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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 3. zasedání konaném 19. 1. 2011 mimo jiné:
schválilo rozpočtové opatření č. 26/2010, které bylo
v příjmové i výdajové části 0. Změny nastaly v rámci
rozpočtových poloţek.
schválilo měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
vzalo na vědomí návrh na zřízení výboru pro vytvoření
motivačního programu pro studenty lékařských a farmaceutických fakult s cílem získat je jako budoucí
zaměstnance Nemocnice Dačice, a. s.

RADA MĚSTA
na svém 7. zasedání konaném 26. 1. 2011 mimo jiné:
projednala návrh rozpočtu města na rok 2011 v 2. čtení
vzala se souhlasem na vědomí informaci o omezení
provozu Mateřské školy Dačice v době pololetních
a jarních prázdnin
schválila zprávu ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města
k 31. 12. 2010
schválila výměnu bytu č. 3 v domě č. 200 v Sokolské
ulici o velikosti 2+1 za byt č. 2 v domě č. 304 v Bratrské ulici o velikosti 1+1
neschválila výměnu bytu č. 1 v domě č. 87 v ulici
U Nemocnice o velikosti 3+1 za rekonstruovaný byt
č. 4 v tomtéţ domě
schválila výměnu bytu č. 5 v domě č. 428 v Dlouhé
ulici o velikosti 3+1 za byt č. 14 v domě č. 175 v Bratrské ulici o velikosti 1+1
odloţila vyjádření k umístění stavby „Bioplynová
stanice Chlumec u Dačic“ v zemědělském areálu
v Chlumci
schválila poskytnutí sponzorského daru na ples Gymnázia Dačice a SDH Dačice
na svém 8. zasedání konaném 9. 2. 2011 mimo jiné:
schválila harmonogram investičních akcí na rok 2011
projednala rozpočtový výhled města na roky 2012 2014
schválila poskytnutí záštity starosty ve výši Kč
12.000,-- Pečovatelské sluţbě Ledax o. p. s. České
Budějovice, středisko Dačice, na pořádání seniorského
plesu 12. 3. 2011 v kulturním domě v Budíškovicích
schválila roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
za rok 2010

Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. března 2011.
Příspěvky zasílejte na email: redakce@dacice.cz.

Zdarma do kaţdé rodiny
Únor 2011

Vyhlášeny granty na podporu kulturních
památek
Jihočeský kraj vyhlásil dne 17. 2. 2011 grantové programy na podporu kulturních památek. Ve schváleném
rozpočtu Jč. kraje pro rok 2011 je pro pět grantových
programů v oblasti hmotného kulturního dědictví určena
celková částka 18.800.000 Kč. Ţádosti se zasílají na Krajský úřad do Českých Budějovic. Vlastníci kulturních památek mají moţnost ţádat o finanční příspěvek do následujících grantových programů:
 Nemovité kulturní památky - zachování a obnova
nemovitých kulturních památek s důrazem na jejich
vhodné a přiměřené vyuţívání a na veřejnou prezentaci kulturního dědictví. Max. podíl poskytnuté finanční podpory 60 %, min. podíl vlastníka 40 %,
max. výše poskytnutého příspěvku pro jeden objekt
500.000 Kč. Příjem ţádostí do 18. 3. 2011.
 Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných
staveb - zachování a obnova památkově chráněných
staveb za pouţití tradičních materiálů, technologií
a řemeslných postupů. Max. výše poskytnutého příspěvku je 100 % prokázaného rozdílu, který vznikl
pouţitím materiálů a řemeslných postupů odpovídajících stavebně historické hodnotě staveb oproti ceně
obnovy za pouţití běţných materiálů a technologií.
Příjem ţádostí do 18. 3. 2011.
 Movité kulturní dědictví - zachování a kvalitní restaurátorská obnova předmětů movitého kulturního
dědictví, jejich vhodného umístění a vyuţití. Max.
podíl poskytnuté finanční podpory 60 %, min. podíl
vlastníka 40 %, max. výše poskytnutého příspěvku
80.000 Kč. Příjem ţádostí do 11. 3. 2011.
 Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - kvalitní předprojektová příprava, vypracování stavebně historických a dalších nezbytných průzkumů, fotogrametrická zaměření atd. Max. podíl poskytnuté finanční podpory 60 %, min. podíl vlastníka
40 %, max. výše poskytnutého příspěvku 80.000 Kč.
Příjem ţádostí do 18. 3. 2011.
 Obnova drobné sakrální architektury v krajině zachování a obnova drobné sakrální architektury
(kapličky, boţí muka, kříţe) za vyuţití tradičních materiálů a technologií. Max. podíl poskytnuté finanční
podpory 70 %, min. podíl vlastníka 30 %, max. výše
poskytnutého příspěvku 50.000 Kč. Příjem ţádostí do
11. 3. 2011.
Veškeré podrobnosti a informace včetně potřebných
formulářů poskytne pracovnice Krajského úřadu, odbor
památkové péče, Mgr. Jelínková, tel. 386 720 271, e-mail
jelinkova@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz. Základní informace podá také Mgr. Urban, odbor kultury
a cestovního ruchu, MěÚ Dačice, starý zámek, č. dveří
122, tel. 384 401 244.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Rada města na základě obecně závazné
vyhlášky č. 2/2010 o Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice vyhlašuje výběrové řízení na
poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce prováděné v této souvislosti (např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na inţenýrské sítě, atd.).

Lhůta pro podávání ţádostí o úvěr:
do 11. března 2011 do 13:00 h.
Zájemci musí doručit svoji ţádost na předepsaném formuláři na adresu MěÚ Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice,
nebo na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I,
Dačice v daném termínu.

účel

01

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu včetně komínů

02

03

04

05

06

07

08

Obnova fasády, zateplení obvodového pláště domu, tepelné izolace
stropu posledního nadzemního
podlaţí nebo krovní konstrukce na
půdě
Výměna oken, vnějších dveří
a klempířských prvků
Modernizace sociálního zařízení
(např. modernizace koupelen,
bytová jádra v panelových domech apod.)
Zřízení plynového nebo elektrického topení vč. přípojek, případně
přechod na vytápění z obnovitelných zdrojů energie (solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na
biomasu)
Zřízení domovní ČOV v místech,
kde není moţnost napojení na
veřejnou kanalizaci vč. přípojek
ke stávajícímu domu, zrušení
septiků a přepojení na městskou
ČOV
Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru
Přístavba, přestavba, nástavba,
event. vestavba, kterou vznikne
nová bytová jednotka

max. lhůta
splatnosti
úrok v %
horní
hranice
úvěru v Kč

kód

Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:

6

3

120 tis.
na
1 dům

6

3

150 tis.
na 1 byt

6

3

70 tis.
na 1 byt

3

3

60 tis.
na
1 dům
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Ţadateli o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města
Dačice mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových
a rodinných domů postavených ve městě Dačice
a v místních částech a které přijmou závazek podle
čl. 5 výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí
úvěru),
b) společenství vlastníků jednotek, která vznikla podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, ţádající
o úvěr na opravu společných částí domů s byty postavených ve městě Dačice a v místních částech
a která přijmou závazek podle čl. 5 výše uvedené
vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru).
V případě poskytnutí úvěru nad 121 tis. Kč poţaduje
město Dačice kromě zajištění formou ručení rovněţ zajištění formou zástavního práva k nemovitostem minimálně
ve dvojnásobné hodnotě poskytnutého úvěru. Pokud budou jako zástava navrhnuty nemovitosti ve společném
jmění manţelů (SJM) nebo podílovém spoluvlastnictví,
musí smlouvu o zřízení zástavního práva podepsat oba
manţelé či všichni podíloví spoluvlastníci, i kdyţ nejsou
ţadateli o úvěr.
Formulář ţádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku, místnost č. 102 nebo na
www.dacice.cz. Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů ţádosti o úvěr z FRB: Libor Kořínek, tel. č. 384 401 228, e-mail: dotace@dacice.cz.
Upozornění pro ţadatele: z úvěru nebudou propláceny zálohové faktury ani faktury uhrazené před podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru!!!
Libor Kořínek, odbor správy majetku

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR
VČETNĚ BYTU

5

3

3

6

3

3

80 tis.
na 1 byt

60 tis.
na 1 byt

Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků,
zveřejňuje město Dačice záměr
pronajmout nebytové prostory (pohostinství)
v budově čp. 89 v Bílkově
tj. 3 místnosti, chodba se schodištěm, 2 WC, 3 sklepy,
o celkové ploše 135,75 m2

3

120 tis.
na 1 byt

včetně bytu o velikosti 3+1
o celkové ploše 143 m2 v 1. patře budovy čp. 89
v místní části Bílkov, obec Dačice.

3

200 tis.
na 1 byt

Informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108,
109, nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný tajemník MěÚ. Číslo 2/2011. Ročník šestnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady:
Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Vítání občánků

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Dne 29. 1. 2011 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán
společně s dětmi z MŠ Červený Vrch v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Anastázii Stejskalovou,
Štěpána Týrala, Vanesu Pavlů, Rostislava Brázdu, Tomáše Klimeše, Daniela Krejčí, Dominika Bláhu a Annu
Mackovou.

