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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 7. zasedání 22. 6. 2011 v 18:00 h
v sále MěKS Dačice

RADA MĚSTA
na své 13. schůzi konané 20. 4. 2011 mimo jiné:
 schválila rozpočtové opatření č. 5/2011 v těchto objemech: příjmy 228,83 tis. Kč, výdaje 480,83 tis. Kč,
schodek rozpočtu 180,00 tis. Kč
 schválila poskytnutí záštity starosty ve výši Kč 15.000,na oslavu 50. výročí zaloţení ZŠ v ulici B. Němcové
 schválila uzavření smlouvy na výměnu oken v bytovém domě čp. 303/I s firmou Jan Bastl - BASTL za
celkovou cenu díla Kč 758.528,-- včetně DPH a v domech čp. 86, 87 a 88/II rovněţ s touto firmou za celkovou cenu Kč 869.925,-- včetně DPH
 schválila výměnu bytu č. 9 v domě č. 422/V v Dlouhé
ulici za byt č. 2 v domě č. 190/V v ulici Komenského
 schválila uzavření smlouvy na plynofikaci a ústřední
topení v MŠ v Bílkově s Jemnickou Stavbou a. s.,
Jemnice za celkovou nabídkovou cenu včetně rozpočtové rezervy 7 % a DPH ve výši Kč 308.960,- schválila výroční zprávu společnosti Technické sluţby
Dačice s. r. o. za rok 2010, zisk ve výši Kč 405.017,31
bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let
 schválila výroční zprávu společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2010, zisk ve výši Kč 541.584,79
bude rozdělen takto: Kč 27.079,24 bude převedeno na
účet zákonného rezervního fondu a Kč 514.505,55 bude zaúčtováno na účet nerozdělený zisk z minulých let
na své 14. schůzi konané 4. 5. 2011 mimo jiné:
 schválila rozpočtové opatření č. 6/2011 v těchto objemech: příjmy 66,50 tis. Kč, výdaje 66,50 tis. Kč
 vzala na vědomí souhrnnou zprávu o revizi právních
předpisů města pro rok 2011
 nesouhlasila s prominutím nájemného Domu dětí
a mládeţe J. Hradec - středisko Dačice za pronájem
budovy Za Lávkami č. 273
 schválila účast obou ZŠ v grantovém programu TRWDAS
 vzala se souhlasem na vědomí omezení a přerušení
provozu MŠ Dačice v době letních prázdnin
 schválila uzavření smlouvy na výměnu části oken
v budově Gymnázia Dačice s firmou Pavel Mácha PAMMO CZ, s. r. o., Dačice za cenu Kč 280.572,-včetně DPH
 schválila uzavření smlouvy se společností Technické
sluţby Dačice s. r. o. na zhotovení opěrné zdi u tenisových kurtů v MŠ v Sokolské ulici za celkovou cenu Kč
249.942,--

Zdarma do kaţdé rodiny
Květen 2011

Problematika výstavby bioplynových
stanic
„Nová doba“ přináší nové technologie a moderní podnikatelské záměry. Nejinak tomu je také u podnikání
v zemědělské výrobě. Doby, kdy se zemědělec při své
práci zabýval pouze pěstováním obilovin a chovem zvířat,
jsou - zdá se - neodvratně pryč. A tak se v posledních
letech velmi často v zemědělské výrobě setkáváme s výstavbou bioplynových stanic.
Nechci se zde zabývat technologií těchto staveb, to si
ostatně kaţdý můţe nastudovat sám, ale chtěl bych se
zastavit u povinností s nimi spojenými, zvlášť z pohledu
samosprávy (tj. radnice) a státní správy (úředníků).
Jestliţe vycházíme ze skutečnosti, ţe město Dačice
má statut obce s rozšířenou působností (ORP), můţeme
konstatovat tyto souvislosti:
Budoucí stavebník potřebuje k výstavbě bioplynové
stanice od samosprávy souhlas s umístěním stavby (je-li
místo stavby na území města) a od státní správy vyjádření
ţivotního prostředí a stavebního úřadu.
Pokud je tato stavba umístěna na území města, probíhá jednání samosprávy (občanských komisí a zástupců
obce) s investorem. Pohled obyvatel můţe být vstřícný,
méně příznivý s různě obtíţnými podmínkami nebo také
přímo zamítavý. Kaţdopádně na toto stanovisko potom
navazují další kroky související se stavbou bioplynové
stanice a jejím investorem. Pokud jsou splněny všechny
podmínky jednání a nastane souhlas všech zúčastněných
stran, můţe investor začít stavět.
A nyní se můţeme ohlédnout na začátek a znovu se
zamyslet nad místem a posláním zemědělce ve venkovském prostoru. Zemědělci jsou zásadními spolutvůrci
ţivotního prostředí i prvotních hodnot. Tak tomu vţdy
bylo a osobně si myslím, ţe je to správná a osvědčená
cesta. V tomto směru je zohledněna práce zemědělce i její
důsledek - dodrţovaní agrotechnických postupů i zásad
při rostlinné výrobě s návazností na zemědělskou dopravu. Toto všechno je v našem případě vztaţeno k bioplynovým stanicím. Z tohoto úhlu pohledu potom vidíme
zásadní smysl zemědělské výroby úplně jinak. Obvyklé
a tradiční vyuţití půdy jako základního výrobního prostředku pro získávání obilovin a jejich další produkci
v ţivočišné nebo potravinářské produkci, je nahrazeno
vyuţitím půdy jako prostředku pro tvorbu „paliva“ v bioplynové stanici.
K tomu všemu potom ještě navíc přistupuje úloha státu (Evropské unie) jako tvůrce ne příliš příznivých ekonomických podmínek pro zemědělce při pěstování obilí
a ostatních komodit. Oproti tomu stojí státem garantované
výkupní ceny elektrické energie z bioplynových stanic.
Závěr, úsudek a vyhodnocení ať si kaţdý potom udělá
sám.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta
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V kostce...
Váţení spoluobčané, dostáváte do
rukou výtisk městského bulletinu v
době, kdy končí květen - máj. Měsíc
mnoha přívlastků a očekávání. Měsíc
plný síly jara, slunce a májových deštíků. Přemýšlel jsem, co bylo v uplynulém čase prioritou. A nalezl jsem jednu významnou svátek matek. Proto mi dovolte váţené maminky a babičky, abych Vám ještě jednou blahopřál k Vašemu svátku.
K Vašemu mateřství v jakékoliv podobě. Chtěl bych ocenit práci, sílu a energii, kterou věnujete budování domova.
Jako otec vím, jak moc je důleţitá láska mámy pro pocit
bezpečí a zdravý vývoj dětí. Patří Vám za to velký dík.
 Další úvaha se týká také bezpečí, ale v trochu jiné
rovině. Patrně stejně jako já jste zaznamenali, ţe byl
relativně vysoký počet poţárů. Stále platí, ţe opatrnosti není nikdy dost. Zvláště v letních měsících, které máme před sebou. Pokaţdé, kdyţ slyším, ţe jedou
hasiči k zásahu, mám zvláštní pocit obav, co se děje.
Cítím také velký respekt k odvaze hasičů jak dobrovolných, tak profesionálních. Cením si jejich ochoty
riskovat a slouţit při ochraně majetku a zdraví druhých lidí. Přál bych nám všem, abychom se s hasiči
potkávali raději při akcích jako pálení čarodějnic, bez
opravdových poţárů.
 Pozitivně vnímám, ţe v poslední době došlo ke
zklidnění situace ohledně výtrţnictví na veřejných
prostranstvích. Jeden z hlavních pachatelů byl zatčen
Policií ČR. Vzhledem k jeho předchozí činnosti je
moţné předpokládat, ţe bude odsouzen a za své chování po zásluze „odměněn“. Chci konstatovat, ţe
jako v tomto případě i ve všech obdobných budeme
vţdy při řešení vyuţívat všechny zákonem dovolené
prostředky.
 Jistě jste si všimli, ţe na křiţovatce u autobusového
nádraţí byly vybudovány semafory. Tato změna je
důleţitá pro zvýšení bezpečnosti provozu ve městě.
Přínos lze očekávat především v čase největšího pohybu chodců při příjezdech a odjezdech autobusů.
Byl jsem přítomen uvádění semaforů do zkušebního
provozu. První reakce však byly dost nelichotivé.
Věřím, ţe si účastníci silničního provozu na toto nové zařízení brzy zvyknou a ţe se časem stane součástí našeho ţivota a budeme jej vnímat jako pomocníka
a ne jako překáţku. V případě, ţe budete mít nějaký
nápad ohledně semaforů, zapojte se do veřejné diskuze na stránkách města www.dacice.cz.
 Posledním bodem, o kterém chci napsat, je výběr
firmy na rekonstrukci ulic Kapetova a Strojírenská. Z podaných nabídek bylo dne 13. 5. 2011 vybráno sdruţení firem s názvem „SWIETELSKY EUROVIA - DAČICE“ s celkovou nejniţší nabídnutou realizační cenou 77.700.143,42 Kč včetně DPH,
z toho podíl města je 18.822.514,19 Kč. Tento návrh
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jde ke schválení Radou JčK a Radou města Dačice.
Nyní čekáme, zda v zákonné lhůtě nebudou podány
námitky. Pokud nebudou podány, začne plánovaná
rekonstrukce v polovině června. Tímto zvu všechny
zájemce o podrobnější informace k této akci na veřejné projednání dne 2. 6. 2011 od 16:00 hodin do
malého sálu v Městském kulturním středisku Dačice.
Máme před sebou konec školního roku. Proto přeji
všem ţákům a studentům mnoho zdaru a dobré známky.
Maturantům pak úspěšné ukončení studia a dobré vkročení do ţivota.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
rekonstrukce
Kapetovy a Strojírenské ulice
2. 6. 2011 v 16:00 h
v komorním sále MěKS Dačice

Jarní setkání dačických rodáků v Praze
5. května 2011 se uskutečnilo tradiční jarní setkání
dačických rodáků v Praze, tentokrát s novými představiteli města, ale i za přítomnosti bývalého starosty města Dačice pana Rudolfa Hájka. V zasedací místnosti budovy
Svazu strojírenské technologie na třídě Politických vězňů
se sešlo okolo čtyřiceti účastníků.
Na úvod pan Hájek představil nového starostu Ing.
Vlastimila Štěpána a místostarostu Ing. Jana Bartoška
a předal jim pomyslnou štafetu organizování a vedení
těchto schůzek. Pan starosta přivítal všechny přítomné,
poděkoval za vřelé přijetí a krátce informoval o současném dění ve městě a na radnici. Následně pan místostarosta vyjmenoval plánované investiční akce, především pak
připravovanou rekonstrukci Kapetovy ulice. Také se jiţ
stává pravidlem a součástí akce prodejní výstavka, kterou
připravila ředitelka MMaG Dačice Mgr. Marie Kučerová.
Byly zde k vidění a ke koupi různé propagační materiály,
knihy i předměty vztahující se k našemu městu.
Hosté také shlédli i elektronickou prezentaci města
a okolí, kulturní a jiné společenské události, které se uskutečnily na přelomu roku 2010 a 2011. Součástí prezentace
byl také jeden aktuální díl televizního pořadu Zrcadlo
Vašeho kraje, který je vysílán kaţdou lichou středu na
stanici TV Prima v bloku regionálního vysílání. Následovala zajímavá diskuze vztahující se hlavně k rekonstrukci
Kapetovy ulice a mostu přes potok Vápovka.
Tři společně strávené hodiny uběhly velmi rychle
a věřím, ţe to pro všechny bylo milé setkání.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí
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Vítání občánků
Dne 16. 4. 2011 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán
společně s dětmi z MŠ ul. Bratrská v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Elen Burianovou, Annu
Kolmanovou, Sáru Galíkovou, Markétu Tomšů, Vojtěcha
Čapka a Zuzanu Břínkovou.
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Old Steamboat - veselý jazz J. Hradec
Soutěţ v pojídání koblih
Skelet - rockové mládí Dačice
Centrum bojového umění Telč - ukázka
Vysočanka - dechová hudba Brtnice
TWO - country beat Jihlava
Taneční zábava s kapelou ARIVA

Dačické cukrování je zařazeno do projektu Kulinářské
záţitky v jiţních Čechách a celém Pohádkovém království
2011, jehoţ patronem je „pohádkový král“ Zdeněk Troška.
Stejně jako v minulých letech, ani letos nebude chybět
anketní otázka, kterou najdete na poslední straně tohoto
zpravodaje. Správné odpovědi budou 2. července v úvodní
části odpoledního programu slosované a vítěz získá poukázku k volnému vstupu na Koupaliště Dačice v hodnotě
1 000 Kč.

Program zajišťují:
Město Dačice, MěKS Dačice, ZŠ Komenského Dačice,
MMaG Dačice, TS Dačice, Městská policie, Červený kříţ,
ZUŠ Dačice, DDM Dačice.
Vstup volný.
Vyplněný anketní lístek je moţné doručit do 1. 7.
do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.

