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1. Úvod
Rok 2010 byl ve znamení voleb – parlamentní, senátní a komunální. Výsledkem komunálních
voleb v Dačicích byla úplná obměna ve vedení města – funkce starosty, místostarosty, nové
složení rady a noví zastupitelé.

2. Významná výročí






65 let od ukončení II. sv. války
115 let od otevření ZŠ Komenského (15. 9. 1895)
195 let od narození Matěje Mikšíčka
90 let od narození hudebního skladatele Vladimíra Fuky (25. 5. 1920 – 22. 11.1996)
80 let oslavila pani Naděje Jahelková (13. 10. 1930)

3. Proslavili naše město v roce 2010

 Dalibor Jelínek, 3. místo v soutěži „Mladí fotografují památky“, předávání cen ve
Španělském sále Pražského hradu
 Členové sboru dobrovolných hasičů – pomoc při povodních obci Hejnice okr. Liberec
 Ing. Jiří Jakubec – majitel a distributor Kostkového cukru Juliana - propagace města
na veletrzích
 Jiří Malínek, mistr České republiky, v kategorii senioři – kuželky
 Mojmír Holec, mistr České republiky v kategorii starší žáci – kuželky
 Kateřina Malá, 3. místo Nejúspěšnější sportovec roku 2009 jednotlivci do 18 let-judo
 Jiří Němec, 4. místo Nejúspěšnější sportovec roku 2009 jednotlivci dospělí – kuželky

4. Události v Dačicích roku 2010
29. 12. 2009 oslavila sté narozeniny pani Anežka Zoderová
Výběr událostí:
 Leden:
- 6. 1. slavnostní otevření zrekonstruované sportovní haly
- 10. 1. Barbora Čaloudová – první občánek města
- 20. 1. se konalo v obřadní síni MěÚ slavnostní přijetí bezpříspěvkových dárců
krve starostou města
- 21. 1. křest pátého čísla Dačického vlastivědného sborníku, vydává Spolek přátel
muzea, přednáška Osteinové v německých a českých zemích – PhDr. Jana Bisová
- 23. 1. vítání občánků
- počínaje 13. 1. v pravidelných 14-tidenních cyklech pokračuje po celý rok 2010
TV vysílání publicistického pořadu o Dačicích Zrcadlo Vašeho kraje v rámci
pořadů regionální televize R1 na TV Prima (v průběhu roku byly zařazeny navíc
4 mimořádná vydání).
Únor:
- 1. 2. na webových stránkách města spuštěny verze v jazykových mutacíchněmecký, anglický a francouzský jazyk
- 4. 2. a 18. 2. Domovinka, přednášky o křesťanské víře, P. Norbert O. Carm.
z Kostelního Vydří
- 4. – 7. 2. město Dačice se prezentovalo na gastronomickém veletrhu Top Gastro a
veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, jako město první kostky cukru
na světě, tohoto veletrhu se účastnil dačický podnikatel Ing. Jiří Jakubec, který ve
svém veletržním stánku propagoval vlastní produkt Kostkový produkt Juliana,
spolupráce Města Dačice s p. Jakubcem probíhá již druhým rokem
- u příležitosti 65. výročí osvobození od fašismu byla dokončená celková oprava
společného hrobu na starém hřbitově, odpočívá zde šesti dačických občanů, kteří

-

zahynuli 23. 5. 1945 při odklízení pozůstatků válečné munice, rekonstrukci ve výši
110 000,- financovalo město a provedla ji firma Stavební huť Slavonice
14. 2. IV. Masopustní obchůzka městem
20. 2. vítání občánků
rada města rozhodla o darování nového čísla Dačického vlastivědného sborníku
mateřské škole a základním školám
26. 2. velká obleva, velké sněhové převisy na střechách odstraňují pracovníci TS

Březen:
- kácení stříbrných smrků u pomníku kostky cukru
- zastupitelstvo města schválilo směnu a koupi pozemků v Kapetově ulici, důvodem
je budoucí investice do rekonstrukce ulice
- - 13. 3. komunální volby v partnerském městě Gross-Siegharts v Dolním
Rakousku, starostou byl zvolen Maurice Androsch – strana Sociálně demokratická
strana (SPÖ)
- 13. 3. v prostorách firmy Pokorný, bývalý lihovar, se konal dobročinný bazar na
podporu zemětřesením zničené ostrovní republiky Haiti
- 14. 3. MMaG výstava 467 dní na cestě kolem světa
- 20. 3. vítání občánků
- 20. 3. II. Dačická utopenciáda, uspořádalo Sdružení sochařů a motorkářů v
hospodě Pod betonem
- 21. 3. jarní výstava v MMaG Pomlázka se čepejří
- - 25. 3. Spolek přátel muzea, Muzejní čtvrtek na téma: Historie kalendáře a
časoměrných zařízení (hodin), přednášel Mgr. Petr Nekuža z Brna
- 28. 3. MMaG IV. Velikonoční jarmark
- Baby Club při Domu dětí a mládeže se těší velké oblibě, maminky s dětmi se
pravidelně scházejí ve středu a v pátek
- Barbora Lesná, 8 let, získala zvláštní cenu na výstavě plastikových modelů v sále
Domu dětí a mládeže v J. Hradci za model Star Wars
- Martina Šulcová, 2. místo v soutěži plastikových modelářů v sále Domu a dětí v J.
Hradci
- 31. 3. o půlnoci skončila po 160 letech éra telegrafů, Česká pošta tuto službu od 1.
dubna pro velkou ztrátovost zrušila, poslední telegram byl poslán vteřinu před
půlnocí z Brna do Pelhřimova a příjemcem bylo Muzeum kuriozit a rekordů
Duben:
- 8. 4. Lunapark na Havlíčkově nám.
- zahájení rekonstrukce ulic Máchova a Dlouhá s výstavbou nových parkovacích
míst, výběrové řízení vyhrála firma Swietelsky
- 22. – 27. 4. proběhly na SOUZ v Dačicích přednášky v rámci BESIP ve spolupráci
s MěÚ – Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
- 24. 4. – 13. 6. MMaG Dačice a druhá světová válka (ve fotografiích a
dokumentech)
- 27. 4. setkání dačických rodáků se zástupci města v Praze

-

30. 4. lampionový průvod a pálení čarodějnic za rybníkem Vražda
MěKS spustilo nové webové stránky, více informací o akcích
Společnost TRW-DAS vyhlásilo grantový program na podporu vzdělávání,
sportovních aktivit a handicapovaných skupin obyvatel

