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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 4. zasedání konaném 23. 2. 2011 mimo jiné:
 schválilo rozpočet města Dačic na rok 2011 s celkovými příjmy 173.323,00 tis. Kč, celkovými výdaji
169.647,00 tis. Kč a přebytkem 3.676,00 tis. Kč
 schválilo rozpočtový výhled města na roky 2012 2014
 schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 6.545,00 tis. Kč, financování 6.545,00 tis. Kč
 schválilo dohodu o splácení dluhu na nájemném z bytu
a z hospody v Bílkově
 vzalo na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Dačice, a. s. o dění v nemocnici
 schválilo smlouvu o převodu bytové jednotky č. 426/2
 neschválilo prodej části pozemku v obci Dačice a k. ú.
Hostkovice u Dolních Němčic, a to části p. č. 1773
o přibliţné výměře 1017 m2
 schválilo uzavření dodatku č. 5 k dohodě o vkladu
majetku města Dačic do Dobrovolného svazku obcí
Vodovod Landštejn, kterým se doplňuje majetek vloţený městem do DSO Vodovod Landštejn

RADA MĚSTA
na svém 9. zasedání konaném 16. 2. 2011 mimo jiné:
 schválila výsledky hospodaření MŠ, obou ZŠ a školní
jídelny za rok 2010; všechny příspěvkové organizace
města vytvořily zisk
 jmenovala členy a tajemníka památkové komise
 schválila veřejnoprávní smlouvu s obcí Budeč, na
jejímţ základě bude město Dačice pro obec Budeč zajišťovat výkon přenesené působnosti na úseku zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů
 neschválila zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2011
pokračování v rekonstrukci komunikací Na Peráčku
z důvodu upřednostnění rekonstrukce ulic Kapetova
a Strojírenská; RM schválila zařadit tuto akci do dlouhodobého plánu investičních akcí
 schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene se Správou
a údrţbou silnic JčK na pozemek p. č. 563/1 v k. ú.
Borek u Dačic odvozeného z práva zřízení chodníku,
práva přístupu k němu a z práva jeho provozování,
opravy a údrţby (chodník z Borku k novému hřbitovu
včetně lávky pro pěší)
 vyjádřila nesouhlas ke stavbě bioplynové stanice v zemědělském areálu v Chlumci u Dačic
na svém 10. zasedání konaném 9. 3. 2011 mimo jiné:
 schválila rozpočtové opatření č. 2/2011 v těchto obje-












mech: příjmy 633,63 tis. Kč, výdaje 166,63 tis. Kč,
přebytek 467,00 tis. Kč
schválila zvýšení nájemného v nově obsazených bytech o míru inflace 1,5 %
schválila závazné ukazatele rozpočtu pro příspěvkové
organizace ve školství na rok 2011 včetně odpisových
plánů a pouţití prostředků investičních fondů
schválila záštitu starosty města ve výši Kč 5.000,-- na
sraz rodáků ve Velkém Pěčíně
nesouhlasila s umístěním parku větrných elektráren na
území města Dačice
vzala na vědomí zprávu o vývoji odpadového hospodářství města v roce 2010
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene se společností
ČSAD J. Hradec a. s. na pozemek p. č. 1463/2 v k. ú.
Dačice odvozeného z práva provozování, udrţování,
oprav a rekonstrukce světelného signalizačního zařízení včetně kabelového vedení, práva přístupu k nim
a z práva jejich provozování, oprav a údrţby
schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými sluţbami Dačice s. r. o. na opravu dláţděných ploch
v areálu nového hřbitova (2. etapa) za celkovou cenu
Kč 345.168,-- včetně DPH
schválila, aby záměr výstavby bioplynové stanice
v Lipolci byl projednán v celém procesu EIA

Váţení spoluobčané,
kdyţ začínám psát tento příspěvek, svítí mi do okna
slunce. Také vítáte s radostí příchod jara? Pro mne je to
jedno z nejkrásnějších ročních období. Jaro, jako symbol
nového ţivota. Energie, kterou nám příroda nabízí
a ze které se můţeme radovat. Radost z toho, ţe naděje je
ţivá, ţe po kaţdé zimě vykvetou stromy.
Máme za sebou období radovánek, plesů a zábav.
V Dačicích jsme toto veselé období zakončili masopustním průvodem masek a symbolickým „pochováním basy“.
Nastává nám tzv. postní období. Je na ně moţné nahlíţet
z mnoha úhlů. Pro křesťany je to velká příprava na největší svátky v roce. Další tradice mluví o půstu a střídmosti
ve stravě z důvodu očištění těla, případně jako o nástroji
hubnutí.
V této době zástupci vedení města navštěvují jednotlivé místní části. V kaţdé obci je k projednání podobný
program. Probíhá volba předsedy občanské komise, hodnotí se uplynulé období a realizované akce. Současně
diskutujeme o moţnostech dalšího rozvoje místních částí
a potřeb občanů, kteří zde ţijí. Na všech jednáních je
moţné vidět zájem o veřejné záleţitosti. To je dobře. Je
důleţité podporovat myšlenku občanské společnosti. To
jest, vyjadřovat se k věcem, které se dějí kolem nás. Získávat si o nich informace a aktivním a moudrým přístupem je ovlivňovat.
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Na zasedání zastupitelstva, které se konalo 23. 2.
2011, byl jedním z důleţitých bodů rozpočet města. Rád
bych Vás s ním seznámil alespoň v základních údajích.
Budeme letos mít k dispozici celkovou částku 173 mil.
Kč. Ve srovnání s rokem 2010 je to o 12,5 mil. Kč méně.
Rozpočet byl navrţený a přijatý jako vyrovnaný. Úspory
byly učiněny jak v běţných výdajích na provoz, tak i ve
mzdových prostředcích pracovníků MěÚ.
Dne 10. 3. 2011 jsme na radnici vyvěsili vlajku Tibetu. O významu této akce se ve společnosti delší dobu diskutuje. Rada města se rozhodla, ţe se připojí k této celorepublikové kampani. Je důleţité si připomínat, ţe na
Zemi ţijí lidé v nesvobodě. Mnoho práv, které my vnímáme jako samozřejmé, jsou těmto lidem nedosaţitelné.
Dnešní svět tvoří jeden celek. A děje-li se někde nespravedlnost nebo utrpení, je důleţité se ozvat a v rámci moţností i konat. To je nyní vidět i na situaci v Japonsku,
kterou jste jistě zaznamenali. Předpokládám, ţe podle
vývoje situace v postiţených oblastech město Dačice
vhodným způsobem podpoří lidi postiţené ţivelní katastrofou.
Takový uţ je ţivot. Někdy proţíváme dny bolestné
a někdy radostné. Rád bych zmínil akci, která se v Dačicích konala - soutěţ amatérských divadel Dačické kejklování. Oceňuji práci všech, kteří se na přípravě této akce
podíleli. Velký dík také patří všem divákům, kteří letos
ochotníky přišli podpořit v opravdu hojném počtu. Je
příjemné zaţít setkání, radost a zábavu, na které se můţeme aktivně podílet.
Přeji nám všem v tomto čase, abychom se dokázali
vzájemně obdarovávat dobrými věcmi. A jak říká jedno
přísloví: „Úsměv trvá chvilku, ale mnohdy se na něj
vzpomíná celý ţivot“.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Technologické centrum v Dačicích
Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním zasedání přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Rozvoj sluţeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu“ včetně
podmínek, za kterých bude tato dotace poskytnuta.
Cílem projektu Technologického centra v Dačicích je
především vybudování efektivního elektronického úřadu,
který bude schopný zprostředkovat ostatním obcím
v území další sluţby. Zaměstnanci městského úřadu získají přístup do centrálního registru osob nebo do digitální
mapy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
V rámci projektu budou pořízeny technologie, které
umoţní bezpečné ukládání velkého mnoţství dat z centrálních datových úloţišť veřejné správy, a dojde k aktualizaci elektronické spisové sluţby nejen pro město Dačice,
ale i pro většinu obcí v našem správním obvodu. Občané,
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podnikatelé a orgány veřejné moci tak získají jednodušší
přístup k datům a informacím například z datových schránek, centrálního místa sluţeb KIVS nebo základních registrů veřejné správy. Ve svém výsledku umoţní nové
technologické centrum poskytovat občanům a podnikatelům nové elektronické sluţby.
Dalším konkrétním výsledkem bude mimo jiné sledování přípravy a průběhu investičních akcí města včetně
vyhodnocení celého procesu, které přinese efektivnější
vyuţití finančních prostředků města. Celkové náklady na
realizaci projektu města Dačice jsou vyčísleny na
6.544.683 Kč, přičemţ 5.406.998,75 Kč pokryje dotace ze
strukturálních fondů EU. Zbytek uhradí Město Dačice ze
svých zdrojů. Projekt počítá s realizací všech tří částí
výzvy IOP č. 06 „Rozvoj sluţeb eGovernmentu v obcích“,
tj. zřízení Technologického centra, pořízení elektronické
spisové sluţby a vnitřní integraci úřadu v obci s rozšířenou působností.
Ing. Karel Macků, tajemník