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily uţ
ve středověku, kdy slouţily panovníkům k vojenským
a daňovým účelům. Za významný mezník pak lze označit
rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie
o kaţdoročním sčítání lidu. Rozsah informací i kvalita dat
se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné
sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Rozhodným okamţikem pro letošní sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Odešel vzácný člověk
V sobotu 5. 2. se v kostele
Panny Marie Karmelské v K. Vydří konalo rozloučení s dr. Milošem Klangem. JUDr. Ing. Miloš
Klang, CSc. se narodil v Dačicích
(1924), studoval na reálném gymnáziu v Telči a poté na Právnické
fakultě MU v Brně a Ekonomické
fakultě VŠZ v Č. Budějovicích. Od roku 1967 působil ve
vědeckovýzkumném ústavu hospodářského práva v Praze.
Je autorem řady odborných právních publikací.
Dačičtí budou znát Miloše Klanga především z jeho
dačického působení (do roku 1966) jako neúnavného
organizátora v oblasti kultury, jako člena a reţiséra DS
Tyl, autora řady textů k písním skladatele Vladimíra Fuky, jako básníka, prozaika a autora vlastivědných článků
publikovaných nejen v regionálním tisku, ale i v tisku
celostátního charakteru, ve kterých vţdy upozorňoval na
neopakovatelnou krásu rodného Dačicka.
Ţivot pana dr. Miloše Klanga se v poţehnaném věku
87 let naplnil. Čest jeho památce.

1) Blíţí se první návštěva komisaře. Ještě před tím,
neţ sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře,
najde kaţdá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi a lístek „Informace o kontaktních osobách a místech“, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín,
kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude moţné ověřit v kaţdé
obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři
nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby
zastihli rodinu doma.
2) Jak poznám sčítacího komisaře? Sčítací komisař
se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním
průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při
návštěvě v kaţdé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku
s velkým ţlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře. Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března kaţdou domácnost v ČR
a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam ţijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době
rozhodného okamţiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní moţnosti: on-line vyplnění a odeslání na
internetu, osobní odevzdání komisaři, odeslání poštovní
obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (poštovné se nehradí). Pokud
komisaře kdokoliv poţádá o pomoc s vyplněním, vţdy mu
vyjde vstříc a pomůţe.
Kdyţ budete potřebovat pomoc
 telefon: 800 87 97 02 - bezplatná informační linka
(v provozu denně 8 - 22 h od 26. 2. do 20. 4. 2011)
 e-mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz
 komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci kaţdému,
kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou
komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat
a formuláře za ně kompletně vyplní.
Veškeré informace o sčítání lidu jsou k dispozici na
www.scitani.cz, odkaz na praktické rady a informace
najdete rovněţ na www.dacice.cz/scitani-lidu-2011.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Uţitečné informace o dačickém webu
Od začátku letošního roku je spuštěna nová verze
městského webu a na adrese www.dacice.cz se uţivatelé
setkávají s novu grafikou, ale také s některými novými
aplikacemi. Na lednovou anketní otázku: „Líbí se Vám
grafika nového webu?“ skončily odpovědi s následujícím
procentuálním vyjádření: ano - 56,9 %, spíše ano - 15,9
%, nelíbí - 14,7 % a starý web se mi líbil víc - 12,4 %.
V únoru si mohli uţivatelé vybrat téma pro Dačickou
řeţbu 2011 a další ankety budou následovat ve 15-ti denních nebo měsíčních intervalech.
Webové stránky nejsou ještě hotové a jejich vývoj
a aktualizace je zajímavá a nikdy nekončící práce. Přesto
bych chtěla upozornit na některé uţitečné anebo zcela
nové aplikace.
 interaktivní mapa - nabízí orientaci ve městě a okolí
Dačic, díky záloţkám v pravém a levém rohu mapy je
moţné vyhledat turistické cíle, instituce a úřady včetně zobrazení jejich popisu, fotografie a kontaktu, naplánovat si trasu, vyznačit trasy turistické či pro cyklisty, změřit vzdálenost nebo určit souřadnice GPS.
(Chyby a nesprávná zakreslení, která se objevují
v mapových podkladech, jsme u dodavatelské firmy
reklamovali a ta slíbila nápravu.)
 RSS informační kanál - technologie RSS umoţňuje
uţivatelům internetu přihlásit se k odběru novinek
z webu, který nabízí RSS zdroj. Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah často mění.
 odeslat stránku e-mailem - odkaz je moţné odeslat
pouţitím malé ikony na pravé straně záhlaví domovské stránky
 e-mailová pohlednice - při zobrazení vybraného záběru ve fotogalerii je moţné ho přeposlat na e-mail
příjemce včetně vloţení vzkazu
 telefonní seznam úřadu - v pravém sloupci nahoře je
aktivní prolink na telefonní a elektronické kontakty
všech pracovníků MěÚ Dačice
 videogalerie - do této sekce budeme vkládat ke staţení jednotlivé pořady Zrcadla Vašeho kraje, případně
další videodokumenty o událostech ve městě
 e-shop - Dačickým můţe slouţit jako přehled sortimentu zboţí na Infocentru Dačice, přespolní si můţou
literaturu, suvenýry či sběratelské předměty objednat
na dobírku
 kalendář akcí - list kalendária příslušného měsíce je
v levém sloupci domovské stránky, pohybem kurzoru
po políčkách jednotlivých dnů se objeví názvy akcí,
kliknutím je moţné se dostat na podrobné
informace o konané akci, vkládané akce třídíme na
kulturní a sportovní
 poloţka hlavního menu Město - nabízí mimo jiné
v podpoloţce Zdravotnictví přehled a kontakty na lékaře působící v Dačicích, v podpoloţce „Sociální
sluţby“ je přehled o všech poskytovatelích sociálních
sluţeb na Dačicku
 katalog firem a institucí - aplikace umoţní sestavit
přehled všech firem, úřadů a institucí ve městě a rych-
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le se orientovat při vyhledávání kontaktů
 krizové situace a důleţitá telefonní čísla - návod jak
se zachovat a kontakty, na které je moţné se obrátit
v případech ohroţení, nebezpečí či poruch
 diskuze - jako jeden z mála oficiálních městských
webů si ten dačický ponechává ve svých modulech
diskusní fórum, jehoţ prostřednictvím můţou uţivatelé vznášet různé dotazy a připomínky
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku týkající se

pronájmu volného bytu č. 2,
ul. Nivy, č. p. 164/IV v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 2 + 0.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Pokoj
Předsíň
Koupelna s WC
Komora
Celkem

Velikost v m2
28,50
12,75
5,95
6,40
2,77
56,37

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 4. 2011 do 31. 12. 2017 s tím ze zájemců, který si
vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě, ţe vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce
od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva
bude uzavřena s dalším v pořadí.
Ţádost je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy
budov, číslo dveří 109, Krajířova 27/I, Dačice.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 4.
2011 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené

„NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU
č. 2, Dačice 164/IV“
ţádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání ţádosti:

7. 3. 2011 do 14:00 h
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice.)
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Zprávy ze Senátu:
První senátorský týden v roce 2011
Vţdy jednou za pět týdnů mají senátoři tzv. senátorský týden, který je celý určený pro práci senátora ve
svém senátním obvodu.
V senátorském týdnu se
nekonají plenární zasedání,
neměly by zasedat ani výbory a komise a rovněţ tak by
měly být maximálně omezeny i všechny ostatní společné
senátní akce.
První senátorský týden v tomto roce, který připadl na
přelom konce ledna a začátku února, jsem rád vyuţil
k návštěvám alespoň některých obcí senátního obvodu
a postupnému seznamování s jejich úspěchy i problémy.
Po páteční návštěvě Třeště (28. 1.) se mi v týdnu od
31. 1. do 4. 2. podařilo ještě postupně navštívit Dačice,
Peč, Cizkrajov a Slavonice a na konci týdne také Polnou.
V následujícím týdnu to velmi krátce také byly Luka nad
Jihlavou a Brtnice a absolvoval jsem i oficiální jednání
v Telči.
Při návštěvách jsem byl potěšen odhodláním vedení
všech měst a obcí snaţit se do budoucna pro své občany
zajistit co moţná nejlepší ţivotní podmínky. Musím ale
přiznat, ţe aţ nepříjemně často se naše debata dostala na
téma řešení nejasností v oblasti zajišťování veřejné správy.
Osobně také nerozumím některým záměrům ministerstev například na reorganizaci úřadů práce nebo ţivnostenských úřadů. Tyto záměry dle mého názoru směřují
proti schválenému modelu výkonu veřejné správy a přesto, bohuţel, nachází v Parlamentu napříč stranami někdy
i významnou podporu.
Celé mi to někdy připadá jako v Kocourkově. Poté, co
jsme se rozhodli, ţe zřídíme kraje, obce s rozšířenou působností, pověřené obce apod. a je třeba dodat, ţe toto
rozhodnutí neudělal nikdo jiný neţ Parlament ČR (poslanci a senátoři), začíná ten samý Parlament postupně podporovat přijímání zákonů, které vedou k postupné demontáţi
schváleného modelu výkonu veřejné správy.
Celé toto počínání mi připadá nesmyslné a nelogické
a těmi, kdo na to nejvíce doplatí, budou právě občané
zejména menších měst a obcí, kteří se budou při vyhledávání příslušných úřadů opět o něco obtíţněji orientovat a
v některých případech budou muset za úředníkem cestovat
opět o něco dále, neţ tomu bylo doposud. Osobně nehodlám v Senátu tento trend v ţádném případě podporovat.
Ale abych nekončil pesimisticky, na závěr bych rád
zopakoval, ţe jsem z naprosté většiny setkání měl velmi
dobrý pocit a nemám nyní na mysli setkání jenom se starosty. Setkal jsem se i s podnikateli, učiteli, lékaři, ţivnostníky atd. Schopnosti i nápady existují a není jich málo. Drţím tedy palce, aby se alespoň některé z nich podařilo samosprávám uskutečnit.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
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Přechod v Hradecké bude obnoven
Přechod pro chodce v ulici Hradecká v Dačicích
v prostoru rybníka Vraţda bude znovu obnoven. Tento
problematický přechod nebyl v letních měsících loňského
roku po opravě povrchu vozovky obnoven, protoţe nesplňoval nové technické parametry dané technickou normou
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací. Neznamená to však, jak zaznělo v reportáţi regionální TV
R1, ţe byl zrušen. Podle současných standardů můţe být
maximální délka přechodu pro chodce 7,5 metrů. Tento
přechod měl však délku více neţ 11 metrů. Proto dozorový
orgán PČR v Jindřichově Hradci nepovolil obnovu tohoto
přechodu v jeho bývalé podobě. Město Dačice začalo tuto
situaci řešit a v současné době se dokončuje projekt nového přechodu pro chodce, který bude plně splňovat současné předpisy i parametry z hlediska BESIP. Mělo by dojít
i k úpravě křiţovatky, kdy na příjezdu od Jindřichova
Hradce bude nově odbočovací pruh ke koupališti. Vlastní
přechod pro chodce je navrţen s ostrůvkem uprostřed
a s novým osvětlením celého přechodu. Zvaţují se i další
jednodušší varianty, které by však také splňovaly veškeré
poţadované standardy. V současné době je dokončována
projektová dokumentace a probíhají jednání o zabezpečení
financování veškerých prací, které jsou s obnovou přechodu spojeny ze strany SÚS Jihočeského kraje. K vlastní
realizaci obnoveného přechodu by mělo dojít ve druhém
čtvrtletí roku 2011.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
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Vedení Nemocnice Dačice, a.s.
informuje
Vedení Nemocnice Dačice, a.s.
informuje obyvatele Dačic a okolí
o tom, ţe od 1. 1. 2011 se rozšiřuje
ordinační doba v interní ambulanci Nemocnice Dačice,
a.s., MUDr. Josefa Štumara na interním pracovišti v hlavní budově nemocnice - č. 6 v přízemí.
Lékař se sestrou jsou v ordinaci vţdy v pondělí, úterý
a čtvrtek od 7:30 do 15:30 h, na pracovišti jsou prováděna
interní a ultrazvuková vyšetření druhoatestovaným lékařem s mnohaletou zkušeností. Moţnost telefonicky se
objednat je v ordinační dny na tel. čísle 384 358 240
a v ostatní pracovní dny na 384 358 211 (číslo není obsluhováno zdravotníkem).
Zároveň Vás informujeme o přemístění ordinace rehabilitačních lékařů MUDr. Františka Trkana a MUDr.
Ivy Šteflové do budovy polikliniky č. 4 do přízemí. Telefonní čísla jsou stejná jako dříve. Do ordinace MUDr.
Trkana je číslo 384 358 229. Ordinace MUDr. Šteflové
má telefonní číslo 384 358 231 a opět od nového roku
obnovuje poskytování laserové terapie, která však není ze
zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění a tudíţ
si ji hradí pacient sám. Ceník za úkony je dostupný v ordinaci lékařky k nahlédnutí.
Další rozšíření privátních ordinací lékařů provozovaných v areálu Nemocnice Dačice, a.s. se týká ordinace
gynekologa - MUDr. Markéty Morávkové, která zahájila
k 1. 1. 2011 činnost v ordinaci v budově č. 4 polikliniky
v přízemí. Ordinační doba je v pondělí a čtvrtek od 8:00
do 12:00 h a od 13:00 do 15:30 h, ve středu od 8:00 do
13:00 h. V úterý a pátek lékařka neordinuje. Telefon v
ordinační době je 732 140 499 a v mimoordinační době je
moţno se objednat na čísle 384 358 211 (číslo není obsluhováno zdravotníkem).
Od 1. 3. 2011 bude v prostorách poliklinické budovy
č. 1 (bývalé ordinace MUDr. Vrzalové) otevřena nová
privátní koţní ambulance MUDr. Kateřiny Poukarové,
a to v rozsahu 4 ordinačních dní - pondělí a čtvrtek od
8:00 do 18:00 h, úterý od 8:00 do 14:00 h a středa od
17:00 do 19:00 h. Telefon do ordinace v pracovní dny je
384 358 227 a moţnost objednání v mimoordinační době
je moţno na čísle 384 358 211 (číslo není obsluhováno
zdravotníkem).
Rádi bychom také informovali občany o tom, ţe jsme
na začátku roku 2011 přemístili kantýnu do přízemí hlavní
budovy za ordinaci privátní chirurgické ambulance
MUDr. Albrechta. Před kantýnu jsme umístili několik
stolů a ţidliček pro moţnost klidného posezení návštěvníků u kávy nebo jiného občerstvení, ať jiţ po dobu čekání
pacientů na výsledky vyšetření, návštěv za blízkými na
lůţkových pracovištích či při potřebě si trochu odpočinout.
Přejeme všem občanům Dačic a okolí mnoho úspěchů, štěstí a zdraví do roku 2011.
Za vedení Nemocnice Dačice
MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva
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Upozornění na splatnost poplatků
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března 2011
na pokladně Městského úřadu v Dačicích.
Sazby poplatku ze psa činí ročně:
Rozdělení poplatníků
Dačice (město) - rodinný dům
Dačice (město) - bytový dům se
4 a více byty
Dačice (místní část + U Podcestného mlýna)
Poţivatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (i v případě
souběhu těchto důchodů), anebo poţivatel sirotčího důchodu

Pes trvale
neoznačený označený
600 Kč
300 Kč
1000 Kč

700 Kč

400 Kč

100 Kč

200 Kč

100 Kč

Místní poplatek za komunální odpad činí 500 Kč za
jednoho poplatníka a kalendářní rok. Poplatek je splatný
jednorázově do 30. dubna 2011.
Martina Havlíková, DiS., odbor finanční

Výzva: Informujte o své zájmové
činnosti na městském webu
Nabízíme všem zájmovým spolkům a organizacím
působícím na území města Dačice vytvoření vlastní stránky na městském webu (viz www.dacice.cz/mesto-1/spolky
-a-sdruzeni). Je to jedna z moţností, jak informovat své
spoluobčany o existenci vašeho spolku, přiblíţit jeho činnosti, podělit se o záţitky a fotografie z akcí, sdělit kontaktní údaje, případně odkazy a další uţitečné rady.
Nové podklady a aktualizace jiţ vytvořených údajů
můţete posílat kdykoliv v průběhu roku na adresu
kultura@dacice.cz. Potřebujete-li telefonicky zkonzultovat moţnosti, volejte na tel. číslo 384 401 275 nebo
384 401 286.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

OZNÁMENÍ
záměru

pronajmout nebytové prostory
tj. kanceláře, sklady, včetně společně uţívaných
prostor chodby, sociálního zařízení a nezbytně
nutných přístupových prostor
v prvním a druhém patře budovy čp. 3/I
na Palackého náměstí v Dačicích.
Informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108,
109, nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.
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Veřejné schůze v místních částech

