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ZASTUPITELSTVO
na svém 12. zasedání konaném 15. 9. 2004
· schválilo změnu zřizovacích listin Základní školy v ul.
B. Němcové, Základní školy v ul. Komenského, Školní
jídelny Dačice a Mateřských škol Dačice
· schválilo prodej pozemků v zahrádkářské kolonii u
T oužína zahrádkářům a IV. základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Dačicích. Celková cena
činí Kč 66.670,-· schválilo prodej pozemků v areálu střelnice do podílového spoluvlastnictví základní organizace Českého kynologického svazu Dačice a Asociace víceúčelových
základních organizací technických sportů a činností
ČR, místní organizace – střelci Dačice za celkovou
cenu Kč 15.490,-· neschválilo prodej pozemku v Dolních Němčicích p. č.
882/6 – ostatní plocha o výměře 198 m 2 do výlučného
vlastnictví R. Straky
· schválilo pravidla prodeje volných pozemků na Nivách
tak, jak je stanoveno v „Nabídce na prodej pozemků
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy v Dačicích“

Zvolen nový radní
Na 12. zasedání zastupitelstva města
byl zvolen s okamžitou působností podle
§ 84 odst. 2 písmeno m) a p) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků novým členem
rady města Ing. arch. Miroslav Dvořák.

RADA MĚSTA
· schválila rozpočtové opatření č. 5/2004, které snižuje
výdaje rozpočtu o 1.652 tis. Kč a současně snižuje
příjmy o 1.817 tis. Kč. Rozpočtové opatření je schodkové ve výši 165 tis. Kč a zachycuje především proúčtování neinvestičních dotací a daně z příjmů právnických osob za obec
· schválila uzavření smluv o pronájmu nebytových prostor v Obchodním centru v Antonínské ulici s Mgr. M.
Dejmkovou za účelem výuky anglického jazyka za
roční nájemné Kč 16.236,60 a s V. Mattesovou za účelem provozování nehtového studia za roční nájemné
Kč 13.052,-· vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu bytu I. kategorie o velikosti 3+1 v Jiráskově ulici č. 222
s I. Buzkovou. Jmenovaná nabídla nejvyšší částku základní složky nájemného Kč 85.000,--

Zdarma do kaž dé rodiny
Září 2004
· vzala na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření Nemocnice Dačice za I. pololetí 2004. K 30. 6. vykázala
nemocnice převahu výnosů nad náklady ve výši 932
tis. Kč při čerpání 50 % z ročního příspěvku města, tj.
5 miliónů Kč
· vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových
organizací ve školství za I. pololetí 2004. Obě základní školy, školní jídelna i mateřské školy vykázaly
kladný výsledek, který byl ovlivněn především tím, že
nákladné akce byly prováděny až v průběhu letních
prázdnin.
· schválila záměr, aby se město spolupodílelo na vydání
70. svazku Vlastivědy moravské Dačicko – Slavonicko
– T elčsko

Zimní čas – 31. října 2004
V tento den o třetí hodině letního času se posunou
hodiny zpět na druhou hodinu středoevropského času.

Důležité upozornění
Upozorňujeme na dlouhodobě plánovanou odstávku
linek tísňového volání (dále jen LT V), která proběhne
v páte k 22. října 2004 od 1:00 do 2:00 hod. V době
přerušení provozu bude znemožněno volání z pevných telefonních linek na LT V 150, 155, 156, 158 a 112.

Hasičské cvičení v Dačicích
V úterý 21. září se uskutečnilo v ZŠ Komenského za
asistence Policie ČR a příslušníků městské policie cvičení
profesionálních a dobrovolných hasičů. Při cvičném zásahu mj. proběhla evakuace školy, přičemž tři žáci byli
„vyproštěni“ za pomoci vysokozdvižné plošiny. Při cvičení měly být odhaleny nedostatky, které se mohou při
krizových situacích vyskytnout.
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Dvě otázky pro zastupitele

Odpovídá zastupitel Václav Bubeník

Co je podle Vás největší předností Dačic?
Jsou to ty samé věci, které mě sem před lety přivedly:
je to podle mne upravené město a v jeho bezprostředním
okolí nádherná krajina. A také pracovitost zdejších lidí,
která je na první pohled patrná z fasád udržovaných domů
a jejich zahrad. Myslím si, že právě proto je zde nezaměstnanost na vcelku přijatelné úrovni.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Už několikrát byly největší problémy města na tomto
místě zmíněny, nerad bych je proto opakoval, víme o nich
všichni. Spíš se chci vyjádřit v tom smyslu, že vesměs jde
o problémy řešitelné. Všichni bychom se měli snažit,
abychom je zvládli, a také o to, aby konečný výsledek byl
optimální. Jsem realista, proto vím, proč jsem řekl optimální a ne ideální.

Aktuality
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc srpen jsou: Jaroslav Prochazka, Dačice, Sylvie Ferdanová, Dačice, Monika Humplíková, Dačice. Správná
odpověď zněla: Dobrohošť.
· Na webových stránkách www.dacice.cz mohou občané
v nové anketě vyjádřit svůj názor na problematiku dětských hřišť ve městě.
· Samolepka „Nevhazujte prosím reklamní materiály“ je
v prodeji za 10 Kč v dačickém Infocentru.
· V Infocentru probíhá rovněž předprodej vstupenek na
dětské představení Magdaleny Reifové „Veselá školka“ , které se koná 16. října 2004.
· Na chodbách Starého zámku je instalována výstava
fotografií Ing. Jiřího Müllera – Krajina Vysočiny.
Výstava potrvá do konce měsíce října.
· Ve vstupních prostorách radnice na Palackého náměstí
probíhá od poloviny měsíce září výstava dřevěných
plastik Kryštofa Evančeho, undergroundového řezbáře.
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z nichž maximální povolenou rychlost nepřekročilo 1 902,
což je 85%. Maximální povolenou rychlost překročilo 329
dopravních prostředků, což představuje 15%. T yto údaje
nejsou až tak hrozivé, ale je nutné přihlédnout k faktu, že
vybrané lokality a doba provádění měření je velmi specifická.
Monitoring byl prováděn v době kdy školáci přicházeli do školy, a kdy školní zařízení opouštěli. Dále byla
sledována doba zvýšeného pohybu v blízkosti autobusového nádraží, a to opět ráno mezi sedmou a desátou
hodinou, a odpoledne mezi třináctou a šestnáctou hodinou. V tomto časovém rozmezí je u škol také zvýšený
pohyb vozidel, kdy rodiče děti přivážejí a odpoledne zase
odvážejí. Plynulost silničního provozu je zpomalována
zastavujícími vozidly, ale i přes tuto skutečnost byla maximální povolená rychlost překračována. Vmomentě, kdy
se prostor uvolní je možnost a pravděpodobnost rychlé
jízdy daleko větší. Obdobná situace je i u autobusového
nádraží, kde přijíždějící a odjíždějící autobusy a zvýšený
pohyb chodců na přechodech přirozeně zpomalují silniční
provoz. I přes to zde také docházelo k překračování
maximální povolené rychlosti.
Na základě našich zkušeností a současné situace na
výše uvedených místech, si dovolujeme doporučit snížení
maximální povolené rychlosti na ulici Komenského a na
ulici B. Němcové, z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí
v bezprostřední blízkosti školních zařízení.
Průměrná doba reakce řidiče osobního vozidla na
změnu situace před vozidlem je jedna sekunda. Pokud
řidič nevěnuje dostatečnou pozornost, je podstatně delší.
Při rychlosti 10 km/h ujede osobní vozidlo za jednu
sekundu více než 2,7 m, při 30 km/h již více jak 8,30 m
a při 50 km/h téměř 14 metrů.
Brzdná dráha osobního vozidla při rychlosti 50 km/h
je více jak 28 m, při 60 km/h je brzdná dráha 35 m. Při
střetu osobního automobilu s chodcem při rychlosti 30
km/h končí každý 20. střet tragicky. Při rychlosti 50 km/h
pak umírá zhruba polovina chodců. Při rychlosti 60 km/h
prakticky nepřežije střet žádný chodec (84%).
DOSIP, s. r. o.

Měření rychlosti v Dačicích pokračuje
Na základě dohody mezi městem Dačice a společností
DOSIP, s. r. o. bylo provedeno mapování průjezdu
dopravních prostředků na vybraných úsecích s vyhodnocením překročení maximální povolené rychlosti. Požadavkem zadavatele bylo zaměření se na úseky v bezprostřední blízkosti zařízení se zvýšeným pohybem
chodců, a to především dětí.
Pracovníci společnosti DOSIP provedli statistická měření v rozsahu 18-ti hodin v období od 6. září do 9. září
2004 na místech a v časech určených zadavatelem. Bylo
zaznamenáno celkem 2 231 dopravních prostředků,

S návratem školního roku opět dohlížejí strážníci
Městské policie denně na bezpečnost dětí při přecházení
frekventované ulice před ZŠ Komenského.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 9/2004. 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-mesto.cz.
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Společenská kronika
narození:

Eliška Doudová, Dačice
T ereza Karpíšková, Dačice
Jana Dlouhá, Dačice
manželství: David Kounek, Dačice
a Kateřina Kočová, Dačice
Patrik Pokorný, Dačice
a Veronika Bastlová, Dačice
T omáš Novotný, Dačice
a Jana Lahodná, Bílkov
Lubomír Krátký, Grunta
a Milena Cvrčková, Dačice
Petr Mejsnar, Vrchlabí
a Jitka Škarková, Černíč
T omáš Mátl, Praha
a Radmila Kubešová, T řebětice
úmrtí:

Ludvík Marek, 61 rok, Dačice
Miroslava Nejedlá, 44 roky, Dačice
Petr Churý, 78 let, Dačice