Květen:
- projekt Živá paměť kraje, web pro seniory otevřen pod záštitou hejtmana kraje,
lidé mohou posílat zajímavé příběhy a osudy, které by neměly být zapomenuty,
web provozuje občanské sdružení Centred
- 1. 5. Vítání ptačího zpěvu, uspořádala ZO ČSOP Vysočina
- 3. 5. – 3. 6. jarní ohnisková deratizace
- 8. 5. vzpomínkové akce u příležitosti 65. výročí ukončení II. světové války
- 8. 5. VI. ročník střelecké soutěže družstev v brokovém víceboji
- 9. 5. Spolek přátel muzea pořádal vlastivědný výlet – Stráž nad Než., J. Hradec
- 13. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů, uspořádal odbor dopravy MěÚ, dopravní
policie J. Hradec, Besip a Červený kříž
- 17. 5. – 21. 5. Senioři komunikují – kurzy obsluhy počítače a Internetu pro seniory
zajistila společnost Ledax o. p. s.
- 22. 5. vítání občánků
- 23. 5. MMaG společná výstava členů Klubu výtvarných umělců Horácka
- 23. 5. MMaG, slavnostní otevření Pamětní síně hudebního skladatele Vladimíra
Fuky (k 90. výročí narození)
- 28. – 29. 5. volby do Parlamentu České republiky
- 27. 5. pan Milan Dohnal, absolvent kurzu Senioři komunikují, pozván
organizátorem projektu Nadačním fondem Václava a Lívie Klausových k setkání
s prezidentským párem, které se uskutečnilo v Rožmberském paláci na Pražském
hradě
- probíhá oprava střechy na obchodním domě Prior

-

-

-

Červen:
1. 6. zahájen sezónní provoz na Infocentru
4. 6. návštěva kanadské velvyslankyně v ČR Valerie Raymond, v dopoledních
hodinách ji na Havlíčkově náměstí v Dačicích přivítali představitelé města,
prohlédla si státní zámek s výkladem PhDr. Jany Bisové, paní Valerie Raymond se
podepsala do pamětní knihy města Dačice a z rukou starosty města Rudolfa Hájka
převzala dar v podobě broušené skleněné kostky cukru
13. 6. v místní části Lipolec neznámý pachatel skácel bez povolení ovocný sad
v areálu bývalé školy,
k l5. 6. je v Dačicích evidováno 861 psů
26. 6. vítání občánků
26. 6. Dačické cukrování, na 3. ročníku hrála obnovená dačická kapela Praga 75
30. 6. kastelánka dačického zámku Jana Bisová končí odchodem do důchodu ve
své funkci, k jejím zásadním počinům patří katalogizace zámecké knihovny, která
čítá 25 000 svazků, zmapování rodu Dalbergů a zásadní zvelebení zámeckého
parku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Červenec:
1. 7. – 26. 9. otevřená expozice Letecké muzeum Viléma Gőtha
16. 7. zaznamenal odbor životního prostředí otrávení dvou vzrostlých jasanů u
křížku na příjezdu do Hradišťka
24. 7. Parní léto, slavnostní otevření dopravního terminálu na nádraží v Telči,
westernové odpoledne v Malém Pěčíně, vlak vezla parní lokomotiva 310.922
DKV Česká Třebová, ve vlaku bufetový vůz
30. – 31. 7. RockFest Dačice, divadlo v přírodě
Srpen:
8. 8. Parní léto, Dětský den s KCOD, vlak vezla parní lokomotiva 310.922 DKV
Česká Třebová, ve vlaku bufetový vůz
8. 8. se uskutečnil již třetí Tajný závod motoristů, pro nepřízeň počasí byl ze
soboty přeložen na neděli, trasa měřila 60 km a vedla po běžných silnicích, lesních
a polních cestách
15. 8. Fukovy Dačice, 1. ročník festivalu dechové hudby
18. 8. rada města schválila humanitární pomoc ve výši 19. 990,- Kč městu Hejnice,
které bylo začátkem srpna poničeno povodní, město leží poblíž Frýdlantu a bylo
zničeno 70% jeho území, SDH Dačice věnoval Hejnicím dar 20. 000,- a TS Dačice
s.r.o. 10.000,-Kč
20. 8. otevřeno nové dětské hřiště v areálu MŠ Za lávkami
23. -28. 8. Dačická řežba 2010
Září:
1. 9. otevřela VZP v Dačicích klientské centrum na 3 dny v týdnu
vedení města navštívilo partnerské město Urtenen-Schőnbűhl
18. 9. – 19. 9. Dny evropského dědictví, veřejnosti se otevřely zajímavé památky,
budovy a prostory, které jsou v průběhu roku zcela nebo částečně nepřístupné
27. 9. navštívila firmu TRW předsedkyně parlamentu ČR Miroslava Němcová,
přivítal ji gen. řed. Vystrčil a starosta Dačic Hájek
Říjen:
6. 10. taktické cvičení jednotek požární ochrany na DS Budíškovice
7. 10. zemřel pan Vladimír Valena, dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů
Dačice, 23. 6. 2002 byl vyznamenán řádem sv. Floriána, v r. 2009 obdržel od
starosty města pamětní plaketu města Dačice za celoživotní přínos pro město
9. 10. vítání občánků
15. – 16. 10. komunální a senátní volby
30. 10. vítání občánků
Listopad:
uzavíral se příjem žádostí podaných občany o dotaci z programu Regenerace MPZ
Dačice
Dačické sejrování, 2. ročník, hospoda Pod betonem
20. 11. vítání občánků

-

-

-

24. 11. odvysílaný pořad Přidej se ČT2, tématem bylo Dačicko a Program péče o
krajinu, z tohoto programu získalo Dačicko 550 000,-Kč na údržbu biologicky
cenný lokalit
Prosinec:
přenosný ukazatel rychlosti, zakoupený městem, hlásí statistiky počty vozidel,
rychlost a hustotu provozu, obsluhu a vyhodnocení zajišťuje Městská policie
8. 12. celostátní stávka zaměstnanců veřejného sektoru, městský úřad Dačice se ke
stávce nepřipojil
21. 12. Krajské zastupitelstvo schválilo městu Dačice investici na rekonstrukci
Kapetovy ul. 38. 350 000,- Kč a mostu přes Vápovku ve směru k TRW-DAS 22.
360 000,- Kč
29. 12. Vánoční salátování 2. ročník, hospoda Pod betonem

5. Městská samospráva
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo města se v roce 2010 sešlo celkem na 6 zasedáních, čtyři za volební období
2006-2010 - pořadová čísla 22. - 25., dvě za volební období 2010-2014 - pořadová č.1. - 2.)
- 22. zasedání (1. 3.),
23. zasedání (28. 4.),
24. zasedání (23. 6.) zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města a souhlasilo s celoročním
hospodařením bez výhrad,
25. zasedání (8. 9.) občané se zajímali o finanční dar městu ve výši 400 tis. Kč od firmy Black
& Bush, která vlastní fotovoltaickou elektrárnu na soukromém pozemku u Karlova, pan
Lubomír Kloiber v tom viděl střet zájmu, také další obyvatelé Dačic vyslovili nesouhlas
s další výstavbou fotovoltaických elektráren v okolí města. Starosta R. Hájek uvedl, že město
výstavbu nepodporuje, přestože zájem investorů je velký.
1. zasedání (15. 11.)
– úvodní zasedání zastupitelstva vzešlé z komunálních voleb ve složení: starosta: Ing.
Vlastimil Štěpán (ODS), místostarosta Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL), radní: Ing. Richard
Tůma (ODS), Bc. Pavel Kamír (KDU-ČSL), Mgr. Milan Točík (Moravané), Jiří Albrecht
(Moravané), Ing. Jiří Urbánek (Moravané), zastupitelé: Ing. Eva Macků (ODS), MUDr. Hana
Musilová (ODS), Rudolf Hájek (ODS), Jaroslav Pokorný (KDU-ČSL), Pavel Antonů (SNKEU), Josef Marek (KSČM), Jaroslav Coufal (KSČM), Vlastimil Švec (KSČM), Ing. Luboš
Stejskal (ČSSD), MVDr. Ludvík Fabeš (ČSSD), MUDr. Ladislava Fabešová (ČSSD),
Lubomír Kloiber (Změna pro Dačice), MUDr. Ctibor Blaha (Změna pro Dačice), Jiří Němec
(Změna pro Dačice).
2. zasedání (8. 12.) zastupitelstvo města schválilo pravidla rozpočtového provizoria města
Dačice na rok 2011, bylo schváleno pojmenování nové ulice Ke Karlovu, nachází se tam
průmyslová zóna a výrobní závody potřebují lepší identifikaci. Město odstoupilo od kupní
smlouvy na prodej komerčních pozemků na Nivách s firmou FVM incest s.r.o., firmou nebyla
splněná podmínka výstavby prodejny potravin a průmyslového zboží.

Rada města
Rada města se sešla na 24. schůzích (89. až 112. schůze ve volebním období 2006-2010).
Rada v průběhu roku např. rozhodovala o mnoha přednesech, zadávala veřejné zakázky na
projektové dokumentace plánovaných staveb, schvalovala rozpočtová opatření, sledovala

vývoj rozpočtu města, hospodaření příspěvkových organizací, výroční zprávy Technických
služeb a Městských lesů, zprávy o finančních kontrolách, schvalovala výsledky inventarizace
majetku města, rozdělovala příspěvky z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních a
dalších organizací ve městě a další.
Nová rada města vzešlá z komunálních voleb se sešla na 3. schůzích (l. až 3. schůze ve
volebním období 2010-2014) seznámila se s činností jednotlivých odborů MěÚ a pověřila
radního Mgr. Milana Točíka a radního Ing. Richarda Tůmu prováděním občanských sňatků.
Schválila starostu města Ing. Štěpána zástupcem města v DSO Mikroregion Dačicko a
místostarostu Ing. Jana Bartoška zástupcem města v DSO Vodovod Řečice a další.

Městský úřad
Tajemník městského úřadu pan Ing. Karel Macků již od roku 2003 usiluje o vybudování
moderního městského úřadu – úřadu, ve kterém pracují vzdělaní a ochotní úředníci, je
moderní po stránce vybavenosti výpočetní technikou, novými technologiemi a metodami
řízení (např. srovnání v Benchmarkingu), ale také soustředit úřad do prostoru jednoho celku
budov čp. 1 – 5 na Palackého nám. Zastupitelé města již dříve žádali o dotaci ministerstvo
vnitra na zlepšování efektivity, kvality, výkonnosti a transparentnosti služeb a procesů
v městském úřadě. Od ministerstva získali grant přesahující částku 9 miliónů Kč a přijetí této
částky schválili na posledním zasedání ve volebním období. Peníze z dotace budou např.
použity na pořízení nového hardwaru a softwaru (evidence usnesení RM a ZM, zadávání
veřejných zakázek a další), na monitoring úředníků tzv. mystery klienty (telefonicky,
elektronicky i osobní návštěvnou), kdy se mystery klient bude tvářit jako běžný klient.
Úředníci budou následně hodnoceni, do jaké míry jsou schopni vyhovět a vyřešit klientovu
žádost nebo problém. Z grantu bude dále hrazeno vypracování strategií rozvoje, vzdělávání
atd. V průběhu roku vedení města vyhlásilo výběrové řízení na obsazení volného místa
pracovník-pracovnice na stavebním odboru, finančním odboru a odboru správy budov.
Od května začala prostřednictvím Bulletinu pravidelně informovat o průběhu akcí ve městě
vedoucí odboru správy majetku Bc. Monika Nováková. Je to výborný počin, kdy je občanům
vcelku předložen přehled vykonané práce a investičních akcí ve městě a místních částech
v jednotlivých měsících.
V průběhu roku vznikl městu problém ohledně opoždění vyplacení dotace na rekonstruovanou
sportovní halu. Zastupitelé museli opakovaně prodlužovat proplacení úvěru bance a splátka se
prodražila o narůstající úroky. Dotace byla přiznána koncem roku.
Již před koncem roku byly spuštěny nové webové stránky města. Jejich provoz a
servis zajišťuje na základě uzavřené smlouvy firma Galileo Corporation, s.r.o. z Chomutova.

Jubilanti, setkání rodáků a partnerské vztahy
 První občánek Dačic – Barbora Čaloudová se narodila 10. 1. v nemocnici Jindřichův
Hradec. Město Dačice zastoupené starostou R. Hájkem obdarovalo holčičku zlatým
přívěskem se znakem města a maminka dostala kytici růží.
 Pani Naděje Jahelková oslavila významné životní jubileum. (13. 10. 1930). Dlouholetá
ředitelka městské knihovny a režisérka ochotnických divadelních souborů Tyl a
Tyláček se významně zasloužila o kulturní rozvoj města, občanů a mládeže. Při
podzimním setkání jihočeských knihovníků v Dačicích získala jako nestorka
knihovnictví cenu jihočeského SKIPu (Svaz knihovnických a informačních
pracovníků) Librosaura.

 27. 4. se uskutečnilo jarní setkání dačických rodáků v Praze. Tradičně si přicházejí
popovídat se svými známými a poslechnout si od zástupců města co se v jejich
rodném městě děje.
 Sedmnáct let již existuje partnerství města Dačice a města Urtenen-Schőnbűhl ve
Švýcarsku – Kanton Bern. V průběhu těchto let se uskutečnila řada akcí z oblasti
kultury, prezentace turistických možností, vystoupení mažoretek a další. Začátkem
září odjelo vedení města do Urtenenu na návštěvu. Proběhla jednání o další spolupráci,
ale také vyslovena obava, aby výsledek komunálních voleb nenarušil dlouhodobou
spolupráci. V příštím roce bude město Dačice hostit přátele z Urtenenu.

Výstavba
Zprávy o průběhu investičních akcí a dalších stavbách pravidelně podávala v Bulletinu města
vedoucí odboru správy majetku pani Bc. Monika Nováková.
Komunikace-rekonstrukce parkovacích stání v ulici Máchova a Dlouhá v hodnotě 6 576 000,rekonstrukce komunikací Červený vrch II. etapa za 6 889 000. – Kč, rekonstrukce chodníku
v Masarykově ul. kamennou mozaikou v ceně 686 000,-Kč., zřízení nového chodníku v ul.
Vápovská a Sv. Čecha nákladem 1 983 000,-. Tělovýchova, sport a rekreace-vybudování
dětských hřišť u letní scény za 460 000,- a u MŠ Za lávkami za 999 660,-, výsledková tabule
do sportovní haly – 70 000,-. Životní prostředí-rekonstrukci splaškové kanalizace
v Antonínské ul. 341 000,- Kč. Bezpečnost a pořádek – zařízení na měření rychlosti –
80 000,- Kč. Činnost místní správy – plynofikace domu čp. 65/II. za 369 000,- Kč, úprava
chodníku v ul. Mikšíčkova pro bezpečný průjezd sanitek RZS, zbourána ohradní zeď,
rozšířena vozovka a opraven chodník (skácen l kaštan) 321 000,- Kč.

Městská policie
Městská policie se mimo jiné stará o zabezpečení veřejného pořádku ve městě, prevenci
kriminality, bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, dohlíží na plnění městských
vyhlášek, poskytuje statistické informace Ministerstvu vnitra. Vyhodnocuje údaje
z přenosného ukazatele rychlosti. Ten byl od 1. do 31. 12. umístěn v ul. Třída 9. května
u benzínové stanice, měřením bylo zjištěno, že ze sledovaného počtu necelá 1/3 řidičů
překročila povolenou rychlost. Činnost zajišťuje vrchní strážník Stanislav Zelenka a strážníci
Jaromír Beneš, Miloš Novák, Karel Trojan, Libor Týral, Jitka Žaloudková.

Technické služby
Činnost společnosti, jejímž výhradním vlastníkem je město Dačice, je zaměřena na správu
a údržbu majetku města. Zajišťuje zimní a letní údržbu místních komunikací, chodníků,
veřejných prostranství ve městě a místních částích. Sečení zelených ploch představuje v úhrnu
přes 10 ha (rozšíření o údržbu na novém sídlišti Nivy), 1000 m stříhání živých plotů a 245
javorů v silničním stromořadí, květinové záhony, sečení hřbitovů. Udržují také osvětlení
města, to čítá 26 světelných obvodů: 15 město, 11 městské části. Obvody mají 824 světelných
bodů, z toho 594 město a 230 místní části. Během léta opravují místní komunikace, chodníky,
lávky, parkoviště a zajišťují jejich značení apod. Zajišťují provoz městského koupaliště
a sportovišť.

6. Úřady a veřejný život
Úřad práce, pracoviště Dačice
V únoru bylo v jindřichohradeckém okrese 4 694 nezaměstnaných a pouze 123 volných míst.
Byl to největší počet lidí bez práce od roku 1995. Do evidence přišli lidé ze stavebnictví,
lesnictví, zemědělství a kamenolomů. Nejvíce bylo zasaženo Dačicko, kde nezaměstnanost
představovala 14, 5%. Koncem května začalo nezaměstnaných ubývat, nastoupili na sezónní
práce, vznikala veřejně prospěšná místa, občané se vraceli k OSVČ. Nabírat zaměstnance
začalo i TRW-DAS.

Volby
Prezident republiky vyhlásil nové volby na 15. – 16. 10. V Dačicích se ještě volili kandidáti
do Senátu. V prvním kole získal Miloš Vystrčil (ODS) 33,94% hlasů a Vratislav Výborný
(ČSSD) 19,23% hlasů. V druhém kole získal M. Vystrčil 59% hlasů a V. Výborný 41%.
K senátním volbám přišlo téměř 23% voličů.
O hlasy voličů se v komunálních volbách v Dačicích ucházelo 7 politických stran, a každá
strana nabídla 21 kandidátů. Výsledky voleb do zastupitelstva na roky 2010 – 2014 mandáty:
ODS 5, Změna pro Dačice 3, KSČM 3, ČSSD 3, KDU-ČSL 3, Moravané 3, SNK-ED 1. Ze
složitých povolebních jednání vzešla koalice ODS, KDU-ČSL a Moravané, opozice ČSSD,
Změna pro Dačice, KSČM, SNK-ED

Sbor dobrovolných hasičů
Členové sboru se sešli na valné hromadě 26. 11., pozvání přijal starosta Ing.V. Štěpán,
místostarosta Ing. J. Batrošek, bývalý starosta R. Hájek, ředitel HZS J. Hradec plk.
Ing. J. Všetečka a velitel PS Dačice npor. Ing. M. Hejda. Starosta sboru V. Švec zhodnotil
uplynulý rok, poděkoval členům sboru, radnici a sponzorům za spolupráci a podporu. Bylo
přijato 6 nových členů, mezi nimi i bývalý starosta R. Hájek. str. 12

Dačická farnost – Karmel Matky Boží
Pro založení nového Karmelu darovali Karmelitkám na jaře roku 1994 svůj klášter v Dačicích
bratři františkáni. Od roku 1995 do roku 1997 probíhaly opravy kostela a kláštera. Od dubna
1996 zde začaly žít v zahradním domku čtyři řeholnice a dohlížely na stavební práce firem
a dobrovolníků. Na rekonstrukci poskytly peníze různé kláštery a organizace na podporu
církví v zahraničí, čeští emigranti a obyčejní lidé. Klášter byl obnoven pro život v klauzuře.
V roce 1998 se komunita rozrostla o sedm sester z pražského Karmelu a nastoupilo pět
kandidátek. Oficiální kanonické založení Karmelu Matky Boží proběhlo 12. 6. 1998 a 29. 6.
se uskutečnila první volba převorky v nové komunitě. Dne 11. 7. 1998 bylo za přítomnosti
kardinála Miloslava Vlka toto kanonické založení slavnostně vyhlášeno. Uzavření klauzury
se uskutečnilo 14. 11. 1998 po slavnostní mši svaté, kterou celebroval brněnský biskup
Vojtěch Cikrle. Součástí komunity jsou externí sestry, které žijí na rozhraní mnišské klauzury
a vnějšího světa. Zajišťují pro komunitu nákupy, telefony, úklid a výzdobu kostela a kaple,
setkávají se s hosty. Sestry ručně zdobí svíce, vážou růžence, vyšívají křestní roušky, malují
na hedvábí. Jejich výrobky si mohou zájemci koupit přímo v klášteře nebo na objednávku.
V průběhu roku sestry oznámily veřejnosti, že přístupové schodiště ke klášteru budou na noc
zamykat. Nepodařilo se jim zabránit jeho neustálému znečišťování a schodiště tak nedělalo
dobrou vizitku klášteru ani městu.