V Dačicích bude světelná křiţovatka
Z důvodu zvyšování bezpečnosti silničního provozu
v Dačicích bude v prostoru autobusového nádraţí vybudována křiţovatka řízená světelnou signalizací. Od výstavby tohoto dopravního zařízení si město slibuje zvýšení
bezpečnosti při přecházení chodců, jak do prostoru autobusového nádraţí, tak i k blízkému nákupnímu centru.
Svůj pozitivní účel by světelná křiţovatka měla sehrát
i při dopravní výchově mládeţe a výcviku ţadatelů o řidičská oprávnění. V současné době je schválena technická
dokumentace a proběhlo schválení ze strany příslušných
správních orgánů. Realizaci celého projektu vyhrála na
základě výběrového řízení firma ELTODO dopravní systémy, která nabídla nejniţší cenu a krátký termín realizace
stavby. Do stavebních prací jsou zapojeny i místní firmy,
čímţ se podařilo sníţit konečnou cenu projektu. Světelná
křiţovatka by měla být dokončena a uvedena do provozu
do konce měsíce května, kdy bude spuštěn zkušební provoz.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy,
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Bezpečnostní rada a Krizový štáb
Dne 14. 3. 2011 proběhlo ustanovující zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, na kterém
byly schváleny Statut a Jednací řád Bezpečnostní rady
a byli jmenováni členové Bezpečnostní rady. Dále byly
schváleny Statut a Jednací řád Krizového štábu obce
s rozšířenou působností a jmenování členů Krizového
štábu. Představitelé základních sloţek integrovaného záchranného systému podali stručnou zprávu o dění v jejich
rezortu. Dále bylo schváleno zřízení pracoviště krizového
řízení a plán práce Bezpečnostní rady na rok 2011.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí
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Vítání občánků
Dne 12. 2. 2011 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Tomáše Hrbáče,
Rozálii Horálkovou, Jana Koudelku, Natálii Winterovou,
Magdalenu Říhovou, Dominiku Šedovou a Daniela
Tomšů.
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Místo

Kapacita

MŠ Bratrská
MŠ B. Němcové
MŠ Sokolská
MŠ Za Lávkami
MŠ Bílkov

73
84
25
56
20
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Počet volných
míst
22
28
7
14
9

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Ředitelka Mateřské školy Dačice stanovila následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2011 - 2012 do jednotlivých pracovišť
Mateřské školy Dačice v případech,
kdy počet ţádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro jednotlivá pracoviště Mateřské školy Dačice.

Zápis dětí do Mateřské školy Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
stanovila následující upřesnění pro podávání ţádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2011 - 2012.
Místo pro podávání ţádostí:
MŠ Bratrská 177/I, Dačice
- Mgr. H. Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
MŠ Sokolská 163/V, Dačice
- E. Kamišová, vedoucí odlouč. pracoviště
MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
- V. Zimmelová, zástupkyně ředitelky MŠ
MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice
- Bc. J. Maršánová, vedoucí odlouč. pracoviště
MŠ Bílkov 99
- J. Baštářová, vedoucí odlouč. pracoviště
Termín podání ţádosti:
18. a 19. 4. 2011 v době od 10:00 do 16:00 h

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(Podle ustanovení § 34 odst. 4, zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/)
2. Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy
a délka jeho pobytu v těchto dnech
(Přednostně budou přijímány děti starší 3 let, které
nastoupí do MŠ na začátku školního roku na pravidelnou celodenní docházku)
3. Trvalý pobyt dítěte v Dačicích a místních částech
obce
4. Zaměstnanost rodičů
5. Dítě, které nebylo přijato v předchozím školním
roce
6. V mateřské škole se jiţ vzdělává starší sourozenec
U zápisu předloţí rodiče rodný list dítěte a doklad
k ověření trvalého pobytu.

Den otevřených dveří v MŠ Dačice
Ve středu 13. 4. 2011 od 14:15 do 16:15 h proběhne
na všech pracovištích Mateřské školy Dačice Den otevřených dveří. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka Mateřské školy Dačice

Svaz tělesně postiţených Dačice nabízí
týdenní rekreaci začátkem června

„Maršovská rychta“ Ţďár nad Sázavou
Cena pobytu:
- 380 Kč/den včetně plné penze + doprava 500 Kč
Informace poskytne:
- paní Máchová, tel.: 728 921 274
- paní Řezáčová, tel.: 728 019 113
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Rozpočet města Dačic na rok 2011
Zastupitelstvo města schválilo na svém 4. zasedání,
které se konalo 23. února 2011, rozpočet města Dačic na
rok 2011 jako přebytkový v těchto objemech:
příjmy
173 323,00 tis. Kč
výdaje
169 647,00 tis. Kč
přebytek rozpočtu
3 676,00 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček
- 3 676,00 tis. Kč

Příjmy z pronájmu majetku
příjmy z pronájmu pozemků (i lesy,rybníky)
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Přijaté sankční platby
Vypořádání předchozích let
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjček

K hlavním záměrům letošního roku patří:

Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku



Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem












podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka
13,26 mil. Kč,
podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní investiční práce se
počítá s 23,37 mil. Kč, na jejich údrţbu včetně čistoty
pak ještě s dalšími 5,22 mil. Kč),
podpora vodního hospodářství zejména odvádění
a čištění odpadních vod (kanalizace) a odbahnění
rybníků - v investicích částka 3,68 mil. Kč a v běţných výdajích ještě 1,19 mil. Kč,
podpora sportovních a volnočasových aktivit s celkovými výdaji 3,52 mil. Kč,
podpora kultury s celkovými výdaji 8,85 mil. Kč,
podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdruţení
rozpočtovaná ve výši 1,26 mil. Kč,
podpora různých forem bydlení v investicích ve výši
1,23 mil. Kč a v běţných výdajích 0,60 mil. Kč,
půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,2 mil. Kč.

Příjmy
Daně z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišť. ţivotního prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěţek z výherních hracích přístrojů
Příjmy za řidičská oprávnění
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací

tis. Kč
16 000,00
13 000,00
2 000,00
1 000,00
16 000,00
13 000,00
3 000,00
28 200,00
3 420,00
11 310,00
7 500,00
10,00
3 800,00
860,00
260,00
215,00
35,00
350,00
350,00
340,00
6 500,00
82 980,00
553,00
311,00

Nedaňové příjmy

Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

Přijaté dotace
Příjmy celkem
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6 719,00
1 177,00
5 542,00
512,00
930,00
300,00
13 253,00
1 445,00
24 023,00
2 892,00
2 892,00
109 895,00
63 428,00
0,00
63 428,00
173 323,00

Výdaje

tis. Kč

Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace - doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení - provoz a údrţba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
Ochrana ţivotního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Poţární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Příspěvky občanským sdruţením
Poplatky bankám
Daň z příjmů právnických osob za obec

58,00
382,00
5 218,00
1 194,50
12 569,00
8 853,50
3 465,60
598,00
1 200,00
2 361,00
1 080,00
2 013,40
7 521,00
46 598,90
245,00
2 592,00
610,00
39 780,10
300,00
98,00
2 300,00
139 038,00
78,00
148,00
150,00
2 000,00
19 000,00
36,00
50,00
980,00
930,00
150,00
30,00
505,00
1 000,00

Běţné výdaje
PD a dokončení chodníku v Borku
PD - chodník Dolní Němčice
PD - rozšíření křiţovatky Jemnická ul.
Rekonstrukce ul. Strojírenská
Rekonstrukce ul. Kapetova
PD - spojovací chodník Jiráskova ul.
PD - přechod Hradecká ul.
Rezerva investiční na místní komunikace
Signalizační zařízení křiţovatka Bratrská
PD - vodovod Lipolec
PD - vodovod Hradišťko - rozšíření
Splátka DSO Vodovod Řečice
Kanalizace Za Lávkami
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PD - ČOV Touţín - odtah plov. nečistot
ČOV Touţín - splátka
Opěrná zeď MŠ Sokolská ul.
MŠ Bílkov - zřízení plynového vytápění
PD - rozdělení rozvodu el. energie
PD - zateplení přístavby ZŠ Komenského
PD - hřiště v Chlumci
PD - hřiště v Dolních Němčicích
PD - ZTV sídliště RD - Za školou
Splátka 2011 - zhodnoc. bytů v maj. města
Nákup nemovitostí dle potřeby
PD - rekonstrukce veřejných WC
PD - přestavba čp. 1-5/I