Nemocnice Dačice
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval
o krocích, které město udělalo v uplynulém měsíci
ohledně nemocnice. Na začátek mi dovolte připomenout základní body, proč
se zastupitelstvo města
svým usnesením (dvacet
hlasů pro, jeden se zdržel) rozhodlo vypsat výběrové
řízení na provozovatele nemocnice.
1. Nemocnice dlouhodobě hospodaří se ztrátou. Nasčítaná hodnota za uplynulé roky je 14,5 milionu korun.
Největší podíl na této ztrátě má hospodaření z roku 2003
(5,9 mil.Kč).
2. Od roku 2000 jde příspěvek města (10 milionů Kč)
pouze na krytí provozních nákladů nemocnice. Vzařízení
je zastavena veškerá investiční činnost. Obnova zdravotnických přístrojů se provádí pouze z malých nadačních
zdrojů.
3. Z počtu ošetřených pacientů v nemocnici v průběhu
roku tvoří občané Dačic pouze 17%. T i však doplácí na
provoz nemocnice 10 mil. Kč. Obce a města ve spádové
oblasti nemocnice se na úhradě ztráty zařízení nechtějí
podílet, a ani jim to výše jejich rozpočtů neumožňují.
4. Zachovat pro občany potřebnou dostupnou zdravotní péči v Dačicích je zájmem nás všech.
Co jsme tedy v uplynulém měsíci v otázce poptávky
udělali? Rada města schválila znění textu inzerátu pro
zveřejnění záměru změny provozovatele nemocnice a
zadávací dokumentaci pro tento výběr. 8. září byl tento
inzerát zveřejněn na Městských internetových stránkách a
následně ve zdravotnických novinách a v obchodním
věstníku. Firma Stapro s. r. o., která pro město provádí
výběrové řízení, přímo zaslala text výzvy a zadávací
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dokumentaci jedenácti zájemcům, kteří se o nemocnici
zajímali již před vypsáním poptávky. T ito a další zájemci
mají do 20. října 2004 předložit svůj záměr na provozování nemocnice, zajištění financování a rozvoj tohoto
zařízení do budoucna. Na základě těchto materiálů zastupitelstvo města rozhodne o dalším provozovateli.
O problematice změny provozovatele nemocnice jsme
jednali s hejtmanem JČK panem Zahradníkem. Byli jsme
ujištěni, že kraj má zájem na zachování nemocnice v
Dačicích. Pokud zastupitelstvo vybere provozovatele, který bude splňovat podmínky pro udělení licence na provozování zdravotnického lůžkového zařízení, kraj jeho rozhodnutí podpoří. Zároveň nás hejtman ujistil, že nabídka
na převzetí nemocnice JČK stále trvá.
Jsem rád, že vás mohu informovat o postupu města
při řešení tak závažného problému, který se dotýká nás
všech a který musíme společně řešit.
Pavel Habr, místostarosta

Poděkování za spolkovou činnost
Spolková činnost je v
životě města důležitý spojovací článek mezi občany.
Sdružování občanů se stejným zájmem je pak vždy
přínosem pro nás všechny.
Dokážíí vytvořit hodnoty
nejen pro svůj zájem, ale
i pro nás ostatní. Právě takovým sdružením je střelecká
sekce, se kterou jsem měl možnost strávit příjemné sobotní dopoledne na Dačické střelnici v Zahrádeckém lese.
Bylo to přátelské setkání lidí různých profesí a postavení,
kteří podporují střelce.
Při prohlídce celého areálu střelnice si uvědomíte, kolik zájmu a hlavně volného času bylo potřeba pro vybudování celého střeleckého komplexu. Samozřejmě finanční
náročnost je další věc, protože vybavení potřebnou technikou je základní podmínkou provozu. Vše se musí také
řádně udržovat, a to se děje. Dačická střelnice patří mezi
nejlépe udržované střelecké objekty v celém regionu.
Město Dačice, tak jako ostatním spolkům, přispívá finančně i střelcům. T ato částka ovšem není nijak závratná.
Pomáhají i ostatní, ale sponzorů není nikdy dost. A tak
věřím, že se střelcům bude i nadále dařit a budou udržovat
svůj „stánek“ nejen pro sebe, ale i ty ostatní, kteří přijdou
na střelnici v Zahrádeckém lese.
Rudolf Hájek, starosta
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Měření rychlosti v Dačicích pokračuje
Nové e-mailové adresy na městském úřadě
Svoz nebezpečných odpadů v Dačicích a okolí
Informace z dačických škol
T ýden knihoven
Úřední hodiny v Dačicích
Uzávěrka příštího čísla: 15. října 2004
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Volby do krajského zastupitelstva
Jihočeského kraje
a Senátu Parlamentu ČR
Opět tu jsou volby. T entokrát si občané bude moci
zvolit své zástupce do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR.
Volby do krajské ho z astupite lstva Jihočeského kraje
Způsob voleb do zastupitelstev krajů upravuje zákon
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dne ch 5. a 6. 11. 2004.
Dne 5. 11. 2004 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 h
do 22.00 h a 6. 11. 2004 (sobota) od 8.00 h do 14.00 h.
Volební okrsky a volební místnosti se nemění, zůstávají
stejné jako při předcházejících volbách, s výjimkou Bílkova.
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 2. 11. 2004. Při
příchodu do volební místnosti prokáže volič svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České Republiky.
V těchto volbách nebude možno volit na voličský průkaz.
Volby do Se nátu Parlame ntu ČR
Způsob voleb do Senátu Parlamentu ČR upravuje
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č.
233/2000 Sb.
Volby do Senátu Parlamentu ČR budou probíhat ve
stejných termínech jako volby do zastupitelstva kraje
a pouze pokud se bude konat II. kolo, tak to proběhne
12. a 13. listopadu 2004 ve stejném čase.
Právo volit má státní občan ČR , který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let. Pokud se bude konat druhé
kolo voleb, může v něm volit i občan, který alespoň druhý
den konání II. kola dosáhl věku nejméně 18 let.
V těchto volbách je možné volit na voličský průkaz,
ale jenom v rámci volebního obvodu. O voličský průkaz
je možné požádat od 30. července a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, které musí být
na obecní úřad, kde je takový volič hlášen k trvalému
pobytu, doručeno nejpozději do 29. října. O voličský průkaz je možné požádat i osobně do 3. listopadu do 16:00
hodin. Obecní úřad předá voličský průkaz voliči nejdříve
21. října.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 2. 11. 2004.
V případě konání II. kola voleb do senátu budou volební
lístky k dispozici až ve volební místnosti. Při příchodu do
volební místnosti prokáže volič svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.
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Program regenerace Městské památkové
zóny Dačice 2005
Stejně jako v minulých letech, tak i letos připravuje
Město Dačice souhrnnou žádost o finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací
a zón na rok 2005. Na základě této žádosti budou potřeby
města posuzovány a následně vyhodnoceny Ministerstvem kultury ČR.
Státní dotace je přísně účelová a lze ji použít pouze
v souladu s cíli „Programu“ jako příspěvek na obnovu
nemovité kulturní památky, případně movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, (například oltáře,
varhany v kostelech) pokud je tato stavba kulturní památkou.
Vyzýváme proto všechny dačické vlastníky kulturních
památek, kteří mají zájem se do „Programu“ v příštím
roce zapojit, aby do 15. října 2004 předložili žádosti
o dotaci na podatelnu Městského úřadu Dačice nebo
přímo na odbor kultury a cestovního ruchu.
Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek,
které jsou připraveny tak, aby jejich realizace mohla být
v příštím roce včas zahájena, jsou v Ústředním seznamu
kulturních památek a jsou na území Městské památkové
zóny Dačice. K podání žádosti o příspěvek je potřeba
přiložit závazné stanovisko příslušného orgánu památkové
péče (MěÚ Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu,
platí ale dosud i závazná stanoviska vydaná Okresním
úřadem Jindřichův Hradec) a stanovisko stavebního úřadu
v Dačicích (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích). Dále uveďte v žádosti předpokládané
celkové náklady v roce 2005 na uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.
Žadatelům, kteří neuspěli se svojí žádostí v letošním
roce, se převádí žádosti automaticky do dalšího roku,
nutnou aktualizaci odhadu stavebních nákladů je třeba
provést rovněž v termínu do 15. října 2004. Pokud žadatelé předložili povinné přílohy v loňském roce, nemusí je
opětovně předkládat.
Mgr. Markéta Jelínková,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Městské kulturní středisko Dačice
nabízí

pronájem místností
pro jazykové kurzy, školení, cvičení, zájmové
kroužky, masáže, učebny, kanceláře a pod…
MěKS Dačice, Palackého náměstí 4/I,
380 01 Dačice
Tel.: 384 420 162, 384 401 278,
Mobil: 602 780 525
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Nové e-maily na městském úřadě

Palack ého nám. 1/I, „S tará radnice“

V srpnu letošního roku došlo ke změně e-mailových
adres na městský úřad Dačice. Změna se týká části za @,
kde je uváděno dacice .cz místo dacice -me sto.cz . Pro
Vaši informaci uvádíme celkový seznam, včetně telefonů.

VEDENÍ MĚSTA

Krajířova 27/I, „S tarý zámek “
FINANČNÍ ODB OR

Jméno

e-mail

A n drejsová L. In g.
financni@dacice.cz
Pacalová J.
Čejn ová L.
uctarna@dacice.cz
Du bová V . DiS .
personalni@dacice.cz
S kořepová J.
Šedová M .
H avlíková M . DiS .
poplatky@dacice.cz
Špičková D.
pokladna@dacice.cz
C h alu pová I.
S trach otová E .
skolstvi@dacice.cz
K asková D.
skol.prispevky@dacice.cz
Šveh lová J.
ODB OR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
V ávrů V .
m ajetek@dacice.cz
S m etan ová V .
ekom @dacice.cz
K ou delka J. Ing.Arch.
pronajm y@dacice.cz
B árta L.
vystavba@dacice.cz
M ilota L.
pozem ky@dacice.cz
K ořín ek L.
dotace@dacice.cz
Zelin ka F .
ODB OR ÚZEMNÍHO A STAVEB NÍHO ŘÍZENÍ
B aštář J.
stavebni@dacice.cz
F irla M . In g.
staveb.referent@dacice.cz
B ru n n er V . In g.
staveb.referenti@dacice.cz
Pecl S .
Lojka J. In g.
uzem .plan@dacice.cz
Proch ázková V .
staveb.sekretar@dacice.cz

telefon
384 401 220
384 401 219
384 401 233
384 401 243
384 401 233
384 401 219
384 401 219
384 401 218
384 401 243
384 401 243
384 401 243
384 401 227
384 401 228
384 401 228
384 401 230
384 401 230
384 401 230
384 401 226
384 401 232
384 401 231
384 401 242
384 401 231
384 401 232