Kdyţ děti zlobí…

V průběhu měsíců února a března probíhaly a budou
probíhat veřejné schůze v jednotlivých místních částech,
tedy Bílkově, Borku, Dolních Němčicích, Hostkovicích,
Hradišťku, Chlumci, Malém Pěčíně, Lipolci, Prostředním
Vydří, Touţíně a Velkém Pěčíně. Schůze probíhají zpravidla v budově občanské komise té které místní části
a o jejich konání jsou obyvatelé místní části informováni
prostřednictvím informační tabule a hlášením místního
rozhlasu. Ke dni uzávěrky tohoto čísla proběhly veřejné
schůze v místních částech Chlumec a Dolní Němčice.
V místní části Chlumec se veřejná schůze konala dne
7. 2. 2011 od 18:00 h. Přítomní obyvatelé místní části si
zvolili předsedu občanské komise, kterým je pro následující období, stejně jako byl v období minulém, pan Vladimír Staněk. Zástupci města, starosta Ing. V. Štěpán, místostarosta Ing. J. Bartošek, radní Mgr. M. Točík a radní
J. Albrecht, a vedoucí odboru správy majetku Bc. M. Nováková, informovali přítomné o investicích a běţných výdajích vynaloţených na provoz a zvelebování místní části
v minulém období a výhled pro období následující. V proběhlé diskusi byly zodpovězeny všechny vznesené dotazy.
V místní části Dolní Němčice se veřejná schůze konala dne 10. 2. 2011 od 18:00 h. Za přítomnosti 16 obyvatel
místní části byl ve funkci předsedy občanské komise potvrzen pan Jaroslav Hynek. Stejně jako v místní části
Chlumec byli i v Dolních Němčicích přítomní informováni o výdajích, které byly v minulém období vynaloţeny na
místní část. Zástupci města, starosta města Ing. V. Štěpán,
radní J. Albrecht, a vedoucí odboru správy majetku Bc.
M. Nováková, zodpověděli vznesené dotazy týkající se
například plánovaných investic do místní části, provozu
školky či provozu městského rozhlasu.
Zápisy z těchto veřejných schůzí jsou k dispozici na
informační desce v příslušné místní části.
Závěrem si dovolím poděkovat za účast a za vznesené
podněty.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Výchova dětí skrývá celou řadu úskalí. Není divu, ţe
jsou rodiče často bezradní, kdyţ veškeré snahy o zlepšení
chování jejich potomka se míjejí účinkem. Přitom je často
velmi důleţité zachytit problém dítěte právě v jeho počátku. Včasnost hraje poměrně důleţitou roli pro jeho následné úspěšné řešení. Výchovné problémy se mohou
týkat prospěchu, chování, záškoláctví, v horších případech
pití alkoholu, hraní automatů, uţívání drog a s tímto pak
jde ruku v ruce páchání trestné činnosti.
Včas rozpoznat problém, věnovat se svému dítěti, mít
o něj zájem je důleţitou součástí výchovy. Rodiče často
spolupracují při řešení výchovných problémů dětí se školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, dětskými
psychology, psychiatry a dalšími zařízeními jako je např.
středisko výchovné péče a v neposlední řadě diagnostický
ústav.
Neméně důleţitou roli při poskytování rad a pomoci
rodičům a jejich dětem má i kurátor pro mládeţ, který
spadá pod odbor sociálních věcí příslušného obecního
úřadu s rozšířenou působností. Jedná se o specializovaného sociálního pracovníka, který se zabývá právě problémovou, delikventní mládeţí. Jeho kompetence jsou přesně
vymezené zákonem a v rámci své činnosti poskytuje sociálně právní a výchovné poradenství rodičům, dětem.
V dnešní uspěchané a nelehké době rodiče často tápou, který problém začít řešit jako první, zda ten ekonomický, sociální, rodinný či osobní. Výchova dětí je z těchto důvodů často opomíjena, přesouvá se do pozadí, problémy dětí se řeší jen zběţně.
Lze to chápat, ale nezapomínejme na své děti, věnujme jim dostatek času, zájmu a lásky. Společně se pokusme výchovným problémům dětí předcházet.
Pro náš mikroregion je kurátorka pro mládeţ na Městském úřadě Dačice, telefonní číslo 384 401 250, e-mail
kurator@dacice.cz.
Bc. Dagmar Čermáková - kurátorka pro mládeţ,
odbor sociálních věcí

Nová webová sluţba pro podnikatele
Nový modul „Interaktivní mapa“, který od února funguje na městských webových stránkách, umoţňuje umístit
do mapy (plánu města) body s informacemi na turistické
cíle, sportovní a kulturní zařízení, instituce a úřady, to vše
včetně vloţení odkazů a kontaktů. Lze v ní vyhledávat
podle názvu instituce, provádět měření vzdálenosti a určovat souřadnice GPS.
V rámci podpory místních podnikatelů nabízíme všem
firmám z Dačic a místních částí bezplatnou moţnost sjednat si s městským úřadem umístění odkazu do této mapy.
Jak tato nabídka vypadá, se můţou zájemci přesvědčit na
případě ubytovacích zařízení, která jsou v mapě jiţ zanesena.
Dotazy nebo přímo podklady (stručný popis, kontakt,
případně fotografii) pro vytvoření prezentace v mapě
zasílejte na adresu kultura@dacice.cz.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Jarní úklid
S přicházejícím jarem se jako kaţdý rok započne
s úklidem komunikací. Úklid komunikací provádí pro
město Technické sluţby Dačice s.r.o. a zahrnuje úklid
místních komunikací, chodníků a parkovišť. Ţádáme touto
cestou majitele vozidel parkujících na parkovištích či
komunikacích, aby v následujících dnech sledovali přenosné dopravní značení a reflektovali na zákazy zastavení
ve dnech, na které bude naplánováno čištění komunikací.
Umoţníte tak kvalitní a rychlé provedení úklidu. Děkujeme.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Dačice a Dačicko na TV Prima
TV pořad Zrcadlo Vašeho kraje mohou diváci sledovat kaţdou středu v měsíci v bloku od 17:40 h. Pořad
o Dačicích bude 9. 3. a 23. 3. Pořad o Mikroregionu Dačicko bude odvysílán 2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2011.
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Městská policie informuje
Dne 11. 1. 2011 byl ukazatel rychlosti přemístěn z třídy 9. května do ul.
Hradecká. Důvodem této změny bylo
ještě více zabezpečit přechod chodců
přes vozovku v místě, kde byl v minulosti přechod pro chodce. Přikládám tabulku průjezdnosti vozidel
v tomto místě, jak je zaznamenal ukazatel rychlosti. Tyto údaje jsou za období 12. 1. 2011 - 13. 2.
2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
96346
směru
V proti106422
směru
V obou
202768
směrech
Podíl (%) 100,0

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
11291 419

3

2

27961 2213 598 433

257

97

39252 2632 618 440

260

99

0,1

0,05

19,4

1,3

20

0,3

7

0,2

Z tabulky lze vyčíst, ţe situace ve směru do města, tedy kdyţ řidič vidí ukazatel před sebou, není tak zlá. 12
řidičů, kteří jeli více jak 80 km/hod., projíţdělo v tomto
místě většinou v nočních hodinách.
O to více alarmující je situace směrem ven z města.
Čísla v druhém řádku jsou neskutečně vysoká, a co je
horší, tyto rychlosti jsou zaznamenávány v průběhu celého dne.
Jelikoţ nelze přendat ukazatel rychlosti na opačnou
stranu z důvodu jeho napájení, apeluji na řidiče alespoň
touto cestou, aby v tomto úseku dodrţovali povolenou
rychlost a uvědomovali si, ţe omezená rychlost končí aţ
za dopravní značkou konec obce.
***
Městská policie Dačice přijímá stále více stíţností na
znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy.
Chtěl bych upozornit majitele psů, ţe jejich povinnosti
nekončí zaplacením poplatků ze psů do konce měsíce
března, ale další, a to celoroční povinností je, ţe osoba,
která psa venčí, po něm musí uklízet z veřejného prostranství psí exkrementy.
Majitelé psů si mohou na finančním odboru Městského úřadu v Dačicích, po zaplacení poplatku, vyzvednout
pytlíky k úklidu těchto exkrementů.
Pro stráţníky v uniformě není jednoduché odhalovat
takovéto přestupky, ale ujišťuji všechny, ţe pokud bude
takový přestupek zjištěn, budou stráţníci postupovat nekompromisně a budou udělovat pokuty v nejvyšší moţné
částce, tj. 1000 Kč.
Doporučuji všem majitelům psů, i těm co psy venčí,
aby se seznámili s obecně závaznými vyhláškami města,
kde naleznou další povinnosti k této problematice. Vyhlášky lze vyhledat na internetových stránkách města
www.dacice.cz.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice
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PODNÁJEM BUFETU
na Koupališti Dačice
Technické sluţby Dačice s.r.o. vyhlašují tímto záměr
podnájmu nebytových prostor. Předmětem podnájmu jsou
prostory bufetu a terasy v areálu Koupaliště Dačice ul.
Dlouhá 568/V v Dačicích, za účelem a pouze za účelem
provozování rychlého občerstvení. Doba podnájmu: sezóny roků 2011 - 2013.

Předmět podnájmu je členěn takto:
Účel místnosti

m2

Účel místnosti

Chodba
Sklad odpadů
Sklad
Sklad
Úklidová komora
Převlékárna

7,71
1,54
1,20
1,20
0,96
7,16

Sprcha
WC
Výdejní místnost
Sklad
Sklad
Terasa

m2
3,28
1,49
38,70
7,48
4,45

Upřesňující informace:
 Jedná se o sezónní provoz pevně spojený s provozem
Koupaliště Dačice. Bufet nelze provozovat v případě
zavřeného koupaliště.
 Budoucí podnájemce je povinen zajistit provoz bufetu po celou dobu otevření koupaliště.
 Budoucí podnájemce musí být plátcem daně z přidané hodnoty.
 Budoucí podnájemce musí být drţitelem oprávnění
k provozování hostinské činnosti. Kopii oprávnění
doloţí uchazeč k ţádosti.

Nájemné:
 Nájemné je sezónní.
 Minimální sezónní nájemné je stanoveno ve výši
60 000 Kč + DPH.