Město Dačice
zve všechny své občany a návštěvníky
na IV. ročník

Dačického cukrování
sobota 2. července
u rybníka Vraţda
Hudebně zábavné odpoledne spojené s večerní taneční
zábavou. Soutěţe a hry pro děti, skákací hrad, koně,
taneční parket, mobilní kryté podium, velkokapacitní stan,
občerstvení zajištěno.
VE 22:22 HODIN OHŇOSTROJ
Program:
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:05
14:05 - 14:40
14:40 - 15:00

Městský dechový orchestr Dačice
Maţoretky DDM Dačice
Zahájení, vylosování výherce ankety
Taneční orchestr ZUŠ Dačice - junior
Kynologický klub Dačice - výcvik psů
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Rekonstrukce ulic Kapetova
a Strojírenská
V minulém čísle bulletinu byly z pera (vlastně z počítače) p. místostarosty podrobně popsány obě stavby, tedy
jak rekonstrukce ulice Kapetova, tak rekonstrukce ulice
Strojírenská. V tomto čísle bychom Vám chtěli nabídnout
spíše informace technického charakteru.
Začneme tedy Kapetovou ulicí, a to spodní stavbou.
V celé ulici dojde ke kompletní výměně vodovodního
řadu, který bude z tvárné litiny a bude uloţen do jiné části
silnice (cca 0,8 km vodovodu). To vyvolá i úpravy vodovodních přípojek. Dojde i k výměně a prodlouţení jednotné kanalizace zhruba v první čtvrtině ulice (cca 150 m
kanalizace), coţ opět vyvolá úpravy přípojek. Nově budou
v celé délce ulice poloţeny dvě trubky pro budoucí optickou metropolitní síť, a to v chodníku (celkem 1,6 km
trubek). Na této straně ulice bude nutné z důvodů dalších
úprav přeloţit cca 150 m sdělovacích kabelů.
A nyní viditelné části stavby. Chodník bude rekonstruován od ţelezničního přejezdu aţ na křiţovatku s ulicí
Strojírenská, kde bude pokračovat v rámci druhé stavby.
Chodník bude šířkově upraven tak, aby i v těch dnes nejkritičtějších místech byla šířka chodníku 90 cm. Nově
vznikne chodník na straně podél opěrné zdi pod klášterem
a bude navazovat na výjezd k rodinným domům. Další
nový chodník (cca 108 m) vznikne u autobusové zastávky
„U Trojice“ a naváţe na stávající chodník k novému hřbitovu. Chodníky budou mít dva druhy povrchu. Všechny
povrchy od ţelezničního přejezdu aţ po odbočku k PENNY MARKETU budou z kamenné mozaiky, ostatní
chodníky budou z betonové dlaţby. Celkem bude poloţeno téměř 2 500 m2 dlaţeb. Dojde také ke zpevnění a šířkové úpravě plochy na sjezdu k RD za bývalým mlýnem.
Zde bude také vystavěna nová opěrná zeď. V ulici bude
zřízen parkovací záliv vpravo za odbočkou k RD v kopci
nad „Kapetkou“. Plánovaná rekonstrukce silnice vzhledem k šířkovému uspořádání ulice, hustotě vjezdů k nemovitostem a novým dopravně technickým normám nedovoluje zřízení dalších legitimních parkovacích míst.
Ulice bude mít rovněţ nové osvětlení, coţ bude obnášet téměř 2 km nových kabelů a 31 nových svítidel. Podle
nových předpisů bude osvětlen přechod pro chodce na
začátku Kapetovy ulice. Z dalších prací je třeba uvést ještě
modernizaci jiţ zmiňované autobusové zastávky a novou
zeleň jako náhradní výsadbu za pokácené stromy.
Pro řidiče, ale hlavně pro obyvatele bydlící v blízkosti
hlučné ulice, je důleţitá informace o povrchu vozovky,
který bude z asfaltobetonu. Tento stavební objekt financuje Jihočeský kraj.
Druhá stavba - Strojírenská ulice je z pohledu městských financí jednodušší. Chodník se bude rekonstruovat
od křiţovatky s Kapetovou ulicí po křiţovatku s ulicí
Vápovská, kde bude zřízeno místo pro přecházení. Chodník bude ze zámkové dlaţby, cca 430 m2. Do chodníku
budou uloţeny trubky pro optickou metropolitní síť (celkem 720 m) a kabely veřejného osvětlení. Ulici pak ozáří
14 nových svítidel.
Z pohledu druhého investora - Jihočeského kraje je si-
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tuace sloţitější. Stávající most přes Vápovku bude úplně
odstraněn a na jeho místě bude postaven nový most s jedním půlkruhovým tubusem o světlosti 10 m a výšce 4,3 m.
Nosnou konstrukci mostu tvoří vlnitý plech MULTIPLATE. Most bude i dostatečně široký, aby na něm vznikly
plnohodnotná vozovka v šíři 6,5 m a chodník široký
1,5 m. Po dobu výstavby bude přes Vápovku zřízen provizorní most dále proti toku, který bude na Strojírenskou
ulici napojen provizorní komunikací o šířce 3,5 m. Provoz
zde bude řízen světelným signalizačním zařízením.
Tím jsme se dostali k omezením během výstavby.
Strojírenská ulice bude průjezdná téměř po celou dobu
stavby vyjma pokládky ţivičného povrchu. Kapetova ulice je rozdělena do tří etap a ke kaţdé etapě jsou plánovány
objíţďky - stavbu lze realizovat jen s vyloučením dopravy. Objízdné trasy jsou rozděleny podle druhů dopravy.
Nákladní automobily budou mít téměř po celou dobu
stavby trvalou objízdnou trasu vedenou z Dačic přes Třebětice, Manešovice a Borek zpět do Dačic k TRW. Pro
osobní a autobusovou dopravu jsou plánované tři trasy
podle postupu prací. V první etapě bude tento provoz veden Nádraţní ulicí, Druţstevní ulicí přes ţelezniční přejezd, dále po bývalé „agropodnické silnici“ na křiţovatku
se silnicí č. II/407 (Dačice - Hříšice) a odtud podél TRW
do Strojírenské ulice. Pro druhou etapu je plánovaná objízdná trasa začátkem Kapetovy ulice s odbočením
k PENNY MARKETU, dále ulicí Vápovská s výjezdem
do ulice Strojírenská. Třetí etapa bude časově nejkratší
(v době provádění prací v křiţovatce ulic Kapetova a Strojírenská). Objízdná trasa bude zčásti stejná jako pro druhou etapu s tím rozdílem, ţe do Borku a Budíškovic nebude moţný průjezd dolní částí Strojírenské ulice - objíţďka
bude přes Bílkov a Dobrohošť. V tomto termínu bude
upravena i objíţďka pro nákladní dopravu, která povede
z Manešovic přes Dobrohošť a Bílkov k TRW. Přesný
časový harmonogram objízdných tras bude znám aţ po
ukončení výběru prováděcí firmy. Upřesňující informace
o objízdných trasách i o dalším dění kolem této rozsáhlé
stavby budou postupně zveřejňovány na webových stránkách města, v městském rozhlase a městském zpravodaji.
Zdeněk Sedláček, odbor správy majetku

Palackého náměstí v Dačicích
Správce páteřních komunikací na Palackého náměstí
v Dačicích, Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje,
poţádala město Dačice o vyjádření k moţnostem opravy
povrchů na silničních průtazích přes náměstí, tj. na silnicích II/151 a II/406. Jako řešení neutěšené situace kvality
vozovek na Palackého náměstí, předloţila SÚS moţnost
opravy povrchů obnovením stávající dlaţby z kostek nebo
moţnost nového povrchu z asfaltové obrusné vrstvy.
Vzhledem k tomu, ţe se komunikace nachází v městské památkové zóně, vyslovila rada města, která předloţený návrh SÚS projednávala, nesouhlas s provedením
opravy formou zhotovení povrchu z asfaltové obrusné
vrstvy a poţádala o provedení opravy krytu z dlaţeb. Jednání v této záleţitosti nadále pokračují.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

 5/2011

Ukončení zapisování dětí do cestovních
dokladů rodičů
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve
znění zákona č. 197/2010 Sb., ruší s účinností od
1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let do
cestovních dokladů rodičů.
Do 30. června 2011 je tedy poslední moţnost nechat
si zapsat dítě ve věku do 10 let do svého cestovního pasu.
Od 1. 7. 2011 jiţ nebude moci být dítě zapsáno do pasu
matky ani otce a bude muset mít pro cestu do zahraničí
vlastní cestovní doklad.
Při podání ţádosti o vydání cestovního pasu pro dítě,
které dosud nemělo vlastní pas, je nutno doloţit osvědčení
o státním občanství, které na ţádost, sepsanou na matrice
v místě bydliště, vydává příslušný krajský úřad. Je tudíţ
nutno počítat s tím, ţe doba vyřízení pasu se touto podmínkou prodlouţí a s případnou ţádostí nečekat na poslední chvíli před odjezdem do zahraničí.
Připomínám, ţe občanský průkaz, v němţ má rodič
dítě zapsáno, nelze pouţít pro vycestování dítěte!
Eva Chňoupková, vedoucí správního odboru

Fond rozvoje bydlení Města Dačice 2011
Jako kaţdý rok, tak i v letošním roce bylo radou města, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010
o Fondu rozvoje bydlení Města Dačice, vyhlášeno 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.
výměna střešní krytiny, zateplení obvodového pláště domu, nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu
na inţenýrské sítě atd.). Ţádosti bylo moţné předkládat od
poloviny ledna do 11. března 2011. V tomto termínu bylo
doručeno celkem 13 ţádostí. Nejčastěji byl úvěr poţadován na výměnu střešní krytiny a obnovu fasády spojenou
se zateplením obvodového pláště domu. Z Fondu rozvoje
bydlení Města Dačice byly v roce 2011 poskytnuty ţadatelům úvěry v celkové výši 1 380 tis. Kč.
Pro ty, kteří uvaţují o modernizaci bydlení v příštím
roce, připomínáme, ţe Fond rozvoje bydlení bývá vyhlašován kaţdoročně vţdy v prvním čtvrtletí roku, zpravidla
koncem měsíce ledna.
Libor Kořínek, odbor správy majetku

Informace o placení místních poplatků
Místní poplatek ze psů do doby splatnosti, tj. 31. 3.
2011, nezaplatilo 69 plátců. To znamená, ţe k tomuto datu
bylo celkem nezaplaceno 73 psů. Po upozornění plátců
(písemně nebo telefonicky) se počet dluţníků k 30. 4.
2011 sníţil na 11. Místní poplatek za komunální odpad do
30. 4. 2011 nezaplatilo 468 plátců v částce 717 842 Kč.
Dluţníci jsou postupně obesíláni výzvou k zaplacení.
Kdyţ není poplatek zaplacen ani po doručení výzvy, dojde
k jeho navýšení.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor
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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. 3, ul. Komenského,
č. p. 189/V v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 2 + 1 (v případě
zájmu moţné dohodnout i termín zpřístupnění).
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
17,43
14,49
10,29
6,98
3,60

Místnost
WC
Spíţ
Sklep
Kolna
Celkem

m2
1,26
1,74
14,69
13,75
84,23

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 s tím ze zájemců, který
předloţí nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného,
kterou chce platit za 1 m2 bytu a současně vysloví
souhlas se zaplacením kauce ve výši 1 měsíčního
nájmu. Nabídnutá částka musí být vyšší neţ minimální nájemné, které je 35,30 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena
částka 262,81 Kč za zařizovací předměty.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým
pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude pouţito
losování.
V případě, ţe vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloţí kauci ve výši 1 měsíčního nájmu
před podpisem nájemní smlouvy nebo neuzavře tuto
smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Ţádost musí být na předtištěném tiskopise, který je
k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov,
č. dveří 108 nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji
lze stáhnout na www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 7.
2011 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 3, Dačice 189/V“ ţádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou
chce platit za 1 m2 bytu.
Konečný termín pro podání ţádosti:
6. 6. 2011 do 14:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I,
380 13 Dačice.)
Zájemce se můţe dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 8. 6. 2011 v 15:00 h na MěÚ Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

 5/2011

Zprávy ze Senátu:
Pozor na příjmy obcí a krajů
Jiţ v dubnu 2011 jsem se zúčastnil společně s některými starosty mého volebního obvodu v Senátu
semináře na téma rozpočtové určení
daní obcím a krajům.
Protoţe výsledkem semináře
byly i informace, které se týkají
moţných změn zákona, který stanovuje daňové příjmy obcí a krajů
(zákon o rozpočtovém určení daní - podrobněji prezentace
RUD_01 na www.vystrcil.cz), sešel jsem se na začátku
května s předsedou Svazu měst a obcí Oldřichem Vlasákem a telefonicky jsem se také spojil s předsedou hnutí
Starostové a nezávislí Petrem Gazdíkem.
Celý problém spočívá v nebezpečí spojeném s připravovanou novelou zákona o DPH, jejíţ součástí by měly
být i změny zákona o příjmech obcí a krajů.
Přestoţe je obecně známo, ţe zejména příjmy malých
a středně velkých obcí a měst jsou dlouhodobě podhodnocené, chystá se ministerstvo financí v souvislosti se změnou zákona o DPH poníţit podíly obcí a krajů na této dani
a tím zamezit tolik potřebnému nárůstu příjmů obcí
a krajů. Všechny navíc vybrané peníze by tak po změně
zákona o DPH zůstaly ve státním rozpočtu.
Osobně pokládám tento plánovaný krok ministerstva
financí za nesprávný. Za daleko logičtější povaţuji vyuţití
změny zákona o DPH (dojde ke sblíţení sazeb DPH) pro
navýšení příjmů všech menších a středně velkých obcí
a měst se současným alespoň částečným přenastavením
velikosti průměrných daňových příjmů na obyvatele pro
jednotlivé velikostní skupiny obcí a měst. Současný stav,
kdy nejmenší průměrné daňové příjmy na obyvatele mají
naprosto nelogicky obce od 2 do 10 tisíc obyvatel, povaţuji za dlouhodobě neudrţitelný. Zatímco předseda Svazu
měst a obcí Oldřich Vlasák tento můj návrh na našem
setkání podpořil, od hnutí Starostové a nezávislí v tuto
chvíli (polovina května 2011) takovouto reakci nemám.
Protoţe se v komunální a krajské politice jiţ delší dobu pohybuji, dovolím si nyní jednu předpověď. Pokud
bude skutečně přijat zákon o sbliţování sazeb DPH (tím
se fakticky navýší na této dani státem vybíraný objem
peněz) a obcím a městům se ve stejné chvíli nepodaří
prosadit (málem všemi slibované) navýšení jejich příjmů,
nevěřím, ţe se tohoto navýšení svých příjmů v dohledné
době obce a města dočkají.
Samozřejmě jsem si vědom toho, ţe je třeba šetřit a ţe
by se veřejná správa měla uskromňovat na všech svých
úrovních státem počínaje a malými obcemi konče. Na
druhé straně jsem přesvědčen, ţe obce a města jsou pořád
schopné pouţívat své příjmy efektivněji a průhledněji neţ
to dokáţí centrální orgány.
Pokud chce stát skutečně šetřit, je třeba zásadním způsobem zeštíhlit zbytnělý systém státních dotací. Jaký to
má smysl obcím a městům peníze nejdříve sebrat, a potom
po nich následně chtít, aby sepisovaly podrobné ţádosti
o dotace například na úpravy veřejného prostranství,
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údrţbu zeleně nebo likvidaci odpadů? Nebylo by mnohem
jednodušší obcím a městům peníze přímo ponechat
v jejich daňových příjmech a nezatěţovat stát a jeho úředníky komplikovaným a neprůhledným přerozdělováním?
Právě chystaná změna zákona o DPH k tomu poskytuje
příleţitost. Mám obavy, abychom ji opět nepromarnili.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

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. 1,
ul. Nivy, č. p. 165/IV v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1 + 0.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Předsíň
WC

m2
Místnost
24,60 Koupelna
4,34 Komora
0,86 Celkem

m2
3,59
1,17
34,56

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 7. 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, č. dveří 108 nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice
nebo ke staţení na www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 7.
2011 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené: „NEOTVÍRAT PRONÁJEM BYTU č. 1, Dačice 165/IV“ ţádost
o byt a vylosuje si první místo na uzavření nájemní
smlouvy.
Konečný termín pro podání ţádosti:

6. 6. 2011 do 14:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I,
380 13 Dačice.)
Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu,
které proběhne 8. 6. 2011 v 15:30 h na MěÚ Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města. V případě, ţe se zájemce nebude moci dostavit na
losování, můţe se nechat zastupovat jinou osobou,
která bude mít písemnou plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

 5/2011

Květen v Dačicích a místních částech
Dačice
V první polovině měsíce byla dokončena stavba světelného signalizačního zařízení na křiţovatce ulic Bratrská, Krajířova a tř. 9. května v Dačicích. V druhé polovině byl pak zahájen jednoměsíční testovací provoz.
V měsíci květnu proběhlo otevírání obálek s nabídkami na výběr zhotovitele na realizaci staveb „Rekonstrukce ulice Kapetova“ a „Rekonstrukce ulice Strojírenská“ a jejich následné hodnocení.
Byla zahájena realizace akce „Kanalizace Za Lávkami“. Ve výběrovém řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy RIVULUS s.r.o., Šach 27, Volfířov, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou
540.838,80 Kč včetně rozpočtové rezervy 7 % a DPH
a s termínem realizace 20. 5. - 15. 6. 2011.
V měsíci květnu byly dokončeny opravy povrchů na
novém hřbitově v Dačicích.
Dačické koupaliště je od měsíce května průběţně připravováno na letní provoz.
Byla opravena schodiště na novém sídlišti.
Počátkem měsíce bylo započato sečení zeleně a proveden úklid a kaţdoroční údrţba památníků obětem světových válek.
Průběţně byly prováděny práce na obnovení vodorovného dopravního značení, vč. přechodů pro chodce.