7. Firmy, prodejny
Centropen a. s. Dačice
K 70. výročí založení firmy pořádala 6. 11. firma Centropen a. s. Den otevřených dveří a
podnik od 10 hodin do odpoledne navštívilo téměř 2000 lidí. Před fabrikou se vytvořil dlouhý
zástup netrpělivých návštěvníků, ve velké míře bývalí zaměstnanci s rodinami, dětmi, vnuky.
Vedení podniku pružně reagovalo na nebývalý zájem o prohlídku v posílení počtu
zasvěcených průvodců, kteří si návštěvníky rozdělili do skupinek a prováděli je po
prohlídkové trase. Firma od konce roku 2009 zaznamenala oživení poptávky na zboží a ke
konci roku 2010 očekávala příznivý hospodářský výsledek. K 31. 10. měla 451 zaměstnanců.
Zpravodaje firmy – dokumentace, přílohy

TRW-DAS
Pro dačický podnik schválilo nejvyšší vedení TRW investici do budov, zařízení a
infrastruktury. Bude postavena nová hala a předpokládá se nárůst výroby ventilů. Ke konci
roku měl podnik 572 zaměstnanců. Vedení podniku rozhodlo vyslat 9. 8. závodní požární
jednotku na pomoc do Frýdlantu. Severní část republiky postihla 7. 8. ničivá povodeň.

Sportovně kulturní centrum Na Skále
Soukromý podnikatel pan Pavel Stejskal vybudoval z nevyužívané haly v lokalitě U třech
křížů centrum, kde najdou vyžití profesionální i amatérští sportovci. V přízemí je prostorná
restaurace s bowlingem – vytápěná velkým krbem. V patře moderní tělocvična, squashové
hřiště, pára, sauna. Majitel pamatoval i na ubytování v osmi pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Reakce občanů na sportovní centrum jsou vesměs kladné, rozjíždí se různá cvičení,
zájem je o Zumbu, jógu, trampolíny a squach.

Kostkový cukr Juliana – dodává kávě příběh…
Podnikatelský projekt Kostkový cukr Juliana (hygienicky balený cukr) vznikl počátkem roku
2009 a jeho výhradním distributorem a majitelem je Ing. Jiří Jakubec z Dačic. Záměrem pana
Jakubec je vrátit slávu českému kostkovému cukru, propagovat město Dačice a Českou
republiku. Kostkový cukr představil 4. – 7. 2. na gastronomickém veletrhu TOP GASTRO
2010 v Praze a prezentoval tak zároveň Dačice, jako město kostkového cukru a zajímavou
turistickou destinaci.
V průběhu roku došlo k uzavření některých prodejen:
Dobroty U Brabyho-v roce 2009 nově otevřená prodejna nápojů a cukrovinek na Havlíčkově
nám. čp. 229 ukončila svou činnost 2. 6. 2010.
Baculka – Jaroslava Truhlářová v roce 2009 nově otevřená prodejna oděvů nadměrných
velikostí na Havlíčkově nám. čp. 92 (u Elstrů) skončila k 31. 12. 2010.
Nová prodejna:
Ráj oříšků, čajů a koření – 12. 4. otevřela pani Barbora Kubášková, Gőthova ul. 67/I.
Domácí potřeby – prodejnu otevřel v květnu pan Tůma z Kunžaku na Červeném vrchu a
likvidaci ohlásil ke konci roku. Prodejna byla víc zavřená než otevřená.

8. Počasí
Údaje jsou použité z pozorování pana Josefa Fišera, meteorologická stanice Kostelní
Myslová.
Leden: V lednu vládla pravá zima. Průměrná teplota -4,5ºC, srážky 32,0 mm, minimální
teplota -22,1ºC dne 27. 1., a nejvíce foukalo 28. 1 24km/h. Do konce měsíce napadlo 40 cm
sněhu.
Únor: Pravé zimní počasí převládalo i v únoru. Průměrná teplota -2,4ºC, minimální teplota
4. 2. -11,7ºC, oteplení koncem měsíce, maximální teplota 25. 2. 10,4ºC, srážky 6,2mm. Nejvíc
foukalo 20,4 km/h 26. 2.
Březen: Počasí velmi proměnlivé, 1. 3. teplota +8ºC, slunečné počasí, od 5. do 10. 3. sněžilo
a mrzlo. Od 19. 3. postupné oteplování, dešťové přeháňky, 26. 3. večer se několikrát
zablýsklo a zahřmělo. Průměrná teplota 2,2ºC, srážky 20,8 mm, minimální teplota – 11,5ºC 8.
3., maximální teplota 18,7ºC 26. 3., tento den také nejvíce foukalo 29,6 km/h. Od 22. 3. na
řece Dyji vyhlášen 3. povodňový stupeň. Voda se rozlila na okolní louky a město vážně
neohrozilo.
Duben: Proměnlivá oblačnost, málo sluníčka. Poslední sníh s deštěm napadl v noci z 1. na 2.
4. a vydržel několik hodin. První vlaštovky přiletěly 10. 4. Koncem měsíce se rychle
oteplovalo, maxima do 20ºC, 26. 4. bouřka. Průměrná teplota 7,9ºC, srážky 25,8 mm,
minimální teplota 3. 4. -1,8ºC, maximální teplota 24,2ºC, nejvíc foukalo 26. 4. 35,2 km/h.
Květen: V květnu převažovala velká oblačnost s častými srážkami. Oteplilo se až na konci
měsíce, přicházely bouřky, při jedné z nich 25. 5. padaly kroupy o průměru 1 cm. V druhé
polovině měsíce prudké srážky. Průměrná teplota 12ºC, srážky 64,6 mm, minimální teplota
4,3ºC 16. 5., maximální teplota 22,6ºC 24. 5., nejvíc foukalo 24. 5. 27,8 km/h.
Červen: Začátek měsíce zatažený, chladný a deštivý. Krátké oteplení ukončily bouřky 12. 6.
a následovala velká oblačnost. Léto začalo až koncem měsíce. Průměrná teplota 16, 5ºC,
srážky 51 mm, minimální teplota 5. 6. 7. 3ºC, maximální 11. 6. 33,8ºC. Nejvíce foukalo 12. 6.
27,8 km/h.
Červenec: Celý měsíc vydrželo letní počasí, přes týden se udržely maximální teploty kolem
30ºC, dačické koupaliště praskalo ve švech – 16 000 návštěvníků (červenec 2009 12 000
návštěv), tropické počasí ukončily bouřky a silné deště 17. 7., kdy napršelo za 24 hod. 50 mm
vody, škody na majetku nevznikly, místy polehlo obilí, následně se krátce oteplilo a opět
přišly 23. 7. bouřky s ochlazením. Minimální teplota 7,3ºC 8. 7., maximální teplota 34,8ºC 12.
7., srážky 92,6 mm, nejvíce foukalo 6. 7. 27,8 km/h.
Srpen: Začátkem srpna přišly opět bouřky s vydatnými srážkami a ukončily návrat tepla.
Převládalo nestabilní deštivé počasí, které přálo růstu hub a houbařům. Vlhké počasí
způsobilo velké problémy zemědělcům ve žních. Většina vlaštovek odletěla 19. 8. Průměrná
teplota 17,8ºC, srážky 116,4 mm, minimální teplota 6,7ºC 31. 8., maximální teplota 30,6ºC
23. 8., nejvíce foukalo 31. 8. 22,2 km/h.
Září: Po celý měsíc proměnlivá oblačnost, silný déšť 25. a 26. 9., kdy spadlo 69 mm srážek,
voda nezpůsobila škody. Vrcholí houbařská sezóna. Průměrná teplota 11,3ºC, srážky 68,4

mm, minimální teplota 1,ýºC 20. 9., maximální 22,2 22. 9., nejvíce foukalo 27,8 km/h 28.9.
Opozdila se sklizeň obilí, pole jsou podmočená a obilí polehlé a mokré, velké plochy obilí
prorůstají.
Říjen: Převládalo mlhavé počasí s inverzní oblačností a slabým deštěm. V polovině měsíce
jasno, pěkné slunečné dny beze srážek. Přízemní teploty - 4ºC, tvoří se jíní. Průměrná teplota
5,9ºC, minimální teplota – 4,1ºC 27. 10., maximální teplota 15,5 11. 10., nejvíce foukalo 21.
10. 22,2 km/h.
Listopad:
Prosinec:

9. Kultura a kulturní instituce
Oslavy:
90. výročí narození Vladimíra Fuky, hudebního skladatele, aranžéra,
dirigenta, sbormistra a učitele (25. 5. 1920 – 22. 11. 1996)
25. května jsme si připomněli 90. výročí narození významného dačického rodáka, hudebního
skladatele a učitele Vladimíra Fuky. Jeho otec byl známý štukatér a kamnář a byl jedním
z prvních absolventů keramické školy v Bechyni. Svého syna v hudbě podporoval. První
písničky začal skládat již ve 14 letech. Na učitelském ústavu ve Znojmě maturoval v roce
1939 a nastoupil na brněnskou konzervatoř, ale studium nedokončil. Po celý život se vedle
povolání učitele věnoval lidové dechové hudbě a byl duší hudebního života v Dačicích.
Na rodný dům v Antonínské ul. č. 10 mu byla 21. 5. 2000 umístěna pamětní deska. 23. 5.
2010 otevřelo MMaG stálou expozici Svět písniček Vladimíra Fuky. 25. 8. proběhl 1. ročník
festivalu Fukovy Dačice.

Městské kulturní středisko
Městské kulturní středisko vedle své běžné činnosti tradičně zajišťuje kvalitní průběh již
tradičních festivalů.

Festivaly:
Dačické Kejklování 5. – 7. 3.
10. ročník postupové divadelní přehlídky osmi amatérských divadelních souborů z celé ČR.
Po čtyřech letech účinkoval opět dačický DS Tyl s hrou Divadelní komedie a členové souboru
pan Stanislav Prokeš a pani Lenka Jelínková obdrželi ceny za herecký výkon.
Dačické cukrování –
V sobotu 26 6. u rybníka Vražda proběhl již 3. ročník hudebně zábavného odpoledne.
Za dačickou kostku cukru
Hudebně divadelní festival proběhl ve dnech 9. – 25. 7.
Součástí festivalu jsou již tradičně nedělní pohádková představení pro děti, která se odehrávají
v příjemném prostředí letní čítárny Městské knihovny.

Městské muzeum a galerie
Občané města se v průběhu roku opět mohli zúčastnit již tradičních akcí pořádaných MMaG.

Masopustní obchůzka městem 14. 2., IV. Velikonoční jarmark v neděle 28. 3., na nádvoří
zámku a v prostorách muzea proběhl prodej kraslic, perníků, keramiky, skla, medu, ukázky
zdobení perníků, kraslic, pletení pomlázek, drátování, malování keramiky. Jarmarku
předcházela jarní výstava, Pomlázka se čepejří, (21. března) připravená z prací lidových
tvůrců na Dačicku a prací dětí z MŠ, ZŠ a kroužků. V neděli 12. 12. proběhl již 5. Vánoční
jarmark, na který se během odpoledne i přes nepřízeň počasí přišlo podívat přes 960
návštěvníků. Oba jarmarky se těší velké oblibě dačických občanů. Tradice se pomalu stává i
ze Zvonkového průvodu, kterým se zahajuje advent a slavnostně se rozsvítí vánoční strom.
Činnost MMaG podporuje svými akcemi Spolek přátel muzea – jeho členové připravují
především vlastivědné vycházky, zájezdy a zajišťují vydávání vlastivědného sborníku.

Městská knihovna
Městská knihovna se v průběhu roku tradičně zaměřila na dětské čtenáře. Děti přicházely
spolu s kantory ze základních škol na lekce informatiky. Ve službách pro dospělé se rozšířil
fond zvukových knih pro handicapované občany, proběhl zajímavý aktivizační program na
trénink paměti, autorské čtení spisovatelky Ireny Obermannové, pro děti večer s Andersenem,
velké letní prázdninové čtení, Dopoledníček s hranou pohádkou Žofka v akci od DS Tyláček
v režii pani Jahelkové. Putování s Matějem – poznávání místní historie k 195. výročí narození
spisovatele Matěje Mikšíčka a další.

Státní zámek
K 30. 6. skončila ve své funkci kastelánka dačického zámku pani Jana Bisová odchodem do
důchodu. K jejím zásadním počinům patří katalogizace zámecké knihovny, která čítá 25 000
svazků, zmapování rodu Dalbergů, publikační činnost a zásadní zvelebení zámeckého parku.
Novým kastelánem se stal pan Mgr. Jan Mikeš. Expozice zámku je v současné době
reinstalována. Nejvýraznější změny se týkají tří místností bytu Fridricha Dalberga, jimž je
vracen jejich původní vzhled z počátku 20. století. Obnovily se původní tapety, následoval
úklid a zařizování nábytkem. Nová expozice by měla být otevřena v dubnu 2011. Po několika
letech byla obnovena tradice oživených nočních prohlídek SZ Dačice. Jako pokaždé, také
letos předčil zájem diváků kapacitu. Režisérku pani Jahelkovou a herce DS Tyl a Tyláček
mile potěšily nadšené ohlasy na obnovené představení, ve kterém si zahrál i pan kastelán
Mikeš.

Kino
Kino, které provozuje Spolek pro vybudování a udržování Katolického domu, během roku
odehrálo na 90 představení, nejvíce v dubnu – 11 představení. O proti roku 2009 je to
navýšení o 11 představení. Na provoz přispívá město Dačice.