ODB OR ŽIVOT. PROST., LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
M üller J. In g.
zivotni@dacice.cz 384 401 241
Jelín ek A . M gr.
ochrana@dacice.cz 384 401 216
M átl J.
les@dacice.cz 384 401 216
V alen ta Z. In g
zpf@dacice.cz 384 401 217
H orák J. R NDr.
odpady@dacice.cz 384 401 281
Tůn a L. B c.
voda@dacice.cz 384 401 217
sklad - zám ek
384 401 238
ODB OR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Tům a J.
doprava@dacice.cz 384 401 246
M aryška F .
kom isar@dacice.cz 384 401 247
Novák M . In g.
siln.hosp@dacice.cz 384 401 245
K oran dová M
384 401 259
prukazy@dacice.cz
Šin delářová L.
384 401 258
Gřu n děl P.
vozidla@dacice.cz 384 401 258
M ěrtl D.
zasedací m ístn ost č.19
384 401 260
ODB OR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Jelín ková M . M gr.
kultura@dacice.cz 384 401 244
Urban P.
kultura2@dacice.cz 384 401 244
ODB OR OB ECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Dvořák R . In g.
zivnost@dacice.cz 384 401 225
K lim ešová J.
zu.prijem @dacice.cz 384 401 255
S labá M .
B YTOVÝ ODB OR
Doležal S .
B én ová M .
FAX

zu.rejstrik@dacice.cz 384 401 255
bytovy@dacice.cz 384 401 234
384 401 235

Jméno
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e-mail

H ájek R u dolf
starosta@dacice.cz
H abr Pavel
m isto@dacice.cz
M acků K arel In g.
tajem nik@dacice.cz
ODB OR VNITŘNÍCH VĚCÍ
S ou kop P. M gr.
pravnik@dacice.cz
Jan kůjová L.
m eu@dacice.cz
Nosková H . DiS .
e-podatelna@dacice.cz
S obková Z.
FAX
ODB OR SPRÁVNÍ
Pokorn á E .
m atrika@dacice.cz
B ílková B .
H u batková J.
evidence@dacice.cz
S vobodová B .

telefon
384 401 214
384 401 266
384 401 215
384 401 229
384 401 210
384 401 224
384 401 211
384 401 236
384 401 221
384 401 267
384 401 267
384 401 267

ODB OR KULTURY A CESTONÍHO RUCHU
redakce@dacice.cz
M astn á N.
384 401 275
cest.ruch@dacice.cz
Létalová L. DiS .
info@dacice.cz 384 401 265

Neulingerova 151/1, „Ares t“
ODB OR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Jméno
Jan áková V .
Dobešová H .
Nováková A .
Doležalová H .
H rom ádková J.
Pokorn á L.
Čerm áková D.
S edláčková V . B .
H olu bcová M .
S telln erová A .

e-mail

telefon

socialni@dacice.cz
soc.davky2@dacice.cz
soc.davky1@dacice.cz
soc.nez@dacice.cz
soc.zp@dacice.cz
soc.pnv@dacice.cz
civilka@dacice.cz
soc.pod.nrp@dacice.cz
soc.pod1@dacice.cz
soc.pod2@dacice.cz

384 401 213
384 401 252
384 401 253
384 401 251
384 401 249
384 401 248
384 401 250
384 401 257
384 401 256
384 401 256

ODB OR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Nováková E . JUDr.
pravni@dacice.cz
B öh m B . DiS .
prestupky@dacice.cz
K adrn ožka M . Ing.
inform atik@dacice.cz
W olf P.
inform atik2@dacice.cz
K m ín ek B . In g.
krizovy@dacice.cz
FAX

384 401 268
384 401 222
384 401 223
384 401 223
384 401 270
384 401 274

Jiné důležité e-maily
Jméno
M ěstská policie
K n ih ovn a Dačice
M ěstské Lesy
M ěK S
M u zeu m Dačice
Zám ek Dačice
Tech n ické slu žby
Nem ocn ice
Nem ocn ice F A X
K atastráln í úřad
Policie ČR

e-mail

telefon

m estska.policie@dacice.cz
info@m kdac.cz
knihovna@m kdac.cz
info@m ldacice.cz
m eks@dacice.cz
m uzeum .dacice@seznam .cz
info@zam ekdacice.cz
holec@tsdacice.cz
info@nem dac.cz

384 401 164
384 422 397
384 421 080
384 420 162
384 422 493
384 420 246
384 420 790
384 422 301
384 422 121
384 420 121
384 422 333

Na Městském kulturním středisku v Dačicích proběhla změna telefonních čísel. Číslo na pevnou tel. linku 384
420 162 bude platné do konce letošního roku. Funkční
jsou již nová tel. čísla: 384 401 278, 384 401 279.
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Urtenen – Schönbühl
partnerská obec našeho města
Ve dnech 9. až 12. září se uskutečnila návštěva v naší
partnerské obci ve Švýcarsku. Návštěva rady našeho
města a Dechového orchestru ZUŠ v Dačicích proběhla
na základě pozvání obecní rady Urtenenu – Schönbühlu.
Od zahájení spolupráce již uběhlo 11 let.
Vzájemná setkání se
stala pravidlem v našich stále se rozvíjejících vztazích. Partnerství obcí není jen záležitostí představitelů
radnic, ale uskutečňuje
se v různých formách spolupráce. V letošním roce to byla
spolupráce ve znamení dechových orchestrů a jejich
společného vystoupení, a to u příležitosti posledního volebního roku obecní rady v Urtenenu-Schönbühlu. Dechový orchestr ZUŠ pod vedením pana ředitele Kubka, dobře
reprezentoval město Dačice a zaslouží si uznání. Setkání
naše vztahy dále rozvinulo mnoha osobními přátelstvími.
Dělí nás vzdálenost 850 km, odlišné historické, společenské a kulturní podmínky, ale zkušenost jedenácti let
ukázala, že pro vzájemné poznání a spolupráci není toto
překážkou.
Urtenen-Schönbühl má 5.250 obyvatel (v roce 1850
měl 714) a nachází se v kantonu Bern asi 15 km od Bernu.
V katastru obce je dálnice Zürich – Basel a železnice.
Samotný název napovídá, že jsou to vlastně dvě obce.
Škola, sportoviště, aquapark, městský sál, Shoppyland velké nákupní centrum a další obchody, moderní centrum,
dům pro dříve narozené občany, to je Urtenen-Schönbühl.
Občané za prací dojíždějí do blízkého Bernu nebo pracují
v místních službách a v provozu pro distribuci léků.
Nadmořská výška je 538 m, a přesto je blízko do nádherné přírody švýcarských hor. Vše je propojeno funkčním
systémem švýcarské železnice.
T aké my jsme měli
možnost obdivovat při
jednodenním výletu a za
krásného počasí v oblasti
Grindelwaldu horské velikány Jungfrau 4 158 m
a Mönch 4 099 m. Všude
přítomná svěží zeleň a
pasoucí se „Milky“- to je obraz Švýcarska pohledem
turisty. V této oblasti se nachází také nejvýše položená
železniční stanice Jungfraujoch ve výšce 3 545 m. Dalo
by se ještě hodně napsat, ale skončil tento nádherný den a
končilo i naše setkaní s přáteli z partnerského města.
Náš program návštěvy byl vyplněn do poslední minuty. Všude na nás zapůsobila srdečnost a pohostinnost
našich přátel a vůle pokračovat v našem partnerství i při
volebních změnách na radnici. Rok 2005 bude návštěvním rokem našich přátel z Urtenenu-Schönbühlu, a tak se
již nyní můžeme těšit na jejich návštěvu v našem městě.
Rudolf Hájek, starosta
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Připravujeme vydání nového svazku
Vlastivědy moravské
DAČICKO, SLAVONICKO, TELČSKO
Vlastivěda moravská, která vychází od roku 1897,
představuje dnes již monumentální dílo, které nemá obdoby v žádné ze sousedních zemí. Vzhledem k tomu, že
svazky Vlastivědy moravské o T elčsku z roku 1913,
o Dačicku z r. 1925 a o Slavonicku z roku 1926 jsou dnes
již zastaralé a také často i nedostupné, rozhodlo se vydavatelství Vlastivědy moravské vydat nový svazek věnovaný celému regionu horního Podyjí, který zahrne všechny
tři mikroregiony, a to Dačicko, Slavonicko a T elčsko.
Cílem Vlastivědy je podat historický vývoj regionu
od pravěku až do současnosti a utváření kulturní krajiny
spolu s osudy obyvatel žijících v tomto regionu. Nový
svazek Vlastivědy chce současnému obyvatelstvu ukázat
jak kontinuitu historického vývoje, tak i jeho diskontinuitu po druhé světové válce. Proto jedním z důležitých
cílů při zpracování dějin 20. století je osvětlení českoněmeckých vztahů v příhraničním regionu.
Publikace překračuje svým významem hranice sledovaného regionu a má zásadní význam pro mladou generaci, která se bude podílet na vytváření životních podmínek
již v rámci Evropské Unie. Pro starší a střední generaci,
zejména pro ty, kdo přišli do tohoto regionu po 2. světové
válce, je Vlastivěda nejen zrcadlem do minulosti, ale
i odrazem jejich podílu na vytváření domova v nedávné
minulosti. Vlastivěda obsahuje čtyři základní kapitoly:
přírodní poměry, společenský vývoj, kulturní vývoj a místopis jednotlivých měst a vesnic. Obyvatelé se tak seznámí s místem, ve kterém žijí a s osudy svého města či
vesnice od nejstarších dob do současnosti.
Vydání tohoto rozsáhlého díla je spojeno se značnými
finančními náklady. Bude-li se však na vydání podílet
všech 141 obcí, které Vlastivěda zahrnuje, měl by být
i tento problém zdárně vyřešen.
prof. Vladimír Nekuda, DrSc.

Vychází stolní kalendář
„Dačice v dobové fotografii – 2005“
Město Dačice – Infocentrum, připravilo k vydání stolní kalendář „Dačice v dobové fotografii
– 2005“ . Námětem jsou
staré fotografie dačických ulic a náměstí. Při
zpracování kalendáře byly použity fotografie a texty
z knihy Mgr. Marie Kučerové Dačice v dobové fotografii
a pohlednici, která vyšla v roce 1999. Při otáčení jednotlivých stránek si budeme moci připomenou, jak naše
město měnilo svou tvář, jak se vyvíjela náměstí a rozrůstaly dačické ulice a možná i zjistíme, že bez nápovědy
bychom některá místa už nepoznali.
Kalendář bude v prodeji v běžných prodejních místech: infocentrum, městské muzeum, knihkupectví Hany
Marečkové, Karpo, městská knihovna, novinové stánky.
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Mobilní svoz nebezpečných odpadů místní části Dačic
Dne 2. 10. 2004 provede firma A.S.A. mobilní svoz
nebezpečného odpadu z místních částí Bílkov, Borek,
Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, T oužín, Velký Pěčín
s tímto časovým rozvrhem:
O be c
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MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice
Ivan Havel: tel.: 728 850 432, 384 420 559

příje z d odje z d stanoviště

Prostřední
Vydří
Velký Pěčín

8,00

8,20

na návsi

8,30

8,50

stanoviště VOK

Malý Pěčín

9,00

9,20 u zastávky autobusu

Bílkov

9,30

Borek

10,10

10,30 u zastávky autobusu

Chlumec

10,40

11,00 u zastávky autobusu

Hradištko

11,10

11,30

stanoviště VOK

T oužín

12,30

12,50

na návsi

Hostkovice

13,00

13,20

na návsi

Lipolec

13,30

13,50

stanoviště VOK

Dolní Němčice

14,00

14,30 na návsi u kapličky

10,00

stanoviště VOK

Sbírány budou tyto ne be z pe čné odpady: ledničky, mrazáky, televizory, akumulároty olověné, NiCd apod., plastový obal znečištěný (od olejů, barev apod.), kovový obal
znečištěný (od olejů, barev apod.), olejové filtry, zbytky
barev, vyřazené léky, zářivky a výbojky.

PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽ
V DAČICÍCH (NAD HOTELEM STADION)
TEL: 603 236 669

M ěs ts ké le s y Dačice s.r.o.
Hradišťko 25

Nabízí:
Ø prodej dřevěných briket
ekologické palivo vhodné do všech typů
kotlů, krbů s maximální výhřevností
a minimálním odpadem
Ø lesní štěpku
Ø ochranné prostředky proti okusu
sazenic zvěří
Informace na telefonním čísle: 384 421 080,
724 081 364
Od 4. října 2004
otevřena nová prodejna

Dámské a pánské oděvy
Dačice, Palackého nám. 28
(Zlatá ulička)
Dále nabízíme: záclony, deky, povlečení,
prostěradla…..

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1
nabízí:
Ø kopírovací službu
Ø internet a fax pro veřejnost
Ø prodej propagačních materiálů o Dačicku
Ø informace pro místní občany a turisty
Ø vyhledávání v jízdních řádech

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

9/2004

Uplatnění maturantů dačického
gymnázia
V měsíci květnu letošního roku maturovalo na Gymnáziu v Dačicích ve třech třídách celkem padesát sedm
studentů a studentek. Většina z nich se přihlásila k dalšímu studiu na vysokých školách. A jak se jim podařilo
realizovat jejich plány?
K dnešnímu dni je přijato k vysokoškolskému studiu
celkem padesát uchazečů, což představuje 87,7 % ze
všech maturujících v tomto roce. Mnozí z nich byli současně přijati ke studiu na dvou nebo více školách a museli
se rozhodovat pro jednu z nich, jiní zase byli přijati na
základě výborných studijních výsledků na gymnáziu bez
přijímací zkoušky.
Většina z budoucích vysokoškoláků, celkem čtyřicet,
nastoupí ke studiu oborů univerzitního směru, z toho jedenáct na pedagogické fakulty, šest na školy ekonomického
směru, po čtyřech na filozofické, lékařské a přírodovědecké fakulty, po třech na zemědělské a lesnické fakulty
nebo fakultu právnickou, dva na fakultu sociálních studií
a po jednom na fakulty biologickou, farmaceutickou a
sportovních studií.
Poněkud menší zájem projevili letošní maturanti o
studium oborů vysokých škol technického směru, kde jich
do prvních ročníků nastoupí celkem deset. Čtyři z nich
zahájí studium na fakultách strojních, tři na chemickotechnologické fakultě, dva na fakultě informatiky a jedna
maturantka na fakultě stavební.
Zajímavé je, do kterých měst se dačičtí maturanti vydají na svá vysokoškolská studia. Naprostá většina (dvacet
osm) zamíří do Brna, třináct do Prahy, čtyři do Českých
Budějovic, po dvou do Hradce Králové a Olomouce a jeden do Pardubic.
Jedna letošní absolventka bude studovat na konzervatoři a zbývajících šest nastoupí na vyšší odborné školy,
jazykové školy nebo nám o jejich uplatnění dosud chybí
informace.
Pře je me vše m našim absolve ntům hodně zdaru
v je jich dalším studiu i osobním ž ivotě .
PaedDr. Aleš Morávek, ZŠ a G Dačice

Zahájení školního roku 2004 – 2005
v ZŠ a Gymnáziu Dačice
Školní areál Základní
školy a Gymnázia v Dačicích
se na nový školní rok připravoval prázdninovými opravami.
V měsíci červenci byla
provedena poslední etapa rekonstrukce osvětlení, sociální zařízení byla opatřena ohřívači vody, okna žaluziemi, část školy byla vymalována
a ve třech učebnách byla položena nová podlahová
krytina. Měsíc srpen pak byl ve znamení úklidu všech
vnitřních prostor obou škol.
PaedDr. Aleš Morávek
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Začal školní rok 2004/2005
Základní škola v ulici Kome nského
ředitel Mgr. Zdeněk Berka
20 tříd, 465 žáků (12 tříd a 267 žáků na
prvním stupni, 8 tříd a 198 žáků na
druhém stupni), 27 učitelů, 4 vychovatelé školní družiny (celkem na 2,65
úvazku), jeden ekonomický pracovník,
provoz školy zajišťuje 7 provozních
zaměstnanců
Základní škola v ulici B. Ně mcové
ředitelka Mgr. Irena Tomandlová
Do 2 prvních tříd nastoupilo 42 žáků, na I. stupni ZŠ je
v 10 třídách celkem 212 žáků, které vyučuje deset učitelek, školní družinu zajišťují 2 vychovatelky. Na II. stupni ZŠ je v 8 třídách 193 žáků. Vyučuje zde 16 vyučujících, z nichž někteří mají souběžný pracovní poměr na
gymnáziu.
Gymnáz ium Dačice
ředitelka Mgr. Irena Tomandlová
Do primy osmiletého gymnázia nastoupilo 31 studentů, I.
ročník čtyřletého gymnázia navštěvuje 30 studentů. Na
gymnáziu studuje celkem 319 studentů, z toho 111 ve 4
třídách nižšího a 208 v 9 třídách vyššího gymnázia.
Vyučuje je 27 vyučujících.
Spe ciální školy Dačice
ředitel Mgr. Martin Kotrba
15 tříd (7 tříd Dačice, 6 tříd pobočka Slavonice, 2 oddělení družiny), 119 žáků, 20 učitelů, 6 provozních zaměstnanců, 1 třída při ZŠ v Nemocnici Dačice
Inte grovaná stře dní škola te chnická a obchodní
statutární zástupce Ing. Lumír Pisk
466 žáků (z toho 76 na dálkovém studiu), 20 tříd (z toho
4 dálkového studia), 24 učitelů, 11 mistrů odborné výuky,
vedoucí domova mládeže + 2 vychovatelé, na internátě je
ubytováno 53 žáků
Stře dní odborné učiliště z e mě dě lské
ředitel Ing. Karel Cvrček
16 tříd, 314 žáků, 17 učitelů, 22 mistrů odborné výuky,
žáci se na budoucí povolání připravují v 8 různých oborech, 4 vychovatelé, 1 pomocný vychovatel, 59 studentů
ubytováno v domově mládeže
Dům dě tí a mláde ž e
ředitelka Marie Doleželová
výchovu zabezpečují ve 20 zájmových kroužcích 3 stálí
pedagogičtí pracovníci a 6 externích pracovníků, DDM
navštěvuje přibližně 200 dětí z Dačic a okolí
Základní umě le cká škola
ředitel Milan Kubek
600 žáků, z toho 440 žáků hudebního oboru (363 Dačice,
77 pobočka Slavonice), 160 žáků výtvarného oboru (150
Dačice, 10 pobočka Slavonice), zaměstnanců celkem 25,
z toho 18 učitelů hudebního oboru (15 v Dačicích, 3 ve
Slavonicích), 3 učitelé výtvarného oboru
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Základní umělecká škola Dačice
zahajuje ve školním roce 2004/2005 na výtvarném oboru

KURZ PRO DOSPĚLÉ
Bližší informace podá V. Zamazalová – vedoucí
výtvarného oboru, tel. 384 420 276 nebo 606 630 384.

Prázdniny ve školním roce 2004/2005
Školní vyučování ve školním roce 2004/2005 začalo
ve všech základních, středních a speciálních školách ve
středu 1. září 2004. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno v pondělí 31. ledna 2005. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek
30. června 2005.
ü
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října
a pátek 29. října 2004.
ü
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek
23. prosince 2004 a skončí v neděli 2. ledna 2005.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2005.
ü
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 4. února 2005.
ü
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy. Jarní prázdniny na dačických školách proběhnou v termínu: 7. února 13. února 2005.
ü
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
24. března a pátek 25. března 2005.
ü
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2005.
Přejeme všem žákům, studentům a pedagogům úspěšný školní rok.

Začátek školního roku v mateřských
školách
Do Mateřských škol Dačice je pro školní rok 2004 2005 zapsáno 278 dětí. Z toho na jednotlivých pracovištích:
MŠ Bratrská
85 dětí
MŠ Sokolská
38 dětí
MŠ B. Němcové
82 dětí
MŠ Za Lávkami
40 dětí
MŠ Bílkov
16 dětí
MŠ D. Němčice
17 dětí
Vstup do MŠ je pro děti důležitým životním mezníkem. Předpokladem dobré adaptace je schopnost dětí
odloučit se na určitou dobu od rodičů.
Všechny školy umožňují průběžnou a postupnou adaptaci. Jejím cílem je minimalizovat problémy, které mohou souviset se samostatným pobytem dítěte v MŠ.
Výborná příležitost se nabízí již v době zápisu, kdy
probíhají Dny otevřených dveří. Rodiče se svými dětmi
mají možnost prohlédnout si jednotlivé školy, seznámit se
zblízka s výchovně-vzdělávacím programem.
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Vhodné jsou i opakované návštěvy různých akcí, které jsou pořádány – vánoční besídka, mikulášská nadílka,
karneval, oslavy dne dětí, apod.
Před samotným zahájením docházky mohou být děti
zapojovány do kolektivu za asistence rodičů. Doba zvykání je velice individuální a jako nejdůležitější se ukazuje
vzájemná komunikace mezi rodinou a učitelkou.
Vždyť naším společným cílem je spokojené a šťastné
dítě.
Mgr. Hana Švarcová,
ředitelka Mateřských škol Dačice

Děti v mateřské škole v Bratrské ulici dostaly jako dárek
na zahájení školního roku nové prolézačky, které jim budou zpestřovat pobyt ve školce.

Akce Domu dětí a mládeže na říjen
Drakiáda se uskuteční v sobotu 11. října
2004 od 14:00 hod na
letišti za Dačicemi. Program: soutěže s draky vlastní výroby i kupovanými, ukázky leteckých modelů, ohýnek,
opékání. Možnost zakoupení občerstvení.
Výle t do plave cké ho baz é nu v Jindřichově. Hradci.
Odjezd 27. 10. v 8:00 hod z autobusového nádraží. Připraveny jsou hry a soutěže ve vodě, odměny. Pro děti ze
zájmových kroužků DDM je akce zdarma. Sponzorem je
Sparkasse Dačice.
Práz dninový diskomaraton – koná se v pátek 29. 10.
začátek v 9:00 hod v tělocvičně DDM.

