste zapojen(a), týdenní souhrn novinek
(newsletter) atd. Současně s Vámi budeme moci lépe
komunikovat a diskutovat, protože budeme vědět, že jednáme s člověkem, který se nestydí za svůj názor. Přejeme
všem uživatelům, aby se v nové „pavučině“ neztratili,
rychle si zvykli na změny a případně nám pomohli svými
návrhy a připomínkami.
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Výstava na radnici
Ve výstavních prostorách radnice na
Palackého náměstí je od ledna instalována
ukázka z díla dačického výtvarníka Rudolfa Procházky. Autor, který se ve chvílích volna zabývá tvorbou ze dřeva se
poprvé široké veřejnosti představil v lednu loňského roku na výstavě v Městském
muzeu a galerii.
T vorbě drobných reliéfních děl a plastik se věnuje zhruba od roku 1990. V posledních letech
přidal k drobným pracím i velké plastiky, které jsou
určeny především do venkovního prostředí. Materiálu,
který používá dominuje lípa, dále využívá k opracování
topol, višeň, akát i smrk. S tvorbou Rudolfa Procházky se
můžete setkat také v letní čítárně Městské knihovny.
Město Dačice nabízí
pronájem bytu

Jedná se o byt č. 5, 2 + 0, I. kategorie
Nivy 162, Dačice IV
Pokoj 1
12,75 m 2
Pokoj 2
21,68 m 2
Pracovní kuchyně 6,82 m 2
Předsíň
5,95 m 2
Koupelna
5,39 m 2
WC
0,94 m 2
Komora
2,15 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2005 –
do 28. 2. 2017 s tím ze zájemců, který si vylosuje první
místo na uzavření nájemní smlouvy a současně vysloví
souhlas se zaplacením neodbydlené částky předplaceného nájemného ve výši 78 000 Kč. Při podání nabídky
složí zájemci jistotu na nabídnutou částku v hotovosti
ve výši 15 000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích. Právo
na uzavření smlouvy o pronájmu získá ten zájemce,
který předloží žádost o tento byt v zalepené obálce, zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 5,
Dačice 162/IV“
a vylosuje si první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti je:
10. 2. 2005 do 14:00 hod.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234

Knihovna v Dolních Němčicích
Oznamujeme všem čtenářům, že pobočka Městské
knihovny Dačice v Dolních Němčicích je otevřena každý
pátek v době od 15:00 do 16:00 hodin.
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Před šedesáti lety začal poslední
rok války
Je to téměř neuvěřitelné, ale od roku 1945 uplyne letos již šedesát let. Právě před šedesáti lety vstupoval svět,
Evropa i český národ do posledního roku války. Bezesporu nás letos čekají velké oslavy a připomenutí posledních
válečných dnů a měsíců na našem území. Nebude proto
na škodu, když se dokážeme ohlédnout za událostmi, jež
se týkají přímo dačického regionu a města Dačic.
Do roku 1945 vstupovali dačičtí občané s trpkou zkušeností předchozích pěti let. V roce 1938 zažili potupnou
mnichovskou zradu, díky které ztratil dačický okres celé
Slavonicko a na několik let se Dačice proměnily doslova
v pohraniční město. Okupace zbytku ČSR v roce 1939
zde proběhla jako téměř všude, brzy ráno se objevily
první jednotky německé armády, které se v Dačicích
usídlily v budově měšťanské školy.
Následovala léta nacistického teroru, který bezprostředně zasáhl do životů všech lidí. Jména obětí na památníku na Palackého náměstí hovoří jasně. Jsou to konkrétní
osudy konkrétních lidí. V bitvě o Británii umírá v roce
1940 Vilém Göth, v roce 1942 odjíždí transporty dačických Židů, z nichž většina nachází smrt v koncentračních
táborech. Po atentátu na Heydricha v květnu 1942 se
rozpoutá peklo stanného práva, prohlídky, zatýkání. Jsou
dlouhodobé a nekončící problémy se zásobováním, rozvoj
města je na léta zabržděn, sny o nemocnici odloženy na
neurčito. Druhá polovina války není v zázemí tak hektická
a bohatá na dramatické události. V kraji se ovšem v roce
1944 objevuje západní parašutistická skupina Spelter, která organizuje partyzánské hnutí, sabotáže, přepady. Stateční českoslovenští parašutisté a jejich pomocníci signalizují, že nacistická propaganda o spokojeném životě
v Protektorátu je lživá.
Rok 1945 je vyhlížen s velkými nadějemi, vždyť východ Slovenska je již osvobozen a všichni cítí blížící se
svobodu. Nic však nepřicházelo samozřejmě a na Dačice
čekalo ještě necelých pět měsíců, ve kterých se událo
množství zásadních, dramatických a většinou tragických
událostí. Je to již dlouhých šedesát let, zkusme si proto
postupně připomínat ony dramatické chvíle. Na jejich
konci stála květnová svoboda roku 1945.
PhDr. Michal Stehlík

Připomínáme si padesáté výročí úmrtí
P. Eduarda Rozmahela (1883 – 1955)
Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří vydalo v lednu tohoto roku útlý pamětní tisk u příležitosti
padesáti let od úmrtí P. Eduarda Rozmahela, dlouholetého
dačického faráře, komunálního politika a organizátora
kultury i tělovýchovy.
Autorem je PhDr. Michal Stehlík, který přibližuje
P. Rozmahela nejen jako duchovního, ale připomíná také
jeho politické kroky, mezi které patřila úspěšná snaha
o zachování okresu v Dačicích na přelomu 20. a 30. let či
dlouhodobé snahy o dačickou nemocnici. Nechybí ani fotografie zachycující zásadní momenty ze života P. Roz-
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mahela, jeho čestné občanství města Dačic z roku 1943,
záběry ze svatovojtěšských slavností 1947 či fotografie
z pohřbu v únoru 1955. Jak zmiňuje autor: "Je důležité
připomínat si významné osobnosti našeho města a regionu, zvláště ty, které ve 20. století ovlivnily život zdejšího
kraje a byly téměř zapomenuty dlouhými čtyřiceti lety
totality."
Pavel Kamír, 7. 1. 2005

Město Dačice
Nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 11, 1 + 0, I. kategorie
ul. Bratrská, č.p. 175, Dačice I
Pokoj
Předsíň
Koupelna
WC
Lodžie
Sklep

2150
4,60
3,50
1,30
1,50
1,50

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2005 – do
28. 2. 2019. Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce,
zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 11,
Dačice 175/I“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného v
celkové částce 23 000 Kč a vylosuje si první místo na
uzavření nájemní smlouvy. Při podání nabídky složí
zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve
výši 5 000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích.
Konečný termín pro podání žádosti:
10. 2. 2005 do 14:00 hod.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích

Únor v DDM Dačice
4. února
6. února

Pytliáda, sraz v 9:00 h nad rybníkem Vražda.
Vystoupení Mažoretek v rakouském městě
T haya.
7. února
Výlet vlakem k prameni Dyje. Sraz na vlakovém nádraží v 8:30 h, návrat ve 13:45 h, s sebou jídlo a peníze na vlak.
8. února
T urnaj ve stolním tenise. Zahájení v 9:00 h
ve 2. poschodí MěKS. Vlastní pálky a přezůvky nutné.
9. – 11. 2. Výlet do Dolního Radíkova, Informace a přihlášky v DDM, tel. 384 422 453.
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Informace z Domovinky
Tříkrálová sbírka 2005

Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

Pronájem nebytových prostor v budově
čp. 4/I a čp. 5/I na Palackého nám. v Dačicích
2

o celkové ploše 256,3 m - restaurace Beseda
Stanove né podmínky pro uzavření nájemní
smlouvy: 1) minimální nájemné je stanoveno ve výši
860 Kč z a 1 m 2 /rok, 2) nájemní období se stanovuje
na dobu určitou v trvání 5 roků s možností prodloužení, 3) veškeré úpravy pronajímaných nebytových
prostor – včetně úprav stavebně technického charakteru nutných pro činnost nájemce, si nájemce zajistí na
vlastní náklady bez nároku na jejich úhradu pronajímatelem, 4) při podpisu nájemní smlouvy nájemce
složí na pokladně MěÚ Dačice kauci ve výši nájemného za jedno čtvrtletí s tím, že na úhradu kauce bude
započtena již zaplacená jistota.
Nájemní smlouva bude uzavřena s tím zájemcem,
který doručí nejvhodnější nabídku dle kritérií výběru
v zalepené a zřetelně označené obálce:
„NEO TVÍRAT – pronáje m ne bytových prostor
čp.4/I a čp. 5/I“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do stře dy 23. února 2005 do 10:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: 1) způsob využití
prostor – druh provozované činnosti, 2) výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené nájemné min.
860 Kč/m 2 /rok, 3) zájemce nesmí mít nesplacené
pohledávky vůči městu Dačice, osoba podnikající vůči
státu, OSSZ a zdrav. pojišťovnám a proti zájemci nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být trestně a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce prokáže
čestným prohlášením. Vybraný zájemce následně předloží písemná potvrzení příslušných institucí.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, RČ (název a sídlo, IČO) a vlastnoruční podpis
žadatele, údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném druhu činnosti, uvést všechny druhy předpokládaných provozovaných činností, včetně zpracovávaných a uskladněných látek a materiálů. Při podání
nabídky zájemce složí na pokladně MěÚ Dačice jistotu
na nájem ve výši 15 000 Kč nebo ji uhradí převodem
na účet č. 6015-0603143369/0800 u ČS a. s., variabilní
symbol – rodné číslo, nebo IČO podnikatele.
Informace: odbor správy majetku města, Krajířova
27/I, Dačice, tel. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným
žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.

V Dačicích a okolí se letos v T říkrálové sbírce vybralo 167.205,50 Kč. V Dačicích 11 skupinek koledníků
vykoledovalo 41.623 Kč. V okolních vesnicích koledovalo 26 skupinek koledníků, kteří vykoledovali
125.582,50 Kč. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
sbírku finančně podpořili a zvlášť všem koledníkům.
V úte rý 8. února 2005 v 15 hod. pořádáme v Domovince setkání s P. S. Forstem – farářem ze Studené. Čeká
nás příjemné vyprávění ze života. Srdečně zvou
pracovnice Domovinky

Vánoční setkání v Domě
s pečovatelskou službou
Je již leden, ale přesto bych se rád
vrátil k prosincovému setkání v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích,
který je ve vlastnictví města. A to na
předvánoční posezení s obyvateli tohoto domu. Každé stáří má své problémy, přesto se naši dříve narození spoluobčané dokázali sejít a pobavit se. K navození dobré pohody stačila harmonika a „vozembouch“ . T ak jako každý
rok vše připravily pracovnice pečovatelské služby s vedoucí paní Cimburkovou, která pak dokázala rozdávat
dobrou náladu po celý večer. T oto posezení, to už byl jen
závěr roku. Celý rok však vyžadoval mnoho porozumění a
osobního přístupu všech pracovníků pečovatelské služby
k jeho obyvatelům, ale i obráceně.
Pečovatelská služba v Dačicích patří pod Ústav sociálních služeb v J. Hradci, zřizovatelem je kraj. Pro Dačický okrsek pak pracuje 9 pečovatelek a jedna okrsková
sestra, které se starají o 207 klientů, se zavedenou pečovatelskou službou. Okrsek pečovatelské služby zahrnuje
i Slavonice a Studenou. Pečovatelská služba zajišťuje
řadu úkonů počínaje základními hygienickými, které jsou
bezplatné až po řadu dalších, které si hradí klient sám.
Pečovatelská služba nabízí celkem 20 různých úkonů.
Mezi nejvíce požadované služby patří dovoz obědů, kterých se denně rozveze 126 porcí, ale je zde i řada dalších
jako úklid domácnosti, nákupy, nutné pochůzky, praní
prádla, jednoduché ošetřovatelské úkony, mytí oken atd.
Dům s pečovatelskou službou má celkem 54 bytů.
Z toho je 6 bytů pro manželské páry a 3 byty jsou bezbariérové. Přesto je počet nedostatečný a tak město bude
muset do budoucna uvažovat o další výstavbě DPS. Demografická křivka má vzestupnou tendenci v závislosti na
prodlužování lidského života. Rozsah pečovatelské služby
není jen pro bydlící v DPS. Pečovatelky pomáhají i ostatním našim spoluobčanům v Dačicích ulehčit ve starostech, které samota, stáří a nemoc přinášejí. Proto si
važme těchto lidí, kteří to dokáží a přejme si, aby se
dostalo i na nás, až budeme tuto pomoc potřebovat.
Ohleduplný a citlivý přístup ke stáří a také vzájemný
respekt by měl být samozřejmostí pro každého z nás bez
rozdílu věku.
Rudolf Hájek, starosta
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Dačice na veletrhu
Regiontour Brno 2005
Letošní 14. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour Brno 2005
se uskutečnil ve dnech 13. 16. ledna. V dalších výstavních prostorách probíhal současně 15. ročník mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO 2005.
V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo
branami výstaviště více než 13 200 návštěvníků, což
představuje meziroční nárůst o 13 %. Prezentovaly se
všechny regiony a turistické oblasti ČR, velké množství
zahraničních regionů a mezi vystavovateli nechyběly ani
zahraniční turistické centrály a významné tuzemské cestovní kanceláře. Doprovodný program zahrnoval desítky
odborných seminářů, diskusí a prezentací, zajímavé výstavy i soutěže. Akreditovalo se 562 novinářů z 9 zemí.
Vystavovatelé veletrhu GO byli spokojeni především
s navázanými kontakty a získanými marketingovými informacemi, vystavovatelé veletrhu REGIONT OUR
s množstvím vystavených novinek, navázanými kontakty
a s přítomností významných firem z oboru. 79,4 % vystavovatelů bylo již v průběhu veletrhu rozhodnuto zúčastnit
se příštího ročníku.
Město Dačice se na veletrhu Regiontour prezentovalo
v expozici Jihočeského kraje. I letos se představilo ve
společném stánku se Slavonicemi, se kterými se již několikátý rok dělí nejen o finanční náklady spojené s účastí
města na této výstavě, ale také o činnost při propagaci
našeho nejbližšího regionu.
Oblast Dačicka je známá a neustále vyhledávaná mezi
milovníky pěší turistiky a velké oblibě se těší hlavně u
cykloturistů. Bohužel, tady však naše nabídka není dost
široká, neboť ubytovací kapacity a služby spojené s cykloturistikou nejsou na takové úrovni, na jakou jsou turisté
zvyklí z jiných turistických oblastí. Chybí nám zde nabídka levnějšího ubytování typu ubytování v soukromí,
penzionů, chat, ubytoven, kempů, veřejných tábořišt a
rovněž se zajištěním služeb v sezóně mají návštěvníci
problém. Nejčastější dotazy jsou směřovány na půjčovny
kol, úschovny zavazadel, cykloservisy apod. T o jsou také
hlavní důvody, pro které návštěvníci naším městem a regionem pouze projíždějí a zázemí, ze kterého podnikají
své výlety vyhledávají v širším okolí.
V letošním roce připravujeme návrh nového znění
smluv o obchodním zastoupení ubytovatelů a provozovatelů služeb v cestovním ruchu. T ato změna by měla přinést větší zájem provozovatelů služeb o prezentaci prostřednictvím Infocentra, které rozesílá propagační materiály, kulturní kalendáře a nabídky služeb do infocenter
v okolí a po celém jihočeském kraji a formou letáků je tato nabídka prezentována rovněž po výstavách a veletrzích
cestovního ruchu doma i v zahraničí.
V loňském roce byl založen Mikroregion Dačicko a
naším záměrem je prezentovat na příštím ročníku Regiontouru všechny obce, které jsou jeho součástí. Informace
o možnostech spolupráce a výzvy k ní se dočtete mj. i na
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stránkách městského zpravodaje. Záměrem je pozdržet
zde návštěvníky a příjemnou formou je „donutit“, aby zde
strávili několik pobytových dnů.
A na závěr ještě několik základních statistických údajů z letošního ročníku brněnských veletrhů cestovního
ruchu: počet zúčastněných firem - 1 162, počet zúčastněných zemí – 26, čistá výstavní plocha v m2 - 10 186, počet
návštěvníků 37 000. Příští ročník veletrhů GO a REGIONT OUR se uskuteční ve dnech 12. – 15. 1. 2006.
N. Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

R
Reeaalliittnníí kkaanncceelláářř
JJaarroossllaavvaa H
Háájjkkoovváá nnaabbíízzíí::
Dačice

Hříšice

Slavonice
Slavonice
Slavonice
Č. Rudolec
Chvaletín
Jemnice

RD 3 + 1 , r. v. 1986, koupelna,
WC, garáž, ÚT na plyn, včetně
domku 2 + 1 s koupelnou a WC,
samostatný vchod (možnost pronájmu), zahrada
RD 3 + 1, novostavba, koupelna,
WC, ÚT na el., zahrada, okraj
obce
RD 3 + 1 s uzav. dvorem
RD 2 + 1 se zahradou, ÚT na TP
RD 5 + 1, ÚT na plyn, zahrada
Chalupa 1 + 1
Chalupa 3 + 1, sýpka, k rekonstr.
RD 2 + 1 po rek. 2001, ÚT plyn,
garáž, uzavřený dvorek

1 600 000 Kč

1 890 000 Kč

790 000 Kč
1 190 000 Kč
1 650 000 Kč
380 000 Kč
240 000 Kč
360 000 Kč

Kontakt:
Tel./fax: 384 420 320,
Mobil: 777 686 090, 602 486 090, 606 231 721,
www.rkceskakanada.cz
Sídlo f irmy:
380 01 DAČICE, Dolní Němčice 97,
Kancelář:
Göthova 66, 380 01 Dačice
úterý 10:00 – 14:00 h, jiný termín dle dohody
Kompletní nabídku nemovitostí najdete na vývěsce naproti
MěKS, na Palackého náměstí v Dačicích.

Jaký byl VI. ročník „Novoročního
poháru“ střelců
Za překrásného počasí nastoupilo 8. ledna 48 střelců
ke střelbě na Baterii + DOUBLE a LK, aby změřili své
síly. Cíl byl naprosto jasný, splnit plný počet zásahů tj. j
10 + 10, B + D a 20 LK, celkem 40 terčů. Přesto, že plný
počet nikdo nedosáhl, vyslovili závodníci spokojenost
s takto stanoveným úkolem. Docílené výsledky, jsou důkazem vysokého soustředění a náročnosti jednotlivých
disciplín.
1. místo – Vladimír T omíšek – Valtínov, člen střelecké
sekce Dačice, 35 zásahů ze 40 možných
2. místo – Zdeněk Bureš – Krahulčí, soukromá honitba,
34 zásahů ze 40 možných
3. místo – Vilém Valenda – Chotěboř, honební společenství, 34 zásahů ze 40 možných (horší LK)
Jaroslav Coufal
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Historický úspěch
Úspěchem žáků Základní školy v ulici B. Němcové
v Dačicích v pro školu netradičním sportovním odvětví florbalu - skončila soutěž konaná ve dnech 4. - 6. ledna
2005.
Dne 4. ledna se hrála skupina A okresního kola ZŠ,
kterou vyhrála V. ZŠ J. Hradec, 5. ledna pak v tělocvičně
ISŠT O Dačice skupina B, v níž zvítězila ZŠ B. Němcové
Dačice.
Konečné pořadí čtyř zúčastněných škol skupiny B:
1. místo - ZŠ B. N. Dačice
2. místo - ZŠ Slavonice
3. místo - ZŠ Kunžak
4. místo - ZŠ Komenského Dačice
Výsledky našeho družstva:
ZŠ B. N. Dačice - ZŠ Komenského 2:0
ZŠ B. N. Dačice - ZŠ Kunžak 4:3
ZŠ B. N. Dačice - ZŠ Slavonice 1:0
Hráčem, který nastřílel nejvyšší počet branek (5), byl
Lukáš Říha, ZŠ B. Němcové Dačice.
Dne 6. ledna se konalo okresní finále vítězů obou skupin v Jindřichově Hradci v tělocvičně T J Slovan. Vzápase
ZŠ B. Němcové Dačice proti V. ZŠ J. Hradec zvítězili
domácí hráči a jejich družstvo se tak stalo celkovým vítězem soutěže. Druhé místo našich hráčů v okrese pro rok
2005 je pěkným výsledkem a poděkování patří všem hráčům za vzornou reprezentaci školy a města.
Mgr. Karel Chalupa, ZŠ B. Němcové, Dačice

Stolní tenis
Sportovní oddíl stolního tenisu INT EA T řešť uspořádal turnaj ve stolním tenise pro hráče, kteří nehrají soutěžní utkání. T urnaj se hrál ve dvou výkonnostních
divizích, kterých se mohla zúčastnit tříčlenná družstva.
Z Dačic a okolí se tohoto turnaje zúčastnila družstva
Katolického domu Dačice „A“ , „B“ a SK Hříšice.
Ve 2. divizi hrálo družstvo SK Hříšice. T oto družstvo
si vedlo v osmičlenném startovním poli více než dobře
a obsadilo pěkné 5. místo. SK Hříšice hrálo ve složení:
J. Valeš, J. Beseda a R. Kocourek.
V 1. divizi, kde bojovalo celkem 8 družstev z okolí
T řeště, T elče a Dačic, si z „Dačicka“ účast vybojovaly
pouze celky Katolického domu Dačice „A“ a „B“ . Vtéto
soutěži hrají družstva, která mají ve svém složení i hráče,
kteří hrávali okresní i krajské soutěže. Družstvo KD Dačice nemá na své soupisce hráče, kteří hrávali soutěže
a přesto se jim na tomto turnaji podařilo po několika 2.
a 3. místech zvítězit. Ani „B“ tým KD se v silné konkurenci neztratil a obsadil neméně pěkné 4. místo. Dačický
stolní tenis reprezentovali: Novotný Petr, Štěpánek Ant. a
Havlík Zd. za „A“ tým. Za „B“ tým bojovali: Dvořák Miloš, Mareš Martin a Pavlů Zd. Jak je vidět na Dačicku
hrají velmi dobří hráči stolního tenisu a dobře reprezentují
svůj region.
Během vánočních svátků sportovní klub při Katolickém domu v Dačicích uspořádal turnaj ve stolním tenise pro žáky základních škol. T ohoto turnaje se zúčastnilo
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15 hráčů, kteří byli po rozlosování rozděleni do tří skupin.
První dva hráči z každé základní skupiny postupovali do
finálové skupiny, kde bojovali o konečné umístění. Po urputných bojích zcela zaslouženě a bez zaklopýtání zvítězil
jeden z nejmladších hráčů turnaje Vojtěch Havlík následován Petrem Kelblerem z T řebětic. Do turnaje dodal sladké
ceny pořádající Katolický dům Dačice. Soutěžícím chlapcům se celý turnaj líbil a již se těší na další pokračování
v příštím roce.
Pořadí turnaje : 1. Havlík Vojtěch, 2. Kelbler Petr,
3. T oman Martin, 4. Havlík Martin, 5. Jindra T adeáš,
6. Dolský František (T elč).
Zdeněk Havlík

Valcha
Hezký koutek, co říkáte? Ano, je to půvabný kout
Dačic zvaný U Valchy, kde se nachází „ostrůvek“ , dříve
jedno z poutních míst našeho města.
Ve druhé polovině minulého století
zde bývaly hojně
navštěvované rybářské závody se stánky
občerstvení, bývalo
to místo každoročního setkávání občanů Dačic.
Fotografie jsou
z podzimu 2004, kdy
jsme zde s přáteli pozorovali drahokam naší přírody,
ledňáčka říčního – Alcedo atthis. Prosluněnou podzimní
říční nivou se zde proháněl v celé své kráse.
Na druhé fotografii však vidíte, jak to vypadá na „ostrůvku“ . Kopřivy vysoké dva a půl
metru, svízel přítula, netýkavka
žlaznatá… Několik let neposečený trávník. Není to škoda?
Minulý týden jsme toto místo navštívili znovu. U lávky, která vede na ostrůvek chybí čtyři
stromy, dva z nich opravdu dominantní, prostě krásné. Zůstane toto místo jen kusem
pozemku zarostlým plevelem?
Dačice 13. ledna 2005
Foto a text: Milena Kráľová, ZO ČSOP „Vysočina“

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
společnosti STOB
Vyzkoušeli jste neúspěšně již řadu diet? Chcete zdravě
hubnout, ale nemáte vůli? Pak jsou právě Vám určeny
kurzy pod vedením odborníka.
Podrobné informace získáte:
Božena Havlová - Pořádání odborných kurzů

Tel. 384 420 559, mobil 728 260 078
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Ohlédnutí za loňskou
sezónou v leteckém
muzeu
Vážení přátelé, dovolte
mi, abych Vás alespoň zčásti
informoval o loňské sezóně
v leteckém muzeu.
Muzeum jsem otevřel
v druhé polovině prázdnin loňského roku a musím říci, že
se setkalo s poměrně velkým ohlasem. Za měsíc navštívilo
muzeum několik set návštěvníků, přestože jsem ještě
neměl reklamní poutače. Velice mi pomohlo městské
muzeum, vedení zámku a v neposlední řadě i městské
informační středisko. T yto instituce mi vyšly maximálně
vstříc a do budoucna se rýsuje další spolupráce ať už se
jedná o možnost prezentace leteckého muzea na internetových stránkách města, možnost umístění poutačů v areálu zámeckého parku nebo odborné konzultace v městském muzeu. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s místním
aeroklubem pod vedením Honzy Vaňka. T aké se mi
ozvalo ministerstvo kultury. Od letošního roku jsem se
svými exponáty zapsán v centrální evidenci.
Chci se ještě zmínit o jedné věci. Jak jistě víte, výrostci mi ukradli letecké modely. Nedávno mne kontaktoval MUDr. Šimek z místní nemocnice a nabídl mi
modely. Pomoc ve formě modelu mi nabídl i známý dačický železniční fanda a také majitel domácí soukromé
železnice v jedné osobě p. Jirsa. Moc si těchto nabídek vážím a chci těmto fandům touto cestou upřímně poděkovat. Znáte pořekadlo: „Kdo první dává, dvakrát dává “ ?
Velice mi pomáhá také zkušený stavitel modelů (modelů
bohužel ukradených) Láďa Lesný. Je odborník na svém
místě a i přes tuto velice nepříjemnou záležitost se mi
snaží stále pomáhat. Jarda Plachý a jeho syn Jiří, Ruda
Plachý, to jsou další lidé, kteří rozumí věci a vycházejí mi
vstříc, aniž je zajímá co za to. Jsou to pro mne vzácní lidé.
Chci ještě poprosit ty, kteří zaručeně ví, kdo mě vykradl,
ať mne s tím již neobtěžují, když mi v rámci uta-jení
stejně nechtějí říct, odkud informaci mají. Navíc to jsou
lidé, kteří se na veřejnosti prezentují jako fandové letectví.
A co letos? Mám v plánu rozšíření expozice a exponátů by mělo být také víc. Nebudu prozrazovat jaké,
přijďte se podívat, určitě Vás zaujmou. Prezentovány budou i další osobnosti, které se nějakým způsobem věnovaly letectví. Jde o p. Františka Zabloudila – zadního
střelce slavné 311. bombardovací perutě, nebo přímo rodáka z Dačic p. Karla Alexe Pospíchala – rovněž pilota
311. perutě. Bohužel, tento pán žije v Anglii, ale s naším
starostou p. Rudolfem Hájkem jsme mu napsali a doufáme, že nám poskytne bližší informace ze svého působení
u této perutě (v r. 1941 měl velmi těžkou havárii a do
konce války už nelétal).
V nedaleké T řešti se narodil J. Gutvald, pilot 313.
stíhací perutě v Anglii, zřítil se s letounem typu Spitfire
při cvičném výškovém letu. Pravděpodobnou příčinou nehody byl zamrzlý přívod kyslíku a následné bezvědomí.
T aké o tomto hrdinovi chci v rámci možností podat co
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nejvíce informací. Jsem v kontaktu s jeho synovcem p. J.
Gutvaldem a mám slíbené zapůjčení některých materiálů.
Dále chci v expozici muzea představit paní Vojtíkovou. T ato žena jako jediná v republice létala na našem
prvním proudovém letounu L-29 Delfín. Měla se podle
tehdejšího ruského vzoru podílet na ustavování ženských
rekordů na proudových letounech. Nyní žije v Praze, ale
opět díky panu starostovi jsem na ni získal kontakt a mám
slíbené nějaké písemnosti přímo od ní. O této velice odvážné pilotce napíšu samostatný článek. Díky pochopení
p. Kubáta z Brna mohu v muzeu vystavit dosud nikde
nepublikované fotografie týkající se našeho tragicky zesnulého dopravního pilota p. Ondřeje Leitkepa.
Další fotografie jsem získal od p. Vondříčka z Maříže.
Jeho nevlastní otec Kynčel Novotný dělal ve 20. letech
minulého století leteckého mechanika na vojenském letišti
v Chebu. Mám od něj i velice vzácnou relikvii, jedná se
o část vrtulového listu s jeho fotografií. Budu se snažit
o těchto, pro mne velice vážených lidech, napsat samostatné články a doplnit je fotografiemi. Samozřejmě, že
určitý prostor v expozici bude mít i místní aeroklub,
a sportovní letecké dění na Dačicku vůbec.
Vím, že ne každý se o letectví a dění kolem něj zajímá, ale dle mého názoru nemáme právo zapomínat na tyto
naše rodáky a spoluobčany, kteří se do historie letectví nemalou měrou zapsali. Proto navštivte letecké muzeum
v Dačicích a dozvíte se o našich hrdinech daleko více
v nově připravovaných výstavních expozicích.
Vlastimil Kolomazník