10. Školství
Ze života dačického školství pouze výběrově, náplň škol během roku je ustálená a řada
činností a akcí se pravidelně opakuje.
Základní škola, ulice Komenského Velmi zajímavě skončil projekt Bezpečně a zdravě, který na škole probíhá třetím rokem.
Velkou akci pořádala škola a Integrovaný záchranný systém Jihočeského kraje 19. 6.
v prostoru stanice HZS Dačice. Veřejnosti se předvedli kynologové, policie, hasiči, ukázka
vozidla mobilního, kontaktního a koordinovaného centra Policie J. Hradec. Velký úspěch a

obdiv měli studenti SZŠ J. Hradec. Ti na živých figurantech s fingovanými úrazy
demonstrovali přímou první pomoc. Všichni přítomní si mohli první pomoc pod jejich
dohledem vyzkoušet. Dovedli odpovědět na dotazy a chovali se velmi profesionálně. Celá
akce se velmi vydařila. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol – první vitamíny děti
dostaly 15. 3. Škola má novou fasádu.
Základní škola, ulice Boženy Němcové
Během prázdnin další výměna oken, tentokrát v pavilonu 2. stupně (950 000,- Kč, Bastl
Třebětice)), malování, oprava podlah, instalována čtvrtá interaktivní tabule.
Střední škola technická a obchodní –
Školní rok slavnostně zahájen za účasti hostů krajské radní pro školství RNDr. Jany Krejsové
a PaedDr. Jiřího Moravce.
Během prázdnin proběhla další část komplexní rekonstrukce školy – sociální zařízení a šatny
v tělocvičně, sklad na tělocvičné nářadí – náklady 983 915,- Kč. V rámci úspor energií
poskytl fond OPŽP a JČK finance na instalaci solárních kolektorů na budově školy za
4 242 147,- Kč. Z grantu Zavádění nových technologií do SŠ a VŠ získaná dotace 100 000,Kč – nákup nového stroje na olepování nábytkových ABS hran. Rok uplynul od otevření
Studijního a informačního centra školy. V SIC se buduje moderní knihovna, do které je
v rámci projektu plánován nákup odborné literatury v hodnotě přes 1 200 000,- Kč a
nakoupeno bude přes 3 500 svazků. Den otevřených dveří 25. 11.
Gymnázium
Inovace učebny výpočetní techniky za 200 000,- Kč, instalace tří interaktivních tabulí získané
z projektu JČK. Maturity 17. – 21. 5. Celkový počet absolventů dačického gymnázia už
dosáhl čísla 1871. Den otevřených dveří 2. 12.
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb
Zahájení školního roku se zúčastnili krajští radní RNDr. Jana Krejsová a vedoucí odboru
školství PaedDr. Jiří Moravec. Ten zdůraznil potřebu odborného vzdělávání a vyzdvihl
kvality dačického učiliště a skutečnost, že se podařilo přijmout do prvních ročníků více žáků
než v předcházejících letech. Novinkou je možnost získat v oboru zemědělec-farmář a zedník
ze stipendijního programu JČK až 20 000,- Kč. Den otevřených dveří 22. 10.

Základní umělecká škola
Komorní sbor při ZUŠ se 2. – 4. 12. zúčastnil 5. Mezinárodního festivalu adventní a vánoční
hudby v Bratislavě a soutěžil v kategorii Mládežnické sbory do 21 let. Za vystoupení ve své
kategorii získal sbor zlaté pásmo, sbormistr Hergesel pak ocenění za příkladnou práci
s malými zpěváky.

Mateřská škola Sokolská ulice Mateřská škola v ulici B. Němcové
9. 11. se 11 učitelek dačických MŠ vydalo na sousedskou návštěvu do mateřské školy
v rakouském Gross Sieghartsu. Zajímavou akci zorganizoval pan Karel Chalupa, který také
tlumočil. Učitelky dostaly informace o provozu a financování školky, kam děti chodí
především dopoledne a nosí si svačiny z domova. Pokud mají rodiče zájem, zaplatí dítěti
oběd, který se dováží z restaurace. Rodiče platí školné určené na nákup pomůcek. Zajímavé
bylo také porovnání hygienických norem obou zemí. Ty u nás jsou nesrovnatelně přísnější a u
rakouských učitelek to vzbudilo velký údiv.

11. Zdravotnictví a sociální služby
Nemocnice a poliklinika Dačice str.
V čele společnosti Nemocnice Dačice a. s. stanula od 2. 3. MUDr. Miroslava Člupková. V té
době byla v nemocnici provozována Léčebna dlouhodobě nemocných s 56 lůžky a ambulance
alergologická, interny, gastroenterologie, fyzioterapie, rehabilitace, rentgenologie a lékařská
služba první pomoci. Ambulance – plicní, krční, neurologii a ortopedii zajišťuje nemocnice
J. Hradec. V areálu nemocnice pracují další soukromí lékaři a zubaři.
V dačické nemocnici funguje kvalitní laboratoř, která je pátým rokem provozovaná
společností MeDiLa, spol s r.o. Laboratoř provádí všechna základní biochemická
a hematologická vyšetření a další speciální vyšetření hlavně imunochemické..
Cévní chirurgie provozovaná společností Dentimed v Dačicích zůstala. Zaměstnání tak
získalo šest zdravotních sester. Nemocnice získala 4 miliony od JK na rekonstrukce
pracovišť, výměnu oken, nový výtah. Investice směřovaly především k úsporám energií.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Došlo ke zvýšení objemu zdravotní péče, tzn. k otevření nových ambulancí chirurgie, oční,
diabetologie, kardiologie a interny. V lednu otevřela VZP v areálu Nemocnice Dačice novou
úřadovnu s nabídkou kompletních služeb zdravotního pojištění.

Sociální služby
V oblasti sociálních služeb i v tomto roce pracovala Diecézní charita Brno, oblastní charita
Jihlava, Domovinka Dačice. Od města Dačice získala finanční podporu cca 300 tis. Kč.
Domovinka pokračuje standardně ve své činnosti, zajišťuje zázemí pro pacienty a seniory,
pořádá pravidelné výstavy a přednášky. Zajišťovala dobrovolníky pro obchůzku Tříkrálové
sbírky. V Dačicích se vybralo 72 507,- Kč. Domovinka dlouhodobě spolupracuje se základní
školou praktickou a speciální v Dačicích v poskytování osobní asistence postiženým dětem.
Stejně tak členky Červeného kříže pokračovaly ve školení první pomoci na ZŠ, zajišťovaly
dozory při sportovních a kulturních akcích. V minulosti měl Červený kříž v Dačicích velmi
silnou členskou základnu (kolem 300 členů), kvalitně vyškolené zdravotní dobrovolníky,
bohaté materiálové vybavení a zázemí. V současnosti má ČK v Dačicích 45 členů. V roce
1984 přebírá po pani Marii Žatecké předsednictví dačického ČK pani Dana Krtková,
jednatelkou je pani Anna Jakešová a pokladní pani Michálková. Pani Krtková se rozhodla
zmapovat historii ČK v Dačicích, zvlášť po zjištění, že původní dokumentace k činnosti
jednotlivých družin ČK se ztratila. Po výzvě v tisku se podařilo shromáždit především
fotodokumentaci zapůjčenou od bývalých členek ČK. V roce 2011 se z tohoto materiálu
uskuteční výstava v MMaG.
Velká dlouholetá spokojenost mezi seniory je s Domem s pečovatelskou službou, jehož
provoz zajišťuje Ledax o. p. s. pro 240 uživatelů, ve 3 Domech s pečovatelskou službou
a v terénu. Průměrný věk uživatelů je 76 – 77 let. Pečovatelky za rok rozvezly 3 136 obědů,
tj kolem 157 obědů denně. Z kulturních akcí např. Den matek (6. 5.), Paměti Matěje Mikšíčka
(10. 6.), Veselé posezení s písničkou (27. 5.), Podmořský svět (aktivizační program 16. 9.),
vánoční program (20. 12.), silvestrovké posezení v hotelu Stadion (28. 12.).
Sdružení Meta, o. s. uspořádalo ve spolupráci s Městem Dačice 12. 10. 5. ročník Den zdraví.
Akce s celodenním programem je v Dačicích velmi oblíbena (465 účastníků). Návštěvníci
využívají hlavně index zdraví – měření cholesterolu (40 osob), krevního cukru (70 osob),

o měření fyziologických funkcí, testy zdatnosti, o instruktáž první pomoci se postarali
studenti ZŠ z J. Hradce, studenti SŠ zemědělské Dačice připravili vzorky zdravé výživy
i s recepty, studenti dačického Gymnázia pomáhali s organizací.