Místní části
Bílkov
Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel akce „Plynofikace a ÚT Mateřské školy v Bílkově čp. 98“, kterým je společnost Jemnická Stavba, a.s., U Černého
mostu 773, 675 31 Jemnice, s celkovou nabídkovou
cenou včetně rozpočtové rezervy 7 % a DPH ve výši
308.960,- Kč a s termínem realizace 2. 7. - 16. 7. 2011.
Provedena výměna dvou jednotek veřejného osvětlení.
30. 5. 2011 se uskutečnila obchůzka po Bílkově za
účasti zástupců občanské komise v Bílkově a zástupců
města Dačice.
Borek
Zahájeny práce na obnovení malby v budově občanské
komise.
Dolní Němčice a Lipolec
Provedena výměna jednotky veřejného osvětlení.
Prostřední Vydří
Zajištěn dodavatel materiálu pro dokončení přístřešku
na návsi.
Touţín
Byla provedena oprava účelové komunikace mezi
Touţínem a rybníkem Touţínská nádrţ.
Velký Pěčín
Provedena úprava terénu před budovou občanské komise, oprava fasády budovy.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM
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Světelná křiţovatka v Dačicích
je jiţ v provozu
Dne 16. 5. 2011 byl spuštěn provoz
světelné křiţovatky v blízkosti autobusového nádraţí v Dačicích. V současné době probíhá zkušební provoz, kdy po jednom měsíci budou vyhodnoceny
dopady na dopravu v uvedené lokalitě a na základě těchto
podkladů bude případně provoz světelné křiţovatky
upraven tak, aby zvýšil bezpečnost chodců při přecházení
v dopravních špičkách a na druhou stranu co nejméně
zdrţoval silniční provoz. Nyní je řízený provoz nastaven
v pracovních dnech v době od 6:30 do 8:30 h a v době od
13:00 do 15:00 h. Mimo tuto dobu a o víkendech je nastaven pouze přerušovaný ţlutý signál.
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.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Pomoc při hledání viníka dopravní
nehody
Město Dačice a Policie ČR ţádají touto cestou občany
o spolupráci při hledání viníka dopravní nehody, která se
stala ve středu 18. května v dopoledních hodinách na třídě
9. května u autobusového nádraţí v Dačicích. Při nehodě,
jejíţ škoda se pohybuje okolo 30.000 Kč, došlo k poškození semaforu a viník z místa nehody ujel. Policie ČR,
Okresní ředitelství J. Hradec, ţádá o sdělení případných
informací na tel. číslo: 974 233 254 nebo 974 233 251.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Školení starostů
Dne 28. 4. 2011 proběhlo školení starostů obcí ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice
k problematice krizového řízení. Školení bylo organizováno starostou města Dačice ve spolupráci s Územním
odborem HZS v J. Hradci. Starostům obcí byl objasněn
Zákon o krizovém řízení, jaké mají povinnosti, způsob
vyţadování pomoci a financování krizových opatření.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Předání poţární výzbroje
Dne 18. 5. předal starosta města Dačice Ing. Vlastimil
Štěpán veliteli poţární stanice v Dačicích Ing. Michalu
Hejdovi dar města Dačice Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. Předány byly 2 ks kombinovaných
proudnic, 1 ks elektrického benzínového agregátu a 1 ks
skříně na uloţení výbavy. Darovaný materiál zlepší komfort při provádění zásahu zejména při hašení poţáru
a uloţení materiálu potřebného k provedení zásahu.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí
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Paní Krtková získala ocenění ČČK
V rámci oslav Světového
dne Červeného kříţe, který
kaţdoročně připadá na 8.
května, se v pondělí 9. května
uskutečnilo slavnostní setkání zaslouţilých členů a dobrovolníků ČČK v Praze v budově Senátu Parlamentu ČR.
Mezi zúčastněnými byla
i předsedkyně místní skupiny
ČČK Dačice paní Dana Krtková, která převzala vyznamenání za dlouholetou práci
z rukou prezidenta Českého červeného kříţe RNDr. Marka Jukla, Ph.D.
Paní Krtková je členkou ČČK od roku 1960, kdy jí
bylo 13 let. Od roku 1964 byla předsedkyní místní skupiny ČČK v Hostkovicích. Po přestěhování do Dačic se
v roce 1984 stala předsedkyní MS ČČK v Dačicích. Zde
působí jako dobrovolná sestra a instruktorka - vyučuje
zdravotní přípravy v autoškole, provádí praktický výcvik
v poskytování první pomoci při doškolování řidičů, zdravotní dozory na dětských táborech a sportovních akcích.
Kaţdoročně vykonává zdravotní dozor na akcích pořádaných městem Dačice.
Místní skupina ČČK v Dačicích má 40 členů, finanční
příjem této organizace je pouze z prodeje členských známek, sběru léčivých rostlin a finančních příspěvků. Pod
vedením paní Dany Krtkové se podařilo místní skupině
ČČK v letošním roce uspořádat výstavu v MMaG Dačice
nazvanou „Kdyţ je pomoc zapotřebí“, na které jste měli
moţnost dozvědět se více z historie ČČK v Dačicích.
Město Dačice touto cestou srdečně děkuje paní Daně
Krtkové za její přínosnou sociální činnost, kterou pro naše
město vykonává.
Ing. Marcela Chvátalová, odbor kultury a CR
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Viník těchto případů je zřejmý. Je jím lidská bezohlednost v kombinaci s karbofuranem. Pachatel těchto
barbarských činů však stále zůstává neznámý (trestní
oznámení na něj bylo podáno). Vzhledem k místům nálezů otrávených zvířat je jím pravděpodobně občan Dačic,
tedy člověk, který tady ţije s námi. Neznámým by však
zůstat neměl. Neohroţuje totiţ jen divoce ţijící zvířata.
Ohroţuje i nás a naše domácí zvířata, zejména psy - o to
více tím, ţe k otravě dochází i sekundárně po pozření
otráveného zvířete.
Znáte-li informace, které by mohly přispět k odhalení
jeho totoţnosti, nenechávejte si je pro sebe. Sám pachatel
moţná netuší, co všechno by mohl způsobit. Děkujeme.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

Dopravní soutěţ mladých cyklistů
Dne 12. května 2011 proběhl v Dačicích 9. ročník oblastního kola soutěţe mladých cyklistů, který v rámci
dopravní výchovy dětí uspořádal Městský úřad Dačice
a Dům dětí a mládeţe v Dačicích ve spolupráci s Policií
ČR, dopravní policií Jindřichův Hradec a Českým červeným kříţem, oblastním spolkem v Jindřichově Hradci.
Soutěţ se uskutečnila v objektech DDM a přilehlém okolí.
Ţáci a ţákyně 5. aţ 9. tříd základních škol z Českého
Rudolce, Dačic, Slavonic, Starého Hobzí a Studené, soutěţící ve smíšených čtyřčlenných druţstvech ve dvou
věkových kategoriích, změřili síly v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí první pomoci, jízdě
zručnosti a jízdě po veřejných komunikacích.

Škoda, ţe k nám zavítala …
Minulý měsíc byl nalezen u Hradišťka na břehu řeky Dyje otrávený
orel mořský. Dospělá
orlice
(pravděpodobně
právě hnízdící) seţrala
otrávenou rybu nalíčenou
na vydru nebo norka. Travič pouţil karbofuran vysoce toxický nervový
jed, který spolehlivě usmrtí cokoli ţivého. Skutečnost, ţe nejen pouţívání, ale
i skladování přípravků na bázi karbofuranu je v Evropské
unii od roku 2008 zakázáno, určitě o něčem svědčí …
Smutný příběh hradišťské orlice není, bohuţel, na Dačicku příběhem ojedinělým. Obdobné se jiţ v bezprostředním okolí Dačic opakovaně (pokaţdé na břehu řeky
Dyje či v prostoru „dačické“ kaskády rybníků) událo.

Soutěţ skončila s těmito výsledky:




kategorie I. (věk 10 - 12 let)
1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Staré Hobzí, 3. ZŠ Dačice
Komenského, 4. ZŠ Dačice B. Němcové
kategorie II. (věk 13 - 15 let)
1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Staré Hobzí, 3. ZŠ Studená,
4. ZŠ Dačice B. Němcové, 5. ZŠ Český Rudolec,
6. ZŠ Dačice Komenského

Druţstva, která se umístila na 1. aţ 3. místě, postupují
do okresního kola, které se uskuteční 19. května 2011
v Třeboni.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
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Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ul. Hradecká
za období 14. 4. - 13. 5. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
102523
směru
V proti115758
směru
V obou
218281
směrech
Podíl (%) 100,00

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
12471 630

45

11

4

1

33905 2965 710 468 301

124

46376 3595 755 479 305

125

21,20 1,60 0,35 0,22 0,14 0,06

Jarní období zvyšuje počet vozidel, která zde projíţdějí. Co se týče překračování povolené rychlosti, procentuální vyjádření přestupků je přibliţně stejné jako v minulém měsíci. Stráţníci na tomto úseku prováděli 1x měření
rychlosti a bylo odhaleno 15 přestupků. Nejvyšší rychlost
naměřena stráţníky byla 78 km/h, přestupek byl vyřešen
blokovou pokutou na místě ve výši 2 500 Kč.
***
Jelikoţ je v Dačicích zprovozněna první světelná křiţovatka, přinášíme několik informací pro chodce.
Kdo je vlastně chodec?
 Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne
sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové
šířce nepřevyšující 600 mm,
pohybuje se na lyţích nebo
kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50
cm3, psa a podobně.
Světelnými, případně i doprovodnými akustickými
signály se řídí provoz na pozemních komunikacích, nebo
se jimi upozorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti.
Pro chodce se uţívají signály dvoubarevné soustavy,
popřípadě i doprovodné akustické signály, které znamenají:
a) „Signál pro chodce se znamením Volno“ - chodec
můţe přecházet vozovku; rozsvítí-li se poté signál
„Signál pro chodce se znamením Stůj!“ - smí chodec
dokončit přecházení k světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem,
b) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ - chodec nesmí vstupovat na vozovku.
Povinnosti chodce:
 Chodec musí uţívat především chodník nebo stezku
pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímţ by
mohl ohrozit provoz na chodníku, uţije pravé krajnice nebo pravý okraj vozovky.
 Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po
levé krajnici. Chodci smějí jít po krajnici nebo při
okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.
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 Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená
dopravní značkou, je chodec povinen uţít pouze pruh
vyznačený pro chodce.
 Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na
stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůţe-li
uţít chodník, smí uţít pravé krajnice nebo pravého
okraje vozovky.
 Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí uţít
chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí
uţít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
 Osoba pohybující se na lyţích, kolečkových bruslích
nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na
chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní
chodce.
 Je-li blíţe neţ 50 m křiţovatka s řízeným provozem,
přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky,
nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou
„Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“,
musí chodec přecházet jen na těchto místech.
 Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
 Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku
se chodec musí přesvědčit, zda-li můţe vozovku přejít, aniţ by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet
vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíţdějících vozidel nedonutí jejich řidiče
k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
 Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo
na vozovku, přijíţdějí-li vozidla s právem přednostní
jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na
vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí
těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod
pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blíţícím se vozidlem.
Před ţelezničním přejezdem si musí chodec počínat
zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda můţe
ţelezniční přejezd bezpečně přejít. Chodec nesmí vstoupit na ţelezniční přejezd v případech:
 je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
 je-li jiţ vidět nebo slyšet přijíţdějící vlak nebo jiné
dráţní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo
pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo
signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 dává-li znamení k zastavení zaměstnanec dráhy krouţením červeným nebo ţlutým praporkem a za sníţené viditelnosti krouţením červeným světlem.
Stráţníci městské policie mají oprávnění řešit všechny
přestupky spáchané chodcem, a to do výše 2 000 Kč.

 5/2011
Co řešila městská policie v dubnu 2011
 47x přestupky v dopravě - blokové řízení
 8x oznámen přestupek správnímu orgánu
 4x odchyt toulavého psa - 3x vráceni majitelům, 1x
kotec MP
 6x doručení písemností do vlastních rukou na ţádost
MěÚ
 6x nález věci (doklady, klíče, stravenky, hotovost)
 4x na výzvu stráţníků odstranění autovraků
 2x nález injekčních stříkaček na Palackého nám.
 2x řízení dopravy - autonehoda, spolupráce s TS
 1x předvedení osoby na Policii ČR
 6x spolupráce s PČR - kontrola nalévání alkoholu
mladistvým (zjištěny 4 osoby)
 1x spolupráce s PČR - dopravní akce
 1x asistence PČR - převoz na záchytku
 1x domácí násilí - předáno PČR
 1x neoprávněný zábor veřejného prostranství
 1x krádeţ
 1x rozbitá nástěnka před MěKS
 1x rušení nočního klidu
 2x měření rychlosti
 4x ničení květinové výzdoby na Palackého náměstí
 13x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

ZUŠ Dačice - přijímání nových ţáků
Základní umělecká škola Dačice se obrací na rodiče předškolních dětí nejenom
z Dačic, ale i z okolních obcí. Máte-li zájem, aby Vaše dítě bylo zařazeno do přípravných ročníků hudebního a výtvarného
oboru, přijďte se informovat o moţnostech studia u nás.
Přihlásit ke studiu na výtvarném oboru se mohou
i starší děti. Talentové zkoušky dětí, které neabsolvovaly
přípravné studium, se budou konat 24. června od 15:00 h.
Ţáci, kteří uvaţují o studiu na škole, kde je součástí
přijímacího řízení talentová zkouška (uměleckoprůmyslová, pedagogická apod.), se k této zkoušce mohou připravovat ve speciálním kurzu - přihlášky a informace u pí
V. Zamazalové, tel. 724 702 312.
Eva Nováková, ZUŠ Dačice

Pálení čarodějnic 2011
Letošní pálení čarodějnic bylo poprvé v historii financováno z městského rozpočtu, organizaci zajišťoval Sbor
dobrovolných hasičů Dačice.
Stává se jiţ takřka tradicí, ţe akce musí být odloţena
kvůli velmi nepříznivému počasí. Poslední dubnový den
sliboval příznivé počasí, ovšem ve večerních hodinách,
tak jako kdyby bylo vše načasované, začalo silně pršet
a akce musela být o týden odloţena. Pálení čarodějnic
pořádáme hlavně pro děti, které se těší na oblíbený lampionový průvod a ohňostroj.
Tato akce byla naplánovaná na pátek 6. května. Bylo
nutno domluvit znovu kapelu do průvodu, kapelu na místě
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pálení, maţoretky, aby měli všichni čas.
Průvod vycházel jako obvykle od bývalé poţární stanice v Komenského ulici za doprovodu MDO pod vedením p. Kubka a dačických maţoretek a šel tradiční cestou
aţ na místo pálení k rybníku Vraţda. Tam byla slavnostně
zapálena starostou města Ing. Vlastimilem Štěpánem
a starostou SDH Dačice V. Švecem hranice, kterou vzorně
postavili členové SDH Dačice.
Na místě hrála dačická skupina Stonoţka, jenţ se
všem účastníkům líbila. Od 22 hodin byl odpálen p. Hrubým ohňostroj, na který netrpělivě všichni čekali. O občerstvení se perfektně postarali dačičtí hasiči. Počasí na
druhý pokus vyšlo a akce se povedla.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Čudlému
za zapůjčení vysokozdviţného vozíku, který je velikým
pomocníkem při stavbě hranice, PKD Dačice za půjčení
přívěsu pro muzikanty, místní organizaci Českého rybářského svazu za půjčení sklápěcí ávie na sváţení chrastí
z kaskády na výplň hranice, místní organizaci Českého
červeného kříţe za zdravotnický dozor na akci, Městskému dechovému orchestru za hudbu v průvodu, dačickým
maţoretkám za své vystoupení v průvodu, masozávodu
Krahulčí za poskytnutí chladícího vozu.
V neposlední řadě patří poděkování všem členům
Sboru dobrovolných hasičů Dačice, kteří se aktivně podíleli na stavbě hranice a organizaci této velice oblíbené
kulturní akce v Dačicích. Téţ patří dík městu Dačice za
finanční podporu, Technickým sluţbám za úpravu prostoru před akcí a úklid odpadu po akci, Městským lesům za
zajištění dřeva na hranici, Městské policii a Policii ČR za
hlídání hranice a veřejného pořádku.
Letošní pálení čarodějnic se obešlo bez větších incidentů výtrţníků, a kdyţ uţ hlavně na konci akce k něčemu
dochází, dačičtí dobrovolní hasiči si s nimi svojí převahou
hravě poradí a ušetří tím práci policii.
Pevně věříme, ţe se všem účastníkům akce líbila
a příští rok bude oblíbené pálení čarodějnic v poslední
dubnový den.
Vlastislav Švec
starosta Sboru dobrovolných hasičů Dačice
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Rekordní účast na sedmém ročníku
Dačického víceboje druţstev

V sobotu 7. května 2011 se na dačické střelnici konal
sedmý ročník Dačického víceboje druţstev. Nádherné
počasí přilákalo do Dačic rekordní počet účastníků. Do
soutěţe se přihlásilo 21 tříčlenných druţstev, tj. 63 střelců.
Závod byl vypsán na dvě disciplíny po dvaceti terčích.
První disciplínou byl Automatický trap a druhou Zajíc
s terči, kdy na zajíce a terče se střílí současně. Celá soutěţ
se nesla v přátelském duchu a výsledkem byl velmi pěkný
závod s výbornými výsledky. Vítězem sedmého ročníku
Dačického víceboje se stalo druţstvo SK Dačice s 93
zásahy, na druhém místě bylo druţstvo Kunţak II. s 89
zásahy a na třetím místě skončilo druţstvo Pluhův Ţďár
senioři s 86 zásahy. Vítězné druţstvo nám na sebe prozradilo, ţe v součtu let jim je 197 roků! Všichni společně
slíbili, ţe příští rok se opět zúčastní soutěţe a oslaví společnou dvoustovku. Přejeme jim pevné zdraví a těšíme se
opět za rok v Zahrádeckém lese v Dačicích na shledanou.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Den matek v DPS Dačice
Pracovnice PS Ledax o.p.s. a Český červený kříţ
v Dačicích si připravily pro obyvatele DPS posezení s občerstvením při příleţitosti oslav Dne matek. Zazpívat
přišly děti z MŠ Dačice a ţenám přišli popřát zástupci
MěÚ Dačice, tajemník K. Macků a pí M. Bénová. Programem provázela pí A. Jakešová a pí D. Krtková s tematickými vtipy, záţitky a vyprávěním o historii Dačic.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
a Marie Körberová, DiS., sociální pracovnice

Kultura v Chlumci
Chlumecké maminky v čele s Alenou Dvořákovou
z Dačic nacvičily s dětmi představení na Den matek. Vystoupení se konalo v neděli 8. května v místním areálu.
Navštívili nás Šmoulové, kteří zatančili a zazpívali. Pak
zazněly písničky z pohádky Ať ţijí duchové, nejprve
„Jouza“ neměl pro děti pribiňáčky, a pak skřítkové pomohli dětem postavit střechu.
Na závěr děti zazpívaly písničku pro maminky, babičky, tetičky a předaly květinu. Velký dík patří manţelům
Dvořákovým z Dačic, kteří vytvořili nádherné kulisy a Jan
Dvořák celé odpoledne moderoval a doprovázel děti hrou
na klávesy. Květiny pro maminky a občerstvení věnoval
SDH Chlumec. Všem moc děkujeme.
Bc. Markéta Nováčková, Chlumec

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Naše planeta má svátek
Naše země je překrásná modrá planeta, která nám poskytuje rozmanité přírodní bohatství. K ochraně přírody
před nečistotami a devastací slouţí zákony, různé ekologické projekty i ohleduplné chování kaţdého z nás.

V rámci tohoto tématu probíhal v dačických mateřských školách v jarních měsících projekt „Ukliďme svět“.
Děti byly informovány mimo jiné o důleţitosti ochrany
ţivotního prostředí, třídily odpady do dětských plastových
kontejnerů, sestavovaly ekologické puzzle. Rozhovory dávaly prostor pro otázky „co činit s odpadky, jaké je jejich
další zpracování, vyuţití apod.“. Potom následovalo společné zamyšlení se nad nesprávným chováním lidí a jeho
důsledky…
Projekt pokračoval praktickou částí - např. formou
jarního pochodu, kterého se zúčastnily děti společně s rodiči. Cílem bylo pozorovat krajinu v okolí Dačic a vyfotografovat podněty dětí „co se mi líbí, co se mi nelíbí“.
Fotografie byly vyuţity k další práci ve třídě. Dále úklidem různých lokalit v okolí mateřských škol, kdy děti
uklízely s elánem a chutí. Za svou snahu všechny děti
dostaly omalovánky, samolepky a nechyběla ani drobná
sladkost.
Názory dětí po ukončení akce - „ Lepší je nepořádek
nedělat, neţ ho potom uklízet“, „Svět je krásný, kdyţ je
čistý“, „Jsme rádi, ţe máme čistý kousek přírody blízko
naší školky“.
Do této akce se také zapojily celé rodiny. Některé děti
donesly fotografie o „svém“ uklízení v okolí svého domova. Velmi nás to potěšilo. Všem rodičům děkujeme za
spolupráci a naším přáním na příští rok je snaha o zapojení ještě více rodin do těchto úklidových aktivit.
Vyhodnocení všech mateřských škol s fotografiemi
bude umístěno v propagační vitríně ČSOP Vysočina
u MěKS v Dačicích. Tato akce se konala ve spolupráci
CEV Cassiopeia ČSOP a kanceláře celosvětové kampaně
Clean Up the World v Austrálii.
Bc. Milada Janoušková

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

Fest Band Dačice 2011
25. - 26. června
MěKS Dačice, ZUŠ Dačice a Město
Dačice zvou po roční přestávce všechny
příznivce dechové hudby na 22. ročník
Slavností orchestrů Fest Band Dačice.
Dvoudenní program festivalu se uskuteční
na městském stadionu v Bratrské ulici a na letní scéně v
zámeckém parku. Pro návštěvníky je připraven bohatý a
zajímavý program, který je doplněn o dopolední sobotní
promenádní koncert. Vrcholem celého festivalu bude
nedělní závěrečný Monstrkoncert, v němţ se Vám představí spojené orchestry v počtu 200 hudebníků.

Sobota 25. června
10:00 - 11:00 h Zvací koncert „Pod Lipkami“
 Hudba z Marsu Revajvl
17:00 h Slavnostní zahájení festivalu
 fanfáry z věže kostela sv. Vavřince
18:00 h Předváděcí průvod všech účastníků
 městský sportovní stadion
 Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
 Dechový orchestr mladých ZUŠ Humpolec
 Musikverein Dobersberg - Rakousko
 Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
21:00 h Koncert pozvané dechovky
 letní scéna v zámeckém parku
 Boršičanka Ant. Koníčka

Neděle 26. června
9:30 - 11:00 h Show maţoretek s orchestry
 městský sportovní stadion
14:00 - 17:00 h Slavnostní festivalový koncert
 letní scéna v zámeckém parku
1. část Hudební program jednotlivých orchestrů





Dechový orchestr mladých ZUŠ Humpolec
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
Musikverein Dobersberg - Rakousko
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice

2. část Společný Monstrkoncert (200 účinkujících)
 letní scéna v zámeckém parku
Pořady moderuje Jan Klivan
Vstupné: permanentka na celý festival 100 Kč, sobotní
koncert 50 Kč, nedělní dopolední show 50 Kč, nedělní
hlavní program 50 Kč, děti do 15 let zdarma, ZTP 50 %
sleva.
Občerstvení zajištěno.
Spolufinancováno z Fondu malých projektů.
Informace a podrobný program získáte na IC Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz, www.dacice.cz
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Na letošním ročníku festivalu se představí čtyři hudební tělesa a tři různé oddíly maţoretek. Blíţe se s nimi
můţete seznámit v následujících vizitkách.

Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
Počátky tohoto orchestru sahají do r. 1964, kdy jej zaloţil při tehdejší Lidové škole umění její ředitel Bohumír
Růţička. V roce 1971 orchestr svoji činnost ukončil. Obnoven byl v roce 1976 a v jeho čele tehdy stáli pánové
Zdeněk Míchal a Milan Kubek. V letech 1987 - 1996 řídil
orchestr pan Ivan Fišer a po něm taktovku převzal opět
Milan Kubek. Orchestr má ve svém repertoáru skladby
koncertní, transkripce, hudbu taneční, ale i tradiční lidovku. Do svého programu vţdy zařazuje skladby domácích
dačických autorů Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance.
V orchestru účinkuje na 50 mladých hudebníků. Jádro
tvoří současní ţáci ZUŠ, s nimiţ si rádi zahrají i ţáci bývalí. MDO ZUŠ Dačice se zúčastňuje soutěţí a přehlídek z jeho největších úspěchů bylo dosaţení 8. místa na Německém poháru v Alsfeldu v r. 1991 a 3. místa v národním kole soutěţe ZUŠ v Kolíně v roce 1998.
Orchestr vystupuje pravidelně v blízkém i širokém regionu ČR, ale často i v zahraničí - v Polsku, Jugoslávii,
Rakousku, Německu, Švýcarsku a Francii. Účastní se
vedle řady příleţitostných vystoupení i významných festivalů ve Vimperku, Štětí a Zlíně a kaţdé dva roky, jako
spolupořádající, také festivalu v Dačicích Slavností
orchestrů Fest Band. Orchestr absolvoval řadu společných
koncertů s rakouskými orchestry Musikverein Aigen
a Blasmusik Thaya. V přeshraniční spolupráci se stýká
s rakouskou Musik Kapelle Langau. Pravidelná je také
jeho spolupráce s orchestry z partnerských měst ze zahraničí - švýcarského Urtenen-Schönbühl a rakouského
Groβ-Siegharts. Značný počet svých vystoupení absolvuje
úspěšně také s dačickými maţoretkami DDM.
V současné době orchestr řídí Milan Kubek a jako
další asistent a dirigent začíná s orchestrem také pracovat
Stanislav Kamínek.

Dechový orchestr mladých ZUŠ Humpolec
Dechový orchestr mladých při ZUŠ G. Mahlera
v Humpolci má dlouholetou tradici. Jeho historie vzniku
je od roku 1946, kdy byl dechový orchestr zaloţen současně se vznikem hudební školy. Během celé této doby
nebyla jeho činnost přerušena. Několikrát se změnilo
obsazení orchestru. Z malého souboru postupem doby
vznikl orchestr větší. V posledních letech od roku 1990
zaznamenává orchestr celou řadu úspěchů. Jiţ pětkrát
postoupil do nejvyššího kola soutěţí ZUŠ a v letošním
roce rovněţ do celostátní soutěţe v Litvínově. V roce
2004 natočil svoje první CD a v roce 2005 se stal orchestr
vítězem 13. ročníku Národní přehlídky dechových hudeb
Čermákovo Vysoké Mýto. Zúčastnil se festivalů dechových hudeb - Zruč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou,
Ţďár nad Sázavou, setkání dechovek ve Vimperku, festivalu FEDO Štětí. Dechový orchestr ZUŠ Humpolec patřil
k zakládajícím orchestrům festivalu kulturní Dačické léto.
Festivalu se zúčastnil celkem šestkrát. V zahraničí účinkoval: Slovensko, Rakousko, Německo a Švýcarsko.
V posledních letech koncertuje orchestr pravidelně ve
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Francii, kde s ním spoluúčinkují maţoretky Cheerladies
z Třebíče. V současné době došlo k výrazné změně v obsazení orchestru v počtu 52 hráčů. Orchestr střídavě řídí
pan ředitel Josef Jirků a pan učitel Stanislav Ţaloudek.

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk vznikl v roce 1991.
Zakladatelem byl učitel ZUŠ Petr Staněk. Navázal tak na
dlouholetou tradici dechových dětských souborů, které
působily ve Vimperku v 60. a 70. letech.
V roce 1993 začala spolupráce s maţoretkami ZŠ
TGM Vimperk. Orchestr téţ spolupracoval s hudebním
skladatelem Jiřím Radou a Jaroslavem Dufkem. Úspěchy
se dostavily po šesti letech, kdyţ v r. 1997 orchestr poprvé
zvítězil na národní přehlídce dechových souborů Čermákovo Vysoké Mýto. V současnosti zdobí vimperské jiţ
pětinásobné vítězství z Vysokého Mýta. V soutěţi ZUŠ
vyhlašované MŠMT získal orchestr dvakrát první (1998,
2001), jednou druhé (2004) a jednou třetí místo (2007)
v ústředním kole. Představil se téţ ve Španělském sálu
Praţského hradu jako vítěz soutěţe Concerto Bohemia
1998. Umístil se ve zlatém pásmu na mezinárodních soutěţích Děčín 2001, Praha 2001 a Praha 2006. Z Ostravy si
přivezl v roce 2003 stříbrné pásmo, stejně jako z Prahy
(2008). V roce 2009 získal zlaté pásmo na mezinárodní
soutěţi Young Prague. Ze zahraničních soutěţí pak vystupují do popředí úspěchy z Polska - zlaté pásmo z Leszna
(2005) a titul laureáta v pochodové soutěţi z Gorzówa
Wielkopolki (2009).
Orchestr se pravidelně účastní prestiţních přehlídek
dechových hudeb jako je Kmochův Kolín, FIJO Cheb,
FEDO Štětí aj. Pravidelně vyjíţdí do zahraničí (např.
SRN, Itálie, Francie, Lucembursko, Polsko, Rakousko).
V současné době má v plném obsazení 70 muzikantů
a věkový průměr je 16 let.