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
50,00
1 940,00
250,00
280,00
57,00
100,00
27,00
27,00
962,00
270,00
500,00
33,00
1 056,00
30 609,00

169 647,00

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2011
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Příjmy celkem

tis. Kč
82 980,00
24 023,00
2 892,00
63 428,00

173 323,00

VÝDAJE

tis. Kč

Běţné včetně
Kapitálové výdaje

139 038,00
30 609,00

Výdaje celkem

169 647,00

ROZDÍL

tis. Kč

Příjmy celkem
Výdaje celkem

173 323,00
169 647,00

Rozdíl (příjmy - výdaje) = přebytek

3 676,00

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

Splátky půjček z předchozích let

- 3 676,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

- 3 676,00

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Veřejné schůze v místních částech - II.
V druhé polovině měsíce února a v první polovině
března proběhly veřejné schůze v místních částech, konkrétně v místní části Prostřední Vydří, Hostkovice, Velký
Pěčín, Bílkov, Lipolec, Malý Pěčín a Borek.
Podněty, připomínky a názory občanů místních částí
si přijeli vyslechnout zástupci města, kteří s takto získanými informacemi budou nadále pracovat v průběhu roku.
Převáţná většina vznesených dotazů byla zodpovězena.
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Otázky, které nebylo moţné na místě odpovědět, byly
zodpovězeny v jednotlivých zápisech z veřejných schůzí,
které jsou vyvěšeny na informačních deskách té které
místní části. Za vznesené podněty tímto děkujeme.
Na veřejných schůzích byli také mimo jiné voleni noví předsedové, resp. nové předsedkyně, občanských komisí. V místní části Prostřední Vydří je předsedou občanské
komise stejně jako v obdobích minulých Ing. Miloš Růna,
v místní části Hostkovice došlo na postu předsedkyně
komise ke změně a novou předsedkyní komise byla zvolena Mgr. Marie Němcová, v místní části Velký Pěčín
zůstává předsedou pan Luboš Navrátil, stejně jako v Bílkově, kde zůstává předsedou pan Jan Kouřil. Naopak
v místní části Lipolec došlo ke změně a novým předsedou
občanské komise je nyní pan Jiří Egner, v Malém Pěčíně
zůstává pan Slavomír Horálek a v Borku nadále pan Vlastimil Pekárek.
V místních částech Hradišťko a Touţín, které jsou posledními, ve kterých se veřejné schůze ke dni uzávěrky
zpravodaje ještě nekonaly, se veřejné schůze uskuteční
nejpozději do poloviny dubna tohoto roku.
Ráda bych na tomto místě poděkovala za spolupráci
odstupujícím předsedům občanských komisí v Hostkovicích a v Lipolci a nově zvoleným i těm staronově zvoleným předsedům občanských komisí popřála v plnění jejich funkcí mnoho úspěchů.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku
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Mobilní svoz odpadů
Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede dne 7. května
2011 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného
odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny na
místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá stanoviště
velkoobjemových kontejnerů). Při předávání odpadů se
řiďte pokyny pracovníků svozové firmy. Děkujeme za
pochopení.
MÍSTO
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Touţín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek

ČAS
08:00 - 09:00
09:05 - 09:20
09:25 - 09:50
10:30 - 11:00
11:10 - 11:40
11:45 - 12:00
12:05 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:20
13:25 - 14:00
14:05 - 14:25

MÍSTO
Dolní Němčice
Lipolec
Hostkovice
Havlíčkovo nám.
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládeţnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

ČAS
08:00 - 09:00
09:10 - 09:40
09:50 - 10:10
10:20 - 10:50
10:55 - 11:20
11:25 - 11:40
11:45 - 12:10
12:15 - 12:35
12:40 - 13:10
13:20 - 13:50
14:00 - 14:30

RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

I to se můţe stát …
Jistě jste si všimli, ţe v ulicích našeho města máme
sběrné nádoby na bílé sklo a sběrné nádoby na barevné
sklo. Mohli jste si také všimnout, ţe občas sváţejí pracovníci svozové společnosti obsah některých sběrných nádob
na bílé sklo společně s obsahem sběrných nádob na sklo
barevné - i to se můţe stát …
Svozová společnost si zjednodušuje práci - můţe se
zdát … Ale je tomu opravdu tak? Separované bílé sklo se
vyuţívá převáţně k výrobě skleněných obalů pro potravinářský průmysl, a tak tolerance jeho konečného zpracovatele na přítomnost neţádoucích příměsí musí být, a také
je, prakticky nulová. Proto je někdy nutné vysypat „znečištěné“ bílé sklo do skla barevného. Chyba tedy není
u svozové společnosti a nemohou za to ani ty neţádoucí
příměsi - ony samy společnost bílého skla nevyhledávají.
Chyba je v nás, občanech - my je tam dáváme …

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Naštěstí chybami se my, lidé, učíme. Barevné sklo
a sklo z oken (obsahuje větší mnoţství těţkých kovů a pro
potřeby potravinářského průmyslu je tedy nevhodné) uţ
do sběrných nádob na bílé sklo nedáváme. A zářivky? Ty
uţ vůbec ne - ty jsou odpadem nebezpečným a patří na
sběrný dvůr odpadů. To uţ také víme …
RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a obecního rozpočtu.