DĚTSKÉ A KOJENECKÉ ZBOŽÍ
Adresa:

Palackého náměstí 28 - Zlatá ulička,
Budova České pojišťovny, DAČICE
Telefon: 384 420 798
Nabízíme: dupačky, košilky, mikiny, kabátky, plínky,
zavinovačky, bezpečnostní popruhy …
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Večerníčkový kapr Jakub
Jedním z dílčích cílů a záměrů tvůrců projektu Jižní
Čechy pohádkové je natočení mnohadílného kresleného
večerníčku o kapru Jakubovi, který bude ve svých příbězích seznamovat malé i velké diváky s tradicemi a historií
vybraných jihočeských lokalit.
V současné době se pod vedením režiséra Zdeňka
T rošky zpracovává první pohádka s názvem „Mrkvanov“
a její scénář bude předán k rozkreslení Jaroslavu Kerlesovi. První promítání prvního dílu večerníčku předpokládají jeho tvůrci na T řetím karnevalu s kaprem Jakubem,
který se bude konat 7. listopadu 2004 v Českých Budějovicích. Karneval završuje každoroční turistickou sezónu
a kromě jiného se na něm uskuteční opět vylosování
výherců sběratelských „razítkových“ soutěží.
Výtěžek z prodeje na jaře vydané bankovky „jeden
T roška Jihočeský“ , která se stala milým drobným suvenýrem nejen pro děti (i dospěláci říkají, že jeden T roška pro
štěstí v peněžence není k zahození), jde právě na tvorbu
chystaných večerníčků. Rovněž z prodeje každého suvenýru s kaprem Jakubem jde na podporu pohádkového televizního projektu určitá částka, kterou rozmnožují turisté a
návštěvníci všech pohádkových informačních kanceláří
zakoupením suvenýrů, které si můžete prohlédnout také
v našem Infocentru. Dozvíte se i další informace o projektu, případně poskytneme seznam ostatních pohádkových
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kanceláří, které můžete navštívit. Vždyť s koncem prázdnin nekončí naše chuť po výletech a cestování a jihočeské
pohádkové kanceláře, kterých je už více než 60, mají
spoustu typů také na podzimní výlety.
N. Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Vystoupení Magdy Reifové v Dačicích
Předprodej vstupenek v Infocentru
Magdalena vystoupí v hodinovém písničkovém pořadu
Kouzelná školka. T oto představení volně navazuje na oblíbený televizní pořad.
Majda a její malý kamarád
z Famfárie v něm zazpívají
spoustu půvabných písniček
propojených veselým povídám
s množstvím hříček a překvapení. Zájemci o vystoupení M.
Reifové a jejího kamaráda
Františka si mohou zakoupit
vstupenky v předprodeji v Infocentru na Palackého náměstí:
pondělí, středa: 8:00 h - 17:00 h, úterý, čtvrtek: 8:00 –
15:00 h, pátek: 8:00 h - 14:00 h.
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Oznámení členům družstva Jednota,
spotřební družstvo v Jindřichově Hradci
Představenstvo družstva Jednota, spotřební družstvo
v Jindřichově Hradci sděluje, že shromáždění delegátů
schválilo dne 27. 5. 2004 zvýšení základního členského
vkladu člena družstva z částky 100,- Kč na částku 2.000,Kč. Stávající členové družstva jsou povinni doplatit
členský vklad do 28. 11. 2004 nebo mohou v témže termínu z družstva vystoupit.
Nedoplacení členského vkladu v daném termínu je důvodem k vyloučení z družstva. Bližší podmínky pro doplacení základního členského vkladu jsou zveřejněny ve
Vyhlášce, která je vyvěšena na všech prodejnách družstva,
na ústředí družstva v Jindřichově Hradci, Nežárecká ulice
č. 64/IV, PSČ 377 01, v budově velkoobchodního skladu
Jednoty v Dačicích, ulice Berky z Dubé č. 129/III, PSČ
380 01 a v budově lahůdkářské výrobny Jednoty v J.
Hradci, Jarošovská ulice č. 939/II, PSČ 377 02.

Občanské sdružení OTEVŘENÝ SVĚT
Občanské sdružení Otevřený svět
poskytuje anonymní psychoterapeutickou pomoc, je otevřeno pro
všechny ženy a děti, které jsou nebo
byly v minulosti sexuálně zneužívány, bez ohledu na jejich psychické
a sociální postavení. Pomáháme zbavit se všech traumat, úzkostí a strachu, přetrvávajících po
tomto zážitku. Informace na: www.otevrenysvet.cz, tel.
č. 386 356 233, mobil: 603 862 955.

„Moc" přírody?
T ak nevím; zaslechla jsem, že prý máme v jižních Čechách „moc" přírody. Bylo asi myšleno příslovce hodně,
ne podstatné jméno - moc. Určitě je to věcí názoru. Mně
může třeba připadat, že máme moc betonu, moc asfaltových děravých silnic, moc ucpaných dálnic.
Vůbec mi nepřipadá, že máme ve volné přírodě moc
květin, stromů, trávníků, ptáků, savců, obojživelníků. Už
vůbec nemáme skoro žádná místa, zvaná biotopy se společenstvy rostlin a živočichů, kde by pohromadě žili živočichové a rostly rostlinky, které k sobě odjakživa patří, dobře se jim spolu žije, vzájemně se podporují a využívají.
Moc často mě napadá, že
jsme národ málo tolerantní, lidi
posuzujeme podle politické
příslušnosti, členství ve spolcích, podle víry. Nebylo by
lepší posuzovat jednotlivé lidi?
Myslím, že by pak mohla začít
fungovat i tolerantnost, kompromisy, snad i vzájemné porozumění, dohoda.
Byla jsem na houbách, hub tam moc nebylo, zato tam
bylo moc odpadků a moc ořezaných větví, které kdosi
naházel do starého příkopu, kterým byla kdysi přiváděna
voda z dalekého okolí do vzdálených stříbrných dolů.
T enkrát tam určitě nikdo větve neházel.
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Všichni volají po zvyšování kvality života. Vypadá to
tak, že kvalitní život tkví především v zastavěných plochách pro luxusní vily a jejich obrovská zázemí a dálnicích pro luxusní rychlá auta?
Za chvíli tu naši zemi zalepíme betonem a asfaltem,
že nebude moci dýchat, vsakovat vodu, kvést. A potom
začneme přemýšlet? Možná, pokud budeme mít na nějakou obnovu ještě čas! Nejsou to katastrofické vize skupiny bláznů. Dívejte se, poslouchejte!
Miloslava Kráľová, Dačice

Vojenská zdravotní pojišťovna
kontaktní místo zde v Podnikatelském dvoře
(bývalý průmyslový kombinát)
Květoň Svatopluk
tel.: 604 546 104, mobil: 723 648 850

PRONAJMU V DAČICÍCH
2 kanceláře + sociál.

VÝHODNÁ POLOHA
Telefon:
608 885 767, 384 420 317

„Lidovka u Jitky“
(bývalý průmyslový kombinát)

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

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 25. října v 16:00 h
Veškeré inform ace

na www.autoskolanose k.cz
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TÝDEN KNIHOVEN 2004
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V DAČICÍCH
Knihovny dnes patří k nejvýznamnějším nástrojům, jimiž stát naplňuje
požadavek všeobecné dostupnosti informací zakotvený v Listině lidských práv a svobod.
I naše knihovna nabízí velmi levný přístup k široké škále
informačních zdrojů dětem, mládeži i dospělým, majoritní
společnosti i menšinám nabízíme kulturní a vzdělávací
alternativu, i v naší knihovně je možné trávit volný čas.
Přestože i naše knihovna čelí obrovské konkurenci a jejích
služeb nemusí nikdo využívat povinně, její budovu navštíví během půjčovního dne v průměru 100 uživatelů.
I naše knihovna tak podporuje čtenářství a vzdělanost
všech vrstev obyvatelstva bez rozdílu. Pokud si to myslíte
také, přijďte se zúčastnit PRO VÁZKIÁDY. T ato akce
probíhá po celý T ýden knihoven a je to spíše recese a zábava. Navázáním provázku (0,5 m dlouhého), který si
sami přinesete nebo který vám věnujeme, vyjádříte podporu knihovně a čtení. Provázky je možné všelijak zdobit
či na ně psát nejrůznější (slušné) vzkazy.
Zveme Vás proto do naší – vaší knihovny, klidného a
kultivovaného místa setkávání, které je dostupné každému, na následující pořady:

Pondělí 4. října: 12 – 16 hodin
VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ
Přijďte i vy ostatním přečíst kousek ze své oblíbené
knížky. Zve me vše chny be z roz dílu věku i čtenářských
z álib. V případě dobrého počasí budeme číst v letní
čítárně. Čtení skončí v 16 hodin vyhlášením výsledků
KNÍŽKY českého národa v rámci ankety Moje kniha. Zatím můžete hlasování o nejoblíbenější knize ovlivnit i vy,
a to do 30. září. Buď v naší knihovně, kde máte k dispozici hlasovací lístek, nebo přímo na webové stránce
www.mojekniha.cz. Na ní najdete spoustu dalších informací, mezi jinými i přehled 50 knih, které dosud obdržely
nejvíce hlasů. Je mezi nimi 23 titulů českých spisovatelů,
samozřejmě nechybí Babička či Osudy dobrého vojáka
Švejka. Kolik ale každý titul dostal hlasů a tím aspiruje na
vítězství, je zatím tajemství.

Středa 6. října: v 17 hodin
NATURA 2000 A NAŠE MORAVSKÁ DYJE
Přednáška Mgr. A. Jelínka (MěÚ Dačice)
Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce
ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště.
Cílem je ochrana biologické rozmanitosti, ochrana nejvíce
ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách a začlenění cenných
přírodních lokalit v České republice do celoevropského
přírodního dědictví. Moravská Dyje je navržena jako přírodní památka do tohoto systému, ale je to běh na dlouhou
trať a to, jaká dneska řeka je, čím je cenná a co se kolem
ní děje a bude dít, se dozvíte na přednášce pana Jelínka.
Sejdeme se v knihovně.
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Čtvrtek 7. října od 13 – 16 hodin – UMÍME SI
UDĚLAT ZÁLOŽKU DO KNÍŽKY
Odpoledne je určeno čtenářům dětského oddělení. Při
práci s knížkami, které vrací naši čtenáři, se někdy nestačíme divit, co všechno může sloužit jako záložka. Přitom záložka do knížky může být docela hezká a zajímavá
drobnost. A právě o tohle se pokusí čtenáři našeho dětského oddělení při výtvarné dílně pod vedením paní Štěpánky Krebsové.