Musikverein Dobersberg - Rakousko
Dechový orchestr v Dobersbergu zaloţil v roce 1884
krejčovský mistr Ambros Flicker. Ten v počtu 10 aţ 13
muzikantů doprovázel ve městě a okolí náboţenské slavnosti, posvícení, svatby a pohřby. Od roku 1952 vedli
kapelu L. Strohmer a F. Deimel. Ty o něco později vystřídal W. Pascher a stal se ve svých dvanácti letech nejmladším dirigentem v Dolním Rakousku. V roce 1954 stál také
při zaloţení spolku Musikverein Dobersberg. Z iniciativy
předsedy R. Zieglera byla v dubnu roku 1984 zaloţena
kapela s novým názvem Jugendkapelle der Musikvereins
Dobersberg a pod vedením W. Prinze jun. začali pravidelně vzdělávat mladé hudebníky, kteří sem přišli z krojované kapely (Trachtenkapelle).
V roce 1987 převzal W. Prinz také hudební vedení celého spolku a v 90. letech spojil mladé muzikanty z Jugendkapelle s hudebníky z krojované kapely do jednoho
celku s názvem Musikverein Dobersberg. V roce 1999 se
ujal vedení Musikverein Dobersberg kapelník Peter Binder, který navázal na zakladatelskou práci W. Paschera.
Kapela pravidelně koncertuje, účastní se koncertních,
pochodových i komorních soutěţí. Muzikanti jsou vedeni
také ke zpěvu, takţe nyní lze s hrdostí říci, ţe vystoupení
hudebního spolku jsou „lahůdkou pro uši“. V roce 2009
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oslavil Musikverein Dobersberg 125. výročí vzniku dechové hudby ve městě a 55. výročí zaloţení hudebního
spolku velkým festivalem okresního významu.

Maţoretky DDM Dačice
Skupina maţoretek a roztleskávaček funguje při DDM
v Dačicích od roku 1999 a navštěvuje ji zhruba padesátka
děvčat ve věku od 6 do 15 let. Dívky jsou rozděleny do 3
skupin dle věkových kategorií, a to na mini Berušky (věk
6 - 8 let), dále skupina maţoretek Berušky (9 - 12 let)
a nejstarší maţoretky Dráčata (ve věku do 15 let). Děvčata
se dle pozvání účastní různých sportovních, společenských a kulturních akcí. Vyvrcholením jejich celoroční
práce je účast na festivalech a soutěţích. Řadu let dačické
maţoretky úspěšně spolupracují s MDO ZUŠ v Dačicích,
se kterým vţdy alespoň jednou do roka vyráţí na zájezdové vystoupení do Francie.
Děvčata se účastní prestiţní maţoretkové soutěţe asociace IMA, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.
V roce 2008 si Berušky a Dráčata dovezly z Mistrovství
v Maďarsku krásné 2. a 3. místo. Vedoucí a choreografkou skupiny je Martina Doleţalová.

Maţoretky ZŠ TGM Vimperk
První skupina souboru maţoretek ZŠ TGM Vimperk
vznikla pod vedením Mgr. Dagmar Rückerové v r. 1993.
Soubor maţoretek navazuje na činnost tanečního krouţku z 60. a 70. let pod vedením paní Heleny Musilové.
Maţoretky spolupracují s dechovým orchestrem ZUŠ
Vimperk pod vedením kapelníka Petra Staňka.
Činnost souboru je zaměřena k veřejným vystoupením, přípravě choreografie pro přehlídky a soutěţe
v maţoretkovém sportu. Děvčata vystupují na školních
akcích a při společenských událostech, plesech a sportovních utkáních v ČR i v zahraničí. V roce 1999 mj.
vystoupil soubor v Lucembursku před velkovévodskou
rodinou, vládou a diplomatickým sborem a v německém
Freyungu vystupoval při vojenské přísaze. Pravidelně se
umisťuje na předních místech v soutěţích maţoretkového sportu.

Maţoretky Cheerladies Třebíč
V roce 1992 zaloţila Simona Urbancová (dnes Kohoutová) taneční soubor maţoretek. O maţoretky byl
tehdy velký zájem, a tak se další trenérkou stala Martina
Doleţalová, která je nyní vedoucí trenérkou maţoretek
Dačice. K nejvýznamnějším úspěchům souboru patří Titul
Mistr Evropy v disciplíně Pom pom a Absolutní Mistr
Slovenska. Mnoho let se soubor účastnil soutěţí maţoretek v ČR. Poslední roky z finančních důvodů opustil od
soutěţního klání a účinkuje raději na festivalech a vystoupeních nejen v ČR. Ze zahraničních zemí navštívil Velkou
Británii, Německo, Polsko, Rakousko, Francii a Itálii.
Maţoretky úzce spolupracují s Dechovým orchestrem
ZUŠ Humpolec a ZUŠ Chotěboř. Během svého působení
maţoretky spolupracovaly dále např. s orchestry Májovák,
Moravankou, Vojenskou konzervatoří z Roudnice nad
Labem, Posádkovou hudbou Brno, Horankou, Dubňankou
a dalšími neméně významnými.
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VU3V - v Dačicích jiţ studuje více jak
dvacet studentů
Ještě to není celý rok, co v Dačicích zahájilo svoji
činnost konzultační středisko univerzity třetího věku.
Středisko zaloţila skupina zájemců, kteří splňovali podmínky studia a přihlásili se do projektu Vysoké školy
zemědělské Praha a spolupracující VŠE, FM Jindřichův
Hradec. Tento projekt univerzity VU3V je podporován
celonárodním občanským sdruţením Asociace Univerzit
Třetího Věku a jeho počátky byly financovány grantem od
tohoto sdruţení. Po vyčerpání tohoto grantu je však další
rozvoj univerzity, zejména jejích studijních programů,
závislý na počtu studentů, kteří v rámci svého finančního
příspěvku také pomáhají financovat přípravu nových studijních programů. Finanční příspěvek se platí vţdy počátkem nového semestru a jeho výše se pohybuje od 0 Kč do
300 Kč v závislosti na studovaném studijním programu.
Z tohoto příspěvku odchází na rozvoj programů a na pokrytí provozních nákladů 60 %. Zbylých 40 % je pouţito
studenty pro financování jejich činnosti.

Aby mohlo studium správně probíhat, musí být splněno několik základních podmínek. Tyto podmínky nám
pomáhají zabezpečit naši partneři, kteří činnost konzultačního střediska v rámci svých moţností podporují. Mezi
ně zde v Dačicích patří zejména MěÚ Dačice, MěKS
Dačice a časopis Jarmark. Všem za jejich podporu děkujeme.
Ke studiu v prvním semestru se přihlásilo celkem 19
studentů. Z této skupiny však někteří, většinou ze zdravotních důvodů, studium nedokončili, takţe osvědčení
o absolvování semestru získalo jen 16 z nich. Tématem
prvního semestru byla Astronomie. Toto téma bylo o to
zajímavější, ţe v Dačicích na Palackého náměstí právě
probíhala instalace slunečních hodin, coţ vzbudilo velký
zájem všech studentů a ti pak práci dělníků spojenou
s přesným nastavováním hodin pečlivě sledovali a komentovali.
Druhý semestr, který probíhal na jaře, byl ve znamení
tématu Etika jako východisko z krize společnosti. Studenti
se v rámci přednášek dozvěděli základní teoretická východiska předmětu a poznali starověké myslitele, kteří
poloţili jeho základy. Dozvěděli se také mnoho o vlivu
etiky na současný vývoj ve společnosti a o záměru MŠTV
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zavést vzdělávání v etice do školních osnov. Jarní semestr
byl slavnostně ukončen 24. 5. 2011 v Jindřichově Hradci
v prostorách FM, VŠE Praha předáním osvědčení 20
úspěšným absolventům z Dačic a vyhodnocením nejlepších esejí studentů.
Nyní se nacházíme v období univerzitních prázdnin
a v období příprav na další semestr. Studenti se rozhodli
studovat v příštím semestru téma Vývoj informačních
technologií. Podzimní semestr bude zahájen ve středu 21.
září 2011 pravděpodobně opět v prostoru zasedací místnosti MěÚ Dačice.
Aktivita studentů však nekončí s koncem semestru.
Většina členů studijního krouţku se účastní také „mimoškolní činnosti“. Studenti se scházejí při různých příleţitostech a na různých místech. Při jejich setkávání panuje
velmi přátelská a druţná nálada. Velmi oblíbené se staly
rovněţ jejich výlety pěší i automobilové. Chodí do přírody
nebo se jezdí koupat do vodního ráje v Raabsu v Rakousku. Konzultace chodí zpravidla zakončit krátkým posezením v restauraci.
Závěrem mi dovolte, abych zopakoval, ţe konzultační
středisko VU3V Dačice není ţádným exkluzivním klubem
a ţe se můţe kaţdý, kdo splňuje podmínky studia, připojit. Pokud tedy máte zájem, přihlaste se na tomto kontaktu
- tel. číslo: 774 414 991, e-mail: milospro@tiscali.cz,
www.e-senior.cz.
Ing. Miloš Procházka
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Den Země 2011
V sobotu odpoledne 23. 4. 2011
oţila celá zahrada kolem Mateřské
školy Za Lávkami. Děti s rodiči sem
přišly oslavit Den Země. Sluníčko
provázelo návštěvníky u skákacího hradu, při třídění odpadů u Pajduláka Odpaďáka, při hře na stonoţky, opékání
špekáčků, u kapříka Pepíka a u dalších zajímavých činností. Za získané Zalávecké tolary si děti vybíraly odměny
v obchodě „U Modré planety“. Úsměvy na tvářích dětí
i dospělých prozrazovaly pohodu z příjemně proţitého
odpoledne. Tato oslava mohla proběhnout díky rodičům
dětí MŠ Za Lávkami, sponzorům, dobrovolníkům a zaměstnancům MŠ Za Lávkami v Dačicích.
Velmi děkujeme Městu Dačice za finanční podporu
a sponzorům: Generali pojišťovně a.s., Centropenu a.s.
Dačice, panu Brtníkovi (maso - uzeniny), paní Homolkové (pekárna), panu Folkovi (maso - uzeniny) za poskytnuté sponzorské dary.
Dále děkujeme rodičům dětí naší MŠ Za Lávkami,
členům občanského sdruţení „LÁVKY“, zaměstnancům
Mateřské školy Dačice, ZŠ Komenského Dačice, DDM
Dačice a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění organizace Dne Země. Bez veškeré této pomoci by
Den Země v MŠ Za Lávkami nebylo moţné uskutečnit.
Zaměstnanci MŠ Za Lávkami

Chlumecké pivní slavnosti
9. července 2011
4. ročník
Začátek pivních slavností ve 12:30 h.
K poslechu a k tanci hraje Malá Řečická
kapela Akord.
V průběhu dne taneční překvapení.

Srdečně zve SDH Chlumec

Ohlédnutí za školním rokem s dětským
sborem
Blíţí se konec školního roku. Dovolte nám tedy malou
rekapitulaci toho, co proţili zpěváčci dětských pěveckých
sborů při ZUŠ Dačice.
Školní rok začal dětem ve sboru tradičně soustředěním přípravného sboru Červánek a koncertního sboru
Kvítek na Bejčkově mlýně ve Slavonicích. Seznamovaly
se zde s novým repertoárem, nově příchozí děti se začleňovaly do kolektivu, hravou formou se pomalu po prázdninách vracely k práci. Následoval podzimní koncert, na
kterém se, kromě všech dačických dětí od předškoláků po
zkušené „matadorky“, představil také přípravný sbor Rarášci z Nového Jičína. V listopadu začal Kvítek nahrávat
nové CD. Jeho příprava a nahrávky probíhají po celý
školní rok a křtu CD se dočkáme v listopadu 2011.
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V polovině listopadu odjel Kvítek do Nového Jičína,
aby celovečerním koncertem spolu s domácím sborem
Ondrášek zahájil 8. ročník Celostátní soutěţe dětských
pěveckých sborů PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010.
V prosinci se nejstarší sboristky - komorní sbor - zúčastnily 5. Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby
v Bratislavě. Zde se staly vítězem nejen ve své kategorii
„Mládeţnické sbory do 21 let“, ale s nejvyšším počtem
bodů také absolutním vítězem soutěţe. V čase adventu
děti zazpívaly posluchačům na dvou vánočních koncertech, na koncertním provedení „České mše vánoční“
Jakuba Jana Ryby, doprovázely zpěvem příběh betlémské
hvězdy na Ţivém Betlémě a půlnoční mši v kostele sv.
Vavřince.
Jaro přivítali opět Červánci a Kvítci na Bejčkově
mlýně. Červánci se vydali za Raráškem do Nového Jičína,
na výměnný pobyt přijel třinecký Štývarův dětský sbor,
který se dačické veřejnosti představil na jarním koncertě,
a naši Kvítci jim návštěvu záhy oplatili a vystoupili
v Třinci na slavnostním koncertě k 50. výročí zaloţení
Štývarova dětského sboru. Velikonoce letos Kvítci strávili
ve Francii na nesoutěţním mezinárodním festivalu dětských pěveckých sborů v Castelnaudary. Proţili několik
dnů ve francouzských rodinách, seznámili se se sbory
z Francie, Španělska a Německa a navštívili několik zajímavých míst, např. středověký hrad Carcassonne.
Začátkem května přijeli k Červánkům Barevné děti
a Plameňáci ze Šumperka, společně zazpívali na koncertě
přípravných sborů v ZUŠ a koncert si zopakovali na výměnném pobytu následující víkend v Šumperku. Posledním zpíváním Kvítku mimo Dačice bylo vystoupení na
Absolventském koncertě Aneţky Hergeselové v Praze.
V nádherné aule Gymnázia J. Nerudy, kde zazpívali před
odbornou sbormistrovskou veřejností. Byli oceněni
obrovským potleskem diváků a vynikající bylo i hodnocení přítomných odborníků. Závěr koncertní sezony bude
patřit slavnostnímu koncertu ZUŠ 16. 6. v koncertním sále
umělecké školy.
Ale neradovali jsme se jenom ze zpěvu. Sbor představil nově zpracované webové stránky (www.kvitekdacice.wz.cz), na kterých si můţete prohlédnout nové
logo Kvítku. Začali jsme také s obměnou šatníku. Kvítek
rozkvetl v nových tričkách, jejich oblečení v zimních
měsících sjednocují bílé šály a i nejmladší Plamínci dostali svoje první trička.
Za krásné chvíle s hudbou, výlety a nová přátelství
musíme poděkovat i našim podporovatelům, a to především Městu Dačice, Nadaci Ţivot umělce a Jihočeskému
kraji i všem ostatním přispěvatelům. Na závěr ještě poděkování za pomoc při organizaci koncertů panu Oldřichu
Svobodovi, řediteli MěKS Dačice, a jeho spolupracovníkům, za podporu řediteli ZUŠ Dačice panu Milanu Kubkovi a spolupracovníkům z řad učitelů a všem rodičům
i těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti
sborů.
Přejeme všem krásné prázdniny, příjemnou dovolenou
a budeme se těšit na setkání na koncertech v novém školním roce.
-kp-
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Výstava na zámku
V letošním roce představuje výtvarný obor ZUŠ Dačice své absolventy v prostorách výstavní síně Státního
zámku Dačice. Ve dvou sálcích je nainstalováno celkem
pět souborů od sedmi absolventů a také ukázky prací těch
ţáků, kteří se u nás připravovali k talentovým zkouškám.
Ráda bych nejdříve představila právě uchazeče o další
studium uměleckých oborů - jsou to Kristýna Hotová
(SUPŠ textilní v Jihlavě - Heleníně, obor interiérový
design a design bytových doplňků), Lucie Nováková
(stejný obor, po úspěšném sloţení zkoušek se však rozhodla studovat jinde), Daniel Pocar (SUŠ textilní Praha,
ateliér nových médií), Kateřina Rébová (SUPŠ Brno, obor
grafický design) a Filip Pšenčík s Jakubem Lojkou
(Fakulta architektury ČVUT). Ke zkouškám na uměleckou školu se připravovala i Michaela Havlíková, která
však nakonec volila jiné studium.
Společnou absolventskou prací s názvem „Jak to
s námi bude…“ se představují Lucie Mocharová, Kateřina
Pešková a Petra Závodská. Je to práce o komunikaci, setkávání se, rozcházení, o hledání cesty - a zdaleka nemusí
jít jen o tu, po které se šlape. Lucie Bártů v práci „Identita“ vyšla z motivu otisku dlaně - a mystický svět bludiště
linií a čar ji zavedl aţ k uvědomění si své totoţnosti, své
jedinečnosti a křehkosti své vlastní identity, svého nitra.
Eliška Čechová vytvořila soubor inspirovaný přírodou
a jejími proměnami v průběhu roku - „Čtyři roční období“
ztvárnila v malbě, grafice i jako keramický reliéf. „Vesmír“ Simony Komárové zaujme svou tajemností - k malbám s pohledy do hvězdných dálav, mlhovin i detailů
vesmírných těles a ke keramickým objektům s vesmírnou
tématikou přidala výrazný módní doplněk v barvách horkého slunce. Kateřinu Rébovou inspiroval fenomén
„Melancholie“ - volně parafrázovala pocitovou malbu,
výtvarný znak vzniklý automatickým psaním proměňovala v různých výtvarných technikách a nakonec vše završila
módní kreací v melancholických barvách i materiálu.
Výstavu si na Státním zámku v Dačicích můţete prohlédnout do 19. června v době od 10 - 12 a 13 - 17 h.
Eva Nováková, ZUŠ Dačice