Realizace projektu „Efektivita, kvalita,
výkonnost a transparentnost sluţeb
a procesů MěÚ Dačice“
Jak jiţ bylo napsáno v minulých číslech, získalo město Dačice finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost sluţeb a procesů“,
reg. č. CZ.1.01/4.1.01/53.00099.
V rámci projektu probíhají a nadále budou probíhat
průběţná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. Souběţně na městském úřadě v rámci projektu
probíhají tzv. šetření Mystery Client. Tato šetření provádí
nezávislá firma, která za pomoci zkušených „klientů/agentů“ prověřuje jednotlivé úředníky úřadu. Tato šetření probíhají formou telefonátů, e-mailových kontaktů či
formou osobních návštěv a jejich cílem je prověřit jednání, vystupování, vstřícnost, ale i přehled zaměstnanců
úřadu.
V rámci dotazníkového šetření bylo v průběhu ledna
vyplněno 68 dotazníků. Výsledky potvrzují údaje zjištěné
v závěru loňského roku, tedy skutečnost, ţe převáţná
většina klientů (v lednu více neţ 75 %) přichází na úřad ze
svého bydliště vzdáleného do 10 km od sídla úřadu. Potvrdila se také krátká čekací doba, která byla u téměř 99 %
dotazovaných kratší neţ 5 minut. Nejvíce klientů na úřad
přichází za účelem úředního jednání na odbor sociálních
věcí (téměř 28 %), na odbor dopravy (téměř 18 %), na
odbor správní (téměř 15 %) či na odbor kultury a cestovního ruchu (více neţ 13 %). Jednání a vystupování úředníka hodnotí dotazovaní nadále vysokou známkou 1,07.
Z výsledků šetření Mystery Client máme v současné
době k dispozici výsledky e-mailových a telefonických
šetření, kdy průměrnou známkou, kterou je úřad hodnocen
v oblasti e-mailových šetření, je známka 1,24 a v oblasti
telefonických šetření je to známka 1,11.
O další realizaci projektu Vás budeme průběţně informovat v dalších číslech nebo na www.dacice.cz.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Dnešní EU a zdravý selský rozum
Předpokládám, ţe většině z nás
zkratkové slovo GAEC nic moc
neříká. Moţná, ţe někteří vědí, ţe
se vyskytuje v souvislosti se zemědělstvím a hospodařením na půdě.
Při březnové návštěvě ministra
zemědělství Ivana Fuksy na Vysočině se slovo GAEK (GAEK-y)
vyskytovalo málem častěji neţ
dotace.
Při setkávání se zemědělci se opět ukázalo, jak i do
zemědělství postupně více a více prorůstá byrokracie.
Oblast GAEC (Good Agricultural and Environmental
Conditions = dobrý zemědělský a environmentální stav)
zahrnuje celkem jiţ 11 standardů. Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě
nařízení Rady Evropského společenství. V případě České
republiky jsou standardy definovány nařízením vlády
a platí od 1. ledna 2010. Standardy popisují 5 tématických
okruhů (eroze půdy, organické sloţky půdy, struktura
půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření
s ní).
Hospodaření v souladu se standardy GAEC je pro
zemědělce jednou z podmínek poskytnutí plné výše různých druhů podpor. Stručně řečeno, být jako zemědělec
dobrým úředníkem je stále důleţitější. O tom, zda se Vám
v zemědělství daří, bohuţel v EU čím dál častěji jiţ ani
tak nerozhoduje ochota tvrdě sedm dní v týdnu pracovat,
ale spíše schopnost se vyznat a orientovat v předpisech
a nabízených dotacích. Někdy je totiţ dnes lepší nevyrábět
neţ vyrábět, nechovat neţ chovat, zatravňovat neţ pěstovat.
Ministr Fuksa několikrát zdůraznil, ţe je důleţité, aby
opět v zemědělství začal vítězit zdravý selský rozum.
Vřele s ním souhlasím, ale jsem přesvědčen, ţe v dnešní
době, kdy je naše zemědělská politika z 95 % určována
rozhodnutími z úrovně EU, se jedná o cíl opravdu velmi
ambiciózní. Sousloví zdravý selský rozum totiţ určitě
z dnešního „EU zemědělství“ nepochází.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Pracovníci společnosti ČEVAK
odstranili od počátku roku na Dačicku
22 poruch
Více neţ dvě desítky poruch na vodovodních řadech
zaznamenali pracovníci společnosti ČEVAK, která provozuje vodohospodářský majetek na Dačicku. „Je to
zhruba třetina poruch, které jsme opravili v loňském
roce“, říká Richard Kuba, vedoucí provozního střediska
Dačicko. Na vzniku poruch mají nemalý podíl rychlé
klimatické změny a také stáří vodovodních řadů.
Nahlášeno a vyměněno bylo od počátku roku 13 zamrzlých vodoměrů. Právě vodoměry mohou způsobit
odběratelům značné škody. „V lepším případě dojde
k prasknutí vrchního sklíčka, v horším k vytopení prostor,
kde je vodoměr umístěn. Majitel pak zaplatí nejen za vý-
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měnu vodoměru, coţ je zhruba kolem 1.000 Kč, ale také
za uniklou vodu“, říká Richard Kuba, vedoucí provozního
střediska Dačicko. Je třeba dohlédnout na to, aby i teď
s přicházejícím jarem, kdy se střídají teploty, byla zavřena
sklepní okna nebo víko šachty, případně vodoměr zaizolován, tedy obalen nepromrzajícím materiálem, například
polystyrénem.
Majitelé rekreačních objektů by si měli po zimě zkontrolovat stav vodoměru, protoţe při oteplení v jarních
měsících se stává, ţe zamrzlý vodoměr nebo vnitřní rozvod povolí a prasklinou uniká značné mnoţství vody,
která způsobí uvedené nemalé škody a ztráty vody. Obzvlášť v šachtách, které nejsou vodotěsné, je menší únik
vody zjištěn mnohdy aţ při odečtech vodoměrů. To uţ
bývá ale zpravidla pozdě a majiteli napojené nemovitosti
nezbývá jiná moţnost neţ uniklou vodu zaplatit.
V těchto dnech dochází také k pravidelnému odkalování vodovodních řadů. „Odkalena je lokalita Červený
Vrch v Dačicích, následovat budou další oblasti nejen ve
městě, ale i ve všech obcích napojených na DSO Vodovod
Landštejn. Tyto údrţbové práce jsou dlouhodobě naplánovány, přesto se omlouváme za případné problémy spojené s touto činností“, doplňuje Richard Kuba.
Kontakt: nepřetrţitá havarijní sluţba 800 120 112,
infolinka 844 844 870, www.cevak.cz.
Richard Kuba, vedoucí střediska ČEVAK, a.s.,
Provozní středisko Dačicko

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR
VČETNĚ BYTU
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
včetně bytu o velikosti 3+1
o celkové ploše 143 m2 v 1. patře budovy čp. 89
v místní části Bílkov, obec Dačice.
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.

 Koupím les, platba HOTOVĚ, formality zařídím.
 Vykoupím kulatinu z těţby za vysoké
výkupní ceny.
 Dlouholeté zkušenosti.
 Prodej palivového dřeva (N. Bystřice).
Tel. 608 162 446
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Výsledky anket na městském webu
1) V období 1. - 28. 2. byla na www.dacice.cz otevřena
anketa „Vyberte téma pro Dačickou řeţbu 2011“.
Celkem se zúčastnilo 497 hlasů s následujícím procentuelním výsledkem: téma Civilizace - 12,1 %,
Hudba - 14,1 %, Duchovno - 36 %. Vítězem a hlavním tématem letošního ročníku setkání řezbářů, které
se uskuteční ve dnech 22. - 27. 8., se stal Čas, který
získal 37,8 % ze všech odevzdaných hlasů.
2) Ve dnech 1. - 15. 3. byla uţivatelům městského webu
poloţena otázka „Jsou podle Vás webové stránky
města přehledné?“ Ze 134 hlasů odpovědělo 66,4 %
Ano, 33,6 % Ne.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Městská policie informuje
Přináším údaje z ukazatele rychlosti v ul. Hradecká od
14. 2. 2011 do 13. 3. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
87734
směru
V proti93421
směru
V obou
181155
směrech
Podíl (%) 100,0

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
11364 477

20

6

4

0

27759 2391 577 362 239

95

39123 2868 597 368 243

95

21,6

1,6

0,33 0,2 0,13 0,05

Co se týče překračování povolené rychlosti, čísla jsou
téměř totoţná a stejně alarmující jako údaje z minulého
měsíce. Stráţníci se budou snaţit sníţit tato čísla tím, ţe
budou v tomto místě provádět měření rychlosti, s čímţ uţ
začali začátkem tohoto měsíce. Při prvním měření bylo
odhaleno 6 přestupků.
***
Jelikoţ začíná jaro, většina z nás vytáhne zazimované
jízdní kolo a vyrazí do ulic města, nebo na různé výlety.
Chci vám touto cestou připomenout, jak se chovat na
silnicích a jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo.
Kaţdý kdo řídí jízdní kolo je podle zákona 361/2000
o provozu na pozemních komunikacích řidič nemotorového vozidla a je povinen řídit se pravidly uvedenými
v tomto zákoně. Povinnosti řidiče jsou např. věnovat se
plně řízení, zákaz poţití alkoholických nápojů nebo uţít
návykovou látku před jízdou nebo během jízdy, podrobit
se na výzvu policisty vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem atd.
V § 57 a 58 zák. 361/2000 jsou upravena pravidla pro
jízdu na jízdním kole. Z těchto pravidel vybírám např.:
 je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty je cyklista povinen jich uţít
 cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
 cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy pouţít
ochrannou přílbu
 dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem
osoby starší 15 let
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 na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve
dvou, je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte, smí osoba starší 15 let
vézt osobu mladší 7 let
 cyklista nesmí jet bez drţení řídítek, drţet se jiného
vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík,
psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohroţovaly jiné
účastníky provozu na pozemních komunikacích
 při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech
 za sníţené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu
se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem
červené barvy
Povinnou výbavu jízdního kola upravuje příloha č. 13
k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Z této přílohy vybírám body
ve zkratce. Kolo musí být vybaveno:
 dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami, jízdní
kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběţným nábojem s protišlapací brzdou, nemusí být vybavena přední brzdou
 volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny
 zadní odrazkou červené barvy
 přední odrazkou bílé barvy
 odrazkami oranţové barvy (autoţluť) na obou stranách šlapátek (pedálů)
 na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou
kol nejméně jednou boční odrazkou oranţové barvy
(autoţluť) na kaţdé straně kola
 jízdní kola pro jízdu za sníţené viditelnosti musí být
vybavena světelnou signalizací a osvětlením
Odrazové materiály nahrazující odrazky mohou být
umístěny např. na oděvu či obuvi cyklisty.
Stráţníci mohou v plném rozsahu provádět kontroly
cyklistů, co se týče dodrţování pravidel v dopravním
provozu, tak i vybavení kol a zjištěné přestupky řešit v
blokovém řízení. Během roku budou prováděny akce
zaměřené na cyklisty.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

Bezplatná právní poradna
Občané Dačicka v obtíţné ţivotní situaci mají moţnost obrátit se o bezplatnou právní radu na Asociaci občanských poraden. Tato asociace poskytuje poradenství
celkem v 18 oblastech, a to sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost,
bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy
a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika,
zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo ţivotního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR,
právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná správa,
trestní právo, ústavní právo. Nejbliţší kontaktní místo je
v Telči, Masarykova ulice č. 330 a otevírací doba je kaţdé
úterý od 11:30 do 15:30 h. Další informace je moţné získat na www.obcanskeporadny.cz.
Ing. Karel Macků, tajemník
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VEŘEJNÁ NABÍDKA
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na

prodej volného bytu č. 5 o velikosti 1 + 3,
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 85,47 m2,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 81/793 na společných částech domu č. p. 428/V v ulici Dlouhá v Dačicích
a stejného podílu na pozemku p. č. 2429/119, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 233 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 3040 jako vlastnictví Města Dačice,
tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru.

Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzavřené obálce zřetelně označené

„NEOTVÍRAT - prodej neobsazeného bytu
č. 5 v čp. 428/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice

nejpozději do pátku 22. 4. 2011 do 10:00 h.
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 4. 2011 v 13:00 h v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palackého náměstí - informace o místě konání na
Infocentru v Dačicích.

Stanovená kritéria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší neţ cena minimální, která je stanovena ve výši
897 435 Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny v hotovosti před podpisem smlouvy, úvěrem ze stavebního spoření,
hypotékou nebo kombinací úvěru s poměrnou částkou v hotovosti apod. V případě shodných nabídek bude kupující vybrán
losem.
Nabídka musí obsahovat:
 jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis ţadatele
(ţadatelů), telefon,
 údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru.
Jistota na budoucí kupní cenu:
Při podání nabídky musí zájemce sloţit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15 000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, ţe vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho
měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací a jako kupující bude
doporučen orgánům města Dačice druhý zájemce v pořadí.
Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené výše uvedené jistoty, budou ze soutěţe vyřazeny. Město Dačice si
vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme ţádnou z nich.
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice
bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto
bytu na účet města Dačic vedený u České spořitelny a.s.
Informace podá odbor správy budov MěÚ v Dačicích,
Krajířova 27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu moţno
domluvit s vedoucí odboru správy budov paní Martinou
Bénovou.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Činnost Komise k projednávání
přestupků města Dačice za rok 2010
Na úseku přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, projednal v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Dačicích a Komise k projednávání přestupků města Dačice celkem 199
přestupků.
Komise k projednávání přestupků města Dačice se zabývala přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému souţití a přestupky proti majetku. Odbor vnitřních věcí MěÚ Dačice pak projednával přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
a přestupky podle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
Celkem 110 přestupků došlo od Policie ČR, Obvodního oddělení Dačice. Obvodní oddělení Policie ČR ve
Slavonicích oznámilo 15 přestupků a Krajské ředitelství
policie Jihočeského kraje, Územní odbor vnější sluţby
Jindřichův Hradec 3 přestupky. Jeden přestupek došel od
Městské policie Dačice.
Zbylá oznámení přišla od obcí, se kterými má Město
Dačice uzavřenou tzv. veřejnoprávní smlouvu na úseku
přenesené působnosti, od občanů nebo jiných orgánů
(státního zastupitelství, soudů, městských a obecních úřadů, komisí k projednávání přestupků atd.).
Na pokutách uloţila komise k projednávání přestupků
a odbor vnitřních věcí v roce 2010 celkem 93.700 Kč.
Třem občanům byla v přestupkovém řízení navíc uloţena
povinnost zaplatit náklady řízení spojené s projednáváním
přestupku ve výši 3.000 Kč.
Proti rozhodnutí komise k projednávání přestupků bylo v roce 2010 podáno pouze jedno odvolání, které krajský úřad zamítl, a rozhodnutí komise jako správné potvrdil.
V roce 2010 přijal Odbor vnitřních věcí MěÚ Dačice
celkem 7 stíţností a podnětů občanů. Z nich 4 náleţely
k prošetření odboru vnitřních věcí.
Bohumír Böhm, DiS., předseda KKPP města Dačice,
odbor vnitřních věcí

60 % lidí v ČR chce dle veřejného průzkumu
v roce 2011 změnit zaměstnání. Patříte k nim i Vy?
Máme pro Vás řešení.
Pro kancelář v Dačicích přijmeme
5 spolupracovníků na pozice vedoucích týmů.
Nabízíme:
volnou pracovní dobu, nadstandardní výdělek 20 aţ
50.000 Kč, firemní benefity, bezplatné zaškolení.
Poţadujeme:
čistý TR, vlastní auto, vzdělání USO nebo VŠ, organizační schopnosti, analytické a tvůrčí myšlení.
Kontakt pro výběrové řízení:
Ing. Stanislav Tesař, tel. číslo: 777 271 549.
M: 777 271 549
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Ukliďme svět!
Mateřská škola Dačice pořádá akci jarního úklidu
v okolí mateřských škol a v určených lokalitách. Tato
akce se uskuteční v měsíci březnu a dubnu ve spolupráci
světové organizace Clean up the world a dalších institucí.
Rodiny s dětmi se mohou připojit k této akci úklidem
okolí svého domova. Pokud děti donesou „fotografii úklidu“ do MŠ Za Lávkami na akci Den Země v sobotu
23. dubna, čekají na ně hezké odměny. Vytvoříme fotogalerii této akce, kterou na místě vystavíme. Těšíme se na
vaši spolupráci. S dotazy se obraťte na pí Janouškovou
z MŠ Za Lávkami, která tuto akci zaštiťuje, telefon
721 673 415, od 9:00 do 14:00 h.

Mateřská škola Dačice, MŠ Za Lávkami 273/III
a Občanské sdruţení "LÁVKY" pořádají oslavu

Dne Země
Kdy: sobota 23. 4. 2011 od 14:00 do 17:00 h
Kde: areál zahrady MŠ Za Lávkami
Zde si můţete ověřit svou zručnost, znalosti o přírodě
a občerstvit se. U některých stanovišť můţete získat
Zalávecké tolary, které lze směnit u občerstvení za
odměny. Vstupné je dobrovolné.
V případě deštivého počasí bude program přesunut na
neděli a následně omezen v prostorách MŠ.
Srdečně zvou pořadatelé!

Ples seniorů v Budíškovicích
Dne 12. 3.
2011 se konal v
kulturním domě
v Budíškovicích
seniorský ples.
Hlavními pořadateli byly Pečovatelská sluţba Ledax - středisko Dačice, dále Český Červený kříţ - místní
organizace Dačice a město Dačice. K poslechu a k tanci
hrál taneční orchestr - PRAGA 75. Plesu se zúčastnili
nejen senioři, a tak veselá zábava byla po celou dobu plesu. Překvapení pořadatelů byly dačické maţoretky se
svým programem. Tímto bych ráda poděkovala všem,
kteří se na této vydařené akci podíleli.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska, soc. pracovnice

Zima v lese začíná, hlad má lesní
rodina...
Letos v lednu jsme realizovali projekt Zvířátka v zimě.
Skřítek Zimníček se s námi vydal ke krmelci v Zahrádeckém lese. Cestou jsme společně pozorovali různé stopy
zvířátek a Zimníček nám vyprávěl o ţivotě v lese, jak se
zde máme chovat a nechyběly také různé hádanky - byla

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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to taková zimní přírodovědná stezka s kvízem a zkouškou
našich dovedností. Neopomněli jsme donést lesním zvířátkům něco dobrého na zub - kaštany, tvrdý chléb, mrkvičku, zelí… Přálo nám i počasí, takţe se výlet vydařil.
Následující
den nás navštívil
myslivec pan Hudínek, se kterým
jsme si popovídali o ochraně přírody, a poradil
nám, jak pomáhat
zvěři v zimním
období. Děti si mohly prohlédnout různé koţešiny, paroţí
atd. Pro zpestření této besedy jsme společně poslouchali
zvukové nahrávky lesních zvířat. Tyto vědomosti pak děti
výtvarně zpracovaly do soutěţe „Toulky za zvěří“.
Na zahradě jsme rozvěsili na stromy saláty pro ptáčky,
které zhotovili rodiče s dětmi doma. Instalovali krmítka,
která pravidelně doplňujeme ptačími dobrotami. Průběţně
krmíme kačeny a labutě na řece Dyji.
My učitelky jsme na oplátku připravily pro děti v naší
mateřské škole hostinu „v bílém“.
Všichni jsme rádi, ţe jsme těmito aktivitami pomohli
zvířátkům zpříjemnit přečkání letošní zimy a těšíme se
na jarní ptačí štěbetání, které nám bude odměnou.
Bc. Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami, Dačice