Nabídka musí obsahovat:
 Jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, (název a sídlo,
IČ) a vlastnoruční podpis ţadatele.
 Výši nabízeného sezónního nájemného.
 Popis nabízeného sortimentu zboţí a sluţeb a nastavení cen.
 Oprávnění k podnikání.

Podání nabídek:
 Nabídky podávejte v zalepené obálce zřetelně označené - Neotvírat - podnájem bufetu.
 Na adresu: Technické sluţby Dačice s.r.o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice.
 Nejpozději do 25. 3. 2011 do 10:00 h.
Zájemcům bude umoţněna prohlídka nabízených nebytových prostor. Informace podá ředitel společnosti
Mojmír Holec, tel. číslo 777 113 125.
Technické služby Dačice s.r.o. si vyhrazují právo
odmítnout všechny nabídky.

 2/2010
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Fotoskupina FOKUS z J. Hradce

Březen v městské knihovně

V neděli 13. února byla v Městském
muzeu a galerii v Dačicích zahájena první
letošní výstava. K výstavě promluvil pan
Otakar Gawlik, dlouholetý předseda skupiny Fokus. Jindřichohradecká fotoskupina vystavuje v Dačicích jiţ potřetí. Na
současné výstavě je zastoupeno celkem 16 fotografů.
Fotoskupina FOKUS byla zaloţena v roce 1963 jako
kolektiv pro vyspělé fotoamatéry z okresu a regionu Jindřichův Hradec. Od svého zaloţení je to kolektiv trvale
činný. Název FOKUS kolektiv přijal podle návrhu jednoho ze zakládajících členů, pana MUDr. Zdeňka Cepka.
Dalšími zakládajícími členy byli František Fišer, Arnošt
Kondrys, František Novák, Vladimír Trojan a Otakar
Gawlik, první předseda a vedoucí kolektivu, který tuto
funkci vykonává dosud.
Fotoskupina byla vţdy kolektivem otevřeným kaţdému zájemci, ať byl profesionálem či amatérem, a charakteristikou pro její činnost byla vţdy naprostá tvůrčí svoboda kaţdého člena. Aţ do konce osmdesátých let svou
činnost vyvíjela pod patronací okresních kulturních orgánů nebo Okresního muzea v J. Hradci, několik let pod
patronací ZK n. p. Jitka. Nikdy nevlastnila ţádné technické vybavení - všichni členové tvořili svými přístroji,
ve svých fotokomorách a na své náklady. Na schůzky
fotoskupiny přinášeli aţ hotové práce. A tak je tomu
i v současnosti.
Počátkem devadesátých let byla fotoskupina zaregistrována jako občanské sdruţení a od té doby byla její
činnost podporována Okresním úřadem v J. Hradci aţ do
zrušení této instituce. Od roku 2003, kdy si tento kolektiv
připomenul 40. výročí nepřetrţité činnosti, je finančně
podporována Městským úřadem v Jindřichově Hradci
a Gymnáziem Vítězslava Nováka, které ve svých prostorách poskytuje přístřeší pro schůzkovou činnost. Hlavní
část potřebných finančních prostředků podle svých moţností poskytují členové.
V současnosti má kolektiv 16 členů. Dlouhodobě se
pravidelně zúčastňuje tří fotosoutěţí: mezinárodní soutěţe
„Českobudějovický mapový okruh“ za účasti fotoklubů
z Čech a Slovenska, celostátní soutěţe „Mapový okruh
Vysočina“ a mezinárodní soutěţe „Mapový okruh Šumava - Böhmerwald“ za účasti kolektivů z jiţních Čech
a Horního Rakouska. V posledním období se fotoskupina
dočkala i výrazného omlazení kolektivu.
Přijďte se podívat na zajímavou výstavu fotografií
s rozmanitými náměty i zpracováním. Pro zajímavost:
jedná se jiţ o 424. výstavu od roku 1960, kdy dačické
muzeum s výstavami výtvarnými i muzejními začalo.
Výstava je otevřena do 20. března 2011: út - pá 9 - 12
a 13 - 16 h, v neděli od 13 do 16 h.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Březen byl Měsícem knihy, poté
Měsícem Internetu, letos jej vyhlásil
Svaz knihovníků a informačních pracovníků Měsícem čtenářů. Jeho cílem je
nabídnout našim čtenářům a dalším návštěvníkům co
největší kontakt s autory literárních děl v rámci Maratonu
čtení - čtení J. H. Krchovského - 3. 3. 2011 - a propagovat činnost knihoven. Vedle níţe uvedené nabídky připravuje naše knihovna na březen základy práce s počítačem,
děti se setkají se spisovatelkou VĚROU ŘEHÁČKOVOU,
řada školních tříd přijde na besedy do knihovny.
Přijďte i vy, podívat se, jaká je naše - vaše knihovna,
co nabízí a jak to u nás vypadá. Těšíme se na Vás.
NALEPOVACÍ KONTURY - Dílna pro všechny
- středa 9. března 13 - 17 h, dětské oddělení knihovny
Srdečně zveme všechny tvořivé na dílnu. Stačí si
donést hrneček nebo skleněný rámeček na fotky - tzv.
klipart - nebo něco, co si chcete ozdobit a potom na očištěný povrch nalepíme konturu, Vy si vybarvíte plošky
barvou a necháte zaschnout. Je to snadné a jako relaxace
dokonalé. Knihovna zajistí kontury a barvy.
MŮJ MEDVĚD FLÓRA
- pátek 11. března v 16 h, dětské oddělení knihovny
Na tento pořad zveme především MAMINKY S MALÝMI DĚTMI. Akce je zároveň zhodnocením a uzavřením 2. ročníku projektu Celé Česko čte dětem aneb Škola
naruby. Herci z Divadla Kejklíř předvedou dramatizaci
kníţky Daisy Mrázkové Můj medvěd Flóra. Představení je
pro všechny, kdo si rádi čtou, představují, vymýšlejí
a mají chuť hrát si, zejména však pro ty od tří do devíti
let. Pořad rozvíjí prvotní způsob poznávání světa dítětem
a učí pozitivním vztahům ke světu při hře s nalezeným
plyšovým medvídkem, který se dostává do různých situací, jeţ musí řešit. Scénář, reţii, písničky i výpravu vytvořili a hrají (si) Luděk Richter a Věra Číţkovská. Vstupné
dobrovolné.
Donášková sluţba - kníţky aţ do domu - ANO či NE?
Váţení čtenáři, některé knihovny poskytují specializovanou sluţbu zdravotně postiţeným občanům a seniorům, která spočívá v donášce kníţek ke čtení. Chtěli bychom tímto krátkým článečkem zjistit, zda by byl zájem o tuto sluţbu nebo ne. Pokud máte zájem o tuto
sluţbu, zavolejte na telefon 384 422 397 nebo mobil
721 145 265. Ještě zdůrazním, ţe je to nabídka pouze pro
SENIORY NEBO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ
OBČANY!
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Kellnerin für Gasthaus
in Dobersberg gesucht!

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h

Schlossstüberl Handl 02843 2267
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Dačické maţoretky opět čeká
„nadupaná“ sezóna
Dačické maţoretky Berušky se v září po svém triumfu
na Mistrovství Evropy v maţoretkovém sportu, kde
v kategorii SHOW obsadily se svojí „Olympiádou“ druhé
místo a staly se tak vicemistryněmi Evropy této kategorie,
daly opět čile do práce. Společně s mladší skupinou Mini
Berušek se pilně připravují na nadcházející sezónu. Soutěţní kalendář je jiţ zaplněn a vše vypukne v měsíci březnu, kdy vyráţí prvních sedm statečných děvčat na soutěţ
miniformací do Hořic. Dále budou následovat soutěţní
klání v Kladně, Děčíně, Stochově, Jemnici a další.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 10

ze skvělého umístění a špičkové reprezentace města.
Doufejme, ţe maţoretková sezóna 2011 přinese všem
opět jen to nejlepší!
Bc. Martina Doleţalová,
předsedkyně O.S. DM studio - maţoretky Dačice

Ohlédnutí za TKS 2011
Tříkrálová sbírka skončila letos opět úspěšně. Děkujeme všem koledníkům, kteří se jí účastnili. Děkujeme
také dárcům, kteří finančně přispěli do této sbírky.
Finanční prostředky TKS budou pouţity na rozvoj
projektů Oblastní Charity Jihlava.
Tříkrálová sbírka
Obce spadající pod Dačice
Dačice
Celkem

