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Dačice mají zastoupení
v krajském zastupitelstvu
Konečné výsledky voleb do krajských
zastupitelstev přinesly mandát i pro zástupce Dačic. Zastupitelem se pro následující čtyři roky stal místostarosta Pavel
Habr. V krajském zastupitelstvu Jihočeského kraje bylo
podle zákona rozděleno 55 mandátů jednotlivým stranám
následovně: ODS 27 mandátů, KSČM 12 mandátů, ČSSD
7 mandátů, KDU-ČSL 6 mandátů a SNK 3 mandáty.

Zdarma do kaž dé rodiny
Listopad 2004

ZASTUPITELSTVO

se sejde na svém 13. zasedání ve středu 8. prosince
2004 v 18:00 h v sále MěKS.

RADA MĚSTA
·

Poděkování za záchranu života
V neděli 17. října čtyři kamarádi v Českém Rudolci
vyrazili za ves do lesa, aby si zde udělali bunkr na stromě. Snaží se vylézt na smrk, ale najednou T omáš padá
z pětimetrové výšky. Ve všech zatrnulo. Ondra první šplhá dolů a vidí, že se T omáš nehýbe. Další dva kamarádi
utíkají do vsi pro pomoc. Ondra je sám, rychle uvolní
kamarádovi zapadlý jazyk, obnovuje dýchání a tělo chlapce ukládá do stabilizované polohy. Pak už jen čeká a kontroluje dýchání. Záchranka přijela z Dačic asi za 15 minut.
Odváží T omáše a lékař chválí Ondru za vzorně provedenou první pomoc a ujišťuje ho, že kamarádovi zachránil
život. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat Ondrovi
Jirků z Bílkova, žáku VIII. B třídy ZŠ Komenského
Dačice za tento příkladný čin.
Pedagogové a žáci ZŠ Komenského

·
·
·

·

·

·

·

schválila rozpočtové opatření č. 7/2004, které zvyšuje výdaje rozpočtu města o 1.092,80 tis. Kč a současně zvyšuje příjmy o 1.019,50 tis. Kč. Rozpočtové
opatření je schodkové ve výši 73,30 tis. Kč. Celkové
výdaje po provedeném opatření budou 145.489,50
tis. Kč a celkové příjmy 143.348,70 tis. Kč. Schodek
ve výši 2.140,80 tis. Kč bude uhrazen z finančních
prostředků minulých let.
projednala návrhy rozpočtů MěKS, MMaG, obou
základních škol, mateřských škol a školní jídelny na
rok 2005
projednala návrh rozpočtu města na rok 2005 v prvním čtení
schválila nové složení kulturní komise: předseda
PhDr. Michal Stehlík, členové Mgr. Zdena Chadimová, Mgr. Marie Kučerová, Oldřich Svoboda, Roman
Indra, Richard Šeda, tajemnice Naděžda Mastná
schválila uzavření nájemní smlouvy na rok 2005
s Kamenolomy ČR s. r. o., Ostrava, na pronájem
těžebních pozemků o výměře 37 711 m 2 za Kč
177.241,70 splatných ve dvou rovnoměrných splátkách
schválila uzavření budoucích smluv o zřízení bezúplatného věcného břemene s jednotlivými vlastníky
pozemků na stavbu „Splašková a dešťová kanalizace
v ulici Berky z Dubé“
schválila uvolnění částky Kč 10.000,-- na vydání
knihy „Dačice a okolí na starých pohlednicích“, která
bude doplněna stručnými dějinami města v českém,
anglickém a německém jazyce
schválila operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice

Výběr provozovatele nemocnice

V pátek 19. 11. 2004 vyslovili obdiv a poděkování za
záchranu lidského života Ondřejovi Jirků starosta Rudolf
Hájek, místostarosta Pavel Habr a tajemník ing. Karel
Macků. Statečného školáka doprovázel na radnici ředitel
ZŠ Komenského Mgr. Zdeněk Berka. Jako upomínku na
tento příkladný čin dostal statečný zachránce knihu Dějiny
Dačic a nechyběla ani sladká odměna.

Výběr provozovatele nemocnice se blíží ke svému závěru. Dne 3. listopadu odevzdala firma ST APRO radě
města zhodnocení nabídek. T yto materiály byly rozeslány
všem zastupitelům města a 10. listopadu se zastupitelé sešli na pracovním setkání. Zde jim pracovníci firmy STAPRO podali výklad k jednotlivým bodům hodnocení. Na
závěr jednání se přítomní dohodli pozvat vybrané uchazeče k osobní prezentaci svých projektů. Pozvány byly
společnosti Chironax Invest s. r. o., PP Hospitalls a. s.,
Česká zdravotní a. s. a Okresní nemocnice J. Hradec.
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Prezentace proběhla 18. listopadu. Zastupitelé především kladli otázky týkající se rozsahu poskytované zdravotní péče, převzetí zaměstnanců, vztahu města a nového
provozovatele a finančního zajištění provozu nemocnice.
Na jednání byli přizváni představitelé Všeobecné zdravotní pojišťovny, nemocnice Dačice a právníci. Ti na závěr
zhodnotili nabídky z pohledu navržených právních úkonů.
Zástupci zdravotní pojišťovny zhodnotili nabídky z pohledu možného rozsahu zdravotní péče a způsobu její úhrady.
Nemocnice Dačice potřebuje silného strategického
partnera, který dokáže změnit způsob hospodaření této
organizace a zachová potřebnou zdravotní péči pro dačický region. Doufám, že se na zasedání zastupitelstva
8. prosince 2004 podaří jeho členům z předložených nabídek vybrat tu nejvhodnější.
Pavel Habr, místostarosta

v uličce k okálům udělalo z cesty rozbředlou bažinu, to
vše znesnadňovalo život jak firmě, tak občanům. Největší
problém však nastal s letošním brzkým příchodem zimy.
T eploty pod nulou a sníh nedovolují pokračovat v montážních pracích. Zástupci Jihočeské plynárenské nepovolili za těchto podmínek svařování plynového potrubí.
V současné době je hotovo vysokotlaké připojení včetně
regulační stanice, 70 – 80 % středotlakých rozvodů včetně
přivaděče do obce a cca 50 % domovních přípojek. K dokončení montážních prací zbývalo firmě zhruba deset dní.
Náš záměr provést plynofikaci Dolních Němčic v letošním roce nám počasí nejspíš neumožní a práce budou
dokončeny až počátkem příštího roku.
Pavel Habr, místostarosta

Dvě otázky pro zastupitele

Je dná s e o byt č. 7, 2 + k k , I . k at.
ul. Nivy, č. p. 162, Dačice I.

Odpovídá zastupitel Jaroslav Coufal
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Uvést jen jednu přednost nelze. Dačice svojí velikostí,
přirozenou spádovostí, rozvinutým školstvím, zdravotnictvím, do nedávné doby pracovními příležitostmi, dopravním spojením, obchodní sítí a krajinou obklopující
město spolu s lidským potenciálem tvoří přednosti Dačic.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Problém Dačic je jejich poloha. Jsme na konci regionu
ať již Jihočeského kraje či Kraje Vysočina nebo Jihomoravského. T o přináší našemu městu své problémy.
Věřím, že přihlášení se k Jihočeskému kraji je pro náš
region optimální a že i představitelé jihočeského kraje pro
nás vytvoří přijatelné podmínky. V současné době je
hlavním problémem vyřešení provozování nemocnice.
Věřím, že tento problém bude vyřešen ve prospěch všech
občanů regionu. Odpovědnost za rozhodnutí je na zastupitelích, doufám, že budou rozhodovat bez emocí a bez
osobních zájmů, ve prospěch všech našich občanů. Vnásledujícím období je nutné důsledně sledovat plnění „Programového prohlášení zastupitelstva města na období
2002 – 2006“ . Zvlášť důležité je z hlediska zajištění dobrého životního prostředí: plynofikace městských domů
a bytů, postupné řešení dopravy ve městě a zajištění vybudování koupaliště.

Stavba rozvodu plynu v D. Němčicích
se rozběhla ve velmi dobrém tempu. Dodavatel nasadil na práce tři výkopové a montážní party. Plynofikace
probíhala po celé obci. T ento postup umožnil i přístup
majitelů připojovaných domů, kteří si ve velmi krátké době osadili skříňky na plynové regulátory. Jako při každé
stavbě i zde se nepodařilo vyhnout problémům. Protržená
voda, nezakreslený kanál, deštivé počasí, které zvláště

M ě st o Da č ic e
n a bíz í p r o n á je m v o ln é h o by t u

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
2,24 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Náje mní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2019 na dobu určitou v dé lce trvání 15 let
s tím ze zájemců, který nabídne nejvyšší částku předplaceného nájemného, přičemž tato částka musí činit
ne jmé ně 200 000,- Kč. Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku ve výši 5 000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ Dačice. Zájemci bude při
uzavření nájemní smlouvy zaplacená jistota odečtena
z částky předplaceného nájemného. Základní měsíční
nájemné za byt bude odečítáno z částky předplaceného
nájemného až do jejího vyčerpání. Právo na uzavření
smlouvy o pronájmu od 1. 1. 2005 získá ten zájemce,
který předloží v zalepené obálce zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – PRO NÁJEM BYTU č. 7,
Dačice 162/IV
nejvyšší nabídku předplaceného nájemného.
Konečný termín pro podání žádosti:
9. 12. 2004 do 14:00 hodin.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ Dačice, Palackého náměstí 1/I,
380 13 Dačice.
Další informace na tel. čísle 384 401 234 nebo osobně
na bytovém odboru Městského úřadu v Dačicích.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu se žádným
zájemcem.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 11/2004. Ročník devátý. 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
narození:

Eva Kloudová, T oužín
Filip Zelinka, Dačice
manželství: Jaroslav Junek, Hostkovice
a Hana Karešová, D. Němčice
Vladimír Musil, Chlumec
a Ilona Bačáková, Budíškovice
Lukáš Čurda, Studená
a Blanka Valenová, Studená
T omáš Kučera, Nová Říše
a Veronika Kratochvílová, H. Brod
T omáš Kopa, Praha
a Renata Lupačová, Lipnice
úmrtí:
Jiří Karpíšek, 46 let, Dačice
Marie Chasáková, 84 roky, Dačice
Lubomír Zábranský, 68 let, Dačice
Ludmila Besedová, 88 let, Borek
Zdeněk Krafka, 39 let, Dačice
Václav Novák, 87 let, Dačice
Dne 6. 11. 2004 přivítal starosta města Rudolf Hájek
v obřadní síni za spoluúčasti dětí z MŠ Za Lávkami tyto
nové občánky města: Ludmilu Uhríkovou, Milana Kounka, Kateřinu Lovětínskou, Miloše Petra, Lucii Chmelíčkovou, Matěje Antoně a Nellu Kasáčkovou.

Partnerství s rakouským městem GrossSieghards
Naše partnerství s Rakouským městem Gross Sieghartsem trvá již řadu let.
Partnerství mělo a má různý
obsah spolupráce, ale dnes
bych rád připomněl spolupráci na poli hudebním. Muzika je srozumitelná řeč pro
všechny lidi na celém světě, a ne jinak je tomu i v našem
partnerském vztahu s Gross - Sieghartsem.
Mohu s klidem říci, že naši muzikanti pod vedením
ředitele ZUŠ Dačice Milana Kubka dali dobrý základ
sousedským vztahům. Díky hudbě ví mnoho lidí z této
příhraniční oblasti Rakouska, kde jsou Dačice. Počet
vystoupení a hudebních setkání při různých příležitostech
je úctyhodný. S naší Základní uměleckou školou v Dačicích se můžeme s klidem chlubit. Patří určitě mezi nejlepší školy tohoto druhu u nás. Nejen svým zjevem, ale i
vysoce odborným zázemím. T ím myslím pedagogický
sbor, který je na vysoké úrovni a bez něhož by nebylo
možné zvládnout výuku 600 žáků této školy v hudebních
a výtvarných oborech.
Partnerským protějškem je „Musikschule“ v Gross Sieghartsu, ve které se učí přibližně čtyřicet žáků na různé
hudební nástroje. Škola byla založena v roce 1988 a jejím
ředitelem je Mag. Brezinski, který pochází z Polska. Setkání a společné koncerty se staly pravidlem. 7. listopadu
se konal před zaplněným sálem v Gross - Sieghartsu spo-
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lečný koncert pedagogických pracovníků z Dačic, Slavonic a rakouských přátel. Při pohledu na tleskající publikum si člověk uvědomí, že hudba nezná hranice a je
pyšný na to, že pochází ze země, kde cit pro ni je tak silný. Účinkující připravili všem přítomným příjemný večer.
Jen škoda, že vlády obou zemí pracují tak zdlouhavě
a hraniční přechod ve Slavonicích je tolik let po revoluci
otevřen stále jen do 22:00 h a omezuje tak neformální
setkávání sousedů. Moje poděkování patří všem pracovníkům Základní umělecké školy za jejich práci a dobrou
reprezentaci našeho hezkého města.
Rudolf Hájek, starosta

Poděkování ze Státního zámku
Ráda bych takto veřejně poděkovala za správu Státního zámku v Dačicích panu učiteli Pavlu Novotnému
a jeho žákům za významnou pomoc při úklidu zámeckého
parku. Pravidelně na jaře nám žáci pomáhají při úklidu
spadaných větví a na podzim při hrabání listí. Cvik s hráběmi nejspíš není zařazen do školních osnov, ale je to
cvik užitečný jak pro tělesnou kondici, tak i pro pochopení toho, že udržované prostředí není samozřejmostí, ale
je výsledkem namáhavé práce. Nepochybuji o tom, že
žáci pana učitele si budou takového prostředí považovat
jinak než vandalové, kteří pokládají park za zdroj výsadby pro soukromé zahrádky nebo lhostejně lámou větve,
aby ušetřili za vánoční výzdobu. T akže ještě jednou
děkujeme.
PhDr. Jana Bisová

Ruka s mečem opět na dačické radnici
V srpnovém čísle jsme přinesli
článek o dřevěné ruce s mečem. Pro
ty, kteří mají zájem si ji prohlédnout
a doposud ji marně hledali na budově
radnice přinášíme informaci, že od
poloviny listopadu je kopie tohoto
historického symbolu městského práva umístěna v malém výstavním prostoru na staré radnici.
Na věž bude umístěna vždy po dobu letní sezóny. Autorem repliky je pan Karel Hájek.

Přehled akcí na rok 2005
Obracíme se se žádostí na všechny spolky, občanská
sdružení a organizace činné v Dačicích a místních částech, aby nám poskytly informace o připravovaných společenských, kulturních, sportovních a případně dalších
akcích, které se budou konat v průběhu příštího roku.
U akcí, kde není znám přesný termín konání stačí uvést
měsíc.
Odbor kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Infocentrem bude sestavovat kalendář akcí na příští rok,
který bude již v lednu prezentován na veletrhu CR Regiontour Brno 2005 a dále bude umístěn na webových
stránkách krajských organizací cestovního ruchu, přeposílán do okolních infocenter a rozšiřován tiskem ve formě
informačních letáčků.
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Město Dačice
zveřejňuje záměry pronajmout

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 2/04 na místo

správce budov, topič
zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

nebytové prostory v přízemí
obchodního centra Antonínská 15/II

te rmín podávání ž ádostí do: 15. 12. 2004
·
·
·
·
·
·

prode jna o ploše 16,10 m 2 , sklad o ploše 16,20 m2
vče tně sociálního z aříz e ní a spole čně už ívaných
ne bytových prostor

Požadujeme:
středoškolské vzdělání s maturitou tech. zaměření
schopnost jednání s lidmi, organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
řidičský průkaz sk. „B“

nebytové prostory v přízemí budovy
čp. 2/I na Palackého náměstí v Dačicích
dvě kance láře o ploše 71,77 m 2 , sklad
o ploše 16,78 m 2 , WC a chodby o ploše 36,75 m 2
a podíl na spole čně už ívaných prostore ch

Výhodou:
· osvědčení topiče k obsluze nízkotlakých kotlů
· osvědčení dle vyhlášky č. 50/78 Sb.
Doklady:
· přihláška (k dispozici na MěÚ v sekretariátu starosty,
nebo na www.dacice.cz)
· životopis
· kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Zájemci mohou předložit své nabídky a žádosti písemně
na odbor správy majetku města prostřednictvím podatelny
Městského úřadu Dačice, Palackého nám 1/I
Informace podají pracovníci odboru správy majetku města
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, Starý zámek,
I. poschodí, kancelář č. 102
nebo na tel. číslech 384 401 228, 384 401 227

Město Dačice si vyhrazuje právo, že se žádným ze zájemců nebude
uzavřena pracovní smlouva.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 5. – 6. 11. 2004
Výsledky voleb v Dačicích podle volebních okrsků a volených politických stran a uskupení, údaje v %.
Strana
Křesť. demokr.
unie-Čs. str. lid.
Zelení a otevřená společnost
Unie svobodyDemokrat. unie
Republikáni
Mir. Sládka
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demokr. strana
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Koruna Česká
monarch.strana
Pravý Blok
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1,21