 3/2011
Město Dačice a SDH Dačice Vás zvou na

ČARODĚJNICE
30. 4. 2011 od 19:00 h
Lampionový průvod vychází od finančního úřadu
v Komenského ul. k rybníku Vraţda.
Občerstvení a ohňostroj zajištěny.
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A co nás ještě čeká?
Pinnocchio - představení Hravého divadla z Brna
v MěKS pro ţáky 1. - 3. ročníku.
Zpívání s Nezmary - vystoupení pro ţáky 4. a 5. ročníku.
Spirit of Afrika - studenti africké umělecké školy zatančí pro 6. - 9. ročník.
Velikonoční dílny - v Komenského 14. dubna, v Bratrské 18. dubna.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Co je nového na ZŠ Komenského
V rámci účasti na Celostátní přehlídce dětských recitátorů probíhala školní - třídní kola soutěţe v recitaci.
Hlavními kritérii hodnocení jsou přirozenost dětského
hlasu, umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační
úroveň dítěte, celková úroveň a kultura projevu. Vítězové jednotlivých kategorií nás odjeli reprezentovat do
J. Hradce.
Na okresním kole Olympiády v anglickém jazyce naši
školu reprezentovaly dvě ţákyně. G. Grulichová se
umístila ve své kategorii na 11. - 12. místě. Fantastické
1. místo v kategorii I. A obsadila J. Kučerová. Gratulujeme.
Českomoravská myslivecká jednota a Okresní myslivecký spolek v J. Hradci uspořádaly soutěţ výtvarných prací s názvem „Mé toulky za zvěří“. Soutěţe se
zúčastnily všechny dačické mateřské i základní školy,
sešlo se více neţ 200 obrázků. Nejlepší práce jste si
mohli prohlédnout na výstavě, která byla slavnostně
zahájena za účasti představitelů města a zástupců mysliveckého spolku v prostorách obřadní síně na starém
zámku. Po skončení výstavy byly práce předány k celostátnímu vyhodnocení soutěţe do Prahy.
Zpestřením výuky ţáků 2. stupně bylo 25. února představení „Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“, kterým SHŠ Renegáti z Pardubic poutavou formou přiblíţili ţákům dějepisné učivo období římského císařství.
Velmi pěkné, děkujeme!
Tradiční florbalový turnaj mezi chlapci šestého aţ
devátého ročníku jsme letos rozšířili o stejnou soutěţ
dívek. Putovní pohár zpravidla získává nejstarší ročník
(coţ se u chlapců potvrdilo), ale hned v prvním ročníku dívek tomu tak nebylo. Z vítězství se radovaly
osmačky. V napínavém finále porazily deváťačky 5:4.
Ostatní zápasy skončily jasnými výhrami favoritů.
Vítězní hoši z devítky vyhráli všechny tři zápasy a celkové skóre měli 32:2. Nejlepší dívky - 8. ročník - také
vyhrály všechny zápasy s celkovým skóre 21:5. Nejlepšími střelci ve svých kategoriích se stali P. Čermák
(9 gólů) a V. Boudová (12 gólů).
Městská knihovna Dačice je pro nás velmi příjemným
partnerem, neustále nabízí moţnosti rozvoje čtenářských dovedností. Tradičně se účastníme besed, ve
čtvrtek 10. 3. se ţáci prvních ročníků vypravili do
městské knihovny na pohádku Daisy Mrázkové. Představení bylo milé a herci dokázali vtáhnout děti do
děje.

Bezpečně a zdravě
Pod tímto názvem běţí jiţ čtvrtým rokem projekt na
Základní škole Komenského v Dačicích, jehoţ náplní je
dopravní a zdravotní prevence.

V únoru se sešli ţáci 3. - 5. ročníků se zástupci
Obvodního oddělení v Dačicích na přednáškách, kde policisté s ţáky probírali pravidla bezpečnosti na silnicích,
vybavení jízdních kol, dopravní označení, ale také hlavně
bezpečnou cestu do školy a domů, jak se chovat, kdyţ nás
osloví cizí člověk, a problematiku šikany.
Ţáci také ocenili moţnost, vyzkoušet si pomůcky
a vybavení policistů jako zbraně, terčíky, neprůstřelné vesty a další. Jsme rádi, ţe s námi policisté takto spolupracují
a dávají touto prevencí našim ţákům moţnost, vyhnout se
nebezpečí kolem nás. Další setkání s policisty čeká v březnu naše nejmenší z 1. a 2. ročníků. V březnu se také
těšíme na setkání se zdravotníky, kde ve dvou dnech si
všichni ţáci naší školy prakticky vyzkouší základy první
pomoci.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Dačice, Komenského
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2. místo v okrese
V pondělí 21. února reprezentovali naši školu v okresním kole anglické olympiády v Jindřichově Hradci vítězové školního kola Filip Leitgeb ze VII. B a David Pocar
z IX. A. V soutěţi museli prokázat porozumění v poslechové části, rozsah své slovní zásoby v konverzaci a také
gramatickou znalost jazyka.
Oba kluci zabojovali. David Pocar obsadil ve své kategorii pěkné desáté místo. Filip Leitgeb se můţe pochlubit krásným druhým místem z celkového počtu 17 soutěţících ţáků 6. a 7. tříd. Hezké 5. místo získala 9. března
v okresním kole zeměpisné olympiády Tereza Kupcová ze
VI. B v kategorii A, na 7. místě skončil v kategorii B
Pavel Bitala ze VII. B a na 6. místě v kategorii C Martin
Nehyba.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Turnaj v halové kopané
Ve středu 9. března se v hale SŠTO Dačice konalo
okrskové kolo turnaje v halovém fotbale pořádané AŠSK
v J. Hradci.
Turnaje se účastnila muţstva sloţená ze ţáků 6. a 7.
tříd pěti základních škol našeho regionu. Naši ţáci podali
bojovný výkon a v celkovém pořadí skončili na pěkném
druhém místě. V úvodním utkání sice podlehli favorizovanému teamu ZŠ SNW Kunţak (0:3), ale potom se jim
povedlo porazit muţstvo ZŠ Staré Hobzí (2:0), ZŠ Komenského Dačice (2:0) i ZŠ Slavonice (1:0). Naše druţstvo tvořili tito ţáci: David Kubeš, Martin Šlápota, Marek
Kos, Daniel Tomšů, Martin Šeda, Milan Jindra, Aleš
Linhart, Martin Lebr, Šimon Dohnal a David Bureš.
Mgr. Bohumil Šuhaj

3. března obdrţela naše škola rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeţe a tělovýchovy o poskytnutí dotace
v oblasti zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách. Jedná se o tzv. „šablony“, které umoţňují základním školám jednodušším způsobem čerpat finanční
prostředky. 85 % prostředků je hrazeno ze zdrojů EU a 15
% připadá na státní rozpočet ČR. V rámci tohoto projektu
můţe naše škola vyuţít do 15. září 2013 pro zlepšení svého vybavení a vyučovacích metod částku 1 812 949 Kč.
S napětím také očekáváme, zda uspěje náš další projekt Oprava odborné učebny fyziky, se kterým jsme se
17. února přihlásili do grantového řízení společnosti ČEZ
„Oranţová učebna“.
Mgr. Bohumil Havlík

Mé toulky za zvěří
V prostorách obřadní síně na starém zámku se v úterý
22. února uskutečnila vernisáţ výstavy k výtvarné soutěţi
„Mé toulky za zvěří“.
Úkolem bylo zachytit dětské záţitky z toulek přírodou. Tuto soutěţ vyhlásila Českomoravská myslivecká
jednota a Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci. Její výsledky přinesly nefalšovanou radost Katce Jindrové ze VII. B, která zvítězila ve IV. kategorii. Úsměv na
tváři měla téţ Veronika Račická, také ze VII. B, která pro
změnu zvítězila ve III. kategorii. Radost sobě, svým rodičům a kamarádům udělali Kamil Heryán z V. A a Vojtěch
Jelínek ze II. B, kteří obsadili ve III. a II. kategorii druhá
místa. Všichni vítězní soutěţící z obou dačických základních škol a z mateřských škol si odnesli ceny, které jim
budou určitě pomáhat v toulkách světem výtvarné tvořivosti.
Mgr. Bc. Jana Váňová

ČZS Ţirovnice srdečně zve na jarní etapu výstavy

Z
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NARCISY – TULIPÁNY
30. dubna – 2. května 2011
ZÁMEK A ŠPÝCHAR ŢIROVNICE
- prodej zahrádkářských výpěstků
- zahrádkářská poradna a prodej občerstvení
Světový sortiment květin budou vystavovat přední
pěstitelé a výzkumné ústavy. Info: 606 320 863,
mudrkriz@seznam.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Gymnázium Dačice

Zprávy z Gymnázia Dačice

Nabízí moţnost podat přihlášku ke
vzdělávání v osmiletém gymnáziu pro
školní rok 2011/2012 ve druhém kole
přijímacího řízení, které bude vyhlášeno ke dni 22. 4. 2011.