Pátek 8. října: 9 – 11 hodin dopoledne
INTERNET PRO SENIORY
Zveme seniory, kteří jsou zvědaví, k čemu je vlastně
ten internet dobrý a proč ho všichni berou jako samozřejmost, na seznámení se s ním. Vůbec se nemusíte bát počítače, poradíme vám a budeme se vám věnovat.
Na návštěvu do knihovny zvou všechny pracovnice
městské knihovny.

Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
Nabízíme cenově výhodné pobyty na Slovensku – Níz. Tatry – Jasenie – ubytování v chatkách nebo hotelu, jižní Slovensko - Dudince,
Hokovce - léčebné procedury v ceně + plná penze – 4 990 Kč,
možnost autobusové či vlastní dopravy, zajistíme pobyt v jakémkoliv
termínu. Zajistíme rekreační pobyty dle Vašeho přání na území ČR i
v zahraničí. Last Minute – letecké zájezdy – Egypt, Djerba, Turecko.
Poznávací zájezdy v říjnu
Paříž speciál – Paříž klasická, královská sídla,
4 990 Kč
Fontainnebleau
Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento, Vesuv, ostrov Capri
5 790 Kč
Florencie a Řím s Vatikánem
4 990 Kč
Paříž klasická, král. sídla Fontainnebleau a Versailles

3 990 Kč

Eurodisneyland s návštěvou Paříže a koupáním v
Amberku
Na skok do Říma a Vatikánu

3 990 Kč
3 690 Kč
Jednodenní zájezdy

2. 10.
9. 10.
9. 10.
26. 10.
28. 10.
27. 11.

Mnichov
Mnichov
Pasov a okolí
Vídeň (volné vstupy do muzeí)

750 Kč
750 Kč
590 Kč
390 Kč

Budapešť

790 Kč

Kultura – cena zahrnuje vstupenku + dopravu
Mrazík – muzikál na ledě v Českých
530 Kč/
Budějovicích
390 Kč

27. 11.

Chicago – muzikál, Hudební divadlo
Karlín Praha
28. 11. Tři mušketýři – nový muzikál, Divadlo
Broadway

720 Kč
930 Kč/
780 Kč

Oblíbené nákupní zájezdy y
3., 11., 24., 10.
7. , 14., 11.
30. 10. a 20. 11.
28. 10. a 27. 11.

Linz – „Bleší trh“

380 Kč

Polský Těšín
Waidhofen an der Thaya

390 Kč
140 Kč

B ližší in fo r m a ce V ám r ád i s d ělím e v n a ší ces to vn í k a n celáři
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Městská knihovna nabízí nové tituly
Výběr z novinek nakoupených
do fondu městské knihovny během
prázdnin: Fantasy a sci-fi literatura
jsou v současné době velice „in“ . V
naší knihovně z tohoto žánru přibyly:
Červený trpaslík 1, 2, od Roba Granta Kobercové, Podivný regiment a Zloděj času od T erryho Pratchetta, z klasiky Fantastické příběhy od Edgara
Allana Poa. Velice čtivým historickým románem je Inkvizitor od Wolfganga Hohlbeina. Původní českou detektivku si můžete přečíst například od Heleny Hardenové –
Příliš mnoho náhod v T enerife Mar. Undergroundovou
literaturu reprezentuje Charles Bukowski - Ptáčku posměváčku, přej mi štěstí či T rainspotting a jeho pokračování
od Irvina Welshe.
Relaxačního čtení pro ženy vychází stále dost. Do
našeho fondu jsme nakoupily mimo jiné: Jan Cimický –
Superstar story, Rebecca Gablé – Druhé království, Corinne Hofmannová – Bílá Masajka, Jaroslava Hoffmanová
– V sevření osudu, Jean Plaidyová – Růže bez trnů či
Lenka Vrbová – Kruh života. Komu dělají dobře básničky, má také z čeho vybírat: sbírky Zimoviště, Nebožka smrt, Žízeň, Heinovské noci či Artéská studna od Karla
Šiktance, Znamení doby - texty básní a písní Karla Kryla,
Básně I od Josefa Václava Sládka či Poesie od Jindřicha
Štýrského.
Koho zajímá literatura faktu a populárně naučné dokumenty, také má kam sáhnout: Milan Machovec – Smysl
lidské existence, Jiří Suk – Labyrintem revoluce, Andreas
Alberts – Přírodní afrozidiaka, Klaus Buhlman – Sportovní jízda autem, Heinz Käsinger – Šnorchlování, Komik
se smutnýma očima od Hany Rychetníkové líčí osudy
svérázného filmového a divadelního herce Jiřího Hrzána.
Nakoupených novinek je samozřejmě více, jejich kompletní výčet najdete v online katalogu na webových stránkách : http://www.dacice-mesto.cz/knihovna nebo přímo
v katalogu v knihovně.
Mgr. Z. Chadimová

ČESKO HLEDÁ NEJ čtenější knihu
českého národa –
anketa MOJE KNIHA ve finále
I když má knížka v dnešním světě hodně konkurentů,
všichni, kdož zvládli techniku čtení, za svůj život alespoň
jednu knížku přečetli. Zeptali jsme se proto známých dačických osobností, která knížka je pro ně ta NEJ…
Nadě je Jahe lková, knihovnice a režisérka divadelního spolku Tyl – „Oblíbených knih má člověk spoustu,
záleží na věku, náladě či životní situaci. Ale ať už jsem
četla cokoliv, a že jsem knížek přečetla hodně, nikde jsem
nenašla tak silné téma jako je v Sophiině volbě od
Williama Styrona. T éma, kdy se matka musí rozhodnout,
které ze svých dvou dětí pošle na smrt, bylo pro mě nepředstavitelné a kruté. Když jsem ji dočetla, někdy v osmdesátém sedmém či osmém, nemohla jsem alespoň měsíc
nic číst. K Volbě jsem se potom často vracela a snažila se
pochopit všechny souvislosti. Navíc jsem jako dítě zažila
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válku a potkávala třeba i v Dačicích lidi se žlutou hvězdou
na kabátě. Pro mě se tahle knížka stala takovým krédem,
že když mám problémy a stresy, sáhnu po ní a zjišťuji, že
to není až tak zlé.“
Mgr. Hanka Mare čková, knihkupe c – „Oblíbených
knih mám více a vybrat jenom tu jednu je na téhle anketě
asi to nejtěžší a asi se mi to stejně nepodaří. Když ale
musím vybírat - z dětství je to Malý princ Antoina de
Saint-Exuperyho, protože to je knížka, kterou lze číst
v každém věku a každý v ní najde něco pro sebe. Z
beletrie neuvedu knížku žádnou, protože to nelze. Uvedla
bych jednu, ublížila všem ostatním. Proto dávám svůj hlas
knížce Křížovka života od Josefa Jonáše. T ahle knížka
s podtitulem moudrost orientální medicíny mi otevřela
oči, co se týče otázky lidského zdraví. Plně se ztotožňuji
s jejím mottem - Každý může být zdráv, kdo není, může si
za to sám."
Pave l Habr, místostarosta –„V dětství u mě jednoznačně vítězily knihy Jaroslava Foglara a jeho Pod junáckou vlajkou a Devadesátka pokračuje vlastně ovlivnily
celý můj další život. V dospívání to byly romány Václava
Duška Panna nebo orel, Druhý dech a T uláci. Pokud bych
měl uvést knížku nejoblíbenější, pak by to byla kniha
s názvem Král železný a zlatý z historické trilogie od
Ludmily Vaňkové.“
Rudolf Háje k, starosta – „Na otázku která je „moje
kniha“ , není pro mne jednoduchá odpověď. Dorůstal jsem
v době, kdy byla naštěstí televize ještě v plenkách. A tak
kniha byla zdrojem všech informací a poznání. Četl jsem
různý žánr - pohádky, cestopisy, knihy dobrodružné,
historické atd. V dětství a pak v dospělosti byla a je také
jiná i „moje kniha“ . T akže, velmi zjednodušeně: Karel
Poláček - Bylo nás pět, Romain Rolland - Okouzlená duše
a Mika Waltari - Egypťan Sinuhet.“
PhDr. Jana Bisová – „Knihy mě provázejí od raného
dětství, a těžko proto můžu jmenovat jedinou, která je pro
mě nejdůležitější. Od Dětí z Bullerbynu Astrid Lindgrenové, přes Robinsona Crusoe ve zpracování J. V. Plevy,
Dobrodružství T oma Sawyera od Marka T waina, přes
Zbabělce Josefa Škvoreckého jsem dospěla k Eckermannovým Rozhovorům s Goethem nebo pamětem Stefana
Zweiga Svět včerejška. T u poslední bych dnes asi uvedla
v anketě Moje kniha, protože staré zaniklé časy, aniž bych
si je chtěla idealizovat, mě dnes nejvíce zajímají.“