Rok 2010
171 344 Kč
72 652 Kč
243 996 Kč

Rok 2011
175 532 Kč
59 776 Kč
235 308 Kč

Program Domovinky Dačice:
 Šatník: pondělí - pátek od 7:30 do 12:00 h.
 Kaţdou první středu v měsíci jsme v Domovince pro
vás do 17:00 h.
Kromě soutěţí v tuzemsku plánuje skupina maţoretek
vyrazit i k našim východním sousedům, a sice na otevřenou soutěţ asociace IMA do Maďarska a na nepostupovou
soutěţ maţoretek do Bratislavy, kterou bude pořádat tým
bratislavských maţoretek TINA, které bývají tradičními
účastníky maţoretkové soutěţe „Dačický pohár aneb víte,
kde vznikla kostka cukru“.
Na květen je opět naplánováno vystoupení v dačickém
zámeckém parku, a to odpoledne dne 7. 5. 2011, kam jsou
všichni příznivci maţoretek a pohybu jiţ nyní srdečně
zváni. Maţoretky a jejich vedoucí Nikola Krebsová
a Zuzana Kuchtová pro všechny připravují parádní podívanou plnou barevných kostýmů a pěkné hudby. Vzhledem k tomu, ţe se v letošní sezóně k výkonům všechna
děvčata opravdu tzv. postavila čelem, určitě bude nač se
těšit a co obdivovat.
Stejně jako píle děvčat a nápaditost choreografů je zapotřebí i spolupráce všech dalších zúčastněných. Za finanční podporu děkujeme především městu Dačice. Rádi
bychom také jmenovitě poděkovali bývalému starostovi
panu Rudolfu Hájkovi, který maţoretky vţdy rád podpořil
v jejich činnosti.
Finanční pomoc letos přišla také z Jihočeského kraje,
který podpořil naši grantovou ţádost na činnost souboru
maţoretek, za coţ samozřejmě také velice děkujeme. Velice si váţíme i podpory na bázi spolupráce, kterou snad
úspěšně rozvíjíme s MěKS Dačice v čele s panem Oldřichem Svobodou, MDO ZUŠ Dačice pod vedením Milana
Kubka a Stanislava Kamínka a s DDM Dačice, kde mají
maţoretky své zázemí. Velké poděkování patří samozřejmě i rodičům. Přejeme si, aby i nadále byli trpěliví a věřili, ţe se zvýšené hlasy trenérek a od děvčat vyţadované
úsilí, promění v nádherný pocit z dobře vykonané práce,

Mimo obvyklou dobu jsou připraveny další aktivity:
 Kaţdé pondělí a úterý setkávání rodičů a dětí od
16:00 h.
 Ve středu pravidelné setkávání rodin s osobou se
zdravotním postiţením od 14:00 h. Cvičení těhotných
maminek od 16:00 do 17:00 h.
 Kaţdý lichý čtvrtek zpívání s dětmi různého věku od
16:00 do 17:00 h. Bliţší informace na emailové adrese hananeuzil@centrum.cz.
 Cyklus přednášek „DUCHOVNÍ ŢIVOT - NA CESTĚ ZA A S BOHEM“. Přednášky vede P. Jeroným
Ertelt, O. Carm. z Kostelního Vydří. Setkáváme se
kaţdý sudý čtvrtek od 18:30 h.
 Jednou za 14 dnů vţdy ve čtvrtek, se u nás setkávají
členové svazu diabetiků územní organizace Dačice.
Pavlína Bačovská
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Novinky ze ZŠ Neulingerova
Cestování po Gruzii
O své nezapomenutelné záţitky z cest se s námi podělil mladý cestovatel a dobrodruh Vojtěch Trčka ze Slavonic. Na své cestě stopem z České republiky do Gruzie
překonal za 40 dní vzdálenost 700 kilometrů. Na fotografiích a videozáznamech nám přiblíţil ţivot, kulturu a náboţenství jiných zemí.
Vojtěchu Trčkovi děkujeme a těšíme se na další zajímavé postřehy z cest.

Dopoledne plné sportování ve Sportcentru
Rockhill
Děti ze speciální třídy a nejmladší děti ze školy praktické vyrazily ve středu 2. února s dobrou náladou a velkou chutí sportovat do nového dačického Sportcentra
Rockhill. Na sportovní vyţití se těšily jiţ několik týdnů
a v hodinách tělesné výchovy probíhala po celou dobu
zodpovědná příprava. Ve sportcentru všechny přivítal
majitel p. Stejskal a společně s pí Brunerovou se starali
o jejich pohodlí a spokojenost. Povedlo se jim to opravdu
na jedničku. Děti si prohlédly celé sportcentrum, zahrály
si nejen bowling, ale také stolní fotbálek. Učitelé vše průběţně hodnotili a nejlepší borce odměnili drobnými cenami. Nikdo z těch, co nevyhráli, však smutný nebyl,
protoţe kaţdý si odnášel spoustu nových sportovních
záţitků.
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Stejskalovi, ţe
dětem nejen umoţnil sportovní vyţití, ale dokázal navodit
i velmi příjemnou a uvolněnou atmosféru a zároveň mu
přejeme, aby sportcentrum navštěvovalo hodně nadšených
sportovců, jako jsme byli my.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Co je nového na ZŠ Komenského
V pátek 21. ledna proběhl zápis do prvního ročníku
základní školy. V letošním roce byl motivován pohádkou o Budulínkovi - S Budulínkem do školy. Děti
předvedly znalost barev, tvarů, čísel, zarecitovaly či
zazpívaly, pohovořily o rodině. Budoucí školáci byli
šikovní, nikdo se nebál. Kaţdý z nich obdrţel drobné
dárky a upomínkový předmět od starších spoluţáků.
Šikovných a statečných dětí jsme zapsali 53. V září se
budeme těšit na nové školáčky .
Začalo období olympiád - vědomostních soutěţí,
výsledky okresních kol konaných v J. Hradci nás
opravdu potěšily. Náš ţák Jan Veselý (IX. B) se
umístil na vynikajícím 2. místě v Olympiádě v německém jazyce (celkem se účastnilo 13 soutěţících
z celého okresu). Výborné výsledky dosáhli naši ţáci
také v Olympiádě v dějepise - Gabriela Kubešová se
umístila na 5. místě a Jan Veselý na 6. místě z 19
účastníků. Blahopřejeme našim ţákům k jejich vědomostem. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
26. ledna 2011 se uskutečnilo v Sezimově Ústí krajské kolo soutěţe ve florbalu. Druţstvo našich dívek
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zaţilo krajskou premiéru, po výborných výsledcích
obsadilo skvělé 3. místo. Sloţení druţstva: L. Nováková, A. Zavadilová, V. Bartlová, M. Černochová,
K. Pospíchalová, S. Heřmánková a K. Kadlecová.
Dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k bronzové medaili.
31. ledna jsme dětem rozdali výpisy z vysvědčení pololetní nadílku. Následovaly pololetní a jarní prázdniny.
Odstartovali jsme další ročník školního projektu Bezpečně a zdravě. 14. února se sešli ţáci třetího a pátého
ročníku v jídelně naší školy s policistou panem prap.
Tomášem Nikrmayerem. Ten ţákům poutavou přednáškou přiblíţil základy dopravní výchovy, ale také
jak reagovat, kdyţ děti osloví cizí člověk, co obnáší
šikana, jak se zachovat při tísňovém volání a další zajímavá témata. Děkujeme za dlouhodobou znamenitou spolupráci.

A co nás ještě čeká?
Beseda s policistou v rámci projektu Bezpečně a zdravě - 4. ročník.
Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové - dějepisný program pro ţáky 2. stupně, v tělocvičně naší školy.
Vytisknutí přihlášek pro vycházející ţáky.
Tradiční lyţařský kurz v Sedmidolí na chatě MD ve
Špindlerově mlýně.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové

Zprávy z Gymnázia Dačice

První pololetí je za námi

Přednáška o islámu

V pátek 21. ledna se konal zápis do 1. ročníku. Předškoláčci přišli doprovázeni svými rodiči do školy, aby pod
dohledem paní učitelky dokázali, ţe jsou připraveni stát se
ţáky základní školy.
Pondělí 31. ledna bylo významným dnem zejména pro
ţáky 1. ročníku, neboť od svých třídních učitelek dostali
úplně první školní vysvědčení. Radost jim určitě udělalo
i to, ţe na něm všichni našli samé jedničky. Zato ţáci
ostatních ročníků uţ na svých vysvědčeních často samé
jedničky nenašli. I tak celkem 195 ţáků (55 %) získalo
vyznamenání a z tohoto počtu 96 dětí bylo hodnoceno
samými výbornými.
Mgr. Bohumil Havlík

V pátek 28. 1. 2011 připravil pro naše gymnázium
přednášku Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., vysokoškolský
učitel Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Přednášky se zúčastnili studenti septimy
a třetího ročníku, z vlastní iniciativy se přidalo i několik
váţných zájemců z oktávy. Formou výkladu spojeného
s prezentací seznámil posluchače se základy islámské
věrouky - Korán, zásady víry, oblek, stavba minaretu
apod. V další části se pak zaměřil na rozdílné tradice vyznavačů islámu v Asii a Evropě. Fotografiemi v prezentaci přiblíţil i sociální podmínky muslimských rodin na
předměstích velkých evropských měst. Závěr patřil dotazům, které byly fundovaně zodpovězeny.
Přednáška studenty zaujala a rozšířila jejich povědomí
o islámu.
Mgr. Luboš Krátký

Talentová soutěţ ţáků v psaní na klávesnici PC
20. ledna se konal na Obchodní akademii v Jindřichově Hradci jiţ 6. ročník této soutěţe. V konkurenci 29 startujících čestně obstáli i ţáci naší školy. Jana Hochmanová (IX. B) obsadila 5. místo, hned za ní skončil 6. Marcel
Pokorný (VIII. B) a Eliška Peníšková (IX. B) se umístila
jako 12. Slavnostního zahájení se zúčastnil i starosta Jindřichova Hradce Ing. Stanislav Mrvka a majitel internetové školy ZAV a bývalý vicemistr světa v psaní na klávesnici Jaroslav Zaviačič. Devítinásobná mistryně světa
a drţitelka světového rekordu v psaní Ing. Helena Matoušková pak všem předvedla své umění, kdyţ v psaní
podle diktátu dosáhla více neţ 1000 úhozů za 1 minutu.