Vojta Trčka, student oktávy dačického
gymnázia, byl na návštěvě u velvyslance
Spojených států

Přijímací řízení 2011
Datum uzávěrky březnového čísla bulletinu se
shoduje s termínem ukončení odevzdání přihlášek ke
vzdělávání ve středních školách. Naše škola v letošním
roce zaznamenala rekordní počet přihlášek podaných
uchazeči o vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, tedy ţáků
9. tříd základních škol. Na druhé straně jsme obdrţeli
menší počet přihlášek ke vzdělávání v osmiletém
gymnáziu.
Obracím se proto touto cestou na ţáky a ţákyně 5. tříd
základních škol z Dačic a okolí a na jejich rodiče, aby
znovu odpovědně zváţili nabídku prokazatelně nejkvalitnější přípravy nadaných ţáků k pozdějšímu terciárnímu
vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách,
kterou v současné době víceletá gymnázia u nás představují. Odpovídá tomu i značný zájem uchazečů o vzdělávání v nich a jejich rodičů pravidelně zaznamenávaný ve
větších městech. Naše gymnázium nabízí víceletý obor od
roku 1990 a jeho absolventi kaţdoročně výše uvedenou
kvalitu přípravy potvrzují úspěchy při přijímacím řízení
na vysoké školy a následně také jako jejich posluchači
a absolventi.
Často slýcháme, ţe ţáci niţšího stupně víceletého
gymnázia jsou ve srovnání se svými vrstevníky na základních školách přetěţováni, ţe jim je bráno dětství
apod. Většina našich ţáků dokazuje, ţe opak je pravdou,
neboť vedle přípravy na vyučování a plnění školních povinností se věnují mnohdy časově náročným mimoškolním aktivitám v oblasti umělecké, sportovní nebo jiné
zájmové činnosti. Vzdělávání našich ţáků se uskutečňuje
v motivujícím prostředí moderní, dobře vybavené a relativně malé školy, coţ umoţňuje uplatnit individuální přístup ke kaţdému z nich.
Ve snaze zvýšit počet ţáků budoucí primy připravujeme vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání
v osmiletém gymnáziu. V souladu s platnou legislativou
se tak můţe stát po ukončení kola prvního, tedy nejdříve
22. dubna t.r.
Podrobnosti o vyhlášení 2. kola a kritériích pro přijetí
ke vzdělávání získají uchazeči a jejich rodiče na stránkách
školy www.gymn-dacice.cz, na tel. čísle 384 420 432
nebo při osobní návštěvě školy.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

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.

Díky Rotary klubu působícímu v Telči jsme se
spolu se studentem telčského
gymnázia Jiřím Páralem
dostali do Prahy na Ambasádu Spojených států amerických.
Zvítězili
jsme
v soutěţi Junior Ambassadors Day (Den mladých
velvyslanců) a získali tak
jedinečnou moţnost setkat
se a popovídat si s velvyslancem USA Eisenem
Normanem, prohlédnout si
sídlo americké ambasády
a seznámit se i s dalšími
lidmi, působícími na velvyslanectví, kteří nám s nadšením
popisovali svou práci a vţdy nechali prostor na dotazy.
Akce se konala v pátek 25. 2. 2011.
Velice si váţím té moţnosti a jsem vděčný za získané
zkušenosti. Soutěţ pokračuje i nadále, proto bych rád
doporučil i dalším studentům, aby neváhali a pokusili se
touto cestou dostat do veřejnosti nepřístupných míst na
americkém velvyslanectví.
Vojtěch Trčka, Gymnázium Dačice

Úspěch ţáků gymnázia v okresním kole
zeměpisné olympiády
Ve středu 16. února se třicet ţáků gymnázia účastnilo
školního kola zeměpisné olympiády. Vítězové jednotlivých věkových kategorií postoupili do okresního kola,
které proběhlo v Jindřichově Hradci dne 9. března, a zde
se jim podařilo získat přední umístění ve všech skupinách.
V kategorii nejmladších ţáků získal Zdeněk Přibyl
2. místo, Lucka Kubková se těší z 1. místa. Davida Mašáta dělilo od 2. postupového místa v kategorii starších ţáků
pouze 1,5 bodu.
V soutěţi středoškoláků uţ poněkolikáté postoupil do
krajského kola Lukáš Vacuška ze septimy, tentokrát zvítězil s přehledem a náskokem téměř třiceti bodů.
Všem soutěţícím patří poděkování za reprezentaci
školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v kole krajském.

Lyţařský výcvik primy a sekundy
V sobotu 26. února se ţáci primy a sekundy našeho
gymnázia spolu se svými učiteli vydali do Krkonoš, aby
tam strávili první březnový týden lyţováním a jinými
zimními radovánkami. Počasí měli krásné a sněhu bylo
dost, takţe si všichni mohli do sytosti uţívat sjezdovky
i běţkařské výlety. Všem se v předjarních Krkonoších
velmi líbilo, a kdyţ byl po týdnu čas k návratu domů,
nikomu se nechtělo.
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Dačické muzeum nově

Florbalový turnaj středních škol
Dne 24. 2. 2011 proběhlo okresní finále florbalového
turnaje středních škol, kterého se účastnilo 12 druţstev.
Druţstva sehrála zápasy ve čtyřech základních skupinách
- naši florbalisté ve skupině zvítězili, a tak se utkali s vítězi ostatních skupin ve finálových soubojích o 1. - 4. místo.
Ve finále naši dvakrát zvítězili, ale v posledním zápase o první a druhé místo prohráli s celkovým vítězem
turnaje SŠTO Dačice 0:3 a naše druţstvo tedy získalo
v okresním turnaji 2. místo.
Více si můţete přečíst a fotografie prohlédnout na našich webových stránkách www.gymn-dacice.cz.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice otevřelo v neděli
27. března 2011 kromě nové výstavy, tradiční jarní, také
nově instalované stálé expozice - historickou, národopisnou a expozici věnovanou výrobě první kostky cukru na
světě. V expozicích se objevila řada nových exponátů,
mnohé z nich byly restaurovány s finančním přispěním
Jihočeského kraje, a tak se poprvé naskýtá návštěvníkům
moţnost se s nimi seznámit.
Expozice k výrobě kostky cukru je umístěna nově
v I. patře muzea v samostatném sále a je také obohacena
o řadu zajímavých exponátů. O některé přírůstky se zaslouţili i naši stálí návštěvníci a příznivci, kteří reagovali
na výzvu muzea, a věnovali nám či zapůjčili celou řadu
pěkných předmětů. Patří jim všem vřelé poděkování.
Přijďte se k nám podívat. Od dubna je otevřeno denně
kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 h (na
Velikonoční pondělí 25. dubna je však otevřeno také).
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

VETEŠNICTVÍ, BAZAR DAČICE
tel. 774 191 148, Neulingerova 145, pod kostelem

výkup - prodej - komisní prodej - zástavy
Veškeré staroţitnosti, staré věci z půdy, sbírky po sběratelích
(zlato, prsteny, náušnice, šperky, hodiny, porcelán, šavle,
pohlednice, obrazy, věci z mosazi, cínu, hudební nástroje).
Do bazaru věci zachovalé a funkční. Denně 8:30 - 20:00 h.