Dětské, dámské a pánské
oděvy
Palackého nám. 28 - Zlatá ulička
(vedle budovy České pojišťovny )

Dačice

PRODEJNA

A R MY

O TEVÍRÁME 7. ÚNO RA 2005
ulice Göthova 64/I, D A Č I C E
(vedle bufetu a prodejny KARPO)
w..ii--oobbcchhoodd..nneett
tel.: 732 581 445, w
ww
ww
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Velkolhotecký adventní koncert
a úspěšná sbírka na naladění varhan

Dnešní doba je dobou komerce, obchodů a obchodníků. Reklamy na nás útočí ze všech stran a to především
v období kolem vánoc. Jako by snad advent již neměl být
obdobím zamyšlení, zastavení se v každodenním shonu,
zklidnění a touhy po dobru a lásce. O to vzácnější jsou
proto zprávy o událostech, které pohladí lidskou duši.
T akovým pohlazením se stal adventní koncert, který
se konal 11. prosince 2004 ve Velké Lhotě v místním
Evangelickém tolerančním areálu. Adventní koncert se
zde konal vůbec poprvé, ale návštěvnost přesto předčila
veškerá očekávání. Příjemné hudbě naslouchal zcela zaplněný tzv. horní kostel, jehož celková kapacita je odhadována na cca 400 míst. Posluchačům se představilo seskupení hudebníků, kteří jistě nejsou v regionu jižních Čech a
Vysočiny neznámí, ale společně takto účinkovali poprvé.
Všichni se představili jako zpěváci v komorním pěveckém
sboru, ale nejen to – své vystoupení obohatili hrou na
různé hudební nástroje, a to na profesionální úrovni.
Mezi účinkujícími se objevila Blanka Henzlová z Dačic, která krásně zahrála na varhany, a Vítězslav Hergesel,
který je sbormistrem dačického dětského sboru Kvítek.
T am také zpívají další dvě účinkující – Anežka a T ereza
Hergeselovy, které společně se svým otcem výborně hrály
na housle. Nutno ještě dodat, že Blanka Henzlová není jen
schopnou varhanicí, ale také korepetitorkou Kvítku.
Z Dačic pochází a blízký vztah ke Kvítku má také další účinkující – Lucie Kráľová, která doprovodila dvě písně
na kytaru. Hrou na varhany se představila také Jitka Plánská, která je novou sbormistryní Dačického pěveckého
sboru a varhanicí ve Velké Lhotě. Celý večer svým slovem provázel Josef Čudlý, který se před časem se svou
partnerkou Jitkou Plánskou ujal organizování koncertů ve
Velké Lhotě. Vzácným hostem byl Zdeněk Zadražil ze
Žirovnice, který zahrál na nástroj jaký obvykle v kostele
neslýcháme – sopránový saxofon. Jeho Ave Maria (Bach)
patřilo k dojemným okamžikům koncertu. Důstojnými
partnery dospělých účinkujících byly žákyně ZUŠ Dačice
doprovázející sbor na zobcové flétny.
A co všechno jste ještě mohli slyšet? Výběr z Michnovy Vánoční muziky, různé staré vánoční písně a koledy,
všechny v úpravách pro čtyřhlasý pěvecký sbor. Závěr
patřil spirituálu a tradičním koledám, které si mohli zazpívat i diváci. A ti také opravdu zpívali – s nadšením, na-
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hlas a čistě… Nesmíme ovšem zapomenout na úvodní
slovo doc. Evy Melmukové, která ve všech přítomných
doslova „naladila“ tu správnou strunu.
Závěrem našeho článku bychom chtěli vyslovit poděkování. Jak patrně víte, oba podzimní koncerty i zmíněný
adventní koncert byly věnovány naladění památkově chráněných varhan, které jste sice mohli na koncertě slyšet, leč
ucho hudebníka mohlo rozpoznat, že ladění již skutečně
potřebují. Uvedené tři koncerty vynesly celkem cca
15 000 Kč, proto můžeme na jaře, jakmile nám to dovolí
venkovní teploty, začít s laděním, které bude svěřeno odborné firmě. T ak velký výtěžek by nebyl možný bez vysokých příspěvků různých anonymních dárců, a také bez toho, že se účinkující všech koncertů vzdali honoráře ve
prospěch varhan. Všem patří veliký dík!
Milí posluchači, milí návštěvníci koncertů, budeme se
těšit opět na shledanou na některém z dalších velkolhoteckých koncertů, zřejmě již s naladěnými varhanami.
Nejbližší koncerty chystáme na přelomu května a června,
další budou následovat tradičně v červenci.
Jitka Plánská, Josef Čudlý
Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku – Hotel Avena – Liptovský Ján,
cenově výhodné Nízké Tatry – Jasenie – hotel Lomnistá, jižní Slovensko
- Dudince, Hokovce - léčebné procedury v ceně, plná penze – 4 490 Kč,
možnost autobusové či vlastní dopravy , zajistíme poby t v jakémkoliv
termínu.
Lázně kostelec u Zlína – rekondiční pobyt – 6. – 11. 2. 2005 jarní
prázd., 5 léč. procedur, polopenze – 2 990 Kč, příplatek za bus 600 Kč
Kúpele Vyšné Ružbachy – léčebný poby t, cena s polopenzí a 10 léč.
procedurami – 4 990 Kč, možnost ly žování, SKI PARK
Zajistíme zimní dovolenou na horách, včetně skipasů, termín dle
Vašich požadavků
4. – 6. 3. Autosalón Ženeva
11. – 13. 3.
19. 3.
23. – 28. 3.
24. – 28. 3.