0,00

1,40

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

1,21

0,00

0,00

0,70

0,00

0,60

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,98

0,51

2,11

0,00

1,82

1,87

1,57

0,00

1,75

2,43

0,00

37,30

38,41

36,92

26,61

35,29

48,17

38,75

40,15

17,94

28,05

26,82

44,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

3,07

0,70

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,35

0,00

0,00

0,00

1,98

1,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,28

0,00

0,00

0,00

4,89

7,14

6,21

8,60

9,23

4,92

12,41

11,58

15,00

13,38

8,97

14,03

3,65

9,45

0,00

0,00

1,03

1,32

1,53

0,00

3,26

0,60

0,62

0,78

0,00

0,00

2,43

1,35

11,18

1,78

2,59

11,92

3,07

4,92

9,15

6,09

3,75

3,93

10,25

5,26

10,97

2,70

0,00

0,59

1,03

0,66

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

16,08

32,14

7,25

17,21

26,66

27,46

22,22

17,07

23,12

25,98

11,53

22,80

23,17

18,91
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Dačice v dobové
fotografii 2005
Infocentrum Dačice
nabízí k prodeji stolní
kalendář na rok 2005.
Při jeho zpracování
byly použity fotografie a texty z knihy Mgr. Marie Kučerové Dačice v dobové fotografii a pohlednici, která vyšla
v roce 1999 a setkala se s mimořádným ohlasem.
I tato drobnost může být vhodným dárkem pro
přátele, kterým chceme ukázat či připomenout, jak bohatým historickým vývojem prošlo město Dačice. Kalendář
si můžete zakoupit v městském muzeu a galerii, městské
knihovně, v knihkupectví Hany Marečkové, Karpu a v
novinových stáncích.
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PRODEJ KAPRŮ
Cena 63 Kč/kg
Prodejní místo pod prodejnou na Červeném vrchu.
Vánoční prodej:
20. 12. 9:00 – 17:00 h
21. 12. 9:00 – 17:00 h
22. 12. 9:00 – 17:00 h
23. 12. 9:00 – 17:00 h
24. 12. 9:00 – 11:00 h
kdykoliv večer

Pavel Urbánek, A. Dvořáka 476/V, Dačice
T el: 384 423 414, mobil: 728 048 700

Váž e ní spoluobčané ,
anketa týkající se chybějících typů hřišť, která byla vyvěšena na internetových stránkách města Dačice, se setkala
s velkým zájmem. Město Dačice se proto rozhodlo pro obdobnou anketu, která bude mít širší záběr a osloví větší počet
občanů prostřednictvím informačního bulletinu. T ato anketa je pouze prvním krokem, dalším bude podrobný výzkum,
který bude mít za úkol zjistit, jaké vybavení by občané na hřistích a sportovištích uvítali. V následující anketě prosím
zaškrtněte Vámi zvolenou odpověď. Vyplněný dotazník lze do konce le tošního roku zaslat poštou na adresu MěÚ
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, nebo jej vhodit do schránky přímo v Infocentru MěÚ na Palackého náměstí.
v prodejně Štěpán a syn, Meinl a Penny Market.
!-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Chybě jící hřiště ve mě stě Dačice a místních částe ch vnímáte jako:
 ٱZásadní problém
 ٱBěžný problém (jeho důležitost není větší než u ostatních problémů)
 ٱNejde o problém (současný stav mi vyhovuje)
Jaký typ hřiště Vám ne jvíce chybí?
(Vyberte prosím pouze jednu variantu z následujících tří, která podle Vás chybí nejvíce.)
 ٱDětské hřiště (pískoviště, prolézačky, skluzavka,...) /kde?
 ٱVe městě – centrální pro celé město
 ٱV místě bydliště – v některé ze čtvrtí
 ٱV místě bydliště – v některé z místních částí
 ٱSportoviště (fotbal, volejbal, nohejbal,…) /kde?
 ٱVe městě – centrální pro celé město
 ٱV místě bydliště – v některé ze čtvrtí
 ٱV místě bydliště – v některé z místních částí
 ٱSpeciální sportoviště (skateboard, horolezecká stěna,…) /kde?
 ٱVe městě – centrální pro celé město
 ٱV místě bydliště – v některé z místních částí
Kolik je Vám le t?
 ٱDo 20
Jste :
Žije te :

 ٱMuž

 ٱ21 – 40

 ٱ41 – 60

 ٱ61 a víc

 ٱŽena

 ٱPřímo ve městě Dačice
 ٱV jedné z místních částí, zaškrtněte prosím, ve které:
 ٱBílkov
 ٱBorek
 ٱDolní Němčice
 ٱHostkovice
 ٱHradišťko
 ٱChlumec
 ٱLipolec
 ٱMalý Pěčín
 ٱT oužín
 ٱVelký Pěčín
 ٱProstřední Vydří
 ٱJinde, ale do Dačic pravidelně dojíždím (do školy, do práce, na úřad, k lékaři apod.)
Dě kuje me z a Váš z áje m a z a vyplně ní anke ty.
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Se sbormistrem u kávy aneb skvělé
vítězství dačického sboru Kvítek
Ze šálku kávy na stole se kouří. Přede mnou sedí
můj kolega Vítek Hergesel a znovu si v hlavě promítá
těch několik posledních hektických dní. Včera se vrátil
se sborem a se svými kolegy z celostátní soutěže pěveckých sborů v Novém Jičíně, kde se Kvítek stal absolutním vítězem.
Pěvecký sbor Kvítek
Základní umělecké školy
Dačice má za sebou,
troufám si říci, asi zatím
největší úspěch. Dovol
mi, abych k němu Tobě
i Tvým spolupracovníkům – a samozřejmě i
svěřencům – poblahopřála. O tom, že jste vyhráli, píšu do tisku
vlastně každý rok, ale přiznám se, že se příliš neorientuji
v tom, jak je vlastně setkávání a poměřování sborů organizováno. Můžeš k tomu něco říct?
Rád. Základem jsou regionální soutěže školních sborů, které se pořádají každý rok. Porota v této soutěži vybere v každém kraji jediný sbor, který kraj reprezentuje na
nesoutěžní celostátní přehlídce. Na takovouto přehlídku
jel Kvítek již dvakrát – do Svitav a do Rychnova. Sbory,
které se alespoň jednou představily na této přehlídce,
mají možnost zúčastnit se vždy jednou za dva roky soutěžního klání. Letos tato celostátní soutěž proběhla již po
páté.
Kolik se zúčastnilo sborů?
Patnáct z celé republiky.
Jak vypadá hodnocení v takovéto konkurenci?
Jsou stanovena kritéria hodnocení a limity bodového
zisku pro jednotlivá pásma. Není tedy sbor první, druhý,
třetí, ale třeba i tři sbory ve zlatém pásmu, ve stříbrném
nebo bronzovém. Každý člen poroty sboru přidělí body
podle jeho výkonu. Celkové umístění do pásem je určeno
průměrem bodových hodnocení všech porotců. Mohu říci,
že výkony sborů byly velice vyrovnané, bodové rozdíly
byly minimální.
Stali jste se absolutním vítězem – co to obnáší?
Získali jsme nejvyšší bodové ohodnocení ze všech
soutěžících sborů. Hodnoceno bylo nejen provedení, ale
i výběr zajímavého repertoáru, vysoce porota ocenila i doprovod hudebních nástrojů – zde si poděkování zaslouží
Vojta Havlík s Jitkou Koudelkovou (zobcové flétny)
a především Jiří Novák (flétna) a Blanka Henzlová (klavír). Naše vítězství nám umožňuje účast na mezinárodním
hudebním festivalu ve městě Sommacampagna, na který
italští pořadatelé zvou dva sbory z celé Evropy. To je pro
nás obrovská výzva.
Slyšela jsem však, že to nebylo jediné ocenění, které
jste získali. Ty sám jsi obdržel za svůj dirigentský výkon
Diplom – na záběrech, kterými Jirka Novák dokumentoval váš pobyt v Novém Jičíně, je zachycena obrovská
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radost všech Kvítků. Atmosféra byla nádherná, mluvil jsi
i třeba o závěrečném koncertě...
Koncertu vítězů se účastní všechny sbory, které získaly zlaté pásmo. Náš sbor koncert uzavíral. Poslední
skladbou, kterou jsme přednesli, byla písnička V domě
straší duch. Velice na mě, ale především na Kvítky zapůsobilo, že po této písni nám celý sál aplaudoval ve stoje.
Chápali jsme to jako uznání nejen od porotců, ale i od
všech soutěžících a hostů, kteří tvořili naprostou většinu
publika. Byli jsme tím skutečně dojati. Všichni.
A co tedy máte nyní před sebou?
Samozřejmě na domácí půdě především Vánoční koncert – bohužel o termínu pořád zatím není rozhodnuto, ale
bude včas zveřejněn ve vitríně ZUŠ naproti MěKS. Zpívat
budeme v sále Městského kulturního střediska, aby se
mohli přijít podívat skutečně všichni naši příznivci. Co se
soutěží a dalších vystoupení týká, je to trochu problém –
regule soutěže totiž nedovolují absolutním vítězům účast
v dalších letech (to se týká i regionálních přehlídek, kde
zvítězil Kvítek i Červánek). Budeme tedy asi čekat, až
Červánci dorostou. Vzhledem k tomu, že Červánci byli
velice úspěšní na celostátní přehlídce v Č. Krumlově,
pojedou v květnu do Liberce – tam se koná jediný festival
přípravných sborů v republice. Kvítek se bude chystat na
již zmíněný festival do Itálie – a pak máme nabídku na
několik recipročních výměnných pobytů od sborů s mezinárodními zkušenostmi – jmenovat mohu sbor Motýli
Šumperk nebo Domino Opava, Cantica Zlín...
Já ti, Vítku, děkuji za rozhovor a ještě jednou všem
tvým svěřencům i tobě k tak nádhernému úspěchu
blahopřeji.
V. Zamazalová, zástupce ředitele ZUŠ Dačice

Městské lesy Dačice s. r. o.
Hradišťko 25, 380 01 Dačice

Nabízí od 13. 12. 2004
prodej vánočních stromků
- borovice lesní
v městské hájence v Hradišťku
1 ks/100 Kč
Informace na tel. číslech: 384 421 080, 724 081 364

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

Dačice
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Vykradli letecké muzeum
Jak již zcela jistě víte,
mladí výrostci vykradli letecké muzeum. Chtěl bych
poděkovat těm rodičům, kteří nemají zcela přehled o
tom, co jejich miláčci dělají.
Dětská zvědavost je nekonečná, což je v jistém slova
smyslu v pořádku ovšem jen do té doby, než svou zvědavostí překročí jisté meze, které hraničí s trestným činem.
Vykopnout (doslova) dveře, zmocnit se leteckých modelů
(kitů), naházet je do igelitové tašky. Proč?
Stačilo by přijít a slušně požádat, určitě by se nějaké
řešení našlo. V Dačicích je spousta lidí, kteří se zajímají
o tento druh sběratelství, ještě více těch, kterým není ani
patnáct let, a přesto se stane, že se najdou mladí nadšenci
a vyloženě situaci nezvládnou. Naházet modely do tašky
a mít pocit, že mám to, po čem jsem toužil, je zavádějící.
Modely jsou nenapravitelně zničeny a tudíž mladým pachatelům k nepotřebě. Nebudu se zmiňovat o věcech, jako kulomety, různá podvěsná výzbroj, vrtule atd. To jsou
věci, které dělají model modelem. Vypadá to podle všeho, že pachatelé si v podstatě nebyli vědomi vůbec toho,
co činí.
Škoda již byla vyčíslena, ovšem troufám si tvrdit, že
je asi vyšší než je uvedeno. Chtěl bych se obrátit na pa-
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chatele s prosbou, jestli mají odvahu, ať (pokud to ještě
jde) vrátí alespoň to poničené co zbylo. Mezi kluky modely cenu nemají, prodávat je budou asi velice těžko. Mohou
mi je třeba pověsit v tašce na kliku mého domu na Červeném vrchu, Mládežnické ulici 505/V. Jsem ochoten
poničené modely vyměnit za různé plakáty, odznaky atd.
a jsem připraven toto řešit zcela anonymně.
Modely byly v majetku p. L. Lesného, který mi je
s neobyčejnou laskavostí, pochopením a hlavně zápalem
zapůjčil. Obracím se i na rodiče, pokud si všimli doma
něčeho nového, nebo spolužáky, ať se prosím ozvou. Jsem
již delší dobu bez práce, a tak není zatím v mých silách a
možnostech tuto nešťastnou a politování hodnou záležitost
dát do pořádku. Zároveň chci poprosit ty, kdo mají doma
nějaké slepené malé modely a byli by ochotni je muzeu
věnovat, ať se prosím ozvou. Rád zveřejním k darovanému modelu iniciály autorů. Mohou se představit i malí
stavitelé, které taktéž velice rád představím širší veřejnosti. Není vyloučena spolupráce do budoucna, to znamená prezentace i těch nejmenších stavitelů. Na zabezpečení muzea se již pracuje, takže se případní dárci nemusí
bát o zcizení darovaných modelů. Věřím, že si letecké
muzeum najde mezi občany své pevné místo a při letních
procházkách naším krásným a turisty obdivovaným městem najdou cestu do zámeckého parku, kde má zmíněné
muzeum své sídlo. Kontakt: Mládežnická 505/V, 380 01
Dačice, mobil: 777 335 755.
Vlastimil Kolomazník
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Cyril Svoboda se studenty dačického
gymnázia
V pracovním programu návštěvy ministra zahraničních věcí
Dr. Cyrila Svobody
(KDU-ČSL) na Českomoravské vysočině,
který mu připravil senátor Mgr. Václav
Jehlička, byla naplánována i necelá hodina na setkání se studenty dačického
gymnázia. V pondělí 25. října krátce po jedenácté hodině
tak mohla ředitelka gymnázia Mgr. Tomandlová naplněné
aule gymnázia představit ministra C. Svobodu i senátora
V. Jehličku.
Úvodní řeči byly omezeny na minimum, aby zbyl co
možná největší prostor pro diskusi. První otázka padla
okamžitě po výzvě k zahájení diskuse a pak bez jakýchkoliv zábran a rozpaků následovaly otázky jedna za druhou. Došlo na řadu žhavých témat současnosti – od války
v Iráku na problémy přístupu ČR k Schengenské dohodě,
na praxi udělování víz do USA, na přechodná období po
našem vstupu do EU a reciprocitu z naší strany, na možnosti získávání stipendií ke studiu v cizích zemích atd.
Návštěva ministra zahraničních věcí byla ráno zahájena ve Slavonicích, kde se ministr setkal s vedením radnice
a navštívil též základní školu. T ato škola aktivně spolupracuje s rakouskou školou v Dobersbergu. Ze Slavonic
pak ministr odjel do Dešné. Na obou místech došlo na
problémy hraničních přechodů. Senátor Jehlička již delší
dobu podporuje prodloužení provozní doby přechodu Slavonice - Fratres, zatímco obec Dešná usiluje o obnovení
někdejšího prvorepublikového hraničního přechodu Hluboká - Schaditz.
Z Dačic pak ministr Svoboda se senátorem Jehličkou
odjeli do Jihlavy.
27. 10. 2004, Ing. Jan Jelínek
zdroj server www.dacice.info

Bílá pastelka v Dačicích
V pondělí 18. října proběhla
celonárodní dobročinná veřejná
sbírka Bílá pastelka na podporu
nevidomých a slabozrakých. Jednalo se o již pátý ročník této sbírky, která je organizována Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých ČR a obecně prospěšnou společností Tyfloservis pod záštitou paní hraběnky Mathildy Nostitzové.
Díky studentům dačického gymnázia se v letošním
roce sbírka uskutečnila již podruhé i v našem městě. Čtyři
dvojice studentů a studentek maturitního ročníku oslovovaly občany a nabízely jim originální Bílou pastelku jako
symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých, symbol solidarity a dobré vůle. Prostředky takto
získané budou využity na realizaci speciálních výukových
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programů pro nevidomé a slabozraké spoluobčany.
Jménem organizátorů akce děkujeme Vám všem, kteří
jste našim studentům věnovali chvilku svého času, zakoupili jste si Bílou pastelku a svým finančním příspěvkem podpořili ušlechtilou snahu o pomoc zrakově
postiženým. Výsledek sbírky v Dačicích nebyl bohužel do
uzávěrky tohoto čísla bulletinu znám, bude tedy zveřejněn
v příštím vydání a na webových stránkách školy
www.gymn-dacice.cz.
PaedDr. Aleš Morávek, Gymnázium Dačice

Gymnázium Dačice
B. Němcové 213, Dačice
nabízí studium oborů:
79-41-K/401
gymnáz ium čtyřle té
79-41-K/801
gymnáz ium osmile té
Ve školním roce 2005/2006 otevřeme jednu tř. čtyřletého
a jednu tř. osmiletého studia. Kontakty pro další
informace: ředitelka školy Mgr. Irena T omandlová, tel./
fax: 384 420 432, e-mail: tomandlova@gymn-dacice.cz,
www.gymn-dacice.cz
De n ote vře ných dve ří - páte k 14. le dna 2005
od 14 do 17 hodin.

Malé jubileum dačické atletiky
16. října 1999 byl slavnostně otevřen rekonstruovaný
stadion v Dačicích. První stadion s umělou běžeckou
dráhou v Jihočeském kraji. Nebýt této krásné stavby,
zřejmě by ani nevznikl atletický oddíl v Dačicích. Atletika
totiž u nás neměla tradici a na nevyhovujícím hřišti bez
dráhy ani nebyl důvod zakládat oddíl. Právě tato událost
však vzbudila zájem ve skupince běžců a již 10. listopadu
přivítali při náboru 66 zájemců. Současně jsme založili
oddíl, v jehož čele stála skupina trenérů – Vítězslav Jindra
(předseda), Pavel Novotný, Zdeněk Šimurda, Václav
Šuler a Michal Dostál.
Hned od začátku si dačičtí atleti svými výkony a prostředím pro tento sport zasloužili respekt u jiných oddílů.
Dodnes je příjemné slyšet, že náš stadion patří pořád
k nejhezčím, přestože během pěti let vyrostlo v kraji několik umělých oválů. Soupeři se k nám rádi vrací. Zdejší
závody probíhají v pohodě, při výborně fungujícím občerstvení, kvalitní hlasatelské službě a pravidelně zabezpečeném zdravotnickém dohledu. S úsměvem nás soupeři
poklepávají po ramennou, že umíme zařídit i počasí.
Přestože nemáme krytou tribunu, snad ještě nikdy (s výjimkou několika školních závodů) při oddílových závodech za oněch pět let nepršelo.
Už první rok jsme přivezli z krajských přeborů 15
medailí a soupeři (i ti nejlepší) s námi začali vážně
počítat. Zpočátku docházelo na tréninky až neúměrné
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množství dětí. Postupem času jich však řada pochopila, že
činnost oddílu se v mnohém liší od zájmových kroužků.
V hale i na stadionu je čekala především dřina. Bez ní se
v atletice nedají lámat rekordy. Zůstala početně menší
skupinka dětí, avšak kvalitativně jsme si pomohli.
Vytvořila se silná generace dětí narozených v letech
1987 až 1989. Jména jako např. Jitka Chvátalová, Pavla
T omanová, Miroslav Mikšíček, Lukáš Stoupenec, Ivana
Pelikánová, Martina Havlíková, Roman Přikryl, sourozenci Barbora a Richard Palasovi, Jitka a Jiří Štibichovi,
se stala v kraji uznávanými pojmy. Jejich výkony gradovaly v letech 2002 a 2003. V prvním roce, tj. 2000, získali
naši atleti na krajských přeborech 15 medailí (2 zlaté,
4 stříbrné, 9 bronzových). V roce 2001 18 (4 – 4 – 10).
V dalším už 38 (11 – 13 – 14)! A ještě o jednu více v roce
2003 (9 – 19 – 11)!
Letos však došlo k očekávané krizi, která už byla
signalizovaná na podzim 2003. Většina těchto úspěšných
žáků dokončila základní školu a odešla studovat, většinou
mimo Dačice. Navíc u nich došlo k problému, společnému pro dorosteneckou kategorii. Mnoho mladých sportovců v tomto věku končí se sportem nebo přechází k jiných
odvětvím, zvláště kolektivním.
Rok 2004 se tak stal problematickým, ale zároveň začátkem nové epochy dačické atletiky. Na podzim se do
oddílu přihlásila řada nových dětí a je předpoklad, že
zvláště mladší žactvo bude příští rok úspěšné. Letos jsme
získali na přeborech pouhých 17 medailí (4 – 8 – 5).
Mezi významné úspěchy je nutno přičíst 5. místo Richarda Palase na Mistrovství ČR staršího žactva v běhu na
800 m (v roce 2003). Palasovi se také rádi účastní Velké
kunratické. Richard na ní v roce 2001 získal zlato mezi
mladšími žáky a o rok později Barbora stříbro. Vloni se
objevilo 6 našich dětí v krajském výběru na 1. dětské
olympiádě s Orbitem v Litomyšli. M. Mikšíček a R. Přikryl byli členy bronzové štafety na 4 x 60 m.
Oddíl si nezískal prestiž jen výkony a výsledky svěřenců, ale také kvalitně pořádanými závody. Každým
rokem se na dačickém stadionu uskuteční jedno kolo
krajského přeboru družstev dospělých, staršího žactva
i mladšího žactva. Pořádali jsme také již krajský přebor
jednotlivců mladšího žactva a v přespolním běhu.
Ve spolupráci se ZŠ Komenského jsme hned první
rok uspořádali mítink O štít města Dačice. Pozvali jsme
školy z nejbližšího okolí. Závody se zdařily a našly si
stálé místo v termínovce zúčastněných škol. V příštím
roce se uskuteční již 6. ročník. Existence této soutěže nás
vedla k myšlence uspořádat podobnou soutěž pro děti
z 1. stupně. Máme za sebou tři ročníky. Podzimní rezervy
v termínové listině jsme vyplnili Podzimním pětibojem.
Letos se konal již počtvrté. Především díky těmto závodům se podařilo do Dačic přilákat několik nadaných dětí
z okolních škol (M. Havlíkovou z Č. Rudolce, R. Přikryla
a R. Bitalu ze St. Hobzí, bratry Duškovy z T elče).
Jedenáctkrát se sjeli do Dačic běžci na Dačickou
čtrnáctku, kterou zpočátku organizovala dvojice Václav
Šuler, Zdeněk Šimurda. Mezi tradiční akce se zařadila
Dačická hodinovka (již pětkrát). Oba tyto závody spolu-
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organizují běžci z Jihlavy, protože jsou zařazeny do
seriálu Běžec Vysočiny.
Pověstnou „třešničkou na dortu“ pro nás, kteří se
kolem atletiky v Dačicích pohybujeme, bylo pořádání (se
ZŠ Komenského) republikového finále čtyřboje základních škol v roce 2002. Pětiletka atletiky v Dačicích však
není jen cesta úspěchů. T renéry někdy trápí malý zájem
dětí či nepoctivě odvedené tréninky. T yto problémy ale
zřejmě řeší i v jiných klubech.
Před pěti lety nám celý kraj záviděl stadion. Dnes, kdy
již zdaleka nejsme s kvalitním oválem a sektory jediní,
vidíme několik problémů. Vzhledem k tomu, že chybí
doskočiště na skok o tyči a kruh na kladivo, můžeme
pořádat pouze soutěže mladšího žactva. V soutěžích pro
starší je absence tohoto vybavení brána jako handicap
a výjimečně je nám povolováno bez těchto disciplín pořádat soutěže družstev. Přebory jednotlivců však pořádat
nesmíme. Již v těchto dnech se na krajském atletickém
svazu sestavuje termínovka pro rok 2005. Počítá se v ní se
třemi závody v Dačicích. Kromě nich uspořádáme tradiční
mítinky. Věřme, že v blízké budoucnosti proslaví atleti
naše město nejen v krajském měřítku, ale dají o sobě vědět i na republikových soutěžích.
Vítězslav Jindra, předseda oddílu

Emil Zátopek by měl z našich dětí radost
30. září se na Městském stadionu běhaly již počtvrté
Zátopkovy Štafety. Běhají se na počest třech olympijských vítězství Emila Zátopka v Helsinkách v r. 1952. Na
tratích 5 a 10 kilometrů jsou štafety tvořeny 25 členy,
kteří běží po 200 metrech respektive 400 metrové úseky.
Maratónskou trať běží 42 závodníků po 1000 metrech a na
finišmenovi zbývá uběhnout 195 m.
Letošního ročníku se v Dačicích zúčastnily jen ZŠB.
Němcové, ZŠ Komenského Dačice a Gymnázium Dačice,
přesto měl závod vynikající atmosféru a vysokou sportovní úroveň. Svědčí o tom výsledky, které nám došly z časopisu Školní sport po vyhodnocení všech škol z České republiky, které se Zátopkovy štafety zúčastnily. Takové je
umístění dačických škol v republikovém pořadí:
10 km Základní školy I. stupe ň
1. místo - ZŠ Komenského Dačice
36:06,9 min.
(již potřetí za sebou nejrychlejší štafeta v ČR)
10 km Základní školy II. stupe ň
18. místo - ZŠ B. Němcové Dačice
37. místo - ZŠ Komenského Dačice

29:38,9 min
31:31,0 min

10 km stře dní školy
12. místo - Gymnázium Dačice

29:48,9 min

5 km z ákladní školy I. stupe ň
14. místo - ZŠ Komenského Dačice
15:25,0 min
15. místo - ZŠ B. Němcové Dačice
15:26,1 min
Všem zúčastněným závodníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a výborné reprezentaci našeho města.
Věříme, že zůstanou atletice věrni a v příštím roce naváží
na velmi dobré výkony, kterých atleti v roce 2004 dosáhli.
Pavel Novotný, ZŠ Komenského
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Výsledky IV. ročníku běhu zámeckým
parkem 21. 10. 2004 přebor ZŠ