SŠTO Dačice
Předávání prospěchových stipendií

Svou „hodinku slávy“ si uţili nejlepší studenti oborů
Mechanik seřizovač a Strojírenství ve čtvrtek 3. března
2011. Za účasti personalistky firmy TRW DAS Dačice
Lucie Trojkové, ředitele školy Ing. P. Kopačky a zástupců
pro teoretické a praktické vyučování Ing. V. Havlíka
a Ing. L. Piska byla předána v SIC školy prospěchová
stipendia ve výši 500 Kč celkem 10 nejlepším studentům
výše jmenovaných oborů. Kritérii, která rozhodla o jejich
zařazení do „elitní desítky“, byl nejen prospěch, ale i docházka, příp. účast na soutěţích a jiných akcích reprezentujících školu. Absolutně nejvyššího bodového hodnocení
dosáhli L. Liškář (MS3), Z. Málek (S4) a T. Povolný (S2).
Nejen 3 jmenovaní, ale všech deset studentů si určitě zaslouţí pochvalu. Snad se jim symbolická peněţní odměna
stane povzbuzením a vzpruhou do další práce.
JB, SŠTO Dačice

LINKA PSYCHOPOMOCI
224 214 214, po aţ pá 9 - 21 h
POSKYTUJEME:
podporu v psychické krizi, pomoc
při orientaci v nepříjemné situaci,
informace, které vám pomohou najít východisko, kontakty na odborníky a zařízení z oblasti problematiky psychického zdraví, kvalifikované odpovědi na
otázky z oboru psychologie a psychiatrie.
Cena hovoru podle běţného tarifu. www.capz.cz
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Letní jazyková škola v Telči 2011
8. ročník
Letní intenzivní kurz francouzštiny
13. - 21. srpna 2011
V srpnu 2011 uspořádá Česko-francouzská akademie
Telč, o.p.s. ve spolupráci s Francouzským institutem
v Praze jiţ 8. ročník Letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v Telči. Kurzy jsou určeny pro studenty středních a vysokých škol a pro širokou veřejnost.
Výuku povedou opět kvalifikovaní rodilí mluvčí, lektoři Centra výuky ve Francouzském institutu v Praze.
Kapacita tříd je maximálně 15 studentů.
Kurzy se budou konat ve dnech 13. - 21. srpna 2011
(včetně obou víkendů, kaţdý den 4 hodiny po 60ti minutách, v době od 9:00 do 13:30 h, včetně přestávek). Vyučovat se bude v prostorách budovy bývalé jezuitské koleje, nyní pracoviště brněnské Masarykovy univerzity, na
náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Nabízíme tyto třídy:
 obecná francouzština pro tzv. falešné začátečníky,
 obecná francouzština pro středně pokročilé,
 obecná francouzština pro pokročilé.
Podrobnější informace o kurzech naleznete na webové
adrese www.academie-telc.cz. Informace Vám poskytne
Zuzana Šmídová, telefonní číslo 777 646 898, email:
fkurzy.telc@centrum.cz.

Letní intenzivní kurz angličtiny
14. - 20. a 14. - 19. srpna 2011
Masarykova univerzita v Brně, Jazyková škola při Filozofické fakultě ve spolupráci s Česko-francouzskou
akademií Telč, o.p.s., letos uspořádá dva intenzivní kurzy
angličtiny v Telči. Vyučovat budou kvalifikovaní lektoři
Jazykové školy při FF MU v Brně.
Výuka prvního, dopoledního kurzu probíhá od 14. do
20. srpna po 8 dnů, kaţdý den 4 hodiny výuky (po 60
minutách), v době od 9:00 do 13:45 h, včetně přestávek.
A odpolední kurz se bude konat od 14. do 19. srpna od
16:45 do 19:15 h. Vyučovat se bude v prostorách budovy
bývalé jezuitské koleje, nyní pracoviště brněnské Masarykovy univerzity, na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Budou otevřeny třídy:
 angličtina pro mírně pokročilé,
 angličtina pro středně pokročilé,
 angličtina pro pokročilé.
Kapacita třídy je maximálně 12 studentů.
Bliţší informace o kurzech poskytne Markéta Pilařová, telefonní číslo 603 241 692, pilarova@phil.muni.cz
nebo Eva Kamenská, 549 496 660, js@phil.muni.cz. Další
informace najdete na www.phil.muni.cz/wjas.
Zuzana Šmídová
ředitelka Česko-francouzské akademie Telč, o.p.s.
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XI. Dačické kejklování
Od 4. do 6. března se
v Dačicích utkalo 9 soutěţících
amatérských
divadelních souborů z
celé republiky o moţnost
postupu na celostátní
přehlídku do Děčína.
9 představení trvalo
celkem 14 hodin a k tomu je nutno ještě přidat 9
hodin strávených při rozborech jednotlivých představení.
Tento maratón absolvovali nejen soutěţící soubory, ale
v mnoha případech i diváci, kterých se letos sešlo opravdu
hodně.
Úroveň celého festivalu byla, dle hodnocení odborné poroty
i návštěvníků, velmi vysoká, coţ je jistě i dobrým příslibem pro další
ročníky. A o úrovni jistě
svědčí i čtyři „doporučení“ do Děčína, které
získaly bez určení pořadí tyto soubory: J. K. Tyl Č. Budějovice, ŠOS Prachatice,
DK Českokrumlovská scéna a Amadis Brno.
Poděkování
patří
Městu Dačice za finanční podporu, členům DS
Tyl Dačice za pomoc při
organizaci, mým spolupracovníkům z MěKS za
obětavost a čas strávený
prakticky od pátku nepřetrţitě do neděle po
dobu trvání festivalu,
klukům z TV J. Hradec, jednotlivým souborům a především pak divákům za přízeň.
Skončil XI. ročník ať ţije XII.
O. Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Přijďte si prohlédnout zrekonstruované
interiéry dačického zámku
U příleţitosti dokončení první části rekonstrukce
interiérů na SZ Dačice a Mezinárodního dne památek,
který se letos bude konat ve dnech 16. - 17. 4., nabízí
správa SZ Dačice zvláštní zlevněné vstupné všem
občanům historického panství Dačice.
Po předloţení dokladu o trvalém bydlišti v Dačicích, Kostelním Vydří, Velkém a Malém Jeníkově,
Maršově, Horních Němčicích, Markvarci a Olšanech
získávají všichni návštěvníci z jmenovaných obcí jednotné zlevněné vstupné za 40 Kč, děti do 15 let mají
vstup zcela zdarma.

MěKS

MMaG

KINO
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1. 4. a 2. 4. v 19:30 h
8. 4. a 9. 4. v 19:30 h
9. 4. a 10. 4. v 17:00 h
CIZINEC
127 HODIN
NA VLÁSKU
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
15. 4. a 16. 4. v 19:30 h
23. 4. a 24. 4. v 19:30 h
SPRÁVCI OSUDU
FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Do 1. května 2011
„Hody, hody, doprovody...“
Tradiční jarní výstava (práce lidových tvůrců, dětí z MŠ, ZŠ ad.)
Denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h
Na Velikonoční pondělí 25. 4. otevřeno
Čtvrtek 14. dubna v 17:30 h
Muzejní čtvrtek: Karel Vacek „Válka v Zálivu 1991“
Přednáška veterána osvobozování Kuvajtu,
příslušníka 1. čs. samostatného protichemického praporu.
U příleţitosti 20. výročí válečného konfliktu
Doplněna fotoprojekcí
Sál muzea v I. patře
Sobota 2. dubna v 17:00 h, hl. sál
Vítání jara
koncert sborů ZUŠ Dačice
Předprodej dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Středa 20. dubna v 17:00 h, hl. sál
STREETS OF AFRIKA 2011
Taneční skupina IYASA ze Zimbabwe
Předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč

Do 1. května 2011
Kdyţ je pomoc zapotřebí
Z historie Českého červeného kříţe v Dačicích
Výstavní chodba muzea v I. patře
Neděle 17. dubna od 13:00 do 17:00 h
V. Velikonoční jarmark
Prodej kraslic, pomlázek, perníků, keramiky, skla, medu aj.,
Ukázky zdobení perníků, kraslic, pletení pomlázek, košíků,
drátování, malování keramiky aj.; prohlídka jarní výstavy
Vstupné 20 Kč, děti do 15 let vstup zdarma
Nádvoří zámku a prostory muzea

Sobota 9. dubna ve 21:00 h, hl. sál
SECRET
taneční zábava
Vstupné 70 Kč
Sobota 23. dubna ve 20:00 h, hl. sál
III. ROCKOVÝ NÁŘEZ
Skelet, Pytel blech, Neurogrein
Předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč

Neděle 17. dubna v 19:30 h, hl. sál
TO BYL TEDA SILVESTR - komedie
DS Háta - Praha
Předprodej 170 Kč, na místě 210 Kč
Středa 27. dubna v 19:00 h, hl. sál
NEZMAŘI
33 let legendy folku
Předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč

ZŠ Neulingerova
Dačice
Vás zve
14. dubna
8:00 - 16:00 h
na velikonoční
prodejní výstavu prací
našich ţáků

UPOZORNĚNÍ PRO
PODNIKATELE!!!
Chcete mít
svoji firmu,
obchod či
poskytované
sluţby
umístěné v interaktivní
mapě města Dačice?
Pak neváhejte a zašlete
na kultura@dacice.cz:
 stručný popis,
 kontakty
 a fotografii.
Odkaz Vám obratem
zdarma vytvoříme.