Lyţařský výcvik kvinty a 1. ročníku

Psaní na klávesnici uţ od 5. tříd
Protoţe dosahují
naši ţáci dlouhodobě
dobrých výsledků v
psaní na klávesnici PC,
bylo naší škole panem
Zaviačičem nabídnuto,
abychom otestovali novou výuku ZAV IV.
generace.
Do testování budou zapojeni od konce února uţ i ţáci
5. ročníku, kteří budou mít moţnost osvojit si základy
„psaní všemi deseti“ a později na 2. stupni tyto dovednosti
dále rozvíjet.
Testování je zcela dobrovolné, děti nebudou známkovány. Pokud se však přihlásí, je nutné, aby se výuky zúčastňovaly pravidelně (1 hodina týdně po dobu 2 - 3 měsíců).
Mgr. Alena Pízová

Týden od soboty 15. do soboty 22. ledna strávili ţáci
naší kvinty a 1. ročníku lyţařským výcvikem v Orlických
horách. Počasí jim přálo, ačkoli u nás byla v tu dobu velká
obleva. Ke konci týdne dokonce připadlo sněhu, a tak si
mohli zimních radovánek do sytosti uţít - běţkovalo se,
sjezdovalo i jezdilo na snowboardech. Jak se jim tam
líbilo, si můţete prohlédnout na našem školním webu na
fotografiích.

Předmětové olympiády
V předchozích týdnech probíhala školní kola téměř
všech předmětových olympiád a v těchto dnech se rozbíhá
maratón okresních soutěţí, do kterých se naši ţáci ve
většině případů velmi úspěšně zapojují. Velkého úspěchu
dosáhli naši ţáci zejména v okresním kole matematické
olympiády, kdyţ Daniel Točík získal celkové druhé místo
a Adam Trčka obsadil místo třetí. Oba tak postupují do
krajského kola, do kterého jim přejeme hodně úspěchů.
V příštích dnech proběhne okresní kolo soutěţe v anglickém jazyce a krajské kolo soutěţe v ruském jazyce.
Soutěţícím z řad našich ţáků samozřejmě přejeme nejen
co nejlepší umístění, ale také spoustu zajímavých záţitků
a nových zkušeností, které jim porovnání sil se svými
vrstevníky můţe přinést.
Mgr. Naďa Koprová
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Městská knihovna v Dačicích
Malé počtářské ohlédnutí
za rokem 2010
Městskou knihovnu zřizuje Město
Dačice za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních
sluţeb. Snaţíme se, aby naše knihovna byla opravdu
OÁZOU SLUŢEB a na našich čtenářích, návštěvnících
a uţivatelích je, aby posoudili, jak se nám to daří. Čtenářům bulletinu nabízíme malé počtářské ohlédnutí za
rokem 2010. Děkujeme všem, kteří naše sluţby potřebují,
všem, kdoţ knihovnu podporují a zajímají se o ni, od
zřizovatele po virtuální návštěvníky. Děkujeme firmě
Centropen Dačice, a.s., která nám přispěla na kníţky pro
děti. V roce 2013 oslaví Městská knihovna v Dačicích 120
let existence. Takţe ta čísla:
27 615
23 876
2 507
426
1 723
3 739
7 268
2 964
775
1 328
476

návštěvníků celkem
fyzických návštěvníků knihovny
návštěvníků pouţívajících internet v knihovně
návštěvníků vzdělávacích akcí
návštěvníků kulturních akcí a besed pro školy
i pro dospělé
návštěvníků on-line sluţeb
virtuálních návštěvníků knihovny
vstupujících do on-line katalogu knih
vstupujících do svého čtenářského konta alias
výpůjčního protokolu
zaregistrovaných čtenářů
zaregistrovaných čtenářů do 15 let

výpůjček knih a periodik
výpůjček knih krásné literatury
výpůjček knih naučné literatury
výpůjček zvukových knih a CD-Romů
výpůjček periodik - časopisů
zajištěných meziknihovních výpůjček
kníţek zapůjčených ve výměnných souborech
do obecních knihoven
629 vyřízených rezervací

85 592
58 725
12 438
337
14 092
143
5 746

56 kulturních aktivit - besedy, Dopoledníček,
Pasování ad.
14 vzdělávacích akcí - tréninky paměti, základy
práce s PC ad.
39 053
1 382
76
265 058

všech kníţek ve fondu
knih pořízených do fondu městské knihovny
titulů časopisů
Kč náklady na pořízení nových knih, zvukových
knih, časopisů a databáze ASPI

34 výpůjčních hodin pro veřejnost
5 poboček v místních částech
21 obsluhovaných základních knihoven na vesnicích
550 nových knih ve výměnném fondu

Trochu NEJ
 Nejvíce výpůjček, a to 8 080 knih a periodik, si půjčili čtenáři knihovny za měsíc listopad.
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 Nejvíce půjčovanou kníţkou v roce 2010 byla Kytice
od K. J. Erbena, byla půjčena 35x.
 Nejstarší kníţkou v knihovně je Komenského Informatorium pro školy mateřské z roku 1858.
 Nejdraţší kníţkou v knihovně je psychologie od Rity
L. Atkinson v ceně 2 200 Kč.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

„Hody, hody, doprovody“
Jarní výstava od 27. března do 1. května 2011
v Městském muzeu a galerii Dačice. Vernisáţ výstavy
v neděli 27. března ve 14:00 h.
Co budeme vystavovat? Kraslice malované voskem,
škrábané, lepené slámou, děrované, zdobené látkou, síťované aj., perníčky klasické vykrajované nebo z forem,
beránky a ovečky z těsta, keramiky, slámy, dřeva či šustí,
vizovické pečivo, obřadní pečivo z kynutého těsta, ošatky
ze slámy, proutí, ţíly, holubičky ze dřeva, papíru, hrkače,
trakaře, řehtačky různé velikosti a typu, výšivky a paličkované práce s jarní symbolikou, ostatní jarní a velikonoční výzdoba.
Kdo se můţe zúčastnit? Výstava je určena pro širokou veřejnost, práce mohou vystavit jak dospělí, tak děti,
ţáci, studenti. Výrobky na výstavu přijímáme do pondělí
21. března 2011.
Kontakt: muzeum@muzeumdacice.cz, telefonní číslo
384 422 493 a 722 012 146.
Doprovodná akce: Velikonoční jarmark v neděli
17. dubna 2011 od 13:00 do 17:00 h.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