12. Sport
Galavečer s vyhodnocením sportovců jindřichohradecka, kteří uspěli v anketě Nejúspěšnější
sportovec roku 2009, se konal 24. 2. v kulturním centru Jitka J. Hradec. V kategorii
jednotlivci – dospělí, se umístil na 4. místě Jiří Němec Centropen Dačice kuželky, jednotlivci
– mládež do 18 let 3. místo Kateřina Malá Sokol Centropen judo, sportovní kolektivy na 4.
místě Centropen Dačice kuželky muži.
Rekonstruovaná sportovní hala byla slavnostně otevřená 6. 1. a sportovci ji mohou využívat
denně od 8 do 22 hod. po celý rok. Ve všední dny je rezervovaná od 8 do 16 hod pro školy
a zbylé hodiny může využít široká veřejnost.
Podnikatel pan Pavel Stejskal vybudoval kulturně sportovní centrum v lokalitě U Třech křížů
a nazval ho Sportovní centrum Na Skále (Rock Hill). Nabízí cvičení s lektory pro seniory,
děti, dětský aerobik, fitbox, Ping Pong, pilates a jógu, Zumbu, squash. Volné hodiny pro
veřejnost jsou v SO pd 9:00 – 11:00 a v Ne 14:00 – 16:00 hodin. Nabídka je opravdu velmi
pestrá a dačická veřejnost může být spokojená. Bude záležet jen na ni, jak bude toto
sportoviště prosperovat.

13. Zájmové organizace, spolky
Občanská sdružení, humanitní organizace (Charita) a dačické spolky získaly na rok 2009
z rozpočtu města příspěvky na činnost v celkové výši 1 149 900,- Kč.

Divadelní spolek Tyl
Po roce se soubor Tyl vrátil na telečský zámek s programem Vigílie Bílé paní aneb Oživlý
zámek (20. – 22. 8.) Pani Jahelková připravila vynikající scénář, a tak zámek ožil
historickými postavami. V 15 nočních prohlídkách se 53 účinkujících snažilo vrátit
návštěvníky do dávno minulých dob pána Zachariáše z Hradce. Každá prohlídka byla
vyprodaná a soubor sklidil velký úspěch.
Další velkou akcí byla účast souboru v hlavním programu oslav 750. let Slavonic a poutního
místa Montseratu. Pro jihočeské knihovníky připravila se souhlasem kastelána pana Mikeše
noční prohlídku dačického zámku Návštěva u Dalbergů, která se později zopakovala pro
dačické občany. Prohlídky byly po delším čase přijaty s nadšením. Soubor Tyl a Tyláček se
účastní na všech kulturních akcích města – Masopust, vánoční Betlém, představení pro děti.

Občanské sdružení Zvoneček
Dne 16. 3. 2010 oficiálně vzniklo občanské sdružení Zvoneček. Jeho hlavní náplní má být
hájení zájmu osob s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a umožnit jim
zapojení do běžného a společenského života. Spolek založili rodiče postižených dětí, pro které
se snaží zajistit po skončení školní docházky další aktivity. Nejvhodnější prostředí by pro ně
byl stacionář pro handicapované. Sdružení oslovilo vedení města a o podporu požádali
i krajský úřad. Sdružení provedlo průzkum bezbariérových přístupů do úřadů, obchodů
a restaurací a své výsledky zveřejnilo v městském Bulletinu.

Spolek přátel muzea
Spolek přátel muzea již desátým rokem podporuje svými aktivitami činnost MMaG
v Dačicích. V průběhu své existence uspořádali členové Spolku velké množství přednášek,
vlastivědných vycházek a výletů pro širokou veřejnost. Trvalým výsledkem činnosti je vydání
pěti Dačických vlastivědných sborníků.

14. Pohyb obyvatel
K 31. 12. 2010 bylo v městě Dačice hlášeno k trvalému pobytu 5 966 občanů, celkem město
a místní části 7 737 občanů, z toho 48 cizinců.
V Dačicích se v roce 2010 narodilo 83 dětí (42 chlapců a 41 dívek) je to o 5 dětí více než v
roce 2009 a o 18 více než v roce 2008. Dvakrát se narodila dvojčata, vždy chlapec a děvče.
Maminky nejčastěji rodily občanky našeho města v Jihlavě 28x, v J. Hradci 26x a v Třebíči
15x. První občankou byla Barbora Čaloudová, která se narodila v Jindřichově Hradci.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 92 zápisy (42 mužů, 50 žen, 31 zápisů se týká občanů Dačic).
V knize manželství bylo zapsáno 67 sňatků, je to o 1 méně než v roce 2009 a o 3 více než v
roce 2008. Z celkového počtu byl ve 45 případech alespoň jeden ze snoubenců občanem
našeho města. 34 obřady se uskutečnily v obřadní síni městského úřadu, 22 párů bylo sezdáno
orgány církví, z toho 16 párů si řeklo své ano v kostele v Kostelním Vydří. V areálu státního
zámku nastoupilo společnou cestu životem 15 dvojic, dva páry se nechaly oddat v zámeckém
parku, dva na zahradě svého domu, v jednom případě se konal svatební obřad na skále v lese
a jeden pár začlenil svatební obřad do oslavy narozenin v kulturním domě.
Nejmladšímu ženichovi byly 22 roky, nejmladší nevěsta byla 19-ti letá. Nejstarší muž, který
se v Dačicích oženil, oslavil 75. narozeniny a nejstarší nevěstě byl ve dvou případech 51 rok.
Nejčastějším věkem, v němž muži vstupovali do manželství, bylo 36 let (v roce 2009 to bylo
28 let), a to v 7 případech, nejvíce nevěst se vdávalo ve věku 25 let, a to 7 (stejně jako v roce
předcházejícím). Průměrný věk ženichů dosáhl 32,7 roku, u nevěst pak 29,6 roků (v roce 2009
byly 32 roky a 28,8, v roce 2008 29,2 a 26,6 let).

15. Závěr