Poznávací zájezdy
2 990 Kč

Autosalón Ženeva
Aquapark Karibik
Paříž speciál
Paříž klasická
Eurodisneyland, Paříž, Amberk

2 990 Kč
790 Kč
4 990 Kč
3 990 Kč
3 990 Kč

Florencie a Řím s Vatikánem

4 990 Kč

Řím, Vatikán, Sorento, Vesuv, Capri

5 790 Kč

25. – 28. 3. Na skok do Paříže
Eurodisneyland a Paříž
Na skok do Říma a Vatikánu
Řím, Vatikán, Neapol

2 900 Kč
2 990 Kč
3 690 Kč
4 490 Kč

Kultura – cena zahrnuje vstupenku + dopravu
26. 3. Tři mušketýři, muzikál, divadlo Brod930 Kč
way, opět 1. a 2. řada
28. 3. Láska je láska, muzikál, Ta Fantastika
780 Kč
2. 4. Tři mušketýři, divadlo Broadway

930 Kč

Novinka v autobusové dopravě – možnost využití minibusu (svatby,
podnikové akce, muzikály…) pro 18 + 1 osob, cena 14 Kč/km

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší CK
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Nejpůjčovanější knihy v městské
knihovně za rok 2004
Kníž ky pro dě ti, te chnika,
historie , umě ní a sport. Jak jsem
slíbila v minulém čísle bulletinu,
nabízím vám druhý výběr z nejpůjčovanějších titulů roku 2004.
Beletrii a část titulů z naučné literatury najdete v předcházejícím čísle, dnes vám nabízím knihy pro děti a knihy
z oborů technika, umění, sport, jazykověda, cestopisy, zeměpis, životopisy a historie.
Co se týče be le trie , tak si čte náři dětského oddělení
naší knihovny hodně půjčují literaturu, kterou potřebují do
školy, dříve povinnou, dnes „doporučenou“ četbu (Staré
pověsti české, Srdnatý věžník – pověsti o Dačicích a okolí, Ezopovy bajky, Staré řecké báje a pověsti). Je fakt, že
to jsou zajímavé a důležité tituly, ovšem, zda je děti
opravdu přečtou? Zda jim porozumí? Dál se v první dvacítce umístilo 9 knížek slavonické spisovatelky Lenky
LANCZOVÉ, což svědčí o obrovské oblibě jejích příběhů. Dokonce i sláva Harryho Pottera podle výpůjček našich čtenářů trochu bledne. H. Potter a tajemná komnata
na 11. místě byl půjčen 19krát. Do uváděné první dvacítky
se ještě vešli: Lví král a T arzan W. DISNEYE, Mach,
Šebestová a kouzelné sluchátko M. MACOURKA, Střepy
času od Lene KAABERBOOL, Labutí píseň jedné lásky
od Jany ŠIMULČÍKOVÉ a Minipohádky. Všechny uvedené tituly byly půjčeny za rok 2004 16krát a vícekrát.
V oblasti naučné literatury byl zájem o následující
tituly: Kreslíme na počítači, Česká republika, Internet,
Motocykly v 1000 fotografiích, Rok do kapsy, T esty
z víceletých gymnázií, Hry a hádanky tužkou a pastelkami, 1000 otázek pro školáky, Člověk a společnost, Nietzsche, Jung, Moje fotoalbum, Copánky a náramky,
Morče, Darební Vikingové a Keltští hrdlořezové, 100
nápadů z papíru a Naše parta. Z uvedeného přehledu lze
vyčíst, že děti zajímá historie, mají své záliby a koníčky,
rády něco tvoří a vyrábějí, chtějí obstát v současné společnosti a ve škole, zajímají je technické vymoženosti současnosti.
Čtenáři na oddělení pro dospělé si v šesté třídě mezinárodního desetinného třídění, která je věnovaná te chnice , lé kařství, domácímu hospodářství a zahradnictví,
hodně půjčovali tituly o rostlinách (M. HOP - Kbelíkové
rostliny) a úpravách zahrad, např. Receptář prima nápadů
P. PODLAHY byl půjčen 9krát, Lazy – zahrada plná
pohody od T . GOLDA byla půjčena 7krát. Stále je zájem
o atlasy psů, pěstování pokojových rostlin, dokonalé účesy, jak zvládnout rodičovství, sexuální problematiku a auto katalogy.
V sedmé třídě (ruční práce , umě ní a sport) se půjčovalo: Encyklopedie ručních prací (9krát), T vůrčí fotografie, B. MYDLÍKOVÁ – Inspirace pro šikovné ruce
(8krát), Malá encyklopedie sportovního rybolovu, C.
BIRKET T ová - Moderní křížková výšivka, N. LYNTON
– Umění 19. a 20. století, Joe T OMLINSON – Encyklopedie extrémních sportů, 100 rybářských triků a Jiří
ÚLOVEC – Zaniklé hrady, zámky a tvrze (vše 6krát).
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Dále byl zájem o přestavby a úpravy domů a bytů, drobné
stavby a doplňky v zahradách, půdní vestavby, jógu, moderní malířství a moderní umění vůbec.
V osmé třídě, jaz ykově dě a lite rární vě dě vedou již
tradičně jazykové učebnice, slovníky, maturitní témata
a obsahy děl naší i světové literatury. Opravdovou stálicí
je knížka M. KNAPPOVÉ – Jak se bude jmenovat, o
původu a výkladu našich osobních jmen.
Poslední, devátá třída shromažďuje knížky o historii,
ž ivotopisy, z e mě pis a ce stopisy. Průvodce českou společností od Z. JŮZKA byl půjčen 12krát, O čem sní ženy O.
SOMMEROVÉ a knížku Arnošta T ABÁŠKA o Adině
Mandlové si čtenáři půjčili 11krát. Zájem byl o čtyři
svazky Záhady českých dějin od J. BAUERA, knížku H.
BANKLA – Nemoci Habsburků, rozhovory M. EBENA
se známými lidmi – Na plovárně, Největší katastrofy 20.
století od A. V. POLEDNE či T rapasy slavných od R.
ROHÁLA.

Seznam novin a časopisů, které si naši
čtenáři mohou přečíst v knihovně nebo
půjčit domů z městské knihovny v roce
2005
Část časopisů je nakupována se slevami, v tzv. remitendách, takže jsou do knihovny dodávány se zpožděním.
T ýká se to hlavně časopisů o koníčcích a zálibách, ale
většina týdeníků, čtrnáctideníků a samozřejmě deníky jsou
k dispozici okamžitě po vyjití.
Půjčit si můžete: 21. ST OLET Í, ABC MLADÝCH
T ECHNIKŮ, AKVÁRIUM ŽIVĚ, ANNA, AUT OMOBIL REVUE, BAMBUS, BET YNKA, BRAVO + BRAVO GIRL!, BURDA, BYDLENÍ, BYDLÍME, CINEMA,
CYKLOT URIST IKA, ČESKÝ RYBÁŘ, ČT YŘLÍST EK
A SPECIÁL, DÍVKA, DŮM A ZAHRADA, DŮM, BYT,
ZAHRADA, DVD MOVIE + VIDEO DOMÁCÍ KINO,
FIT NESS, FLÓRA NA ZAHRADĚ, FOT OGRAFIE
MAGAZÍN, HAIR A BEAUT Y, CHAT AŘ A CHALUPÁŘ, CHIP, JÁ MÁM KONĚ, JINDŘICHOHRADECKÉ
LIST Y, JUICY, KAČER DONALD, KOKT EJL,
LADĚNÍ, LIST Y JIHOZÁPADNÍ MORAVY, LIT ERÁRNÍ NOVINY, LOOK MAGAZINE, MAMINKA,
MAT EŘÍDOUŠKA, MLADÁ FRONT A DNES, MLADÝ
SVĚT , MOBIL, MODERNÍ BYT , MOJE 1. NOVINY,
MOT OCYKL, MŮJ DŮM, NÁŠ MILÁČEK, NAT IONAL GEOGRAFIC, NAUT , OZVĚNY JIHOZÁPADNÍ
MORAVY, PANÍ DOMU, PĚKNÉ BYDLENÍ, PLAYBOY, POČÍT AČ PRO KAŽDÉHO, POPCORN, PRAKT ICKÁ ŽENA, PRAKT IK, RADY PRO HOBBY,
REFLEX, RESPEKT , ROCK A POP, RYBÁŘST VÍ,
SANDRA, SLUNÍČKO, SMĚR EVROPSKÁ UNIE,
ST EREO A VIDEO, ST ŘELECKÝ MAGAZÍN, SUPERMOT O, SVĚT POČÍT AČŮ, ŠT AST NÝ JIM + HALINA,
T INA, T OM A JARRY, T OP MAGAZÍN PRO DÍVKY,
T ÝDENÍK KVĚT Y, UDĚLEJ SI SÁM, VLAST IVĚDNÝ
VĚST NÍK, WIT SCH, ZAHRÁDKÁŘ, ZÁVISLOST I
A MY, ZDRAVÍ.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Masopustní dílna – pro děti v knihovně
Ve čtvrte k 3. února od 13 hodin – zveme děti na
masopustní dílnu. Budeme si vyprávět o tom, co je to
masopust, jaký má význam, zda se slaví i dnes. Vyrobíme
si malý doplněk masopustního kostýmu.

Vráťa BRABENEC a Joe KARAFIÁT –
autorské čtení poezie se saxofonem
a kytarou
Ve stře du 16. února v 17 hodin v knihovně můžete
poznat básníka a saxofonistu Vratislava Brabence, člena
legendární skupiny Plastic People of Universe, kamaráda
I. M. Jirouse řečeného Magora.
Bývalý student teologie začal hrát s Plastiky v roce
1973. T ento rok byl pro tuto undergroundovou skupinu
zlomovým. Změnila se sestava, saxofonista V. Brabenec
přispěl svým svobodomyslným pojetím hudby k orientaci
na experimentální formy a výhradně vlastní tvorbu. Plastici také začali hrát česky, a přešli do ilegality. V roce
1976 byl nejen za účast na Druhém festivalu druhé kultury
v roce 1976 v Bojanovicích Brabenec odsouzen normalizační justicí na 8 měsíců do vězení. Potom jej Státní bezpečnost donutila vystěhovat se. Sám Brabenec o tom říká:
“ Byl jsem k vystěhování donucen psychickým i fyzickým
násilím. Řekli mi například, že buď se vystěhuju, nebo mi
najdou ve skříni samopal.“ Roku 1981 odešel do Kanady,
po revoluci se vrátil, dnes opět skládá, píše básně, hraje
a navrhuje zahradní architekturu. Autorské čtení poezie
V. Brabence bude doprovázet hrou na kytaru jeden z nejlepších současných kytaristů Joe Karafiát. Posluchači
alternativní muziky a zájemci o underground jej budou
určitě znát. Vedle Plastiků hraje s Garage, od 70. let žil
v Kanadě, po revoluci se vrátil. Poezie je to undergroundová, tzn. syrová, neučesaná, drsná … Vstupné: 20,-Kč.

Výtvarná dílna Zahrádky
je známá svými programovými kurzy. V únoru a
v březnu budou v knihovně k vidění některé výrobky
z této výtvarné dílny. Aktivity založené starostkou obce
Eliškou Novotnou trvají v Zahrádkách již několik let,
přivádějí do obce nové návštěvníky a tak propagují zdejší
region.

První výstava v dačickém muzeu v roce 2005
V ne dě li 6. února 2005
bude ve 14 hodin slavnostně
zahájena první výstava v dačickém muzeu a galerii v roce
2005 - výstava fotografií členů
jindřichohradecké
skupiny
FOKUS.
Fotoskupina FOKUS Jindřichův Hradec byla založena
v roce 1963 jako kolektiv pro vyspělé fotoamatéry
z okresu a regionu Jindřichův Hradec. Od svého založení
je kolektiv trvale činný. Název FOKUS kolektiv přijal
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podle návrhu jednoho ze zakládajících členů, MUDr.
Zdeňka Cepka. Dalšími zakládajícími členy byli František
Fišer, Arnošt Kondrys, František Novák, Vladimír Trojan
a Otakar Gawlik – první předseda a vedoucí kolektivu,
který tuto funkci vykonává dosud.
Fotoskupina byla a je vždy kolektivem otevřeným
každému zájemci, ať je profesionálem či amatérem a charakteristickým rysem pro její činnost byla vždy naprostá
tvůrčí svoboda každého člena. Až do konce osmdesátých
let svou činnost vyvíjela pod patronací okresních kulturních orgánů nebo Okresního muzea v Jindřichově Hradci,
několik let také pod patronací ZK n. p. Jitka. Všichni
členové tvoří na svých přístrojích, ve svých fotokomorách
a na své náklady a na schůzky přinášejí až hotové práce.
Počátkem devadesátých let byla fotoskupina zaregistrována jako občanské sdružení a od té doby byla její
činnost podporována Okresním úřadem v Jindřichově
Hradci až do zrušení této instituce. Od roku 2003, kdy si
tento kolektiv připomenul výročí čtyřiceti let nepřetržité
činnosti, je podporována Městským úřadem v J. Hradci a
Gymnáziem Vítězslava Nováka, které ve svých prostorách
poskytuje přístřeší pro schůzkovou činnost. Ke 40. výročí
založení skupiny FOKUS proběhla v roce 2003 výstava
v Muzeu Jindřichohradecka. Během svého čtyřicetiletého
působení uspořádala fotoskupina celou řadu výstav nejen
na Jindřichohradecku.
V současné době má kolektiv šestnáct členů. Dlouhodobě se pravidelně zúčastňují těchto fotosoutěží: mezinárodní soutěže „Českobudějovický mapový okruh“ za
účasti fotoklubů z Čech a Slovenska, celostátní soutěže
„Mapový okruh Vysočina“ a mezinárodní soutěže „Mapový okruh Šumava – Böhmerwald“ za účasti kolektivů
z jižních Čech a Horního Rakouska.
Otakar Gawlik

Z návštěvy třešťských betlémů
Poněkud netradiční zimní výlet uspořádal Spolek
přátel muzea v Dačicích v sobotu 8. ledna odpoledne.
T éměř padesátka zájemců z řad dospělých i dětí podnikla
výlet vláčkem do T řeště za řezbáři tradičních třešťských
betlémů. V T řešti na zastávce nás již očekávali naši
průvodci: paní Matulová, vedoucí pobočky Muzea
Vysočiny v T řešti a pan Jan Morkus, předseda třešťského
muzejního spolku.
Krásné, k betlémům snad
až příliš jarní počasí, nás
doprovázelo po celé odpoledne. Prohlédli jsme si nejenom
stálou expozici v místním
muzeu, ale i výstavu, kterou
každoročně připravuje Spolek betlemářů v T řešti. T am
nás všechny ohromil svými
rozměry především betlém pana Karla Brožka. T vořil
snad polovinu rozlehlé vstupní místnosti a jeho majitel a
stavitel v jedné osobě byl právě přítomen. Pro mnohé byly
příjemným zážitkem i prohlídky rodinných betlémů postavených přímo v jednotlivých domácnostech. Byli jsme
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totiž na návštěvě u Roháčků, Havlíčků a Bukvajů. Bylo
vidět, že stavba, celková výzdoba, počet figurek a vše
kolem je nejen velkou starostí, ale i chloubou jednotlivých
rodin, kde se vesměs betlémy dědí z generace na generaci.
T olik rozmanitých pařezů, mechů, trav a sušin, postaviček, zvířátek, dokonce i živých rybek, není snad jinde
k vidění.
Během putování po T řešti jsme se různě potkávali
s dalšími skupinkami návštěvníků. T řešťské betlémy jsou
prostě stále známější. Pokud si je chcete prohlédnout i vy,
máte ještě možnost do Hromnic – tedy do 2. února, a nebo
zase od příštích Vánoc. Stálá expozice betlémů v muzeu
je otevřena i v hlavní turistické sezoně.
Mgr. Marie Kučerová

Jak již mnozí zaregistrovali, dačický filmový klub
prochází další fází svého vývoje. Ze vstřícného přístupu
ze strany Městského kulturního střediska při realizaci profilu Stanleyho Kubricka se zrodila myšlenka, že roku
2005 by projekce mohly být pravidelně uskutečňovány
v jeho prostorách, konkrétně v Komorním sále. Svou roli
sehrál i kladný přístup Jana Vermouzka a Městského úřadu stran technických prostředků nutných pro zajištění promítání digitální technologií. Již lednové projekce vzbudily
pozitivní ohlasy. Ono už jen vidět krásu a kultivovaný
herecký projev mladičké Ingrid Bergmanové v Casablance bez zkreslení obrazu a zvuku, které je časté u starších
kopií, může být samo o sobě estetickým zážitkem.
Změny se objeví také v dramaturgii. Naše dřívější
nabídka se téměř výhradně týkala snímků, které byly
z jiného teritoria než z USA a vůči hlavnímu proudu znamenaly jistou alternativu. T o ovšem předpokládá diváka,
který měl nebo má určitou zkušenost s hollywoodskými
standarty. T rochu jsme pozapomněli na to, že vyrůstá
nová generace, která hollywoodskou klasiku neměla kde
spatřit. Je zvláštní, že tyto snímky nejsou „komerčně
zajímavé“ ani pro naši veřejnoprávní televizi. Jak jinak si
lze vysvětlit zařazení grotesek Charlie Chaplina do pozdních nočních, nebo chcete-li do brzkých ranních hodin.
Proto jsme se rozhodli systematicky zachytit důležitá období ve vývoji amerického filmu.
V prvním čtvrtletí bude dominantní „film noir“ , bez
nějž by nevystoupili na piedestal slávy takoví režiséři jako
Quentin T arantino nebo bratři Coenové. Již v lednu jste
mohli v rámci profilu Humphreyho Bogarta spatřit
snímek, který „černou sérii“ odstartoval – Maltézského
sokola.
Únor přinese dva stěžejní filmy, které překračují rámec „filmu noir“ a stávají se hollywoodskou klasikou.
Podle stejnojmenné předlohy Jamese M. Caina natočil
T ay Garnett v roce 1946 snímek Pošťák zvoní vždycky
dvakrát. Předloha i film jsou natolik povedené, že zůstá-
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vají inspirací do dnešních dnů. Už v roce 1942 využil této
látky Luchino Visconti ve filmu Posedlost, který byl
zásadní pro rozvoj neorealistického hnutí v Itálii. Širší
veřejnosti bude známější remake z roku 1981 režiséra Boba Rafelsona, v němž ztvárnili hlavní role Jack Nicholson
a Jessica Langeová. Ovšem navzdory „odvážným“ scénám se klasické verzi nevyrovná. Další stylovou variantu
tohoto námětu využil v roce 1998 maďarský režisér
Gyögy Fehér a nazval ji Vášeň. Jen závěrem se nechali
inspirovat bratři Coenové ve filmu Muž, který nebyl
(2001). Druhý film je natočen více než o dekádu později.
Režisér Orson Welles, proslavený nejoceňovanějším filmem v historii (Občan Kane) dokončil v roce 1958 ohromující thriller odehrávající se na americko - mexických
hranicích s titulem Dotek zla. Obecně se považuje za
poslední vrcholné dílo „filmu noir“ .
V březnu přineseme srovnání záporných hrdinů napříč
časovým spektrem. 27 let dělí od sebe filmy Bonnie and
Clyde režiséra Arthura Penna a Takoví normální zabijáci
(režie Oliver Stone). Oba filmy vyvolaly v době svého
vzniku nejen za oceánem kontroverzní reakce.
V závěru ještě malé nostalgické ohlédnutí za dačickým kinem. Děkujeme všem, kdo se na naších projekcích
podíleli technicky. Ovšem vedle diváků, kteří nás podporovali svou účastí a názory, patří hlavní dík panu Josefu
Novákovi a jeho pomoci při zajištění a uskutečňování
všech našich projekcí. Ovšem opět zdůrazňujeme, že s kinem se definitivně neloučíme a budeme s ním i nadále
spolupracovat.
Roman Indra, Michal Stehlík

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

Zahájení kurzu
Pondělí 21. února 2005 v 16:00 h
Veškeré informace na

www.autoskolanose k.cz

MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
lé čba ce lulitidy, porade nství
Dačice , Slavonice
Ivan Have l: te l. 728 850 432, 384 420 55 9
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4. 2., 5. 2. v 17:00 h
KO CO UR GARFIELD ve filmu
Film USA s českým dabingem
Vstupné
Děti: 30 Kč, dospělí 55 Kč

4. 2., 5. 2., 6. 2. v 19:30 h
HELLBO Y
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

18. 2., 19. 2. v 19:00 h (v neděli nepromítáme)
ALEXANDER VELIKÝ
Film USA s titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodný
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11. 2., 12. 2., 13. 2.
VESNICE
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

25. 2., 26. 2., 27. 2. v 19:30 h
VETŘELEC vs. PREDÁTO R
Film USA s titulky
Vstupné 55 kč, Mládeži do 12 let nevhodný

Filmový klub promítá v komorním sále MěKS, projekce z DVD nosičů.
Té ma mě síce : „Film noir“
5. 2. v 19:30 h
19. 2. v 19:30 h
DO TEK ZLA
PO ŠŤÁK ZVO NÍ VŽDYCKY DVAKRÁT
USA,
1958,
režie: Orson Welles
USA, 1946, režie: T ay Garnett
6. 2. – 6. 3. 2005
Výstava fotografií
jindřichohrade cké fotoskupiny FO KUS
Otevřeno: po – pá 9-12, 13-16 hod., neděle 13-16 hod.
5. 2. ve 20:00 h
Ze mě dě lský ple s
Hraje skupina SABRIN

17. 2. 2005 v 17:30 h, studovna muzea
Muzejní čtvrtek
PhDr. Michal Ste hlík: „Če ský Rudole c

ve XX. století (1918-1955)“

12. 2. ve 20:00
Diskople s Mě KS
DJ P. Kasalý, host. V. Sodoma

15. 2. v 19:30 h
„Kož íše k je jako nový, dobře sluší Faltusovi“
Zábavný pořad, účinkují: P. Kožíšek, V. Faltus,
M. Paulíčková

18. 2. ve 20:00 h
Hasičský bál
hraje Špacír Band

25. 2. v 21:00 h
Mňága a Žďorp
Po koncertu skupiny následuje taneční zábava