CHCETE SI PŘIVYDĚLAT
Hledáme spolupracovníky v oblasti finančního poradenství, kteří jsou ochotni pracovat dle vlastních časových
moţností v místě bydliště a okolí, zajímavé finanční
ohodnocení, zdarma zaškolíme.
Bliţší informace na telefonu: 725 494 572.
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Dačická výročí
aneb v březnu si připomínáme
265 let od úmrtí
Václava Pantočka (8. 9. 1681 Doubravník, okr. Ţďár n.
Sázavou - 10. 3. 1746 Dačice) - varhanáře, který přišel do
Dačic s rodinou po roce 1682. V roce 1715 se Pantoček
v Dačicích oţenil a s manţelkou měli 11 dětí. V roce 1739
zastával post radního. Pro dačický klášterní kostel sv. Ant.
Paduánského zhotovil v letech 1720 - 1721 krásné varhany, které jsou druhými největšími varhanami z produkce
varhanářské rodiny Pantočků (po varhanách v kostele sv.
Jakuba v Telči). Hlavně díky příslušníkům rodu Pantočků
se Dačice staly varhanářským centrem jihozápadní Moravy a jiţních Čech v 18. st. V období první republiky byla
po Václavu Pantočkovi pojmenována ulice, ve které se
dnes nachází mj. městská knihovna.
Z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Jeďme stopem do Gruzie
Uţivatele
DPS
Dačice navštívil dne
15. února 2011 slavonický Vojtěch Trčka,
student IV. ročníku
Gymnázia v Dačicích.
Podělil se o své záţitky z cest do Gruzie,
kam cestoval tam i zpět
stopem. Někteří uţivatelé DPS se svěřili, ţe je vyprávění
o netradičním cestování zaujalo natolik, ţe kdyby byli
o pár let mladší, prý by neváhali a vydali se na dobrodruţnou cestu s batůţky v doprovodu milého a veselého
cestovatele. Tímto děkujeme p. Vojtěchu Trčkovi za příjemné odpoledne.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
a Marie Körberová, DiS., sociální pracovnice
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Stolní tenis
S novým rokem do mistrovských soutěţí vykročili
stolní tenisté ST-KD Dačice velmi dobře, i kdyţ je čekali
velmi silní soupeři.
Jitka J. Hradec - ST-KD Dačice „A“
6 : 12
Bodovali: Havlík V. 3; Kelbler P. 2; Havlík Z. 1; debl;
5x skreč. Soupeř nastoupil oslaben o jednoho nemocného
hráče a tím dačickým stolním tenistům usnadnil jejich
cestu za vítězstvím v tomto utkání.
ST-KD Dačice „A“ - FM J. Hradec
15 : 3
Bodovali: Havlík V. 4; Havlík M. a Havlík Z. po 3;
Kelbler P. 2; Doleţal O. 1; oba debly. Druţstvo z fakulty
managementu přijelo do Bílkova, kde hrají stolní tenisté
svá domácí mistrovská utkání sice s odhodláním, ale na
domácí hráče to tentokrát nestačilo.
ST-KD Dačice „A“ - Sokol Lodhéřov „A“
12 : 6
Bodovali: Havlík V. 4; Havlík Z. 3; Kelbler P. 2; Havlík M. 1; oba debly. Na „domácí stoly“ do Bílkova přijelo
vedoucí druţstvo soutěţe a tak měli hráči z Katolického
domu o motivaci postaráno. V tomto utkání podali všichni
hráči velmi kvalitní výkon, ovšem excelentně v tomto
utkání zahrál nejmladší hráč „A“ druţstva Vojtěch Havlík,
který nejenţe neprohrál ţádný zápas, ale nedovolil soupeřům získat ani jediný set.
OST Kardašova Řečice „A“ - ST-KD Dačice „A“ 7 : 11
V tomto utkání drţel domácí tým dlouho vyrovnaný
stav. V závěru se dačickým stolním tenistům podařilo
zlomit utkání ve svůj prospěch.
ST-KD Dačice „A“ - Sokol Studená „C“
10 : 8
Bodovali: Havlík Z. 3; Havlík V., Havlík M. a Kelbler
P. po 2; debl. V utkání proti dačickému druţstvu nastoupil
3. tým tabulky v nejsilnějším sloţení se dvěma nejlepšími
hráči soutěţe. Dačičtí svůj snaţivý výkon podloţili i patřičnou kvalitou a po zásluze si do tabulky připsali 3 body
a tímto vítězstvím se dostali v tabulce před svého soupeře.
ST-KD Dačice „B“ - Suchdol n/L. „C“
10 : 8
Bodovali: Doleţal O. 3; Havlík M., Mareš M. po 2;
Štěpánek 1; oba debly. „B“ druţstvo předvedlo velmi
bojovný a kvalitou podloţený výkon a zaslouţeně si připsalo velmi cenné vítězství nad zkušeným soupeřem.
OST K. Řečice „B“ - ST-KD Dačice „B“
5 : 13
Bodovali: Havlík M. 4; Syrovátka L. 3; Doleţal O.
a Štěpánek A. po 2; oba debly. Od začátku předváděli
mladí dačičtí hráči velmi dobrý výkon a po zásluze si
odvezli z Kardašovy Řečice vítězství.
Sokol Lodhéřov „B“ - ST-KD Dačice „B“
4 : 14
Bodovali: Mareš M. a Doleţal O. po 4; Syrovátka L.
3; Štěpánek A. 2; debl. Mladému ambicióznímu druţstvu
z Dačic se povedlo vrátit soupeři poráţku z domácího
utkání. Všichni hráči si zaslouţí pochvalu za velmi dobrý
výkon, který je o to výraznější, kdyţ proti daleko zkušenějším soupeřům v dačickém druţstvu nastupují hráči
ještě školou povinní, a to 13-ti letý Ondřej Doleţal se
14-ti letým Lukášem Syrovátkou.
ST-KD Dačice „B“ - Sport Dírná „A“
12 : 6
Dačickým mladým stolním tenistům se podařilo opla-
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tit soupeři poráţku z jejich prvního utkání a tímto vítězstvím dačické druţstvo jako nováček soutěţe postoupilo
v tabulce na 4. místo.
Zdeněk Havlík

Pozvánka na autorské čtení jedinečného
českého básníka
J. H. KRCHOVSKÝ
čtvrtek 3. března 2011 v 17:30 h
Městská knihovna v Dačicích
Tato akce se koná v rámci Maratónu čtení a je
podpořena Svazem knihovníků a informačních
pracovníků a firmou Skanska.

„Dačické kejklování“
XI. ročník postupové divadelní přehlídky
Ve dnech 4. - 6. 3. 2011 se uskuteční další
ročník Dačického kejklování, které pořádá
MěKS Dačice, DS Tyl Dačice, Město Dačice
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
a Jihočeského kraje. Na přehlídce proběhne
výběr amatérského činoherního a hudebního
divadla pro Divadelní Děčín, Šrámkův Písek a Celostátní
přehlídku studentského divadla 2011.
PÁTEK 4. BŘEZNA 2011
17:00 h
hl. sál
20:30 h
hl. sál

Gilles Dyrek, FR komedie
BENÁTKY POD SNĚHEM
F. R. Čech, komedie
DÍVČÍ VÁLKA

Počátecký divadelní
spolek
DS Prácheňská
scéna v Písku

SOBOTA 5. BŘEZNA 2011
10:00 h
hl. sál
14:00 h
hl. sál
17:30 h
hl. sál
20:30 h
hl. sál
,

Miro Gavran, komedie
VŠE O ŢENÁCH
Bengt Ahfors, hořká komedie
POPEL A PÁLENKA
Eric Assous, komedie
ŠVAGŘIČKY
Bratři Čapkové, J. Hruška ad.
Láska hra osudná: The Best Of!

DS J. K. Tyl
Č. Budějovice
DK Českokrumlovská scéna
SMl. při DS Čelakovský Strakonice
Šumavský OS
Prachatice

NEDĚLE 6. BŘEZNA 2011
9:30 h
hl. sál
11:00 h
sál K94
14:00 h
horní sál

Mirek Beroosek Krbek, komedie
GALIÁNO VERSUS ARTEMIO
J. Saunders, romant. tragikomedie
SMÍŠENÉ DVOUHRY
volně podle K. Poláčka, komedie
BYLO NÁS PĚT

Divadlo JaMY Brno
DS AMADIS Brno
DS Ty-já-tr Šupitopresto Praha

17:00 h VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN

Změna programu vyhrazena. Cena vstupenky na jednotlivá představení: 25 Kč, permanentka na celý festival:
100 Kč. Organizace festivalu: Městské kulturní středisko,
Palackého nám. 4/I Dačice 380 01. Kontakt: 602 780 525,
384 401 278-9, e-mail: meks@dacice.cz.

K návštěvě zvou pořadatelé.

MěKS

MMaG

KINO
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KULTURA

2. 3. v 19:30 h
4. 3. a 5. 3. v 19:30 h
DÍVKA, KTERÁ KOPLA
LETOPISY NARNIE:
DO VOSÍHO HNÍZDA
Plavba Jitřního poutníka
Film Švédsko, titulky
Film USA, česky
Vstup. 65 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
11. 3. a 12. 3. v 19:30 h
18. 3. a 19. 3. v 19:30 h
TŘI DNY KE SVOBODĚ
ZELENÝ SRŠEŇ
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstup. 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné Vstup. 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
25. 3. a 26. 3. v 19:30 h
26. 3. v 17:00 h
NEVINNOST
GNOMEO A JULIE
Film ČR, česky
Film USA/VB, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Do 20. března 2011
Výstava fotografií jindřichohradeckého sdruţení FOKUS
Út - pá: 9 - 12, 13 - 16 h, neděle: 13 - 16 h
17. března 2011 v 17:30 h
Muzejní čtvrtek: „Jede, jede mašinka...“
Přednáška Ing. Jana Šatavy, ředitele spol. Jindřichohradecké
místní dráhy; o úzkokolejce, doplněna fotoprojekcí
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9. 3. v 17:00 h
GULLIVEROVY CESTY
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné

20. 3. v 19:30 h
NICKYHO RODINA
Film ČR, česky
Vstupné 65 Kč, mládeţi přístupné
27. 3. v 19:30 h
BIUTIFUL
Film Španělsko/Mexiko, titulky
Vstup. 70 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné

Do 1. května 2011
Kdyţ je pomoc zapotřebí
Z historie Českého červeného kříţe v Dačicích
27. března - 1. května 2011
„Hody, hody, doprovody...“
Tradiční jarní výstava (práce lidových tvůrců, dětí z MŠ, ZŠ ad.)
Slavnostní zahájení v neděli 27. 3. 2011 ve 14:00 h
Do 1. 5. denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h

4. března - 6. března 2011
„DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ“
XI. ročník postupové divadelní přehlídky
9 amatérských souborů z celé ČR
Vstupné na jednotlivá představení 25 Kč, permanentka 100 Kč

26. března 2011
ARIVA - taneční zábava
Začátek ve 21:00 h, vstupné 70 Kč
Hlavní sál MěKS

25. března 2011 v 19:00 h
JOSEF ZÍMA - zábavný pořad
Povídání o ţivotě s písničkami populárního herce a zpěváka
Hlavní sál MěKS, vstupné 100 Kč v předprodeji, 140 Kč na místě

26. března 2011 v 16:00 h
POPELKA - premiéra známé pohádky
Účinkuje Divadelní studio Tyláček Dačice
Hlavní sál MěKS, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek

