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NEMOCNICE

RADA MĚSTA

Jak se vyvíjí výběr provozovatele dačické nemocnice se na těchto stránkách
dozvídáte pravidelně.
Ve středu 20. října skončila možnost podávat nabídky se zpracovanými návrhy
řešení provozu nemocnice.
Zadávací dokumentace
byla firmou ST APRO poskytnuta 22 zájemcům, ze kterých 9 podalo své záměry. Ve čtvrtek 21. října otevřela
komise ve složení starosta Hájek, místostarosta Habr,
ředitel nemocnice ing. Vrbka, ekonomická náměstkyně
Srbová, člen městského zastupitelstva T omšů, právník
MěÚ Mgr. Soukop a zástupci firmy ST APRO doručené
obálky. Soutěže se zúčastnily a své návrhy podaly: Nemocnice T řebíč p. o., Chironax Invest s. r. o., Okresní
nemocnice J. Hradec, REPLEO, spol. s r. o., Euroklinik
Consulting, s. r. o., PP Hospitals a. s., Česká zdravotní,
a. s., Nemocnice Jihlava p. o., APROPO Dačice.
Jednotlivé nabídky byly zkontrolovány a zapsány do
protokolu o otevírání obálek. Dvě nabídky nesplnily
podmínky zadání a proto je komise doporučila vyloučit
z dalšího hodnocení. Veškerý materiál pak komise předala
firmě ST APRO, která provede rozbor a odborné zhodnocení nabídek do 3. listopadu 2004. T yto podklady pak
budou sloužit pro rozhodování rady a zastupitelstva
města.
Pavel Habr, místostarosta

·

Dokončen vodovodní přivaděč Kostelní
Vydří – Velký Pěčín, začala plynofikace
Dolních Němčic
V pondělí 18. října předala firma Vak Jižní Čechy
dokončenou stavbu vodovodního přivaděče z Kostelního
Vydří do Velkého Pěčína. Realizací tohoto díla se podařilo vyřešit dodávku kvalitní pitné vody do této místní
části Dačic. Na financování akce v celkové hodnotě přes
dva miliony korun se spolupodílí dotací Ministerstvo zemědělství.
T ento den také začaly práce na plynofikaci Dolních
Němčic. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála
firma MONT GAS a. s. Hodonín, pro kterou většinu prací
provádí firma ST AMOZA spol. s. r. o. Cheb. Předpokládané dokončení stavby, pokud práce nezastaví mrazivé
počasí, je do konce listopadu tohoto roku. Stavební práce
na plynovodu jistě omezí jak obyvatele Dolních Němčic,
tak všechny řidiče projíždějící touto vesnicí. Proto si Vás
dovoluji požádat o shovívavost a trpělivost.
Pavel Habr, místostarosta

·

·

·

·

·

·
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·

Schválila rozpočtové opatření č. 6/2004, které je vyrovnané a zvyšuje současně příjmy i výdaje rozpočtu
o 3.598 tis. Kč. Celkové výdaje po provedeném
rozpočtovém opatření budou ve výši 144.396,70 tis.
Kč a celkové příjmy ve výši 142.329,20 tis. Kč.
Upravený rozpočet je schodkový ve výši 2.067,50
tis. Kč. Schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let.
Schválila ukončení smlouvy se společností SILVEST R-HIT na pronájem nebytových prostor v budově č. 147/I v ulici Na Rybníčku dohodou k 30. 9.
2004.
Schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou WAY
project, s. r. o. J. Hradec na zpracování projektové
dokumentace na místní komunikaci v Borku za Kč
99.088,-- včetně DPH.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy s MUDr.
Šteflovou, lékařkou Nemocnice Dačice, na byt I.
kategorie o velikosti 1+1 a garáže v ulici Nivy na
dobu určitou do 30. 9. 2008.
Vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu II. kategorie o velikosti 2+1 v Bratrské ulici č.
304 s V. Schweizerovou. Jmenovaná nabídla nejvyšší částku základní složky nájemného Kč 150.000,--.
Schválila stažení žaloby o přivolení k výpovědi
z nájmu bytu IV. kategorie o velikosti 1+1 v domě
č. 63 v Göthově ulici M. Stankovské z důvodu
úhrady dlužné částky.
Schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 15.000,-Oblastní diecézní katolické Charitě v Jihlavě na činnost Domovinky v Dačicích.
Neschválila poskytnutí příspěvku Československému
ústavu zahraničnímu na stavbu pomníku T . G. Masaryka v Košicích.
Vzala na vědomí hodnocení sezóny Infocentra a činnost MMaG a MěK v roce 2005.
Vzala na vědomí uzavření smlouvy na přezkoumání
hospodaření města za rok 2004 s ing. Alenou Zmrhalovou za Kč 38.000,--.
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:

Prodej domu čp. 147/I v Dačicích
Záhy jsou tu „dušičky“
Volby do krajského zastupitelstva JČK a Senátu
Parlamentu České republiky
Atletický podzim na ZŠ a Gymnáziu v Dačicích
Výstava Jiřího Chládka v MMaG
Dačická Kubrickiáda 2004 byla úspěšná
Uzávěrka příštího čísla: 15. listopadu 2004
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Dvě otázky pro zastupitele

Odpovídá radní Ing. Arch. Miroslav
Dvořák

Co je podle Vás největší předností
Dačic?
Nemohu uvést pouze jednu hlavní
výhodu, ale musím jmenovat více pozitivních faktorů - velikost, přirozené spádové centrum,
lidský potenciál, historické kořeny, krajina a životní prostředí, fungující průmyslové podniky, obchodní síť, …
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Hlavním bezprostředním problémem je vyřešení provozování a snad i další existence Dačické nemocnice.
Věřím, že tento problém bude zdárně a ve prospěch nás
všech v dohledné době vyřešen. Jako perspektivní úkol si
kladu „dotažení“ vybudování připravovaného městského
koupaliště.

Aktuality
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc září jsou: Monika Humplíková, Dačice, Ing. František Beníček, Bílkov, Libor Novák, Mladoňovice.
Správná odpověď zněla: Manešovice.
· Na ankentní otázku „Jaký typ dětského hřiště Vám
v Dačicích nejvíce chybí“ , uveřejněnou na internetových stánkách města www.dacice.cz ke dni uzávěrky
odpovědělo: 17,01 % hlasů - dětské hřiště (pískoviště,
prolézačky, skluzavka), 37,41 % - dětské sportoviště
(fotbal, volejbal, nohejbal) a 45,58 % - speciální
sportoviště (skateboard, horolezecká stěna).

Vandalové v našem městě?
Slovo vandal dnes pro každého z nás znamená synonymum ničení.
Jak jinak tedy nazvat člověka, který poničil
kamennou pamětní desku s
letopočtem vynálezu kostky
cukru v r. 1843.
Při každé příležitosti si připomínáme světové prvenství tohoto vynálezu, který až do
současnosti ovlivnil distribuci cukru ve tvaru kostky.
A tak památník je viditelným připomenutím pro všechny
návštěvníky Dačic. Nezbývá tedy nic jiného než, dát desku do opravy a věřit, že se to už nebude opakovat.
Rudolf Hájek, starosta

Měst o Dačice
Krajířo v a 2 7 /I, 3 8 0 1 3 Dačice
p ř e dk lá dá v e ř e jn o u n a bídk u n a

prodej domu čp. 147/I v obci
a katastrálním území Dačice
dům č. p. 147/I postavený na parcele p. č. 5, a parcela
p. č. 5 zast. plocha a nádvoří o výměře 423 m 2 se
sestává ze dvou nadzemních podlaží a podkroví,
v přízemí jsou volné nebytové prostory vhodné pro
prodejny, v patře tři obsazené bytové jednotky o
velikosti (2 x 1+1, 1 x 1+2), v podkroví dvě obsazené
bytové jednotky o velikosti (1+1, 1+3). Na bytové
jednotky jsou se současnými nájemci uzavřeny
nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Prodej bude
realizován se zájemcem, který doručí nejvhodnější
nabídku dle stanovených kritérií výběru a doručí svojí
nabídku v uzavřené obálce zřetelně označené:
„NEO TVÍRAT – prode j domu čp. 147/I v Dačicích
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do 8. 11. 2004 do 10:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: Kupující bude vybrán
podle výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší,
než cena minimální, která je stanovena ve výši
2.800.000,- Kč a podle způsobu jejího vyrovnání. Při
rovnosti cen bude upřednostněna nabídka současných
nájemců bytů prodávané nemovitosti.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu,
rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele, údaje pro
vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru (cena, způsob vyrovnání).
Jistina na budoucí kupní ce nu: při podání nabídky
složí zájemce na pokladně MěÚ Dačice jistinu na budoucí kupní cenu ve výši 30.000 Kč, nebo ji uhradí
předem na účet č. 6015-0603143369/0800 u České
spořitelny a. s., variabilní symbol - rodné číslo
zájemce. T ato jistina bude zájemcům, kteří nebudou
vybráni vrácena. V případě, že vybraný zájemce od
své nabídky odstoupí, nebo nepodepíše kupní
smlouvu do jednoho měsíce po vyzvání k podpisu
smlouvy, zaplacená jistina se nevrací. Nabídka, která
bude doručena bez uhrazen í jistiny, bude ze soutěže
vyřazena. Informace podají: pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, na odboru správy majetku města
- dveře č. 103, 102, tel. č. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít kupní smlouvu se žádným žadatelem a veřejnou
nabídku zrušit.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 10/2004. 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:

Petra Mandelíková, Dačice
T omáš Wolf, Dačice
Radka Králíková, Chlumec
Filip Lojka, Dačice
manželství: Jan Ringelhán, Děčín
a Jitka Moltašová, Dačice
Pavel Šimánek, Dačice
a Jana Chaloupková, Dačice
Radek Hartman, Český Rudolec
a Jiřina Reichmannová, České Velenice
Radomil Novák, Hříšice
a Monika Svobodová, Černíč
Radek Dolejš, Želiv
a Vlasta Šístková, Hospříz
Miroslav Jedlička, Dačice
a Miroslava Bočková, Dačice
Ladislav T aras, Studená
a Lucie Boudová, Dačice
Milan Lahodný, Dačice
a Marcela Kopečková, T řebětice

úmrtí:

Miloš Benda, 77 let, Velký Pěčín
Věra Kejvalová, 58 let, Dačice
Blažena Divišová, 78 let, Dačice

Dne 2. října 2004 přivítal starosta města Rudolf Hájek
v obřadní síni za spoluúčasti dětí z MŠ Červený vrch tyto
nové občánky města: Vojtěcha Bartoně, Marka Svobodu,
Jonáše Čelouda a Kristinu Urbancovou

Příběhy jihočeského pohraničí
Ještě celý listopad můžete v pořadu Českého rozhlasu
České Budějovice nazvaném Vltavín každou neděli odpoledne od 14:05 hodin slyšet PhDr. Michala Ste hlíka,
člena zastupitelstva našeho města, v seriálu „Příběhy
jihočeského pohraničí“ . Repríza pořadu se vysílá každý
čtvrtek od 8 hodin ráno.
Český rozhlas České Budějovice vysílá z Kletě na
frekvenci 106,4 MHz, na Dačicku je lepší příjem na frekvenci 88,2 MHz.
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Záhy jsou tu „dušičky“...
Stojí za to si uvědomit, jak je lidový název toho svátku zastaralý a nešikovný. Není divu, vyvolá-li vzpomínku
na hrníčky s víčkem a profesora Ikebaru z filmu Jak utopit
doktora Mráčka. A přece je ten svátek hluboce lidský a
cenný. T radiční návštěva hřbitovů a zdobení hrobů našich
blízkých v sobě ukrývají velké vnitřní obohacení...
Skutečně moudrý člověk počítá s tím, že život se odehrává v čase. Každému z nás je ho dán určitý úsek, který
jednou začíná a jednou skončí. Dřív než na sobě si to
uvědomíme na lidech kolem nás: tu a tam někdo z nich
„odejde“ a není návratu. T ak ztrácíme lidi vzdálené i blízké, obávané i drahé. A tatáž životní moudrost, která ví, že
život plyne a nevrací se, nelze jej zadržet, tatáž moudrost
povznáší lidské srdce nad obzor přítomné chvíle a vede ho
ke vzpomínkám na lidi, jejichž životní příběhy se dály
před našima očima a již se uzavřely. Z takového rozjímání
spontánně v našem nitru vzchází vděčnost, poučení či
nové odhodlání do toho, s čím se potýkáme. V tomto pohledu „památka zesnulých“ , jak ji dnes citlivě nazývá
kalendář, a naše vyzdobené hřbitovy nedávají prostor
pouhému smutku a slzám, ale především zamyšlení
a prohloubení úcty k daru života.
V původní křesťanské tradici to vše stojí ještě v jiném
světle, které samozřejmě předpokládá víru v Boha a v
Ježíše Krista jako toho, který po své smrti vyšel z hrobu k
životu v nové kvalitě a do tohoto „věčného života“ slíbil
uvést i druhé. Hlavním svátkem zemřelých je tu slavnost
Všech svatých (1. 11.) jako projev víry, že mnoho
zemřelých už s Kristem prožívá u Boha pravý „domov“,
ke kterému se pozemským životem putuje. Památka zesnulých (2. 11.) je pak především dnem přímluvné
modlitby za ty, kterým snad Bůh musí ještě něco odpustit,
než je k sobě přijme - a mezi ně zřejmě patří většina našich nejbližších zesnulých známých.
Rozjímání obsahující zmíněnou životní moudrost
a úctu k životu tak v sobě nese navíc rozměr pevné naděje, směřující do budoucna.
P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
Karmelitánský klášter v Kostelním Vydří
Pře hle d pravide lných a mimořádných bohosluž e b
v poutním koste le v Koste lním Vydří
Pondělí a pátek 18:00 h
Středa a neděle
8:00 h
1. 11. v 18:00 h Slavnost Všech svatých
2. 11. v 18:00 h Památka věrných zemřelých – kostel
dole ve vsi
6. 11. v 17:00 h první sobota v listopadu
Pře hle d pravide lných bohoslužeb konaných v Dačicích
Sobota
Neděle
1. a 3. neděle
v měsíci

18:00 h – kostel sv. Vavřince
9:00 h – kostel sv. Vavřince
10:30 h – klášterní kostel sv. Antonína
Paduánského
13:30 h - Sborová místnost na Palackého náměstí
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do krajského zastupitelstva
Jihočeského kraje
a Senátu Parlamentu České Republiky
volby se uskute ční
dne 5. listopadu 2004 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 6. listopadu 2004 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Město Dačice včetně místních částí bude již tradičně
rozděleno do těchto 14 volebních okrsků:
O krsek č. 1 vole bní místnost sál Mě KS,
Palacké ho námě stí 4/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo
nám., Křížovnická, Na Příkopech, Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova, Pivovarská, Vlašská, Soustružnická, Vokáčovo
nám., Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická,
U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech,
T oužín
O krsek č. 2 vole bní místnost pře dsálí Mě KS,
Palacké ho námě stí 4/I
ulice Družstevní, B. Smetany, Strojírenská,
Svatopluka Čecha, Švabinského, Za Lávkami, Vápovská, Borek, Hradišťko
O krsek č. 3 vole bní místnost SO Uz ,
Je mnická 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Jemnická,
Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na Výhoně,
Svobodova, Zahradní, U T řech křížů,
Chlumec
O krsek č. 4 vole bní místnost Mě stský úřad,
Krajířova 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádražní, U Podcestného mlýna,
T ř. 9. května
O krsek č. 5 vole bní místnost SO Uz ,
Nám. Re publiky 86/V
ulice Bezručova, Husova, Na Vyhlídce
Komenského, Náměstí Republiky, Sokolská,
T yršova, U Stadionu
O krsek č. 6 vole bní místnost ZŠ,
Kome nské ho 7/V
ulice Jiráskova
O krsek č. 7 vole bní místnost ZŠ, horní pavilon vlevo,
B. Ně mcové 213/V
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká,
Krátká, Na sádkách, Na Jordánku, Nivy,
Pantočkova, Na Peráčku, Příhodova, Strachovského, T oužínská
O krsek č. 8 vole bní místnost ZŠ, horní pavilon vpravo
B. Ně mcové 213/V
ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní
Ovole
krse
bní
k č.mí
9 vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon vlevo,
B. Ně mcové 213/V
ulice Dlouhá
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O krse k č. 10 vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon
vpravo, B. Ně mcové 213/V
ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny
O krse k č. 11 Vole bní místnost kulturní dům
Malý Pě čín 17
Malý Pěčín, Velký Pěčín
O krse k č. 12 vole bní místnost budova občanské
komise Lipole c 55
Lipolec, Hostkovice
O krse k č. 13 vole bní místnost budova občanské
komise Bílkov
Bílkov
O krse k č. 14 vole bní místnost budova občanské
komise
Dolní Ně mčice 62
Dolní Němčice, Prostřední Vydří
V případě konání druhého kola volby do Senátu Parlamentu ČR, bude toto probíhat ve dnech 12. a 13.
listopadu 2004 ve stejném čase a ve stejných volebních
okrscích. Pro druhé kolo obdrží voliči hlasovací lístky ve
volebních místnostech.

Význam Senátu pro Českou republiku
Zatímco Poslanecká sněmovna je bojovné kolbiště
politických stran, v Senátu se řízne až po té, co se dvakrát
(nebo raději třikrát) změří.
T o je základní rozdíl mezi oběma komorami: v té
druhé o cosi starší, zkušenější lidé, ne tak vyhraněně
straničtí, ještě jednou zvažují, zda má platit, co jako zákon
navrhne vláda a co projde první komorou. Skoro dvě třetiny senátních připomínek k návrhům zákonů, které Senát
Sněmovně vrátí (nalezené chyby, návrhy na lepší řešení),
Sněmovna uzná.
Je pravda, že pokud jde o běžné zákony, Sněmovna
může Senát nakonec přehlasovat. Pokud však jde o ústavu
a o ty zákony, které stanovují pravidla politické soutěže,
je Senát nepřehlasovatelný.
Senát se obměňuje postupně, každé dva roky po jedné
třetině: vylučují se tím prudké zvraty "od zdi ke zdi".
Dohromady to všechno znamená, že Senát je opravujícím a celkově zklidňujícím prvkem na naší politické
scéně. Vnáší do politického života spíše úvahu než boj,
klidnou debatu místo rozčilení, opatrnou zkušenost místo
pokušení využít mocenské převahy.
Senát je tak jako kýl lodi: brání tomu, aby se v
rozbouřených vodách naše státní lodice převrátila. Anebo
také připomíná olej, který se vylévá na rozbouřenou hladinu, aby se zklidnila. Proto je Senát užitečný, ale proto je
i méně viditelný: média zajímají vždycky spíše konflikty
než klidná, důkladná debata.¨
Rozumný občan se však nenechá senzacechtivými
médii poplést a jde a zvolí uvážlivého senátora.
Petr Pithart
převzato z www.dacice.info
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Nová tvář
Waldviertler
Sparkasse
von 1842

pořádá

KURZ ÚČETNICTVÍ
(dříve podvojné úče tnictví)
T ermín zahájení: konec listopadu 2004
Bližší informace: tel.: 384 420 096 – p. Bačáková
e-mail: info@issto.cz

ISŠ technická a obchodní Dačice
zve na

Dny otevřených dveří
25. listopadu 2004 od 8:00 do 16:00 hod
13. ledna 2005 od 8:00 do 16:00 hod
Návštěva možná i po telefonické domluvě.

V našem partnerském městě Gross Siegharts v Rakousku se dne 18. září konal v Městském sále slavnostní
večer, kterého se také zúčastnili zástupci našeho města.
Město Gross Siegharts tak vzdalo poctu odstupujícímu
dlouholetému starostovi města Antonu Koczurovi. Na
české poměry byl neuvěřitelných 29 let uvolněným starostou města. A to od roku 1975 až 2004. Za jeho starostování doznal Gross Siegharts mnoho pozitivních změn.
Maurice Androsch

ISŠ technická a obchodní Dačice

Poděkování za spolupráci

Anton Koczur

Začátky působení Waldviertler Sparkasse von 1842
byly ve skromných podmínkách. Nejprve jsme své služby
nabízeli v pronajatých prostorách v překrásné budově
staré radnice, posléze v pronajatých, nově rekonstruovaných prostorách firmy T EXI pana Ing. Oldřicha Pechy.
Enormní nárůst klientů spolu se vzrůstajícím počtem
zaměstnanců dal věci do pohybu. V roce 2001 byl zakoupen dům č. p. 31/1 na Palackého náměstí. Vaší
pozornosti jistě neuniklo, že od počátku letošního roku
nabraly změny budovy rychlé tempo. Původní budova
zmizela a na jejím místě roste moderní bankovní dům
Waldviertler Sparkasse von 1842.
Rakouský design a know how přizpůsobila českým
podmínkám pracovní skupina tvořená z české strany Atelierem G+G z Jindřichova Hradce a z rakouské strany
architektem Dreherem. Samotná stavba je dílem společnosti Hochtief.
Prostředí plné barev navozuje atmosféru přírody.
Žlutá jako slunce, zelená jako les a louka, modrá jako
voda a nebe. Příroda má v moderní architektuře Waldviertler Sparkasse von 1842 své nezastupitelné místo.
Výsledek – Waldviertler Sparkasse von 1842 má svoji
tvář. Vzájemné prolínání světla, barev, nábytku, hudby a
informačního systému vede k tomu, že klienti řeknou:
Ano, to je typické pro naši banku.
Zaměstnanci Waldviertler Sparkasse von 1842 v
Dačicích jsou rádi, že budou moci přivítat své klienty od
ledna příštího roku v nové pobočce.
Srdečné díky za trpělivost v době, kdy jsme na náš
nový dům čekali.
Karel Geist, vedoucí pobočky
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Právě v osobě starosty Antona Koczura nalezlo město
Dačice člověka, který v samém začátku nového politického směru v Československu neváhal podat pomocnou
ruku a nabídl partnerství. Přeshraniční spolupráce byla na
samém počátku, ale mezi městy Dačice a Gross Siegharts
už byla uskutečňována. Bylo umožněno našim studentkám studovat na odborné škole textilní, konaly se muzikantská setkání, sportovní akce atd. Záměrem mého
poděkování není výčet všech akcí, ale poděkování za ty
všechny roky spolupráce, které nám pomáhají vzájemně
se poznávat a udržovat dobré sousedské vztahy.
Novým starostou Gross Sieghartsu se stal Maurice
Androsch za stranu SPÖ. A tak věříme, že i s novou
osobou starosty se budou rozvíjet naše sousedské vztahy
tak, jako doposud.
Rudolf Hájek, starosta

Informace z Infocentra
V říjnu rozšířila nabídku regionální literatury dlouho očekávaná kniha
Jiřího Albrechta – Kreslířovy tipy na
výlety. Ve více jak padesáti samostatných kapitolách najdete malebné vyprávění o městech, vesnicích a vesničkách jihozápadní Moravy, doplněné
kresbami.
Infocentrum nabízí kromě této publikace ještě další tituly s regionální tématikou:
ü Dějiny Dačic
ü Dačický vlastivědný sborník I. díl a II. díl
ü Srdnatý věžník
ü Honzíček Zlatohlávek
ü Kapitoly o Landštejně
ü Slavonice – perla renesance
ü Po stopách kostky cukru v Dačicích
ü KSČ proti katolické církvi
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MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
lé čba ce lulitidy, porade nství
Dačice , Slavonice
Ivan Have l: te l.: 728 850 432, 384 420 559
Oznamujeme všem zákazníkům, že specializovaná

prodejna ALKO SHOP
byla přemístěna z Antonínské ulice
do ulice Krajířova naproti „Starému zámku“ .
Pracovní doba:
po – pá: 8:00 – 17:00 hod
so: 9:30 – 10:30 hod

„Lidovka u Jitky“
(bývalý průmyslový kombinát)

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

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

Dačice
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Město Dačice
nabízí k pronájmu
volnou kance lář č. 143 v obchodním ce ntru
Antonínská 15/II
o podlahové ploše 21,36 m2
Bližší informace na tel. čísle:
384 401 228

Úřední a provozní hodiny v Dačicích
Če ská pošta, Göthova 71/I
Pondělí – pátek
8:00 – 11:00 h, 13:00 – 18:00 h
Sobota
8:00 – 10:00 h
Advokátní kancelář
JUDr. Ladislav Zahradník, Antonínská 15/II

Každý sudý
pátek v měsíci

8:00 – 12:00 h

Notář
JUDr. Pírková, Antonínská 15/II

Středa

8:30 – 14:30 h
telefonická domluva na
tel. č. 384 361 643

.A.S.A. Dačice s. r. o. - Sbě rný dvůr odpadů,
U Stadionu 50/V, z imní provoz (listopad – únor)
Pondělí - pátek
Sobota

8:00 – 16:00 h
8:00 – 16:00 h

Střední odborné učiliště zemědělské,
Odborné učiliště a Učiliště Dačice
takový je název školy s více než stoletou historii, jak
jsem se dočetl na internetové stránce. Něco málo historie opět z internetových stránek. Škola byla založena v roce
1896 z iniciativy c. k. okresního soudce Bedřicha
Kancnýře z Dačic (pozn. odtud název „Kancnýřův sad“ na
Palackého náměstí) jako Zimní hospodářská škola. Takže,
opravdu škola s dlouholetou tradicí, kterou už absolvovalo
několik tisíc studentů a studentek. Škola samozřejmě
doznala za dlouhá léta svého trvání mnoho změn. Jak
budova na Jemnické ulici, tak na náměstí Republiky bývalá budova okresu se také přizpůsobila požadavkům
na nové studijní a učební obory. Podstatné je, že právě
taková škola je v našem městě. Dačice tak získávají na
důležitosti a umožňují našim studentům získat vzdělání
v místě svého bydliště.
Měl jsem možnost si prohlédnout zařízení učiliště u
příležitosti „7. společného setkání“ vedoucích pracovníků,
podnikatelů a příznivců školy a „Dne otevřených dveří“
dne 15. října 2004. Při vlastní prohlídce zjistíte, že škola
má nejen dobře vybavené učebny, odborné dílny, domov
mládeže, ale i zázemí pro zájmovou činnost. T ělocvična,
posilovna atd. Při poměrně velkém počtu oborů je velká
finanční náročnost na vybavení odborných dílen. Přesto se
daří doplňovat jak vozový park, tak diagnostickou
techniku, bez které se obor automechanik neobejde. Ale to
zná každý z nás, kdo má nové auto. Při prohlídce moderní
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zemědělské techniky, kterou připravili podnikatelé v zemědělství na dvoře školy, si uvědomíte, kolik odborných
znalostí je potřeba při jejich obsluze. Stroje, jejichž
hodnota je v řádech milionů, jsou plné elektroniky.
Pracovat s takovými stroji může jen odborně připravený
pracovník. Důležitá je také spolupráce mezi vlastníky této
moderní techniky a učilištěm. Práce v zemědělství tak
dostává jinou dimenzi. U pracovníků školy pak opravdu
platí nutnost celoživotního vzdělávání. T echnika má snahu nás předběhnout. Je toho ještě hodně o čem by se dalo
psát, ale nejlepší poznání je na vlastní oči.
T ak až bude další „Den otevřených dveří“ SOU
zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště Dačice určitě
toho využijte a učiliště navštivte.
Rudolf Hájek, starosta
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Poznávací zájezd do Velké Británie
V termínu 20. až 27.
září 2004 byl již popáté
pro studenty dačického
gymnázia uspořádán zájezd do Anglie. Hlavním jeho cílem bylo, aby
si žáci prověřili své znalosti angličtiny, poznali
cizí kulturu a navštívili
světoznámá místa. Cestu do Velké Británie jim zpříjemnila celodenní prohlídka Paříže s průvodcem.
V Anglii strávili studenti pět dní. Ubytováni byli
v hostitelských rodinách po dvojicích nebo trojicích téměř
v centru Londýna. V Londýně navštívili známý Tower of
London, kde jsou vystaveny korunovační klenoty, velkolepou katedrálu sv. Pavla, budovy parlamentu s nejznámější věží Big Ben a greenwichský nultý poledník.
Nemohli vynechat srdce turistického ruchu Londýna T rafalgarské náměstí, které můžeme přirovnat k českému
Václavskému náměstí.
Mezi nejočekávanější patřilo muzeum voskových figurín Madame
T ussaud’s. Součástí pobytu byly i výlety mimo
hlavní město a to na
megalitické stavby Stonehenge, do Shakespearova rodiště Stratfordu
nad Avonou, do poutavého městečka Salisbury a na monumentální hrad Warwick. Poslední den měli studenti volnější program,
vyzkoušeli i londýnské metro a odjeli plni zážitků domů.
Anna Havlíčková – septima, Gymnázium Dačice

Atletický podzim na Základní škole
a Gymnáziu v Dačicích
Žáci a studenti naší školy se zúčastnili mnoha
podzimních atletických soutěží. První akcí byl Dačický
atletický pětiboj konaný 15. září za účasti 29 našich
soutěžících. Nejúspěšnější byly mladší žákyně - 2. místo,
v jednotlivcích si nejlépe vedla Z. Kuchtová - 1. místo.
V ostatních kategoriích byly nejlepší J. Chvojník, D.
Čermáková a L. Cvak.
Následoval Corny středoškolský pohár - 29. září
v Nové Včelnici (účast 22 studenti). Děvčata vybojovala
1. místo, chlapci 2. místo a obě družstva postoupila do
krajského finále. Z děvčat obsadily 1. místo Z. Nováková
(běh na 800 m), I. Pelikánová (dálka) a štafeta ve složení
Pelikánová, Chvátalová, Kloiberová, Nováková. Na
nejvyšší stupeň z hochů vystoupili P. Mátl (koule), T .
Lojka (1500 m) a P. Mátl, P. Zajíc, T . Ferdan, M.
Mikšíček (štafeta). V krajském finále 5. října v Nové
Včelnici nejvíce bodovali P. Mátl (1. místo koule, 2. místo
štafeta a 4. místo výška), T . Ferdan (2. místo koule, 2.
místo štafeta), z děvčat J. Chvátalová (2. místo 60 m), Z.
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Nováková (3. místo 800 m). Celkově chlapci skončili pátí
se ztrátou jen 8 bodů za SOU Kaplice a děvčata šestá jen
10 bodů za Gymnáziem Písek.
Zátopkovy štafety se konaly poslední den v září. Trať
5 km doběhli žáci z nižšího stupně jen těsně za ZŠ
v Komenského ul., starší kategorie obhájila 1. místo jak
na trati 5 km (čas 12.55 min.), tak na trati 10 km (čas
29,39 min.). Studenti gymnázia neměli na stadionu
soupeře, a tak měli 1. místo jasné.
V přespolním běhu 7. října v Jindřichově Hradci
reprezentovalo školu 21 žáků základní školy a 10 studentů
gymnázia. Medailová místa obsadili dorostenky (1.
místo), starší žákyně (2. místo), mladší žáci a dorostenci
(3. místa). Hlavními posilami byli: Z. Nováková, J.
Kamírová, Z. Žampachová, Z. Kuchtová, A. Jelínková, D.
Čermáková, T . Halaška a T . Lojka.
T . Halaška podal obdivuhodný výkon, neboť na
začátku závodu mu soupeři vyzuli botu a on absolvoval
trať v délce 2 km jen v ponožce! Dorostenky a starší
žákyně postoupily do krajského finále 13. října.
Dorostenky zde vybojovaly 3. místo a Z. Nováková si
doběhla v tvrdé konkurenci děvčat z Vimperka a T ábora
pro 5. místo.

Společný snímek závodníků naší školy a atletem Tomášem
Dvořákem
A co nás ještě čeká? Přespolní běh v zámeckém parku
19. října a ukončení atletické sezóny během městem
v rakouském Gross Sieghartsu.
Vše m závodníkům patří poděkování za reprezentaci
školy a přání, aby jarní sezóna byla ještě úspěšnější.
Mgr. Zdeňka Veverková, G a ZŠ Dačice

Vojenská zdravotní pojišťovna
kontaktní místo zde v Podnikatelském dvoře
(bývalý průmyslový kombinát)
Květoň Svatopluk
tel.: 604 546 104, mobil: 723 648 850
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Turnaj ve florbalu na Gymnáziu Dačice
V minulých dnech proběhl na dačickém gymnáziu
mimořádně úspěšný turnaj studentů ve florbalu. Svá
družstva do turnaje nominovaly třídy vyššího gymnázia
a obě deváté třídy základní školy. Celkem se do turnaje
zapojilo osm družstev, tedy čtyřicet hráčů. Družstva byla
rozdělena do dvou skupin. První skupina odehrála svá
střetnutí v pátek 1. října odpoledne, druhá pak o týden
později.
Uvádíme celkové pořadí družstev:
1. místo - kvinta
2. místo - septima
3. místo - 1. ročník
4. místo - oktáva B a 4. ročník
Je nutno říci, že turnaj byl vyvrcholením dlouhodobé
přípravy hráčů, kteří tráví v tělocvičně školy volný čas
pod dohledem vyučujících tělesné výchovy. Všem účastníkům turnaje patří poděkování za podané sportovní výkony.
Mgr. Karel Chalupa, G a ZŠ Dačice

Léto končí, vítej podzime
Prázdniny s horkým sluníčkem, výlety s koupáním
skončily. Rána jsou chladná,
v keřích a na plotech objevujeme pavučinky babího
léta pokryté kapkami rosy,
vlaštovky se připravují k odletu za sluníčkem. Nikdo
však nemusí být smutný,
protože přichází podzim plný barevných listů, kaštanů, jablíček, draků a skřítků
Podzimníčků.
V Mateřské škole v ulici B. Němcové v Dačicích
přivítaly podzim děti i paní učitelky dýňovými strašidly
a strašidýlky, která vyvolají úsměv na tváři malých
i velkých obdivovatelů. Děti už se těší, až společně s rodiči budou ve školce vyrábět zvířátka a postavičky z přírodnin a brambor nebo postaví a namalují opravdového
podzimního draka.
Pochmurné dny si děti mohou od října zpestřit v přírodovědném, výtvarném a tanečním kroužku nebo se hravou
formou seznámit s angličtinou.
A tak tedy – ahoj léto, vítej podzime.
Učitelky MŠ B. Němcové

Víkend v Moravském Krasu
Další rok utekl jako voda a již posedmé proběhlo
setkání sítě mateřských škol „Mateřská škola – místo
k životu“ .
Poprvé jsme se sešli v lednu 1999 na Chaloupkách
u Brtnice, poté v říjnu 1999 v Praze na T oulcově dvoře,
v říjnu 2000 ve vsetínském ALCEDU, v říjnu 2001 opět
na Chaloupkách, v říjnu 2002 na Dřípatce v Prachaticích
a v říjnu 2003 na Hájence v Semetíně. T entokrát jsme od
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1. 10. do 3. 10. 2004 pobývali v malebné přírodě
Moravského Krasu na rychtě Krásenko, kde má odloučené
pracoviště SEV (středisko ekologické výchovy) Lipka
Brno.
V sobotu jsme si vyšli na terénní přírodovědnou
exkurzi do údolí Jedovnického potoka. Zde jsme objevovali zajímavosti
tamní přírody, poznávali zákonitosti krasových útvarů a s
nadšením jsme obdivovali krásu málo
přístupných míst (jeskyně, propadání Jedovnického potoka,
pískovnu s barevnými písky atd.).
Odpoledne jsme načerpali vědomosti o zavádění ekologických prvků v provozu MŠ – např. solární panely,
zateplení zdí a oken, tepelná regulace … Ukázky výukových programů a aktivit pro MŠ (Domku, domečku
a další) nás inspirovaly k další tvořivé práci v duchu environmentální výchovy s dětmi v naší MŠ.
V závěrečné diskusi jsme si vyměňovali své dosavadní zkušenosti, poznatky a materiály ke své práci.
Setkání jsou vždy otevřena všem zájemcům z MŠ
a SEV, ale bez záštity ALCEDA Vsetín by se tato setkání
jen stěží uskutečňovala. Stejné díky patří i všem SEV, kde
se naše setkání již konala. Na shledanou v příštím roce
2005 přímo ve SEV Lipka v Brně.
Milada Janoušková a Jindřiška Maršánová,
MŠ Za Lávkami v Dačicích

Inspirace ze ZŠ ve Velké Lhotě
V loňském školním
roce jsme na ZŠ ve
Velké Lhotě sbírali hliníková víčka, jimiž se uzavírají kelímky s jogurtem, tvarohem apod.
Podnětem se stala hodina
prvouky věnovaná problematice druhotného
využití surovin, konkrétně zmínka, že tento druh hliníkového odpadu údajně sbírají obyvatelé Švýcarska.
Děti se velmi ochotně zúčastnily prvního (asi dvouměsíčního) pokusu a po prázdninách samy přišly
s nápadem, že budeme víčka sbírat znova.
Zmíněná víčka a kovové fólie např. od čokolád,
výjimečně i krabičky např. od paštik a plechovky od
nápojů jsme od září do června shromažďovali ve škole.
Na konci školního roku jsme byli překvapeni množstvím nasbíraného kovu: více než 7 kg (pro lepší
představu – byl to pytel, do jakého se třeba vejde 50 kg
brambor).
Do naší školy chodilo loni 25 dětí. Zcela určitě
nesbírali všichni a sběrači rozhodně nepřinesli z domova
úplně všechen materiál. Nicméně jsme se názorně
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přesvědčili, že na skládkách denně nenávratně mizí
nezanedbatelné množství hliníku, který musíme dovážet a
s nímž si příroda těžko poradí. Domníváme se, že dnes už
je přece jenom více lidí ochotno třídit odpad a mnozí by
uvítali možnost i tuto surovinu ukládat odděleně.
M. Čermáková, ZŠ ve Velké Lhotě

DDM Dačice
zve kluky, děvčata i jejich rodiče na akci „Návště va
Záchranné stanice pro volně ž ijící z vířata v Te lči“.
Stanice se stará o nalezená mláďata, zraněnou zvěř a živočichy, kteří by v přírodě bez pomoci člověka nepřežili.
Datum konání: sobota 6. listopadu 2004, sraz na nádraží
ČD v 11:00 h, návrat kolem 13:45 h tamtéž. S sebou
peníze na vlak.
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Základní umělecká škola Dačice –
přehled akcí do konce roku 2004
11. 11. v 18:00 h 2. podve če rníče k,
koncertní sál ZUŠ Dačice
2. 12. v 18:00 h 3. podve če rníče k
koncertní sál ZUŠ Dačice
17. 12. v 18:00 h Vánoční konce rt pě ve ckých sborů
koncertní sál ZUŠ Dačice
21. 12. v 18:00 h 4. podve če rníče k
koncertní sál ZUŠ Dačice

zskomenskeho.d1net.cz
Pod touto adresou naleznete
od 20. 10. 2004 internetové stránky Základní školy Dačice Komenského.
Díky spolupráci našich pedagogů s panem Pavlem Kamírem
můžete získat mnoho nových informací o naší škole.
Poděkování mu patří nejenom za to, že stránky zpracoval
bez nároku na finanční odměnu, ale také za trpělivost
s učitelským stavem.
Na stránkách naleznete základní informace o naší
škole, akcích, výuce a hlavně co máme k obědu. Právě
jsme začali, tak nám držte palce.
ZŠ Komenského
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Jiří Chládek vystavuje obrazy, grafiku
a kresby v dačické galerii
Cyklus podzimních výtvarných
výstav v Městském muzeu a galerii
v Dačicích pokračuje od neděle
7. listopadu výstavou dačického výtvarníka – malíře, grafika a designéra
Jiřího Chládka. Obsahuje výběr z jeho díla v oblasti malby, grafiky
a kresby.
Jiří Chládek se narodil 4. září
1942 v Letohradě. V letech 1963 až
1967 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v
Uherském Hradišti (profesoři Jan Habarta a Karel
Hofman). Od roku 1994 je členem Syndikátu výtvarných
umělců a Asociace užité grafiky. Přestože je školením
sochař, věnuje se v současné době především malbě,
kresbě, volné a užité grafice. Zabývá se také reportážní
kresbou, především krajinných detailů a městské architektury. Rád cestuje do oblasti teplých krajů – do Itálie,
Francie či T urecka. Z těchto cest vznikají cykly kreseb.
Nejznámější jsou jeho kresby z cest do Istanbulu
(orientální architektura, periférie a zákoutí, tržiště), které
pak publikoval formou ilustrací vlastních reportáží v tisku
jižních Čech. V oblasti grafického designu navrhuje loga,
obaly spotřebního zboží a vytváří další návrhy pro polygrafii. Věnuje se také knižní grafice – ilustrační perokresbě.
Práce Jiřího Chládka jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách doma, ale i v Kanadě, Austrálii, Nizozemsku,
Švédsku a jinde.
Brzy po skončení studií začal Jiří Chládek vystavovat.
V řadě měst proběhly jeho samostatné výstavy:
1968
1975
1976
1982
1991
1996
1998

J. Hradec (Muzeum), Mladá Vožice; malba, kresba
T ábor (Městské divadlo), kresba, malba, plastika
Dačice (Muzeum a galerie), kresba, malba, plastika
Dačice (Státní zámek), malba, kresba
Jindřichův Hradec (Dílna Grégr)
Brno (Galerie Pegas)
Dačice (Informační středisko – Se skicákem k mohamedánům I.)
1999 Jindřichův. Hradec (Galerie Špejchar – Se skicákem k mohamedánům II.)
2001 Letohrad (Městská knihovna), spolu se synem
Kole ktivní výstavy:
1967 Dačice (Muzeum a galerie – absolventi SUPŠ U.
Hradiště)
1983 Praha (ČT – Galerie televizního klubu mladých)
1986 T řeboň (Bienále kresby a grafiky – čestné uznání
za grafiku); Most (Bienále kresby a grafiky)
1987 T řeboň (Lázně Aurora – Dačičtí výtvarníci), Jindř.
Hradec (Muzeum), Slavonice (Kulturní středisko),
České Budějovice
1988 J. Hradec (Skupina Akord), Č. Budějovice (T vář
mého kraje)
1889 Č. Budějovice (T vář mého kraje)
1990 České Budějovice (Dům kultury), Most (Bienále
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kresby a grafiky), Dačice (Muzeum a galerie –
Učitel a jeho žáci)
Gross-Siegharts (Výtvarníci regionu při hranicích)
Praha (Karolinum)
Brno (Embax Print – Umělecká grafika technikou
sítotisku)
Chrudim (Kabinet ex libris – Výstava knižních
značek)

Celá léta preferoval Jiří Chládek jednoduchou kresbu
tuší. Kresba podle něho klade nároky na poctivost
řemesla, v kresbě se nemůže nic
překrýt, zamaskovat, všechno je
vidět. Nejraději kreslil různá zákoutí, otlučené a oprýskané domy,
na nichž jsou vidět stopy času, ale
také doteky lidských rukou. V
poslední době se Jiří Chládek vrací
k malbě a barvám, proto i na výstavě bude vidět řadu nových prací
– olejomaleb.
Ve rnisáž výstavy, kterou zahájí Jan Doče kal z Tře bíče , proběhne v dačickém muz e u a gale rii v ne dě li 7. listopadu ve 14 hodin.
Výstavu si můžete prohlédnout do 28. listopadu
(otevřeno: pondělí až pátek 9 - 12 a 13 - 16 h a neděle
13 - 16 h).
Mgr. M. Kučerová

Začínají opět „muzejní čtvrtky“
S nástupem dlouhých podzimních večerů začínají
v dačickém muzeu oblíbené „muzejní čtvrtky“ - besedy,
vyprávění, přednášky, spojené s promítáním diapozitivů či
jinými ukázkami. Spolu s muzeem je pořádá Spolek přátel
muzea v Dačicích, což se projevuje i tím, že se členové
Spolku autorsky na těchto akcích podílejí. Nejinak je tomu i v případě listopadových přednášek.
První muz e jní čtvrte k připadá na 11. listopad
a setkáte se zde s PhDr. Michalem Stehlíkem, mladým
dačickým historikem, který působí v Národním muzeu
v Praze jako náměstek generálního ředitele muzea a má
řadu dalších aktivit v Praze i v Dačicích. V cyklu „Cesty
za poznáním“ si připravil historicko-cestopisnou přednášku o T chaj-wanu, který navštívil v letošním roce.
Přednáška bude doplněna diapozitivy.
Druhý muz e jní čtvrte k se uskuteční 25. listopadu
a přednášet bude opět dačická rodačka, členka Spolku
Mgr. Michaela Chládková. Využijeme jejích znalostí v
oblasti archivnictví. Michaela Chládková vystudovala
v Olomouci obor historie a archivnictví. V současné době
pracuje ve Státním okresním archivu v Jindř. Hradci.
Svou přednášku „Putování z a dačickými archiváliemi“
zaměří na dačické archiválie, kde je hledat, které jsou
nejzajímavější, nejstarší. Jak máme vůbec postupovat,
když potřebujeme najít archivní materiály, které se Dačic
týkají.
Oba muzejní čtvrtky začínají v 17,30 hod ve studovně Městského muzea a galerie v Dačicích.
Mgr. Marie Kučerová
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Ohlédnutí za Týdnem knihoven
v Městské knihovně v Dačicích
T éměř 600 občanů města prošlo v týdnu od 4. do 8.
října prostorami městské knihovny.
Velké Říjnové Společné Čtení zahájili jako
v loňském roce žáci 2.
stupně dačické Speciální
školy. Co se četlo? Ukázky z Bylo nás pět od
Karla Poláčka zazněly
dokonce třikrát, Fimfárum, Lví král, Rambo,
několikrát četly děti z encyklopedií o svých oblíbených
zvířatech. Studenti z primy gymnázia si vybrali k předčítání Pána Prstenů, povídky Šimka a Grosmana a jiné
tituly. Většinu titulů spolužáci uhádli, jenom ukázku
z Neználkových příhod nikdo nepoznal. Přitom před
několika lety patřily osudy šikovných človíčků z Malenkova (Neználek, Všeználek, Knoflenka aj.) k hodně
čteným knížkám. Jako poslední přišli studenti z Integrované střední školy technické a obchodní. Našli se mezi
nimi jenom 2 stateční a tak jsme si povídali o anketě Moje
kniha a četli z některých titulů, které se umístily v nejčtenější padesátce.
Výsledky ankety vyhlášené odpoledne v 16 hodin mě
překvapily. První místa Harryho Pottera a Pána Prstenů
přičítám tomu, že se jedná o vícesvazkové tituly a tomu,
že byly výborným způsobem zfilmovány. T řetí místo
obsadila Bible, čtvrté Saturnin Z. Jirotky a páté Babička
B. Němcové. Všechny tyto tituly získaly více než 1000
hlasů, Harry Potter ale téměř 7000. Mezi nejčtenější
padesátkou jsou i dvě knížky slavonické spisovatelky
Lenky Lanczové, což je určitě příjemný úspěch. Stále
ještě funguje webová stránka www.mojekniha.cz, a
všichni zájemci na ní najdou spoustu dalších informací.
Středeční přednáška Mgr. Aleše Jelínka z Městského
úřadu o Natuře 2000 a Moravské Dyji byla velice aktuální
a zajímavá. V nejcennějších úsecích řeky žije několik
vzácných chráněných živočichů, kvůli nimž je tato řeka
navržena do systému ochrany evropsky významných
lokalit – Natura 2000. Již pravidelně se těchto povídání o
přírodě v našem regionu účastní např. vitální a
vědomostmi oplývající pan Švarc z T řeště a další ochránci
přírody, kteří by rádi mezi sebou přivítali nové zájemce o
ochranu přírody. Všichni přítomní občané (patnáct
návštěvníků) se ale shodli na tom, že bohužel velice
špatné je povědomí školních dětí o tom, že je potřeba
chránit si své životní prostředí, a také že naše společnost
nevěnuje této problematice takovou pozornost, jakou by si
zasloužila.
Výroba knižní záložky ve
výtvarné dílně pro děti byla
veselá a věříme, že záložky,
které si děti odnášely domů,
budou sloužit opravdu ke svému účelu a budou jimi zakládány rozečtené příběhy.
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Příjemně nás překvapil i zájem seniorů o poslední
akci T ýdne knihoven. Nabízeli jsme seznámení s internetem a základy vyhledávání informací v této informační
džungli. Potěšilo nás, když si přítomní návštěvníci akce
sami vyhledávali v jízdních řádech, samostatně si
prohlíželi třeba webové stránky města. Zajímaly je na nich
fotografie, ale také diskusní fórum. Účastníci dokonce
projevili zájem o další pokračování kurzů.
Mgr. Zdenka Chadimová

Během září a října přibylo ve fondu
knihovny hodně nových knížek,
takže věříme, že každý zájemce si z nabídky vybere.
Přehled všech nakoupených titulů najdete buď přímo
v katalogu v knihovně, nebo v katalogu
na webových stránkách knihovny:
http//www.dacice.cz/knihovna.
Při vstupu do katalogu najdete
možnost zobrazit si seznam novinek,
přičemž si dále můžete vybírat, zda jenom knížky nebo
periodika, zda budete prohledávat fond oddělení pro
dospělé nebo pro děti, případně obojí.
V beletrii přibyly mimo jiné následující tituly: Deník
kanadské manželky od Vladimíry Mach JOHNST ON,
která se jako mladá Češka vdala do Kanady a jak se
s touto skutečností poprala. Dále Dvojí život od Pierre
ASSOULINE či Silnější než slova od Sandry BROWNOVÉ. Novinku v české literatuře představuje např. Přes
matný sklo od Petry HŮLOVÉ. Z naučné literatury si
můžete v knihovně z novinek půjčit například: Lance
ARMST RONG – Návrat do života, ve které líčí několikanásobný vítěz T our de France svůj boj s rakovinou.
Ivo JAHELKA a Pavla BENÁT ČANOVÁ vydali již
druhý díl Neznalost zákona neomlouvá, kdo rád klasiku,
může se začíst například do Výkladu snů od Sigmunda
FREUDA.
Mgr. Zdenka Chadimová

Život indiánů v rezervacích severního
Ontária – v pondělí 1. 11. v 17 hodin
Srdečně vás zveme do knihovny na besedu s Ing.
Vratislave m Tolare m na téma "Život indiánů v rezervacích se ve rního O ntária".
Ing. T olar zde žil přes dvacet let v odlehlých indiánských rezervacích. Projektoval a stavěl zde vybavení
pro rezervace od stanic první pomoci, škol, obytných budov až po jednoduchá letiště. Bylo to v rámci projektu
kanadské vlády – pomoc indiánům. Podmínkou bylo
zaměstnat na stavbách místní indiány, což bylo velmi
náročné. Proč ?
I tohle se dozvíte při setkání, které proběhne v rámci
cyklu Sejdeme se v knihovně. Beseda bude spojena s výstavou obrazů I. Müllerové s názvem „Legendy severoamerických indiánů“ .
Mgr. Zdenka Chadimová
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Dačická KUBRICKIÁDA 2004 byla
úspěšná
Dačický filmový klub se v září pustil do další aktivity,
která tentokrát překročila hranice kina. Každou sobotu
v září měli diváci možnost seznámit se s tvorbou předního
amerického režiséra Stanleyho Kubricka v rámci filmové
přehlídky „Kubrickiáda 2004“ . Na tom by ještě nebylo nic
tak zvláštního, vždyť filmové přehlídky jsme již
zorganizovali tři. Mimořádné však bylo, že se projekce
odehrávaly v komorním sále Městského kulturního střediska a nosičem filmu nebyl klasický 35mm celuloid, ale
DVD.
Díky podpoře Města Dačice, Městského kulturního
střediska a firmy Pavla Kamíra jsme se pokusili o projekci
s využitím nové technologie. Navzdory tomu, že Česká
televize měla tento měsíc stejné dramaturgické plány a
přináší rozsáhlý profil tohoto režiséra, filmoví příznivci
nás nezklamali. Výsledkem je celkový počet 150 diváků,
což činí při čtyřech představeních příjemný průměr 37 na
jedno představení.
Jakkoli širšímu využití této techniky prozatím brání
omezená distribuční nabídka, pro dačický filmový klub to
bude jistě cesta správným směrem. Spojuje se zde několik
faktorů, předně využití levné technologie DVD, dále
využití komorního sálu MěKS a jeho skutečně „klubovské“ prostředí.
Na „Kubrickiádu 2004“ chceme navazovat dalšími
jednotlivými projekcemi a na listopad tohoto roku již
chystáme pro dačické diváky „lahůdku“ v podobě uvedení
nejnovějšího projektu Jana Svěráka „T atínek“ .
Věříme, že činnost filmového klubu v komorním sále
se do budoucna stane přirozenou součástí kulturního
života města Dačic. Na závěr je ovšem třeba připomenout,
že podzimní a zimní program filmového klubu se odehraje
ještě klasicky v dačickém kině, podrobný program je
k dispozici na www.krasohled.cz.
PhDr. Michal Stehlík, Roman Indra

Ohlédnutí za Podzimními koncerty ve
Velké Lhotě u Dačic
Málokdo ví, že
ve Velké Lhotě u
Dačic se nachází
unikátní Evangelický toleranční areál.
Jeho součástí je i tak
zvaný horní kostel
s památkově chráněnými varhanami z
roku 1874. Prostory
horního kostela jsou
obdařeny vynikající akustikou, která přímo volá po konání
koncertů.
Letos poprvé místní farní sbor uvedl kromě Kulturního léta také Podzimní koncerty. Organizací pověřil
MgA. Jitku Plánskou a Josefa Čudlého z Velké Lhoty,
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kteří tyto koncerty věnovali naladění právě oněch památkově chráněných varhan v horním kostele. Oba koncerty
měly velmi pěknou návštěvnost a tak pořadatelé chtějí
poděkovat všem, kteří na naladění varhan přispěli –
vybralo se přes 6 000,-Kč. Naladění bude stát 10 000,Kč. Zbývající peníze tedy snad vydělá vánoční koncert…
Na prvním koncertě dne 11. 9. 2004 se ve Velké
Lhotě představil českému publiku neznámý pěvecký sbor
Ansbacher Jugendkantorei z Německa pod vedením sbormistra Rainera Goedeho. Přijelo celkem 14 mladých lidí,
kteří (včetně zpívajícího sbormistra) předvedli výkon na
vysoké úrovni.
Stěžejním repertoárem sboru je hudba německého
baroka – ta také tvořila většinu lhoteckého koncertu.
Slyšeli jsme moteta J. R. Ahleho, S. Knüpfera, J. CH.
Altnickola, J. S. Bacha, některá dokonce dvojsborová
(tedy v jednom hlase zpívali maximálně 2 členové).
Příjemně nás překvapilo uvedení moteta Petra Ebena
a výběru z Biblických písní Antonína Dvořáka, které pro
sbor upravil jeden z bývalých členů. Koncert byl příjemným hudebním zážitkem a těšíme se na další návštěvu
Ansbacher Jugendkantorei u nás.
Druhý koncert dne 18. 9. 2004 patřil komorní hudbě.
Početnému posluchačstvu se představila lhotecká varhanice MgA. Jitka Plánská, flétnistka Eva Paulíčková, sopranistka Michaela Vyhnánková a basista Josef Čudlý,
který též oba koncerty provázel slovem.
Mohli jsme si vyslechnout příjemné a profesionálně
provedené skladby pro varhany, pro sólový zpěv s doprovodem příčné flétny a varhan, i pro altovou flétnu s
varhanami. Zpestřením a určitým překvapením koncertu
bylo zařazení zpěvu a capella, kde všichni účinkující
s nasazením sobě vlastním zazpívali nejen klasiku, ale
také dva nádherné spirituály, které se setkaly s velkým
ohlasem.
K pohodové atmosféře obou koncertů přispělo také
sladké občerstvení, které se již tradičně podávalo v přilehlé budově během přestávky. Návštěvníci tak mohli
podiskutovat nad šálkem dobré kávy o nových zážitcích
a nových setkáních, které jim Podzimní koncerty ve Velké
Lhotě přinesly.
Milí posluchači, z ve me vás z ároveň velmi srdečně
na Vánoční konce rt ve Ve lké Lhotě, který se uskuteční
v sobotu 18. prosince 2004 opě t v horním kostele od
19 hodin.
Jitka Plánská,
jitka.pepa@volny.cz

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

Zahájení nového kurzu v Dačicích
pondělí 22. listopadu v 16:00 h
Veškeré inform ace na www.autoskolanose k.cz
Novin ka: výu kový p rogram s tex ty p ravid ly silničníh provozu
n a CD-RO Mu

MěKS

MMa G
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KI N O

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

KULTURA

10/2004

5. 11., 6. 11., 7. 11. v 19:30 h
LUPIČI PANÍ DO MÁCÍ
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

12. 11., 13. 11., 14. 11. v 19:30 h
MŮJ SO USED ZABIJÁK 2
Film USA s titulky. Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
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19. 11., 20. 11., 21. 11. v 19:30 h
NO N PLUS ULTRAS
Český film
Vstupné 60 Kč

26. 11., 27. 11., 28. 11. v 19:30 h
TRO JA
Širokoúhlý film USA s titulky. Vstupné 65 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.
6. 11. v 16:30 h
20. 11. v 16:30 h
BARAKA – O DYSSEA ZEMĚ
NAQ O YQ ATSI
USA, 1992, režie: Ron Fricke
USA, 2002, režie: Godfrey Reggio
10. 11., 11. 11., 12. 11. a 13. 11. v 19:30 h v MěKS Dačice
se uskute ční proje kce nové ho filmu Jana Svě ráka „Tatíne k“
Vstupné 55 Kč, členové FK 35 Kč
7. 11. – 28. 11. 2004
Jiří Chláde k – obraz y, grafika, kre sby
Vernisáž v neděli 7. listopadu ve 14 hodin
Po – pá 9 - 12, 13 - 16 a neděle 13 - 16 h

Muzejní čtvrtek: 11. 11. 2004 v 17:30 h
PhDr. Michal Ste hlík:
„Cesty z a poz náním – Tchaj-wan 2004“
historicko-cestopisná přednáška, promítání diapozitivů

Muzejní čtvrtek: 25. 11. 2004 v 17:30 h
„Putování z a dačickými archiválie mi s Mgr. Michae lou Chládkovou“
(přednáška dačické rodačky, pracovnice Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci,
o dačických pramenech nejen v jindřichohradeckém archivu)
16. 11. v 19:30
Le nka Filipová
Hlavní sál MěKS

26. 11. v 19:30 h
Jsou pořady, kte ré ne stárnou - Vzpomínkový večer ke
120. výročí DS T yl. Hlavní sál MěKS.
1. 12. v 19:30 h
Kone c humoru v Če chách - Zábavný pořad Jose fa Náhlovské ho a Jose fa Mladé ho