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Soutěţ ve zpěvu a recitaci „Třeboňská růţe“
Dne 20. 4. 2011 se naši ţáci zúčastnili soutěţe ve
zpěvu a recitaci „Třeboňská růţe“. Vyrazili časně ráno
s dobrou náladou a chutí zvítězit. A jak to dopadlo? Skvělé 1. místo ve zpěvu získal Mirek Urbanec, v recitaci potom obsadil 1. místo Dominik Mundier a 3. místo ve zpěvu DUO získaly Kateřina Kovářová a Nikola Procházková. K dobré náladě a příjemné atmosféře soutěţe přispěla
i ukázka práce našeho školního sboru. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme!

„Pořiď si Prittele“
Letos jsme se přihlásili do celostátní výtvarné soutěţe
společnosti Henkel ČR - „Pořiď si Prittele“. Soutěţ je
zaměřena na výrobu zvířátek. Náš soutěţní tým je sloţený
ze 7 dětí základní školy speciální. Vybrali jsme si motýla,

který představuje něţnost, lehkost, krásu a křehkost. A jak
se nám naše dílo povedlo, můţete posoudit na fotografii.

Vítání jara
Jaro na nás letos vykukuje, chvilku se tváří skoro jako
léto, a potom se zase nechá zahnat zimou. V pátek 29.
dubna jsme proto vyrazili do přírody jaro přivolat, aby uţ
zůstalo nastálo. Vyhnali jsme definitivně zimu za zpěvu
říkadel a písní, opekli si buřtíky a teď uţ se jen těšíme na
krásné jarní dny.

SHM - Jindřichův Hradec
Dne 4. 5. se ţáci naší školy zúčastnili okresního kola
Sportovních her mládeţe v Jindřichově Hradci. Soutěţili
v lehkoatletickém čtyřboji. Školu reprezentovali: Dobrovolný Radim, Kubeš Jakub, Škárka Bedřich, Bartoňová
Denisa, Bučková Dominika, Lojková Vendula. Našim
sportovcům děkujeme!

Exkurze v Centropenu
V pátek 6. 5. jsme se vypravili do závodu Centropen.
Všichni ţáci prošli provozem a krok za krokem sledovali
výrobu popisovačů od začátku aţ po konečné zabalení
a přípravu k expedici. Vše bylo doplněno výborným
odborným výkladem s řadou zajímavostí.

Den otevřených dveří na poţární stanici
O týden později jsme opět vyrazili za brány školy.
Tentokrát na poţární stanici v Dačicích. Zde jsme se seznámili s prací profesionálních hasičů, prohlédli si poţární
techniku, výstroj a výzbroj hasičů. Zajímavostí byla ukázka zásahu - vyproštění osob z automobilu při autonehodě.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
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Oslavy 50. výročí zaloţení ZŠ Boţeny
Němcové

Zprávy ze ZŠ B. Němcové

Při této příleţitosti si dovolujeme pozvat Vás co nejsrdečněji k návštěvě a prohlídce naší školy.

Do Vsetína, srdce Valašska, vyrazili 5. května v doprovodu dvou učitelů ţáci VIII. B Daniel Škarda, David
Lovětínský, Marcel Pokorný a Vítězslav Malý, aby se
zúčastnili kaţdoročního několikadenního klání škol zapojených do projektu Globe. Program Globe Games byl
opravdu pestrý. V pátek proběhla v krásné oblasti Vsetínských vrchů celodenní terénní hra, při které ţáci rozdělení
do skupin procházeli s pomocí mapy stanoviště, na kterých plnili úkoly z meteorologie, hydrologie, pedologie
a fenologie. V sobotu následovala na místní Základní
škole Rokytnice prezentace projektů, na kterých ţáci
z jednotlivých škol pracovali během školního roku. I kdyţ
jsme na Globe Games byli poprvé, prezentace našich ţáků
nazvaná Vliv nadmořské výšky na počasí v Dačicích se
líbila a měla úspěch. Odpoledne následoval průvod městem doprovázený tradičním válením zeměkoule a Globe
festivalem. Kromě toho se naši ţáci zúčastnili doprovodného programu, který zahrnoval lanové aktivity, návštěvu
3D kina a vsetínské hvězdárny a přednášku o ptačích
dravcích. Také proto, ţe nám přálo počasí, si všichni zúčastnění Globe Games uţili. Příště jedeme zase!
Mgr. Bohumil Šuhaj

Program oslav 13. - 18. června 2011
 Pondělí 13. 6. - moţnost účasti veřejnosti na výuce na
1. stupni ZŠ (1. - 4. vyuč. hodina)
 Úterý 14. 6. - 14:00 - 15:30 h - ukázky práce zájmových krouţků
 Středa 15. 6. - 14:00 - 16:00 h - sportovní soutěţe
ţáků (tělocvičny, Duhové hřiště)
 Čtvrtek 16. 6. - moţnost účasti veřejnosti na výuce na
2. stupni ZŠ (1. - 4. vyuč. hodina)
 Sobota 18. 6. (vyvrcholení oslav)
 9:00 h - otevření výstavy fotografií z historie školy
a prodej DVD k 50. výročí školy (vstupní hala)
 9:00 - 11:30 h - prohlídka školy, doprovodný program
 10:00 - 11:00 h - kulturní vystoupení ţáků (velká
tělocvična)
 11:30 - 14:00 h - škola uzavřena
 14:00 h - slavnostní shromáţdění na Havlíčkově
náměstí - shromáţdění absolventů podle ročníků
(Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice, maţoretky
DDM Dačice)
 14:30 h - průvod z Havlíčkova náměstí ulicí Komenského do ZŠ B. Němcové
 14:30 - 18:00 h - prohlídka školy, doprovodný program
 15:00 - 16:00 h - kulturní vystoupení (velká tělocvična)

S Globe do Vsetína

Výhra nad staršími soupeřkami
5. května se ţákyně naší školy zúčastnily okresního
kola volejbalového turnaje v Jindřichově Hradci. I kdyţ to
byl turnaj starších ţákyň, tak si naše děvčata, která jsou
převáţně ze sedmých tříd, vedla velice dobře. V konkurenci sedmi druţstev vybojovala krásné druhé místo. Blahopřejeme a věříme, ţe pokud jim vydrţí zájem o volejbal, budou v příštím roce útočit na prvenství.
Mgr. Alena Benešová

„Věříš si?“ podruhé
3. 5. 2011 jsme vyrazili na natáčení pořadu České televize v Brně „Věříš si?“.
Účelem cesty bylo nejen podívat se do zákulisí televize, ale také podpořit jednoho ze soutěţících, který je ţákem naší školy. Přestoţe uţ od rána při pohledu na oblohu
se na nás mračily mraky, výlet nám nezkazily. Nejen
v České televizi, ale i v Brně jsme strávili nezapomenutelné chvíle a domů jsme odjeli se spoustou nových záţitků. Pořad se bude vysílat 31. 5. v 15:30 h na 1. programu
České televize.
Mgr. Lenka Špičková

 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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Co je nového na ZŠ Komenského
V pátek 29. dubna zůstaly školní lavice téměř prázdné.
V rámci oslav Dne Země se ţáci zúčastnili různých
akcí, které byly spojeny s environmentální tématikou.
První třídy se vypravily na skládku v Borku, druháci
na exkurzi ČOV v Touţíně, třeťáci navštívili jezdecký
klub v Malém Pěčíně. Pro čtvrté třídy byla jistě velmi
zajímavá návštěva ZOO Jihlava a páťáci měli moţnost
ochutnat biosalámy na prasečí farmě v Sasově. Ţáci
druhého stupně si mohli zvolit návštěvu jaderné elektrárny v Temelíně, exkurzi linky na třídění odpadu
v Třebíči, pěší výlet Grázlovou stezkou, cestu za zvířátky do ZOO Praha nebo se mohli ve škole či zámeckém parku věnovat různým aktivitám z oboru Člověk
a příroda. Tradičně jsme si tak připomněli, ţe ekologické smýšlení a hlavně ohleduplné chování k přírodě
by mělo být nedílnou součástí našeho ţivota.
Potěšily nás výsledky soutěţe Matematický klokan T. Pospíchal, ţák V. B, se v kategorii Klokánek umístil na vynikajícím druhém místě v okresu J. Hradec.
V okrese v této kategorii řešilo úkoly 842 účastníků.
Tomášovi srdečně gratulujeme.
Testovali jsme ţáky 5. a 9. ročníku. Zapojili jsme se do
projektu: Diagnostika stavu dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Testování probíhalo elektronickou formou pomocí webové aplikace. Ţáci byli testováni v oblastech Český jazyk, Člověk a jeho svět,
Matematika, Člověk a příroda, Cizí jazyk. Okamţité
výsledky nás velmi potěšily, na souhrnné ještě vyčkáme. Výstupy testování jsou vţdy přínosným materiálem pro celkové hodnocení úrovně vzdělávání na naší
škole.
Ţáci 8. ročníku navštívili 4. května Informační a poradenské středisko Úřadu práce v J. Hradci. Přednáška
paní Drábikové jim jistě pomohla v jejich nelehkém
rozhodování.
V úterý 10. května zůstaly dveře našeho odloučeného
pracoviště v ul. Bratrská celé dopoledne otevřeny.
Maminky, tatínkové, babičky a sourozenci se přicházeli podívat, jaký veliký krok jejich děti ve vzdělání udělaly.
Dne 12. 5. 2011 se ţáci naší školy zúčastnili oblastního
kola Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Mladší kategorie z naší školy - M. Popelínská, S. Lovětínská,
T. Pospíchal a P. Borza. Starší kategorie - K. Grulichová, L. Plocková, M. Waszniovski a O. Baštář. Ţáci
mladší kategorie se umístili na 3. místě a postupují
19. 5. do Třeboně. T. Pospíchal se umístil na 3. místě
za jednotlivce. Starší ţáci obsadili 4. místo. Všem blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v Třeboni. 
Jiţ tradicí se staly výlety do Londýna. Podělíme se
s vámi o hodnocení vedoucí zájezdu Mgr. Fischerové
Svobodové: „Pětidenní výlet, který obsahoval především „maraton“ po hlavním městě Anglie, nelze nazvat
jinak neţ báječný a úţasný!! Ať uţ jde o památky, královské budovy, zajímavosti nebo o ţivot ve městě jako
takový či celkovou atmosféru Londýna, tak ve vás toto
město vyvolá, psaným slovem nevyjádřitelný, nádher-
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ný pocit a dojem... a navíc jsme byli my z Dačic dobrá
parta, a o to víc si to pak člověk „uţije“...“.
Ve středu 12. května uspořádala naše škola jiţ 12.
ročník atletických závodů O štít města Dačice. Pozvání
přijalo 10 škol. Jiţ posedmé se z celkového vítězství
radovala ZŠ Slavonice. Letos vyhrála s velikým náskokem před ZŠ Masarykova Telč. Ţáci naší školy získali
bronzový pohár. Mezi venkovskými školami se nejvíce
dařilo ZŠ Kunţak. V jednotlivých disciplínách jsme
získali 11 medailí, na nichţ se nejvíce podíleli starší
chlapci. Na 1500 m vyhrál P. Čermák a druhý doběhl
R. Nehyba. Stříbro získal v kouli P. Jindra a bronz
dvakrát P. Dedič (60 m a výška). Mladší ţáci vybojovali čtyři medaile. P. Svoboda vyhrál běh na 1000 m
a M. Laudát doběhl třetí. Další třetí místa získali
O. Doleţal ve výšce a štafeta 4 x 60 m. Zbývající dvě
medaile vybojovaly mladší dívky. S. Večeřová stříbro
ve výšce a L. Krejčí bronz v dálce.
V pátek 13. května nás navštívil pan Vondruška a uţili
jsem si letovou show. Vystupovali tito „herci“: káně
Nero, luňák Beny, krkavec Ferda, výr Kubík, orel Bohoušek a těchto pět úspěšných účinkujících pak velelo
svým dvěma „dodavatelům potravy“... vskutku ohromující a zábavná show. Mimo jiné jsme se dozvěděli,
ţe Nero se stal otcem, Ferdovi, ţe je teprve jeden rok
a kdyţ uţ toho všeho má „plné zuby“, tak si prostě
rafinovaně lehne na trávu a tváří se, ţe umřel. 
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265

Otevírací doba v červnu: po - pá 8:00 - 17:00 h
Nabízíme: kopírování, veřejný internet, fax, krouţkovou
vazbu, prodej upomínkových předmětů a další.

Máte hodně peněz? A chcete ještě ušetřit?
Víte, ţe můţete okamţitě šetřit:
 na pojištění rod. domu aţ 30 %
 na pojištění domácnosti a bytu aţ 30 %
 na povinném ručení na Vaše auto aţ 30 %
 na havarijním pojištění na Vaše auto aţ 30 %
 na pojištění podnikatelských rizik aţ 30 %
 a jako bonus k ţivotnímu pojištění dostanete
100.000 Kč
Ţe to není moţné? „Je“
Tento balíček finančních sluţeb jsme pro Vás připravili
v rámci sluţby našim klientům k okamţitému odebrání
a navíc Vám garantujeme doţivotní bezplatný servis
finančních sluţeb.
Volejte: 602 493 770 nebo nás nezávazně navštivte
v kanceláři na adrese: Göthova 66 (budova mototechny
Tomex) pátek 8:00 - 11:30 a 13:00 - 16:00 h nebo dle
tel. domluvy.
Jiţ 15 let pomáháme šetřit Vaše peníze!
Ing. František Burian, vedoucí finanční poradce
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Beseda se zaměstnanci prachatického hospicu
Dne 10. května 2011 jsme v naší škole přivítali dvě
pracovnice Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
Přednášky a následné diskuse se zúčastnili studenti septimy a třetího ročníku. Hlavní slovo měla vedoucí vzdělávacího centra Bc. Lucie Protivínská, která prostřednictvím
prezentace představila činnost hospicu. Přiblíţila i minulost snah, které vedly k zakládání hospiců v cizině a po
roce 1989 i u nás. Základní činnost těchto zařízení spočívá
v paliativní léčbě, tedy péči o nevyléčitelně nemocné.
Opakovaně tu zazněla myšlenka, ţe hlavním cílem hospicu je „umění doprovázet“.
Pro mnohé studenty byla přednáška vůbec prvním seznámením s tímto váţným a bolestným problémem. Vše
potřebné o prachatickém hospicu naleznou zájemci na
www.hospicpt.cz.
Mgr. L. Krátký

Úspěch ve volejbalu
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hlednou na nás pak čekalo malebné jezírko.
Po náročném dni jsme se ubytovali v Prachaticích
v ekologickém centru Dřípatka. Všichni jsme se s nadšením pustili do přípravy večeře. Někteří se v kuchyni vyloţeně našli, jiní spoléhali na instantní polévky. Ti, kterým
zbylo ještě trochu energie, si nemohli odpustit noční koupání v prachatickém plaveckém bazénu. Večer jsme poseděli, povyprávěli si záţitky a zhodnotili den.
Druhý den naší výpravy jsme se probudili do krásného slunečného dne. Budíček v 7 hodin, vydatná snídaně,
balení a hurá na prohlídku Prachatic. Historickým centrem
města nás provedl vedoucí pracovník DDM. Uchvátil nás
výhled z věţe kostela sv. Jakuba a velikonoční výstava.
O půl jedenácté jsme z autobusu vystoupili na Libínském sedle. Příkrým stoupáním jsme zdolali vrch Libín
i s rozhlednou. Veškerá námaha stála za to. Po opět velmi
náročném výstupu jsme se odměnili báječnou pizzou.
Spokojení a s plnými ţaludky jsme usedli zpět do autobusu a jeli přímou cestou aţ domů. Děkujeme panu učiteli
Chalupovi, paní učitelce Veverkové a paní učitelce Morávkové za zorganizování a uskutečnění této úţasné poučné exkurze.
Jan Koňák, 2. ročník

Den Země

Druţstvo chlapců z vyššího gymnázia ve sloţení
P. Spurný, M. Jordánek a D. Kabelka ze 4. ročníku,
J. Šimánek ze septimy, R. Štolba, P. Beneš, P. Mašát
a J. Jeřábek ze sexty dosáhlo velkého úspěchu ve volejbalovém turnaji, kdyţ s přehledem z prvního místa postoupilo z okresního kola konaného 18. dubna v Jindřichově
Hradci do krajského kola. I v kraji se jim velmi dařilo,
a kromě krumlovských gymnazistů neměli soupeře, který
by je porazil, získali tedy 2. místo v krajském finále.
Všem jim děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů nejen ve sportu, ale také ve studiu.
Mgr. Naďa Koprová

Zeměpisná exkurze Šumava
Ve dnech 19. a 20. 4. 2011 jsme se účastnili zeměpisné exkurze na Šumavě. O půl osmé jsme nastoupili do
autobusu, který nás dovezl přes Č. Budějovice, Prachatice,
Volary, České Ţleby aţ do Informačního střediska Stoţec,
kde jsme si vyslechli velice podrobnou přednášku o Národním parku Šumava. Zhruba ve 13 hodin jsme z Kubovy Huti vyrazili na Boubín. Prudký 5 kilometrový výšlap
úspěšně zvládli všichni. Velkou odměnou pro nás byl
výhled do širokého okolí z boubínské rozhledny. Pod roz-

Ve středu 20. dubna, tedy v Den Země, se naši ţáci
opět zajímali o ekologické aktivity a nakládání s odpady.
V loňském roce prváci navštívili čističku odpadních vod
a dozvěděli se, jakými procesy voda při čištění prochází,
letos se ţáci kvarty zaměřili na třídění odpadu a nakládání
s recyklovatelnými materiály. S třídní učitelkou paní Vackovou - Hezinovou se vydali na obchůzku po dačických
sběrnách odpadů, kde jim pracovníci ochotně předali informace o nakládání s jednotlivými druhy surovin a systému třídění a vykupování odpadů.
Z reakcí ţáků vyplynulo, ţe si uvědomují důleţitost
propracovaného systému nakládání s odpady a zároveň
byli velmi potěšeni ochotou pracovníků Sběrného dvora
i výkupny kovů v Antonínské ulici zodpovědět jejich
dotazy a blíţe popsat „jak to u nich chodí“.
Mgr. Naďa Koprová

Parlamentní simulace
Dne 12. dubna se 9 ţáků sexty pod vedením pana učitele Krajíčka vydalo do našeho krajského města na akci
nazvanou „Parlamentní simulace“. Naším cílem bylo detailně si projít a odzkoušet proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně. Pracovali jsme s návrhem zákona
o zavedení školného na veřejných vysokých školách. Všichni účastníci pracovali pod dohledem odborného poradce
- politologa, který v průběhu jednání vysvětloval, komentoval a hodnotil jednotlivé kroky účastníků. Úkolem studentů bylo připravovat stanoviska poslaneckých klubů, do
kterých byli rozděleni. Kaţdý student měl moţnost procvičit si veřejnou prezentaci, neboť součástí simulace bylo
i vystoupení na mikrofon před ostatními účastníky. Parlamentní simulace nám tak dokonale přiblíţila práci
našich zákonodárců.
Vít Kučera, sexta

 5/2011

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 20

Sto let od narození Michaela Floriana
S rakouskými studenty v Praze
Střední škola technická a obchodní Dačice a Obchodní akademie Waidhofen an der Thaya uspořádaly v rámci
projektu Mezinárodní spolupráce škol, financovaného
z Fondu malých projektů Jiţní Čechy - Dolní Rakousko,
společnou třídenní kulturně vzdělávací akci, která se konala ve dnech 28. - 30. dubna 2011 v Praze. Díky dvojjazyčnému a velice fundovanému výkladu zkušeného průvodce pana Václava si tak studenti obou škol mohli prohlédnout turisticky zajímavá místa našeho hlavního města.
Na úvod exkurze ţáci navštívili Petřínskou rozhlednu,
odkud se jim naskytl úchvatný pohled na stověţatou Prahu. V suterénu rozhledny pak zhlédli výstavu Járy Cimrmana a seznámili se s některými vynálezy tohoto slavného
génia. Při odpolední prohlídce Praţského hradu si studenti
nenechali ujít moţnost vyfotit se s hradní stráţí u Matyášovy brány. Záţitkem pro české i rakouské studenty
byla také procházka noční Prahou, zejména pak pohled na
osvětlené panorama Hradu s katedrálou svatého Víta
z Karlova mostu. K prohloubení jazykových znalostí
a dovedností ţáků partnerských škol přispěla nejen reciproční výuka německého a českého jazyka v prostorách
hotelu, ale především účast na „mezinárodní rallye“, při
níţ ţáci ve dvojicích plnili různé úkoly v ulicích Starého
Města podle zadání ve dvojjazyčném pracovním listu.
Velký ohlas měla rovněţ návštěva nově zrekonstruovaného Národního technického muzea, při které se největší
pozornosti těšily parní lokomotivy, historické automobily
a další exponáty vystavené v dopravní hale.

Důleţitým bodem společného programu byla návštěva
představení černého divadla. V divadle Metro, které na
rozdíl od jiných černých divadel pouţívá ojedinělou
a celosvětově patentovanou techniku oţivlé kresby, zhlédli studenti bezesporu skvělé představení Ţivot je fajn. Na
závěr tohoto interaktivního představení, kterého se někteří
diváci aktivně účastnili, prozradili účinkující obecenstvu
princip některých originálních technik. Kaţdému účastníkovi byl na závěr akce slavnostně udělen diplom „Průvodce Prahou v případě nouze“. Domů se všichni vraceli
bohatší o nové záţitky a zkušenosti.
Završením celoroční spolupráce s partnerskou školou
bude společná prezentace projektové práce srovnávající
ţivotní styl, zájmy a hodnotovou orientaci českých a rakouských studentů. Tato prezentace proběhne 24. června
2011 v SŠTO Dačice.
S. Jánský a Mgr. M. Křenová, SŠTO Dačice

3. června uplyne jiţ sto
let, co se ve Staré Říši narodil Michael Florian. Grafik
Vysočiny, tvůrce krásy,
Mistr rydla, apoštol radosti tak byl nazýván.
V jeho ţivotě i v tvorbě
bylo vţdy světlo, byla tam
naděje, víra a láska, tři křesťanské ctnosti, které otec
Josef Florian vštípil do srdcí
všech svých dvanácti dětí,
zároveň s po-vinností šířit
kolem sebe opravdové umění hodné chvály.
Ve Staré Říši pobýval Michael Florian celý ţivot.
V tichu svého tuskulu vytvořil přes tři tisíce grafických
listů, převáţně dřevorytů. Ilustroval i více neţ dvě stovky
knih. Nejkrásnější jsou vzácné tisky, které vycházely ve
Staré Říši v edici Dobré dílo. Na jeho exlibris a novoročenkách nacházíme venkovské scenérie, boţí muka okolo
cest, kostelíky uprostřed návsí, portréty osobností i veduty
měst. Pro radost svou i svých bliţních vytvořil nádherný
cyklus podobizen světic a světců.
Ten je nyní moţno vidět na výstavě České nebe,
která je otevřena v době školního vyučování v třebíčské galerii Chodba v Katolickém gymnáziu aţ do
30. června.
Ač samouk, vypracoval se Michael Florian coby grafik k mimořádnému mistrovství. Často jsem ho pozoroval
při práci. Seděl u malinkého stolku s lupou, rydly a dlátky.
Tam se rodily z prostého dřeva listy oblaţující duši.
Nikdy nehledal ve svém ţivotě slávu a popularitu. Byl to
člověk čistého srdce a vzácného charakteru.
V Dačicích
měl
umělec
mnoho přátel
a také zákazníků, kterým realizoval jejich
přání na novoročenkách
a
exlibris. Mnoho
krásných listů
vytvořil
pro
Lubomíra Vaníčka. Na Florianových dřevorytech se setkáváme
i s dačickými památkami a vedutami. Pro město vytvořil
v roce 1960 i album šesti rozměrných dřevorytů. Muzeum, v němţ se nachází i Florianova síň, chystá na prosinec výstavu z jeho díla.
Michael Florian měl svou Vysočinu upřímně rád, procházel její přírodou, obdělával její půdu, oral, sel a sklízel.
Doslovně i obrazně. Aţ posléze dospěl 25. února 1984 dle veršů Otokara Březiny - „aţ tam, kde v nekonečnosti
čekají na nás jiná slavnostnější jara, věčností hřmící písně
a vysvobození“.
Pavel Kryštof Novák
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Uţ jsem čtenář - kníţka pro prvňáčka
finišuje
Prvňáčci mají v naší knihovně
některé výhody. Pokud si donesou
kartu alias pozvánku do knihovny,
kterou kaţdé dítě obdrţí na začátku
školního roku od paní učitelky,
stane se na jejím základě na rok
bezplatně čtenářem knihovny. Letos jsme se zapojili i do dalšího
projektu, jímţ je projekt Uţ jsem čtenář - kníţka pro prvňáčka, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání
(Národní pedagogická knihovna Komenského) jiţ potřetí.
Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby vyuţívat pro získávání vědomostí
veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce
v místě bydliště. Do projektu se přihlásilo všech pět prvních tříd dačických základních škol, celkem 98 dětí. Děti
absolvovaly v rámci projektu řadu návštěv knihovny (jak
se v ní orientovat, besedy o kníţkách, o poezii pro děti,
o tom, jak se rodí kníţky), v knihovně také proběhla recitační soutěţ prvňáčků, divadlo Kejklíř pro děti zahrálo
kníţku Daisy Mrázkové Můj medvěd Flóra, v květnu je
ještě čeká povídání o kníţce mladého rybáře Jana Opatřila
Kapřík Metlík a finále projektu se uskuteční při předávání
odměn během letošního DOPOLEDNÍČKU, dačického
minifestivalu o kníţkách v mnoha podobách na konci
června, který se letos ve spolupráci s MěKS a Divadelním
souborem Tyláček bude konat jiţ posedmé. Odměnou
v projektu je kníţka spisovatelky Daniely Krolupperové
„Zmizelá škola“, kterou ilustruje Eva Sýkorová - Pekárková. Je to kníţka napsaná a vypravená speciálně pro tento
projekt, takţe v běţné obchodní síti nebude, a i kdyţ její
náklad je 12 tisíc výtisků, na všechny přihlášené se nedostane, protoţe do letošního ročníku bylo prostřednictvím
škol nebo knihoven přihlášeno více neţ 17 000 prvňáčků.
O uspořádaných aktivitách jsme informovali v řádném
termínu a nyní se jiţ těšíme na kníţky, kterých by pro
dačické prvňáčky mělo přijít 65 a před námi bude těţký
úkol, jak odměny rozdělit. Velice děkuji za spolupráci
třídním učitelkám prvňáčků, které projekt zajímá a s nimiţ
je výborná spolupráce: Alence Benešové, Janě Krátké,
Monice Lukšové, Lence Novákové a Janě Závodné.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Městská knihovna Dačice - knihovna
pověřená výkonem regionálních funkcí
Váţení a milí čtenáři bulletinu, dovolte mi, abych vám
představila méně známé sluţby naší Městské knihovny.
Ten teoretický úvod je nezbytný, ale krátký, a po jeho
překonání se dozvíte spoustu zajímavých informací
o situaci a sluţbách knihoven na vesnicích.
Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven byl schválen usnesením vlády ČR ze dne
16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády ČR
je základním cílem programu zajištění všeobecné dostup-
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nosti veřejných knihovnických a informačních sluţeb
občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace
odborných činností knihoven. Regionální funkce jsou
zajišťovány přímo krajskou knihovnou nebo jí vybranými
základními knihovnami, které krajská knihovna za tímto
účelem písemně smluvně pověří. Takto pověřená knihovna musí splňovat řadu odborných parametrů a patřit mezi
nejlepší v kraji. Proto je pro nás ctí i velkým závazkem, ţe
mezi vybranými knihovnami je i naše. Ve svém obvodě
zajišťujeme metodickou pomoc 21 knihovnám. Dotace na
zajištění regionálních sluţeb jsou poskytovány z finančních prostředků státního rozpočtu a jsou určeny zejména
na:
 poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny,
 vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů a porad,
 tvorbu, distribuci a oběh výměnných fondů pro
základní knihovny provozované obcí,
 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
základních knihoven provozovaných obcí,
 podporu při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcí,
 zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních
fondů, pořízených z prostředků obce, pro základní
knihovny provozované obcí,
 servis informačních a komunikačních technologií
pro základní knihovny provozované obcí,
 další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních
sluţeb.
V praxi to představuje práci metodičky, která se spolu
se zástupci obcí stará o rozvoj knihoven ve svém obvodě
a od roku 2004 je opravdu čím se pochlubit. Všech 21
knihoven metodického obvodu je v současné době v pěkných, vytápěných prostorách, vybavené počítačem a bezplatným přístupem na Internet. Je to výsledek práce několika let, kdy metodička vyjednávala s obcemi zvelebení
prostor a zpracovávala pro obce granty z programu Ministerstva kultury VIS3, z nichţ jsme úspěšně získali většinu
počítačového vybavení, knihovnické programy na katalogizaci knihovních fondů a automatizované výpůjční protokoly.
To znamená, ţe knihovny v Dešné, Písečné, Starém
Hobzí, Cizkrajově, Českém Rudolci a Velké Lhotě mají
uloţen knihovní fond v počítači a mohou v něm vyhledávat on-line a půjčují knihy přes počítač z automatizovaného systému. Je tak zajištěna přesná statistika čtenářů, výpůjček a dalších sluţeb knihovny. Knihovny Třebětice,
Budeč a Volfířov v současné době své fondy katalogizují
a připravují se na spuštění výpůjčního protokolu. Poslední
velká adaptace knihovny se připravuje v Třeběticích, postupně se zde opravuje celá budova bývalé školy, kde
v přízemí sídlí obecní úřad a v patře vzniká moderní zázemí pro občany.
Metodička se s knihovníky setkává při svých metodických návštěvách v knihovnách, podle potřeby je proškoluje, katalogizuje jim knihovní fondy a kontroluje
evidenci. Radí se s nimi ohledně nákupu nových knih,
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pomáhá při organizování akcí a dodává podklady např.
pro dětské soutěţe. Metodička nakupuje a zpracovává
nové knihy do výměnného fondu, ze kterého se do obecních knihoven připravují soubory knih, a tím se rozšiřuje
nabídka obecního knihovního fondu o kniţní novinky.
Knihovníci si mohou knihy do souborů osobně vybírat.
V roce 2009 - 2010 se metodička zaměřila na propagaci
obecních knihoven v regionu na webu. Zaloţila pro 20
knihoven vlastní webové stránky, naplnila základními
údaji a postupně doplňuje o historii vyčtenou ze starých
záznamů metodických návštěv leckdy z 50. let 20. stol.
Propagace knihoven je aktuálně vedená na webových
stránkách Městské knihovny (www.mkdac.cz) pod sekcí
Knihovny na Dačicku, kde mají knihovníci vlastní kniţní
on-line katalog, mohou v něm sledovat nakoupené novinky, rezervovat si knihy a přes vlastní konto sledovat
vypůjčené knihy ve výměnném souboru. Další propagace
knihoven je zajištěná na webu Mikroregionu Dačicko
(www.m-dacicko.cz).
Metodička kaţdý rok zasílá starostům obcí souhrnnou
zprávu o činnosti knihovny a pro knihovníky vydává Knihovnický zpravodaj, v němţ uvádí aktuální informace
z knihoven, pokyny a novinky z oboru. Přehled Zpravodajů je uveden na webu MK Dačice.
Obecní knihovny se především zásluhou dobrovolných knihovníků, jejichţ práce si velmi váţím, stávají
místem konání nejrůznějších akcí a setkávání občanů, jsou
to např. Noc s Andersenem v Českém Rudolci, besedy,
výtvarné a rukodělné dílny ve Volfířově, besedování
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čtenářů nad knihami a zábavné besedy pro děti ze ZŠ ve
Velké Lhotě, soutěţe pro děti v Budči, Budíškovicích
a Hříšici, prostory knihovny v Písečné vyuţívá hudební
škola atd.
To nejdůleţitější poslání knihovníků však nikdy nekončí - získávání nových čtenářů. Odchází nám nejstarší
generace čtenářů, je třeba myslet na generaci novou a vychovat si nové čtenáře - to je náš nekončící úkol.
Miloslava Slavíková, metodička MK Dačice

Dětství na kolečkách
Minule jsme Vás zvali na novou výstavu dětských kočárků v dačickém muzeu. Dnes k pozvánce přidáme
i povídání o jejich historii.
Dětské kočárky nemají zdaleka tak dlouhou historii,
jak bychom moţná čekali. Ještě tak zhruba před dvěma
sty léty bychom se s klasickými kočárky nesetkali. Děti
byly ponechávány v kolébkách a postelích, a pokud se
někam přemisťovaly, tak za pomocí různých úvazků
a zabalení do pokrývek. Je znám i tzv. „tragmantel“, vatovaný kabát bez rukávů se širokým límcem a kapucou,
který se přehazoval přes dítě, zabalené do peřinky. Byl
velice těţký a tíha spočívající na ramínkách dítěte nebyla
jistě to pravé ořechové.
Je obtíţné jednoznačně určit, kdy přesně byly vynalezeny kočárky pro děti. V první polovině 19. století byly
zkoušeny různé prototypy a nápady, avšak patent na

Nabízí volné pracovní místo

OBRABĚČ STROJNÍ ÚDRŢBY
Termín nástupu: 1. 7. 2011

Poţadujeme:
praxe v oboru soustruţení na hrotovém soustruhu,
frézování na nástrojařské frézce min. 5 let
znalost soustruţení a frézování dle výrobního výkresu
a dle starého dílu
vzdělání - nejlépe vyučen obráběčem kovu nebo učební
obor s maturitou strojního zaměření (není podmínkou)
aktivní přístup, ochota zvyšování kvalifikace
flexibilita, schopnost zátěţe, samostatnost
fyzická zdatnost, absolutně dobrý zdravotní stav práce ve dvousměnném aţ třísměnném provozu
organizační schopnosti spojené s výrobou náhradních
dílů a zajištění materiálu pro náhradní díly

Náplň práce:
Provádí na obráběcích strojích dle výkresů nebo vzorů
soustruţení, frézování, broušení, vrtání na součástech
potřebných pro opravy strojů.
Odpovídá za řádné vyplňování údajů do systému
PALSTAT.
Organizuje objednávání materiálu a výrobu náhradních
dílů pro opravy.
Provádí drobné opravy na strojích a budovách dle pokynů mistra údrţby.

Zašlete prosím váš strukturovaný ţivotopis v češtině na níţe uvedenou emailovou adresu, připojte motivační dopis.
Vaše materiály pečlivě prostudujeme a budeme vás dále kontaktovat.
Tel. + 420 384 456 171 Bc. Aleš Čech Email: ales.cech@trw.com TRW-DAS, a.s., Strojírenská 160, 380 17 Dačice III
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kočárek jako takový byl vydán teprve v roce 1853
v Anglii.
První kočárky nebyly tlačeny před sebou, jak je tomu
dnes, ale bylo je nutno táhnout. Korbička byla často pletená z proutí a podvozek byl vzorován na podvozcích velkých kočárů a vozů. U prvních kočárků byl zřejmý jejich
počáteční dvoukolejný vývoj. U vyšších společenských
vrstev napodobovaly velké kočáry pro dospělé, u ostatních byly podobné selským vozům a trakařům. Oba druhy
byly uzpůsobeny pro taţení koněm, pejskem nebo i kozou, dospělí šli vedle kočárku. Pro dítě to však nebyla
bezpečná doprava, proto byla zvířecí síla nahrazena lidskou. Teprve kolem roku 1870 byl systém taţení kočárku nahrazen tlačením.

Zpočátku vyráběli kočárky koláři, kováři a řemeslníci,
kteří stavěli koňské povozy. Výrobní odvětví se ale rozvíjelo tak rychle, ţe se výroba kočárků stala samostatným,
velmi lukrativním řemeslem. Kočárky se vyráběly z proutí, z pedigu, především na vysokých kolech. I kdyţ patent
na kočárek pochází z Anglie, evropským centrem pro
jejich výrobu se stalo německé město Zeitz. Výrobci se
předháněli v novinkách, investovali nejen do technických
projektů, ale i do výtvarných návrhů. Katalog kočárků
z konce 19. století obsahoval jiţ více neţ sto druhů
různých modelů.
K masové výrobě dětských kočárků došlo především
v meziválečném období. Kočárky se měnily - vysoká kola
byla nahrazena malými, vyráběly se nejen z proutí, ale
také ze dřeva nebo plechu. Během druhé světové války se
k jejich výrobě pouţíval také karton. Po válce se do výroby zapojily plasty a textil a díky tomu byly kočárky stále
lehčí a pohodlnější. V padesátých letech se objevují tzv.
„osmipéráky“ a „kukaně“. Výrobci začínají také nabízet
větší sortiment různých doplňků a rozšiřují i barevnou
škálu svých modelů.
Období 70. a 80. let 20. století charakterizuje heslo, ţe
vše uţ zde jednou bylo. Silueta korby kočárku napodobila
secesní „princesky“, nápadně se zvýšil podvozek a zvětšila kola, objevila se opět okénka v korbě nebo ve stříšce.
Revolučním vynálezem se stal skládací, velmi lehký kočárek, tzv. golfové hole. Ale nutno dodat, ţe i ty jiţ tady
jednou byly na počátku 20. století v podobě skládacích
sportovních kočárků.
Přelom 20. a 21. st. je výrazně ovlivněn nástupem evropských výrobců na český trh. Důraz na bezpečnost dětských kočárků donutil výrobce k realizaci různých kom-
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binací, při kterých se měnil na jednom podvozku kočárek
hluboký na sportovní, z korbičky se stala taška pro kojence nebo autosedačka. Všechny výrobky jsou testovány na
toxicitu a bezpečnost, a opět je zde návrat do minulosti,
objevují se trojkolky a vylepšené golfové hole.
Na území dnešní České republiky se tovární výroba dětských kočárků vyvíjela od roku 1857 a mezi
největší producenty patřily firmy: HIKO, Trnavany (1904
- 1938); BOHEMIA, Kašperské Hory; BEKAR, Roudnice
nad Labem; ELASTIC, Mělník; LIBERTA, Mlazice; po
válce LIBERTA, Mělník; TDV (Továrna dětských vozidel), Duchcov.
S kočárkem se setkal kaţdý z nás v tom nejútlejším
věku. Ale většinou si ten který kočárek, ve kterém nás
maminka vozila, vybavujeme aţ při prohlídce starých
fotografií v našich rodinných albech. A právě fotografie
kočárků ze starého alba inspirovaly paní Miloslavu Šormovou k jejich dlouholetému hledání, které vyústilo aţ
v početnou sbírku. Spolu s manţelem obnovila paní Šormová jiţ 160 kočárků a dalších 40 čeká na jejich šikovné
ruce. Kromě klasických dětských kočárků uvidíte na výstavě i kočárky pro panenky, tzv. loutkové kočárky. Pokud byste našli doma dobové fotografie kočárků, ve kterých jste se vozili nebo samozřejmě i ty starší, můţete je
přinést do muzea k ofocení. Paní Šormové pomohou
k další dokumentaci. Výstava je otevřena denně kromě
pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 h.
(Omlouváme se čtenářům bulletinu, k výstavě kočárků
se nekonala původně oznámená vernisáž 5. 5. 2011. Výstava se totiž převážela o den dříve a paní Šormová se
musela vrátit domů. Děkujeme za pochopení.)
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl fotbalu (fotbalové hřiště)
Datum
Čas
12. 6.
9:30 h
12. 6. 15:00 h
18. 6. 10:00 h

Kateg.
ţáci
muţi
dorost

Druţstva
Dačice - Chotoviny
Dačice - Rudolfov
Dačice - Jistebnice

Oddíl volejbalu - krajský přebor ţeny
8. 6. v 17:30 h volejbalový turnaj na volejbalovém kurtu
u Sokolovny, hrají Dačice - LOKO České Budějovice

Oddíl Sport pro všechny
(registrace v 17:00 h u rybníka Peráček)
3. 6. dálkový běh „Dačická čtrnáctka“, jsou připraveny
i kratší trasy pro rekreační „lidové“ běţce a děti

Oddíl tenisu (tenisový kurt)
Datum
4. 6.
18. 6.
15. 6.

Čas
9:00 h
9:00 h
9:00 h

Druţstva
Dačice B - TK Ostrovec
Dačice A - Jiskra Bechyně
Dačice B - TJ Jindřichův Hradec
Vladislav Říha, TJ Centropen Dačice

MěKS

MMaG

KINO
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3. 6. a 4. 6. v 19:30 h
10. 6. v 19:30 h a 11. 6. v 17:00 h
11. 6. a 12. 6. v 19:30 h
JSEM ČÍSLO ČTYŘI
ZKUS MĚ ROZESMÁT
CZECH MADE MAN
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
17. 6. a 18. 6. v 19:30 h
18. 6. a 19. 6. v 17:00 h
FAIR GAME
MEDVÍDEK PÚ
Film USA/UAE, titulky
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
24. 6. a 25. 6. v 19:30 h
26. 6. v 19:30 h
PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách podivna
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Film USA, česky
Film USA, titulky
Vstupné 80 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Do 26. června 2011
Černobyl ve fotografii Petra Nesnídala
„25 let poté...“
Výstavní chodba muzea v I. patře

Do 4. září 2011
Dětství na kolečkách
Výstava historických kočárků ze soukromé sbírky M. Šormové
Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 h
Neděle 12. června 2011
Vlastivědný výlet
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Muzeum Otokara Březiny, Pivovar Dalešice a rozhledna Babylon
Odjezd v 11:30 h z Havlíčkova nám., návrat kolem 18:00 h
Přihlášky na tel. 384 422 493, e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz

Středa 1. června v 19:30 h, hlavní sál MěKS
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč

Sobota 4. června ve 21:00 h, hlavní sál MěKS
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 70 Kč

25. a 26. června
FEST BAND Dačice 2011
22. ročník Slavností orchestrů
Více informací včetně programu na str. 12 a 13

Středa 29. června v 19:30 h, hlavní sál MěKS
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
aneb pohádka, která u dětí propadla
Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč

zde odstřihnout

ANKETA
Dačické cukrování - IV. ročník
Město Dačice vyhlašuje u příležitosti konání čtvrtého ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu s otázkou
vztahující se k vynálezu kostkového cukru. Ze správných odpovědí bude vylosovaný jeden výherce, který obdrží
permanentku v hodnotě 1.000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 1. 7. 2011 do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
Slosování správných odpovědí proběhne 2. 7. 2011 ve 14:00 h.

Pod jakým názvem se v roce
1843 začal ve Vídni prodávat
kostkový cukr vyrobený
v Dačicích?
□ kostkový cukr z Dačic
□ čajový cukr
□ kostky čajové
Údaje pro slosování

Jméno, příjmení:
Adresa:

Fotografie vlevo: etiketa prvního
kostkového cukru; vpravo: manželé
Radovi.