Ohlédnutí za vernisáží výstavy fotografií
Krajina Vysočiny
V pondělí 20. září byla za přítomnosti představitelů
města a pozvaných hostů zahájena výstava fotografií Ing.
Jiřího Müllera nazvaná „Krajina Vysočiny“ . Autor na
fotografiích představuje krajinu Podjavořicka za ranních
mlh i večerního stmívání.
Záměrem radnice je vytvořit tradici, jejímž cílem je
seznamování občanů s díly
místních autorů v prostorách
budov městského úřadu.
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Jaké byly čtvrté barokní dny
T radiční. Deštivé. Potěšující. Završující. V těchto několika slovech se skrývají mé základní pocity ze čtvrtého
dačického baroka. Za každým z nich se pak skrývají většinou dobré pocity, ale i zamyšlení nad budoucností akce
tohoto typu.
T radiční. Opět měli
návštěvníci možnost vidět
výkony dačických hudebníků i české hudební špičky z oblasti staré hudby.
T y první zastupovalo Collegium musicum Dačice na
čele s Richardem Šedou, ty
druhé pražské Ritornello s
vedoucím Michaelem Pospíšilem. Opět byla možnost shlédnout výstavu, tentokrát
ve věži kostela, byla slyšet originální barokní čeština a
návštěvníci akcí potkávali Matěje Jiřího Kapetu, který
věrně provázel barokní dny. Nechyběla ani tradiční
barokní mše. T radiční byla i návštěvnost, která se celkově
pohybuje okolo 150 návštěvníků barokního víkendu.
Deštivé. Déšť nevadil koncertům ani barokní mši. Sobotní program však deštěm silně utrpěl. Návštěvnost na
výstavě ve věži byla slabší než jsme čekali a od večerního
barokního kázání na zahradě knihovny odradil návštěvníky déšť docela. Přesto patřilo právě toto představení
k jedněm z nejzdařilejších a jistě bude mít cenu je zopakovat.
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Potěšující. Program vyšel, lidé přišli, baroko opět znělo Dačicemi. Jednou z největších radostí bylo představení
první generace žáků Richarda Šedy na koncertě „Putování
barokní Evropou“ v Kostelním Vydří. Spojitost této kulturní akce s živým kulturním životem nejmladší generace
je třeba zdůraznit. Potěšila vstřícnost a zaujetí všech
zúčastněných, kterým patří velký dík, mezi jinými hercům
DS T yl, kteří opět nezklamali.
Završující. Když se ohlédneme za čtyřmi již proběhlými ročníky dačického baroka, zdá se být vše v pořádku. Nastavené schéma programu jistě vyhovuje dačickým potřebám a je příjemným oživením konce srpna.
V něčem je však jistým způsobem završující. V tomto
okamžiku se již program nepohne dále bez výraznějšího
impulsu, který občerství celou akci. Pátý jubilejní ročník
musí být výjimečný.
Jsou to samozřejmě slova do vlastních řad, která však
závisí také na finančních možnostech. Z našeho města se
může stát na několik dní malé „barokní centrum“ . Jistě,
dokážeme připravit koncerty, představení barokní slovesnosti, výstavu… Ale nestálo by za to přitáhnou nějakou
výraznou hudební osobnost, zorganizovat malou konferenci mladé generace vědců na téma baroka, připravit
barokní pouliční divadlo? T o vše pak mimořádně propagovat na úrovni celé republiky, nejen města a malého
okresu. T o je podle mého názoru směr, kterým bychom
měli jít. Baroko má v Dačicích silný potenciál a za organizátory mohu slíbit, že se o něco podobného jistě v roce
2005 pokusíme.
PhDr. Michal Stehlík
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Stránka z památníčku
Dismanův soubor si příjemnou prázdninovou vzpomínku letos odvezl z Dačic
Tradiční letní tábor Dismanova rozhlasového dětského souboru se na konci léta odehrával ve Zvůli, tedy
v krásném místě, které důvěrně zná každý občan Dačic.
Nicméně pro pražské (a z valné části zhýčkané) děti byl
rybník a okolní zdravý les vítaným zpestřením jejich
mnohdy značně exotických rodinných dovolených.
Rok co rok se přeme, zda jde o tábor, anebo letní
pracovní soustředění: od rána do noci se totiž skutečně
pracuje, zkoušejí se divadelní představení, probíhají soutěže, natáčí a vysílá táborové Rádio DISS (jsme přece
souborem rozhlasovým...), řada taškařic se děje (pochopitelně bez vědomí maminek) v noci – letos jsme na
nádherném přírodním dolmenu u Stodůlek odehráli hororový půlnoční divadelní příběh, v němž se zrcadlily čarodějnické procesy ze severní Moravy. Slunečný konec léta
dovolil zkrátka mnohé, včetně časného ranního plavání
v rybníce, výletů do Jindřichova Hradce, do Číměře za
rodinou výtvarníků Krninských, ale také sportovní olympiády, která se nesla - jak jinak – v duchu Atén. Stylově,
ve žlutém cyklistickém trikotu, se táborem mihl také
souborový patron, režisér Karel Weinlich. T ak jako v minulých letech, na prahu nové sezony, jsme stačili oprášit
předprázdninový divadelní reperoár i absolvovat první
zkoušky inscenací chystaných.
S několikatýdenním
předstihem jsme si také
dojednali hodinové představení s názvem Peaceničky přímo na prosluněném nádvoří dačického zámku: pan kastelán
Bis se místo honoráře
potulným umělcům uvolil k bezplatné prohlídce,
kterou se mu díky hloubavým dotazům nepodařilo zkrátit.
Škoda jen, že po několikerém hlásání městského
rozhlasu, plakátovém výlepu a osobní agitaci v místní
(dobře fungující!) knihovně hlediště „zaplnila“ jen hrstka
diváků sestávající především z ostražitého kastelánova
psa, sponzorské firmy ELEKT RO Bubeník a výtvarnické
rodiny Krninských která přijela z Číměře: ostatním
občanům Dačic rádi přijedeme při vhodné příležitosti
zahrát znova.
Už proto, že jsme během zmíněných čtrnácti dní
v kraji zapustili kořínky: důvěrně jsme poznali milou,
uvážlivou a přeochotnou paní doktorku Leitgebovou (tábor byl zhruba v polovině pobytu zavirován, neboť podlehl podobné viróze, jakou prošel v okolí kdekdo),
dokonce jsme se propracovali i do patra na místní chirurgii, kde se nám kromě několika osobo/dní podařilo odložit
i jedno zanícené slepé střevo... Dlužno podotknout, že
profesionálně spíchnutá jizva na Bářině břiše je dnes
takřka k nenalezení a všichni – od sličných sestřiček po
primáře – byli k dětem i k nám skvělí!
V kostce řečeno: také Dačice se zapsaly výrazným
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písmem do prázdninových památníčků našich svěřenců.
Pokud jim elán a píle vydrží, možná z nich vyrostou následovníci Marka Ebena, T omáše T öpfera, Karla Kyncla,
Pavla Kohouta, Aleny Vránové, Josefa Vinkláře, Jany
Štěpánkové, Gábiny Osvaldové, Aťky Janouškové, Adama Nováka a dalších, kteří také „k Dismanovi“ chodili.
Pak byste měli nepochybně protekci při sjednávání jejich
představení – Dačice pro tu letošní partu budou po léta
znamenat příjemný prázdninový zážitek!
Zdena a Václav Fleglovi,
vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru

Muzeum a galerie zve na novou výstavu
Babí léto Jarmily Fialové
Dnes babí léto opět letí od Dačic.
O raném dětství nevím už téměř nic.
Nic z děvčátka, nic z dětských kouzel.
Jen barev plný uzel nosím po cestách sem a tam
a o životě přemítám.
Ale jak už to obvykle bývá,
nějak se připozdívá.
Z modré udělám fialovou tečku.
Možná, že chtěla závoj nebo vlečku,
ale je jako míč - kopneš a bude pryč.
Nejen obrazy, ale i spoustu hezkých veršů, básní,
vzpomínání najdete na nové výstavě v Městském muzeu
a galerii v Dačicích. Na výstavě nazvané "Babí lé to
Jarmily Fialové ."
Jarmila Fialová představuje svou kolekci obrazů především květin malovaných pastelem či olejem. Pochází
z Dačic, kde prožila dětství a mládí. Dačice a jejich krásné
okolí, lesy a louky, rybníky a zahrady, a v neposlední řadě
i lidé rozhodli o výběru jejího životního povolání. Dačice
také zůstaly jejím oblíbeným místem, kam se stále vracela
a kde tvoří i v současné době.
Jarmila Fialová, roz. Mandelíková, absolvovala v šedesátých letech obory výtvarná výchova a česká filologie
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
studium završila doktorátem filozofie. Působila především
jako středoškolská profesorka v Pardubicích, Litovli,
Uničově a v Olomouci. Odtud odešla, jak sama říká: „na
volnou nohu", aby se věnovala volné výtvarné tvorbě. Její
největší lásky, výtvarničení a literatura, se tedy staly jejím
povoláním i celoživotním koníčkem.
Své obrazy malované olejem a především pastelem
doplňuje Jarmila Fialová ráda i poetickými texty, črtami,
veršovánkami. Nejraději maluje květiny všech ročních
období. Snaží se zvěčnit jejich křehkou krásu stejně jako
se snaží i zvěčnit myšlenky křehké duše.
Obrazy, verše a vzpomínání Jarmily Fialové budou
jistě pro návštěvníky výstavy, a zvláště pro dačické
návštěvníky, příjemným zastavením.
Ve rnisáž výstavy probě hne v sobotu 2. října 2004
v 16 hodin. Výstavu z ahájí paní Naďa Jahe lková.
Výstava bude otevřena denně kromě pondělí od 9 do 12 a
od 13 do 16 hodin.
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Vlastivědný výlet muzejního spolku
První výlet Spolku přátel muzea
v Dačicích po prázdninové pauze
proběhl v sobotu 11. září. Počasí
vyšlo jako na objednávku, takže plný
autobus účastníků výletu mohl vyrazit poznávat krásy Dačicka i širšího
okolí. První zastávka byla v Lidéřovicích v pozdně gotickém kostele sv.
Linharta. (Původní gotický kostel z
pol. 14. stol. byl nejdříve zasvěcen
sv. Jiří). Gotická kostelní tvrz v Lidéřovicích patří k nejstarším kostelům v okolí. V nedávné době byl zhotoven
nový krov a pokrytí věže kostela, v současné době se
opravuje vnější plášť kostela. Snad bude v dohledné době
opraven i uvnitř obdobně jako kostel sv. Jana Křtitela v
nedalekém Českém Rudolci, který jsme také navštívili.
Obě prohlídky doprovázel odborný výklad doc. Jana
Bistřického, předsedy Spolku.
Další cesta vedla poté krásnou krajinou České Kanady přes Matějovec, Stálkov, Staré Město pod Landštejnem na
hrad Landštejn. Prohlídku hradu jsme absolvovali v doprovodu průvodce, který nám ukázal
i zajímavosti z doby
posledních výzkumů a nálezů na hradě. Podle zájmu měli
účastníci výletu možnost se podívat na okolí z výšky
hlavní věže, posedět na nádvoří, prohlédnout si vstupní
expozici či okusit malé občerstvení.
Završením sobotního odpoledne byla návštěva kostela
Nejsvětější T rojice v obci Klášter nedaleko Nové Bystřice. Impozantní raně barokní stavba kostela od italského
stavitele G. D. Orsiho z let 1668-1682 je již z dálky vidět.
V posledních letech byl kostel opraven z venku i uvnitř,
takže žádné zelené skvrny na stropě po zatékání do
objektu, jak jsme mnozí pamatovali. Byli jsme mile překvapeni krásným raně barokním interiérem a výzdobou.
Především vyniká hlavní portálový oltář z r. 1678 od
vídeňského truhláře K. Zellera, sochy českých patronů a
ostatní sochařská výzdoba od Z. Lichtenberga z r. 1679.
Uvádí se, že mohutný oltář (výška 22,3 m a šířka 11 m) je
druhým nejmohutnějším oltářem ve střední Evropě. Ke
kostelu dříve přiléhal klášter paulánů, kteří se zde usadili
při léčivých pramenech východně od Nové Bystřice již v
letech 1491-93 a v roce 1501 jim zde byl postaven klášter.
Kostel N. T rojice byl dokončen v roce 1507. Již v zápětí v roce 1533 - však byl klášter vypálen a kostel zpustošen.
Kostel i s klášterem byl nově vystavěn výše uvedeným
stavitelem ve druhé polovině 17. stol. Za Josefa II. byl
klášter v roce 1785 zrušen. V roce 1959 byl klášter – čtyřkřídlá jednopatrová stavba kolem nádvoří - zbořen a
zůstala z něho zachována pouze tzv. Červená chodba,
přiléhající ke kostelu. Prohlídku kostela doprovodila členka naší výpravy dr. Ludmila Vaněčková hrou na varhany.
A to nejzajímavější pro některé statečné následovalo až na
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samotný závěr: prohlédli si se svíčkou v ruce místní
katakomby. A aby byli všichni účastníci výletu zdraví,
napili se z místní studánky za kostelem - pramene s
léčivými účinky. Obdiv zde vzbuzovala i mohutná lípa,
jejíž stáří se zřejmě pohybuje
kolem 500 let.
Sobota 11. září patřila ke
Dnům evropského dědictví, patřila ke dnům, kdy objevujeme
a navštěvujeme třeba i méně známé nebo běžně nepřístupné památky. My jsem za nimi vyjeli
pouze do nejbližšího okolí a věřím, že se výlet vydařil a přispěl k novému poznání. Snad
ani poněkud pozdní návrat kolem 19. hodiny nikoho
neodradil. Poděkování patří i osobám, které nám umožnily
vstup do objektů - paní Piechowiczové v Lidéřovicích
a paní Havlíčkové v Klášteře. Děkujeme i za příjemnou,
plynulou cestu autobusem, řízeným panem Šteflem z Dačic, který nás obvykle na výletech doprovází a má s námi
obrovskou trpělivost.
Příští výlet se koná v sobotu 23. října 2004. T entokráte pojedeme na podzimní výstavu květin na zámek do
Žirovnice, kde je zároveň knoflíkářské muzeum a expozice historických šicích strojů. Dále je zde přístupná
galerie Jana Havlíka. Rádi bychom ještě stihli prohlídku
Městského muzea v Počátkách včetně expozice v rodném
domě Otokara Březiny. Proto je plánován odjezd již na
12,30 hod. z obvyklého místa - Havlíčkova nám. v Dačicích. (Cena se bude pohybovat zhruba kolem 100,- Kč
podle výše vstupů.)
Mgr. M. Kučerová