Atleti z dačických škol se loučili
se sezónou 2004 ve velkém stylu

1. Nejmladší dívky 1. - 3. třídy 490 m
1. Romana T ůmová
2:04,3
2. Lucie Bártů
2:09,3
3. Zuzana Mikschová
2:29,9
2. Nejmladší hoši
1. - 3. třídy 650 m
1. Roman Nehyba
2:30,8
2. Petr Čermák
2:31,8
3. Martin Janák
2:36,0
3. Mladší dívky
4. a 5. třídy 550 m
1. Šárka Šimánková
2:11,7
2. Jarmila Černá
2:14,2
3. Jitka Koudelková
2:16,0
4. Mladší hoši
4. a 5. třídy 1100 m
1. Martin Kelbler
4:08,9
2. Zdeněk Krejčí
4:09,3
3. Dominik Brož
4:09,3

T radiční tečkou za sezónou atletů bývá účast na Běhu
městem v našem partnerském městě Gross Siegharts. Na
jubilejní 10. ročník se vydali zástupci našich škol změřit
svoje síly se žáky škol rakouských.
Poděkování patří všem závodníkům za vzornou
reprezentaci našich škol i města a také všem organizátorům z partnerského města Gross – Sieghartsu za pozvání
našich žáků a studentů.
Z vítě z ství se radovali: Škola
Kate gorie
Lucie Bártů
ZŠ Kom.
děti II 95-96
Šárka Šimánková
ZŠ Kom.
žáci I 93-94
T omáš Chvátal
ZŠ Kom.
žáci I 93-94
Zuzana Kuchtová
ZŠ a G B. Něm. žáci II 91-92
Ondřej Bílý
ZŠ a G B. Něm. mládež 88-90
T omáš Lojka
ZŠ a G B. Něm. junioři do 20 let
Zuzana Nováková
ZŠ a G B. Něm. junioři do 20 let
Druhá místa vybojovali:
Patrik Chvátal
ZŠ Kom.
žáci I 93-94
T adeáš Jindra
ZŠ Kom.
žáci II 91-92
Jakub Papež
ZŠ Kom.
mládež 88-90
Denisa Čermáková
ZŠ a G B. Něm. mládež
Jana Kamírová
ZŠ a G B. Něm. benefiční běh
Tře tí místa vybojovali:
Zdeněk Krejčí
ZŠ Kom.
žáci I 93-94
Jiří Straka
ZŠ Kom.
žáci II 91-92
Jana Kamírová
ZŠ a G B. Něm. junioři do 20 let
Lucie Burešová
ZŠ a G B. Něm. žáci II
Lukáš Maršán
ZŠ a G B, Něm. mládež
Alena Jelínková
ZŠ a G B. Něm. mládež
Pavel Smejkal
ZŠ a G B. Něm. benefiční běh

ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ Kom.
ZŠ B. Něm.

5. Mladší žákyně
6. a 7. třídy 1 100 m
1. Sabina Hummelová
4:18,0
ZŠ Kom.
2. Lucie Žaloudková
4:21,3
ZŠ Kom.
3. Lucie Burešová
4:24,2
ZŠ B. Něm.
6. Mladší žáci
6. a 7. třídy 1250 m
1.T adeáš Jindra
4:19,6
ZŠ Kom.
2. Pavel Račický
4:27,4
ZŠ B. Něm.
3.T omáš Halaška
4:28,3
ZŠ B. Něm.
7. Starší žákyně
8. a 9. třídy 1 250 m
1. Zuzana Kuchtová
5:04,2
ZŠ B. Něm.
2. Denisa Čermáková
5:07,1
ZŠ B. Něm.
3. Alena Jelínková
5:11,1
ZŠ B. Něm.
8. Starší žáci
8. a 9. třídy 1900 m
1. Jan Fiala
7:15,0
ZŠ Kom.
2. Lukáš Maršán
7:16,3
ZŠ B. Něm.
3. Ondřej Bílý
7:24,2
ZŠ B. Něm.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Vojenská zdravotní pojišťovna
kontaktní místo v Podnikate lské m dvoře
(bývalý průmyslový kombinát)

Květoň S vatopluk
tel.: 604 546 104, mobil: 723 648 850

MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
lé čba ce lulitidy, porade nství
Dačice , Slavonice

Ivan Havel: tel.: 728 850 432, 384 420 559

zdroj: ZŠ Komenského a ZŠ a Gymn. B. Němcové

Na okresním přeboru v přespolním běhu
vítězně
Přestože od okresního kola uběhly více než tři týdny,
nemáme v rukách oficiální výsledky. Potěšily nás především výsledky mladších žáků, kteří soutěž družstev vyhráli. V jednotlivcích potvrdil výbornou formu T adeáš
Jindra, který suverénně zvítězil. Velmi příjemně překvapil
druhým místem Jiří Straka, přispěl tak výrazně k vítězství
družstva a pokud se bude atletice věnovat, bude velkým
příslibem dačické atletiky.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského
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Otevřeme oči - podzim na Vysočině

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
SILVESTR S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU:
28. 12. 04 – 2. 1. 05 – Velké Karlovice, cena od 3 000 Kč (zahrnuje
dopravu, uby tování, polopenzi), příplatek za zajištění silvestrovského
večera

Věnujte svým blízkým dárek k vánocům –
poukaz na zájezd nebo muzikál
Nabízíme cenově výhodné pobyty na Slovensku – Hotel Avena –
Liptovský Ján, cenově vý hodné 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.
Zajistíme rekreační pobyty dle Vašeho přání na území ČR i v zahraničí.
Last Minute – letecké zájezdy – Egy pt, Djerba, Turecko.
Jarní prázdniny – Lázně Kostelec u Zlína – rekondiční poby t – 6. - 11.
února 2005 – cena s polopenzí včetně 5 léč. procedur, cena: 2 990 Kč,
možnost doplacení obědů a autobusové dopravy .
Kúpele Vyšné Ružbachy – léčebný poby t, cena s polopenzí a 10 léč.
procedurami – 4 990 Kč, možnost ly žování, SKI PARK
Poznávací zájezdy
8. – 12. 12. Paříž klasická a královská sídla
3 990 Kč
Fontainnebleau a Versailles
28. 12. 2004 Silvestr v Paříži
4 990 Kč
- 1. 1. 2005
29. 12. 2004 Silvestr v Paříži
3 990 Kč
- 1. 1. 2005
28. 12. 2004 Silvestr v Římě
5 990 Kč
- 1. 1. 2005
29. 12. 2004 Silvestr v Římě
4 590 Kč
- 1. 1. 2005
Jednodenní zájezdy
4. 12. Předvánoční Vídeň
390 Kč
11. 12. Předvánoční Vídeň
390 Kč
4. 12. Drážďany
790 Kč
Kultura – cena zahrnuje vstupenku + dopravu
11. 12. Hurvínek už zase zlobí – Divadlo S+H
340 Kč/
a 29. 12. Praha, návštěva předvánoční Prahy
390 Kč
5. 2. 2005 Tři mušketýři – muzikál, divadlo
930 Kč
Brodway, 1. a 2. řada !!!
Oblíbené nákupní zájezdy y
4. 12.a 18. 12. Polský Těšín
390 Kč
Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší cestovní kanceláři

Přejeme Vám hodně pohody a štěstí v době
předvánoční i vánoční.

Krása. Stará, důmyslná, dokonalá.
Příroda a architektura

Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc říjen jsou: Jaroslav Vlček, Jindřichův Hradec,
Michaela Bílková, Hradišťko, Drahomíra Stejskalová, Jindřichův Hradec Správná odpověď zněla:
Jemnice.
Česká obchodní inspekce ukončila z důvodu nezájmu
občanů v Dačicích svoji činnost.

Nádraží v Telči. Zase ta příroda.
Vypadá to jako na nádraží?

·
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Příroda a každé roční období nabízí tolik krásy, tak
proč se děti nehlásí už ani do turistického kroužku?
Miloslava Kráľová, Dačice

„Lidovka u Jitky“
(bývalý průmyslový kombinát)

Bohatý výběr textilu a obuvi
za lidové ceny
T ěšíme se na Vaší návštěvu

Čištění koberců, sedacích
souprav a interiérů aut
Kontakt:
602 424 563 a 602 848 294

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

Informace a zahájení
individuálních kurzů na učebně
každé pondělí 15:00 – 17:00 h
Veškeré inform ace

na www.autoskolanose k.cz
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Vánoce v dačickém muzeu

Prosinec v knihovně

T aké na letošní rok připravilo Městské muzeum a galerie v Dačicích pro své návštěvníky tradiční Vánoční
výstavu. Bude zahájena v ne děli 5. prosince ve 14 hodin.
Na vernisáži vystoupí pěvecký soubor Základní umělecké
školy v Dačicích, který řídí Vítězslav Hergesel.
Kromě tradičních betlémů, vánočních perníčků, vizovického pečiva, výrobků ze dřeva, šustí, slámy a vánoční
výzdoby z rukou dospělých budou k vidění i práce dětí
z místních mateřských škol, žáků základních škol, učňů
a studentů.
V průběhu výstavy mohou návšt ěvníci v muzeu zakoupit i drobné vánoční dárky a ozdoby ze slámy, perníku, keramiky; vánoční pohledy, nástěnné kalendáře, regionální literaturu aj.
V ne dě li 12. prosince proběhnou v muzeu od 13 do
16 hodin ukáz ky tradiční ruční výroby – pletení ozdob
ze slámy, výroba vizovického pečiva a zdobení perníčků.
T yto techniky budou předvádět Jitka Vavrušková z Dačic
a Iva Dědková z Budče.
Na výstavní chodbě muzea bude od neděle 5. prosince
otevřena zároveň výstava fotografií Jana Říhy: Zimní
motivy z Dačicka.
Mgr. M. Kučerová

Ve stře du 15. prosince zveme naše dětské čtenáře na
výtvarnou dílnu: DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI –
OBRÁZEK PRO RADOST . Během odpoledne od 13 do
16 hodin si budou moci děti vyrobit finančně nenáročný
dárek. A pokud si ještě donesou zbytky korálků, knoflíků,
nejrůznější mušličky, semínka, kamínky nebo jiné DROBNOST I, podaří se jim určitě dárek, ze kterého budou mít
obdarovaní radost.

Jsou služby knihovny opravdu pro
všechny ?

V naší knihovně najdou čtenáři především populárně
naučné časopisy z nejrůznějších oborů. Přesný seznam
najde každý zájemce na webových stránkách knihovny:
http://www.dacice.cz/knihovna. Velký zájem je v současnosti o periodika informující o rychle se rozvíjejících
oborech – počítače, DVD, mobily, časopisy o společenském dění a také ke vzdělávání – cizí jazyky aj. Chceme
proto v příštím roce rozšířit nabídku titulů právě z těchto
oblastí. Časopisy je možné půjčit si na 1 měsíc, tak jako
knížky. Konkrétní seznam všech odebíraných periodik
zveřejníme v lednovém bulletinu. Pokud se vám nechce
čekat tak dlouho, přijďte se k nám podívat osobně.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Provokativní otázka, která mě napadla při přemítání
o výši poplatků v naší knihovně, které se od roku 2001
nezměnily. Je všeobecně známo, že knihovny fungují díky
tomu, že jsou dotovány z veřejných rozpočtů a že je
v zájmu představitelů a správců obcí a měst nabídnout
občanům tuto službu, nabídnout jim přístup ke knihám
a informacím (město Dačice dotuje činnost knihovny
ročně téměř jeden a půl miliónovou dotací). Tento přístup
je možné využít různě nebo nevyužít. Pokud využít, nabízí se řada možností. Spisovatelka Jindřiška Smetanová
charakterizovala knihovnu jako „obvodní ústav duševní
kondice“ . A co k udržování duševní kondice potřebujeme? Zjednodušeně řečeno: pravidelný trénink mozku, získávání a třídění informací, získávání znalostí, prohlubování vědomostí, odpočinek a setkávání s lidmi. Je mezi
těmito požadavky něco, co by knihovna nebyla schopna
poskytnout?
Podle Knihovního zákona z roku 2001 se knihovnou
rozumí zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný
přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby, které je provozovatel knihovny
povinen poskytovat bezplatně s několika málo výjimkami.
Proto jsou služby knihovny velice levné a proto si myslím, že jsou opravdu pro vše chny. A i když se od příštího roku registrační poplatek mírně zvýší (dospělí 140,Kč/12 mě síců, dě ti 50,- Kč) určitě budou i nadále služby
naší knihovny dostupné pro všechny bez rozdílu. Kompletní ceník služeb na rok 2005 najdete v lednovém
bulletinu.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Pohádky Matěje Mikšíčka
Pohádky jsou po období říkadel a jednoduchých básniček obvykle nejčastější literární žánry, se kterými se
v dětství setkáváme. Čerpáme z nich první morální zásady, začneme věřit, že dobro vždy zvítězí a zlo bude
potrestáno. Pohádky buditele a toužínského rodáka Matěje
Mikšíčka převyprávěné Nadějí Jahelkovou vydala knihovna v roce 2002. Myslím si, že tahle knížka může být
hezký vánoční dárek a proto připomínám možnost koupit
si ji v knihovně, v muzeu, v informačním středisku na staré radnici i v knihkupectvích ve městě.

V novém roce více časopisů ve fondu
knihovny
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Předvánoční zvyky – období barborek,
mikulášů, ruprechtů a percht
Dlouhé zimní noci již odedávna přitahovaly pozornost lidí. Slavil se zimní slunovrat, ve starém Římě saturnálie narození
nepřemožitelného Slunce. Dávné zvyky
nazýváme pohanskými, novější křesťanskými, ale obojí se v průběhu času překrylo, někdy má jeden obyčej dvě různá vysvětlení, jindy
křesťanství doplnilo a obohatilo staré tradice. Zvyky i průvody se lišily kraj od kraje. Ať si z nepřeberného množství zvyklostí a pravidel vybereme jakékoli, můžeme jimi
svůj život pouze obohatit.
Prvním okamžikem, který dětem připomene, že se blíží Vánoce je mikulášská nadílka. Dříve se ovšem začínalo
již o sv. Barboře. V průvodu chodilo několik dívek oblečených do bílých šatů, s vlasy sčesanými přes obličej a s
věnečkem na hlavě. Nesly metlu a dárky. Někde barborky
nesly i vydlabanou tykev s naznačeným obličejem a s rozsvícenou svíčkou uvnitř. Dětem slibovaly příchod mikuláše a nabádaly je ke zbožnosti (jejich huhňavé "muli se",
do dnešních dob zachované spíše jako mulisi, bylo původně modli se). Den zasvěcený památce sv. Barbory byl
spojen s řadou lidových zvyků. Nejznámějším se stalo
řezání tzv. barborek neboli třešňových větviček. Třešeň
vůbec zaujímá v křesťanství významné postavení.
Po barborkách přicházel mikuláš.
Mikuláše doprovázel čert a anděl,
někde i mikuláška. V některých zemích v Evropě nechodil mikuláš
s andělem, ale Ruprecht připomínající
úborem čerta. Ruprecht s dětmi promlouvá, předčítá jim, nechová se tedy
docela jako čert doprovázející mikuláše.
Lidová tradice kolem sv. Mikuláše je výrazná. O sv.
Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů, které se staly
základem pro jeho uctívání. Za svého života se pravidelně
ujímal sirotků, vdov a lidí pronásledovaných. Biskup Mikuláš byl za svého života milován pro své dobré srdce
a moudrost. Povědomí o jeho štědrosti vychází z legendy
o obdarování tří dcer zadluženého otce, které zachránil od
práce v nevěstinci. Vhazoval otevřeným oknem po tři noci
do ložnice dívek měšce peněz a tak je zachránil. Otec
splatil dluhy a zbylo i na věno. Svátek sv. Mikuláše 6. 12.
se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto obchodníci uzavírali toho dne rádi složité obchody.
Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus)
naděluje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku
a v dalších zemích. V české tradici se mikulášská nadílka
odbývala vždy v předvečer světcova svátku, tedy 5. 12.
T ato tradice u nás existuje již od středověku, kdy mikulášské maškary obcházely domácnosti. Později se tato tradice změnila v nadílku dětem.
Po mikuláši přicházely (13. prosince) luciny. Sv. Lucie byla v některých zemích dokonce oblíbenější než sv.
Mikuláš. Snad k tomu přispěla i skutečnost, že Lucie je
jednou z mála historicky doložených žen, které zemřely
mučednickou smrtí pro svou víru. Lucie zahynula právě
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13. prosince. V českých zemích navštěvoval v tento den
vesnické chalupy průvod masek, který vedla dívka převlečená za sv. Lucii. Nejstarší písemná zmínka o "luckách" pochází z roku 1804 a zaznamenal ji Jakub Jan
Ryba - autor České mše vánoční. K tomuto dni se před
změnou kalendáře vázal původně zimní slunovrat. Od
toho tedy ono známé pořekadlo Lucie noci upije, ale dne
nepřidá. Na sv. Lucii se konaly obchůzky zahalených dívek, ale tyto postavy oproti Mikuláši a Barborkám nenadělovaly, nýbrž ty děti vyloženě strašily. Buď chodily
a hlídaly půst, zda ho děti zachovávají a nebo také chodily
hlídat, zda přadleny v tento den nepředou, protože na sv.
Lucii byl zákaz předení.
K předvánočnímu času neodmyslitelně patří i adventní kalendář, jehož tradice je poměrně mladá. T en první
vytvořil podnikavý Mnichovan Gerhart Lang na počátku
20. století, aby dětem ukrátil čas čekání na Štědrý večer.
Když vytiskl vystřihovací kalendář s názvem V zemi
Ježíškově, nechtěně tím vytvořil krásný a dodnes velmi
rozšířený vánoční zvyk. Většina dětí má určitě nejraději
kalendáře čokoládové, to je pak čekání na Vánoce ještě
příjemnější.
Z webových stránek vybrala N. Mastná

Pozvánka
do Městského kulturního střediska
1. 12. Konec humoru v Čechách
Josef Náhlovský a Josef Mladý
sál MěKS v 19:30 h
4. 12. Taneční zábava 1 + 1
Hrají EXTRACT a Naše Bábí
sál MěKS ve 21:00 h
10. 12. Maturitní ples ISŠ
hraje Benefit, sál MěKS ve 20:00 h
17. 12. „Veselé vánoční hody“
vánoční koncert dětských pěveckých
sborů ZUŠ, sál MěKS v 18:00 h
18. 12. Závěrečný ples kurzu tance hraje
Harmonie z Jihlavy, předtančení Taneční
klub Havlíčkův Brod, sál MěKS, 19:00 h
22. 12. Živý Betlém pod Lipkami
23. 12. DS Tyl a Tyláček, zpívá dětský pěvecký
sbor ZUŠ Dačice
Palackého nám. v 18:00 h
31. 12. Silvestrovská zábava pro všechny
generace, hudba PRIMA a Naše Bábí,
sál MěKS ve 20:00 h, vstupné 100 Kč
Kontakt:
Palackého nám. 4, 380 01 Dačice I
tel.: 384 401 278 - 9
e-mail: meks@dacice.cz
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Muzejní čtvrtky zahájeny
Podzimní „muzejní čtvrtky“
v dačickém muzeu zahájil 11. listopadu historicko - cestopisnou
přednáškou o T chaj-wanu PhDr.
Michal Stehlík. Na přednášku
přišlo více než padesát zájemců.
Dr. Stehlík nezapřel svou profesi
historika a podal přehledný nástin vývoje na ostrově T chaj-wan až do současnosti. Vyprávění doplnil snímky ze své letošní pracovní cesty do
této oblasti.

Dům dětí a mládeže připravil na měsíc
prosinec bohatou nabídku
3. 12. Mikulášská be sídka se soutěžemi a nadílkou.
Začátek od 14:30 h v tělocvičně DDM.
4. 12. Sbě r BARBO REK. Sraz před DDM Za Lávkami ve 13:00 h
21. 12. Vystoupe ní dě včat z kroužku aerobik v Domě
s pečovatelskou službou, začátek ve 14:30 h.
23. 12. Zdobe ní vánočního stromu pro zvěř. Sraz
před DDM v 9:30 h.
27. 12. Be tlé my v Tře šti. Sraz na vlakovém nádraží
v 8:45 h, návrat do 13:45 h.
28. 12. Turnaj ve stolním te nise . Začátek v 9:00 h
v MěKS.
29. 12. O te vře ní ke ramické dílny v DDM. Děti si
mohou zhotovit svůj vlastní malý výrobek. Od
9:00 h.
30. 12. Vánoční diskomaraton. Začátek v 9:00 h v
tělocvičně DDM. Vhodná obuv nutná.

Dvě pozvánky do Kostelního Vydří
Karmelitánský klášter v Kostelním Vydří připravil na
začátek letošního prosince dva pořady:
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Srde čně Vás z ve me na

Velkolhotecký
adventní koncert
který se koná

v sobotu 11. 12. 2004
od 19 hodin
v tzv. horním kostele v Evangelickém tolerančním areálu
ve Velké Lhotě. T ěšit se můžete na staré lidové vánoční
písně, v klasických i nových úpravách, spirituály, starou
českou varhanní hudbu a leccos dalšího zajímavého pro
potěchu duše…
Účinkující:
Blanka He nz lová – varhany, z pě v
Vítě z slav He rge se l – z pě v, housle
Ane ž ka He rge se lová – z pě v, housle
Te re z a He rge se lová – z pě v
Lucie Kráľová – z pě v, kytara
Zde ně k Zadraž il – basklarine t, saxofon
Jitka Plánská – z pě v, varhany
Jose f Čudlý – z pě v, průvodní slovo
ž áci ZUŠ Dačice – z obcové flé tny

Základní umělecká škola
zve na vánoční koncerty
2. 12. 4. podve če rníče k – koncertní sál
ZUŠ - 18:00 h
12. 12. Vánoční konce rt pě ve ckých sborů
ZUŠ Dačice – sál MěKS – 18:00 h
20. 12. Vánoční konce rt pě ve ckých sborů
ZUŠ Dačice pro ZŠ a Gymnázium
kostel sv. Vavřince – 9:00, 10:00
a v 11:00 h

Adve ntní koncert - neděle 5. prosince
O d 15 hodin se uskuteční v refektáři karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří adventní koncert Slávka
Klecandra. V osobě Slávka Klecandra
se představí posluchačům zkušený písničkář a kytarista. Mnozí jej znají jako kapelníka skupiny
Oboroh a autora hudby i textů většiny skladeb na albech
této folk - rockové skupiny.

21. 12. Vánoční konce rt pě ve ckých sborů
ZUŠ Dačice pro ZŠ – kostel sv.
Vavřince - 10:00 a 11:00 h

Úte rý 7. prosince – Lite rární ve če r
Předvečer slavnosti Panny Marie zahájí
slavnostní mariánské nešpory, které začnou
v kostele Panny Marie Karmelské v 18:30
hodin. O d 19 hodin pak bude následovat
v refektáři kláštera literární večer nad Biblí
nazvaný „Maria – nová Judit“ .

23. 12. Vánoční vytrubování – u cukrárny na
Červeném vrchu, od 17:00 h

21. 12. Vánoční podve če rníče k – koncertní
sál ZUŠ Dačice, 18:00 h
22. 12. Živý Be tlé m – Kancnýřův sad – pod
Lipkami – od 19:00 h
23. 12. Živý Be tlé m – Kancnýřův sad – pod
Lipkami – od 19:00 h

24. 12. Kole dy z vě ž e – žesťový soubor,
v 17:00 h
24. 12. Zpívání při půlnoční mši – kostel sv.
Vavřince

Mě KS

MMaG
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KI NO
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3. 12., 4. 12., 5. 12. v 19:30 h
10. 12., 11. 12., 12. 12. v 19:30 h
10. 12. v 17:00 h
LEPŠÍ PO ZDĚ NEŽLI PO ZDĚJI
HO LKY TO CHTĚJ TAKY 2
SHREK 2
Film USA s titulky
Německý film s českým dabingem
Film USA s českým dabingem
Vstupné 55 Kč
Vstupné 60 Kč
Vstupné 45 Kč + dárek od kat. spolku
Mládeži do 12 let nevhodný
Mládeži do 12 let nevhodný
17. 12., 18. 12., 19. 12. v 19:30 h
PURPURO VÉ ŘEKY 2: Andě lé apokalypsy
Ve dnech 24. 12. – 31. 12.
Francouzský film s titulky
DO VO LENÁ
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
4. 12. v 16:30 h
PADLÉ ŽENY
Film Irsko, Velká Británie, 2002

18. 12. v 16:30 h
UMĚLCO VA SMLO UVA
Velká Británie, 1982

5. prosince 2004 – 6. ledna 2005
Vánoční výstava - be tlé my, oz doby, vánoční výz doba …
Slavnostní zahájení v neděli 5. prosince ve 14 hodin. Vystoupí pěvecký soubor ZUŠ Dačice. Otevřeno:
po - pá 9 - 12, 13 - 16; neděle a svátek 25. 12. od 13 do 16 hod., (zavřeno 24., 31. 12. 2004 a 1. 1. 2005)
neděle 12. prosince od 13 do 16 hod
Od 5. 12. 2004 do 31. ledna 2005
Ukáz ky tradiční ruční výroby
Zimní motivy z Dačicka ve fotografii Jana Říhy
pletení
ze
slámy, vizovické pečivo, zdobení perníčků
Výstavní chodba muzea
předvedou Jitka Vavrušková a Iva Dědková
Program Městského kulturní střediska Dačice najdete uvnitř čísla na str. 14.