Nová kniha
o Landštejně
Spolek přátel muzea v Dačicích vydal knihu Kapitoly o Landštejně, kterou napsal pan učitel
Josef Jelínek z Dačic. Kniha je
završením jeho celoživotní badatelské práce o nedalekém známém
hradu Landštejn.
Publikace je členěna na tři
části. První nese název Landštejn v historii a provází
čtenáře od nejstarších počátků hradu až do nedávné doby,
kdy se dočkal rozsáhlé obnovy a opravy. Obsahuje údaje
o majitelích hradu, o stavební historii hradu i část věnovanou popisu této významné památky. Další část Landštejn v pověstech nabízí zajímavé čtení v podobě několika
pověstí, které se váží ke kraji a hradu samotnému. Část
věnovaná přílohám obsahuje chronologický přehled držitelů Landštejna, rodokmen pánů z Landštejna a Krajířů z
Krajku. Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR
a s finanční podporou města Dačice. Je k dostání v Dačicích v běžných prodejních místech: městské muzeum,
knihkupectví Hany Marečkové, Karpo, městské informační středisko, městská knihovna, novinové stánky.
Mgr. M. Kučerová
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Vzpomínka na dr. Bohuslava Vaška
Poslední červencový den letošního roku odešel po těžké nemoci z tohoto světa ve věku nedožitých osmdesáti let bývalý dlouholetý ředitel
gymnázia v Dačicích a v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého
století i ředitel Městského muzea
v Dačicíc, PaedDr. Bohuslav Vašek.
Dr. Bohuslav Vašek se narodil
6. prosince 1924 v Kunžaku. Po studiích na gymnáziu v Jindřichově Hradci, učitelském
ústavu v Českých Budějovicích a Karlově univerzitě, kde
dosáhl doktorátu z pedagogiky, vystudoval ještě na Vysoké škole pedagogické v Praze fakultu společenských
věd, obor český jazyk a literatura a v roce 1958 dosáhl
středoškolské profesury.
Svá vysokoškolská studia vykonával dálkově při povolání učitele. Po několika působištích (mj. i v Nové
Bystřici, Starém městě a Jemnici), přišel v roce 1953 do
Dačic, kde od té doby žil déle než padesát let. Stal se zde
ředitelem právě založeného gymnázia a v této funkci
významně ovlivnil nejenom život města, ale také životy
stovek středoškolských studentů, kteří do té doby museli
za vzděláním dojíždět do okolních měst. Gymnázium zde
budoval na „zelené louce“ , od úplného počátku. Jeho zásluhou bylo nejenom samotné vybudování nové školy,
která byla postavena již počátkem šedesátých let, ale
zejména utváření ducha školy. Hledáním nových forem
výuky a budováním tehdy průkopnických odborných učeben proslavil mladé gymnázium po celé republice. Svoje
zkušenosti zachytil také v několika odborných studiích a
článcích, kterými tuto práci popularizoval v odborném
tisku. V roce 1970 však musel z politických důvodů odejít
z funkce ředitele školy a poté byl v roce 1974 ze školství
propuštěn úplně.
Po roční pauze, kdy pracoval v Praze, se do Dačic
opět vrátil jako ředitel městského muzea a galerie, kde
působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1984.
I tady začal stavební činností, při níž byla rekonstruována
budova bývalého františkánského kláštera. V muzeu uspořádal několik desítek výstav, k těm historickým vytvářel
koncepce a scénáře, sám napsal nebo se podílel na vydání
několika publikací o historii Dačic. Kromě toho také
vytvořil radu plánů, projektů a koncepcí jak pro muzeum,
tak pro jiné organizace. V této činnosti pokračoval i po
odchodu do důchodu, když pomáhal autorsky, koncepčně
či jenom radou při vzniku mnoha publikací či projektů.
Je třeba také připomenout, že se významně podílel na
utváření podoby regionálního tisku na Dačicku. Sám byl
v 80. letech tvůrcem čtivé podoby tehdejšího Dačického
zpravodaje, v devadesátých letech pak významně pomáhal
při vzniku regionálních novin Listy jihozápadní Moravy.
Poslední červencový den odešel člověk, který svou
prací, zejména svým podílem na vybudování dačického
gymnázia, významně ovlivnil život Dačic a jejich širokého okolí. Bylo by dobře, kdyby práce dr. Bohuslava
Vaška nebyla zapomenuta.
J. Kaláb
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Úřední a provozní hodiny na úřadech
v Dačicích
Obyvatelé města a okolí se často dotazují na úřední
a otevírací hodiny úřadů, které mají v Dačicích své sídlo.
Uvádíme zde proto přehled úředních hodin některých
z nich. Pokračování najdete v dalším čísle bulletinu.
Úřad práce
Antonínská ul. 15, Dačice
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–
–

17:00
13:00
17:00
13:00
13:00

hod
hod
hod
hod
hod

Státní sociální podpora, Kontaktní místo Dačice
Antonínská 15, Dačice II
pondělí
8:00 – 17:00 hod
úterý
8:00 – 13:00 hod
středa
8:00 – 17:00 hod
čtvrtek
8:00 – 13:00 hod
pátek
8:00 – 13:00 hod
Státní správa důchodové ho z abe z pe če ní
Městský úřad - Starý zámek, Krajířova 27, Dačice
Rozpis návštěv do konce roku 2004:
říjen
5. 10. 2004
8:00 – 12:00 hod
listopad
2. 11. 2004
8:00 – 12:00 hod
prosinec
7. 12. 2004
8:00 – 12:00 hod
KÚ pro Jihoče ský kraj, Katastrální pracoviště Dačice
Palackého nám. 2, Dačice
Podatelna
pondělí
8:00 - 17:00 hod
úterý
8:00 - 14:00 hod
středa
8:00 - 17:00 hod
čtvrtek
8:00 - 14:00 hod
pátek
8:00 - 13:00 hod
Pro veřejnost
pondělí
8:00 - 17:00 hod
středa
8:00 - 17:00 hod
pátek
8:00 - 13:00 hod
Finanční úřad Dačic
Komenského 39, Dačice
pondělí
středa

8:00 - 17:00 hod
8:00 - 17:00 hod

Mě stský úřad Dačice
Starý zámek – Krajířova 27/I, Dačice
Radnice – Palackého náměstí 1, Dačice
Arest - Neulingerova 151/I, Dačice
pondělí
8:00 – 17:00 hod
středa
8:00 – 17:00 hod
pátek
8:00 – 14:00 hod
Podatelna úřadu je v provozu kromě výše uvedené dny
také v úterý a ve čtvrtek v době 8:00 – 15:00 hod.
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1. 10., 2. 10., 3. 10. v 19:30 h
SPIDER - MAN 2
Film USA s českým dabingem
Vstupné 60 Kč

8. 10., 9. 10., 10. 10. v 19:30 h
HŘÍŠNÝ TANEC 2
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
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15. 10., 16. 10., 17. 10. v 17:00 h
HARRY PO TTER A VĚZEŇ
Z AZKABANU
Film USA s českým dabingem
Vstupné 60 Kč

22. 10., 23. 10., 24. 10. v 19:30 h
DEN PO TÉ
Film USA s českým dabingem. Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

29. 10., 30. 10., 31. 10. v 19:30
PÁNSKÁ JÍZDA
Český film
Vstupné 55 Kč

9. 10. v 16:30 h
VĚČNO ST A DEN
Řecko, Francie 1998, režie T heo Angelopulos

23. 10. v 16:30 h
SEDMÁ PEČEŤ
Švédsko 1957, režie Ingmar Bergman

1. 10. v 19:30 h
Jakub Smolík se skupinou
Koncert, hlavní sál MěKS

2. 10. ve 21:00 h

Rockový konce rt - z ábava
Postupně zahrají skupiny: Naše bábí, Skarabeus, Argaiv

16. 10. v 17:00 h
Kouz e lná školka
V představení pro děti vystoupí M. Reifová s Františkem
23. 10. ve 21:00 h
Tane ční z ábava
Hlavní sál MěKS

Láska se x a ž árlivost
Představení divadelního souboru Háta Praha.
28. 10. v 19:30 h
Zále ty s tatíčke m
Představení DS Jemnice

22. 10. v 19:30 h

Sobota 23. října 2004
2. 10. - 2. 11. 2004
Vlastivě dný výle t
Babí lé to Jarmily Fialové
Zámek Žirovnice - podzimní výstava květin, knoflíkářské
výstava (obrazy, básně)
muzeum, hist. šicí stroje, galerie; Počátky - muzeum a
denně kromě pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
rodný dům Otokara Březiny. Odjezd ve 12:30 hod
z Havlíčkova nám., přihlášky: tel. 384422493

