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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 7. zasedání konaném 22. 6. 2011 mimo jiné:
schválilo rozpočtové opatření č. 9/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové a výdajové části v objemu 1.437,80 tis. Kč
schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej plynárenského zařízení v k. ú. Borek a v k. ú. Dolní Němčice
za dohodnutou kupní cenu 1.134.310,-- Kč bez DPH
schválilo prodej volné bytové jednotky č. 5 v domě
č. 428/V o velikosti 1+3 včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku p. č.
2429/119 za nabídnutou kupní cenu 1.041.000,-- Kč
splatnou před podpisem smlouvy
schválilo uzavření smlouvy o převodu byt. jednotky
č. 4 v byt. domě č. 521 a garáţe včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku
p. č. 2433/33 se stávajícími nájemci za celkovou kupní
cenu 510.852,-- Kč hrazenou hypotečním úvěrem
schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 300.000,-- Kč
Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava pro zajištění provozu „Domovinky“ Dačice v roce 2011
schválilo zástupce města v orgánech obchodních společností, v nichţ má město majetkovou účast: .A.S.A.
Dačice, s. r. o. - Ing. Jan Bartošek, Teplospol Jindřichův Hradec, a. s. - Ing. Vlastimil Štěpán a Jihočeská
plynárenská Č. Budějovice, a. s. - Ing. Vlastimil Štěpán

RADA MĚSTA
na své 15. schůzi konané 18. 5. 2011 mimo jiné:
vzala na vědomí poţadavky vznesené na veřejných
schůzích v místních částech
schválila rozpočtové opatření č. 7/2011 v těchto objemech: příjmy 53,95 tis. Kč, výdaje 53,95 tis. Kč
schválila zrušení pomníku na náměstí Republiky
schválila uzavření smlouvy o dílo se společností ČEVAK a. s. České Budějovice na sanaci povrchu ţlabů
vratného kalu na ČOV Dačice včetně oprav kolejiště
za celkovou cenu Kč 358.644,-- včetně DPH
schválila přidělení veřejné zakázky na rekonstrukci
Kapetovy ulice a ulice Strojírenské uchazeči s nejniţší
nabídkovou cenou ve výši Kč 18.822.514,19, a to
Sdruţení „Swietelsky - Eurovia - Dačice“
projednala petici proti výstavbě bioplynové stanice
v Lipolci s tím, ţe poţaduje, aby byl záměr této stavby
projednán v rámci územního řízení v souladu s § 87
stavebního zákona včetně veřejného ústního jednání
na své 16. schůzi konané 1. 6. 2011 mimo jiné:
projednala za účasti vrchního inspektora obvodního
oddělení Policie ČR a vrchního stráţníka MP veřejný
pořádek ve městě a vzala na vědomí zprávu o činnosti

Zdarma do kaţdé rodiny
Červen 2011
odboru vnitřních věcí MěÚ Dačice v oblasti projednávání přestupků
schválila vypracování studie posouzení moţností dopravního řešení dolní části Palackého náměstí odbornou dopravní firmou WAY project s. r. o. J. Hradec
schválila záměr zadat společně se Správou a údrţbou
silnic Jč. kraje výběr dodavatele projektové dokumentace na odvodnění a rekonstrukci dláţděných ploch na Palackého náměstí
schválila umístění přechodu pro chodce v Hradecké
ulici tak, jak je zakresleno v situaci projektové dokumentace vypracované firmou WAY project J. Hradec
jmenovala kronikářkou Malého Pěčína L. Norbertovou
schválila poskytnutí záštity starosty města a věcného
daru v maximální hodnotě Kč 2.000,-- Sportovnímu
klubu odbíjené Chlumec na pořádání volejbalového
turnaje smíšených druţstev
na své 17. schůzi konané 15. 6. 2011 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 8/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 2.686,96
tis. Kč
schválila uzavření nájemní smlouvy se společností
UBYTEM s. r. o. na pronájem nebytových prostor
v Bílkově č. 89 pro provoz pohostinství za čtvrtletní
nájemné Kč 7.800,--. Současně byla s touto společností
uzavřena smlouva na pronájem bytu nad pohostinstvím
za měsíční nájemné Kč 5.904,-schválila výběr hrobů významných osobností Dačic,
u kterých bude město provádět jejich údrţbu
schválila vyvěšení moravské vlajky v den duchovních
patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje, a to 5. 7. 2011

Bezpečné Dačice
Jistě se mnou budete souhlasit,
ţe bezpečnost v našem městě patří
k zásadním otázkám. Úzce s ní
souvisí před nedávnou dobou hojně diskutované téma, zda mít či
nemít městskou policii. Podle mě
je její přítomnost ve městě za současných podmínek ve společnosti
prostě nezbytná. To je, myslím si,
nezvratitelná skutečnost. Aby byla
v Dačicích funkčnost městské policie na patřičné úrovni,
je třeba v první řadě vyřešit personální obsazení. V našem
případě to znamená přijmout za dlouhodobě nemocného
policistu nového. Počet stráţníků v Dačicích pak bude na
šesti, coţ je těsně pod tabulkovými hodnotami. Tato
situace nastane od 1. července 2011.
A nyní k aktuální bezpečnostní situaci v Dačicích. Po
dlouhodobém společném úsilí všech sloţek bezpečnosti Policie ČR, Městské policie Dačice, přestupkové komise
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a samosprávy - se podařilo vytěsnit dva nepřizpůsobivé
občany (běţně nazývané i bezdomovci) z Dačic. Tím
se výrazným způsobem zlepšila situace v této komunitě.
Současně se podařilo zavést patřičný reţim na autobusovém nádraţí v Dačicích. Po jednání s ředitelem firmy,
která provozuje autobusovou dopravu, byl sestaven
a zveřejněn provozní řád čekárny a autobusového nádraţí.
Policie tak získala nástroj, který jí umoţňuje ve výše
zmíněných prostorech vyţadovat dodrţování provozního
řádu. Doposud tomu tak nebylo. Nezanedbatelné je také
označení nádraţí novým štítem s názvem stanice. Tak je
snad definitivně pryč doba, kdy cestující kolikrát nevěděli,
kam ve skutečnosti přijeli.
Pro zvýšení informovanosti veřejnosti byla před městským úřadem zřízena vývěska s odkazy na činnost
městské policie. Zde si kaţdý občan můţe přečíst, jaké
úkoly stráţnici řešili a s jakým výsledkem. Stejné informace se objevují také přímo na internetových stránkách
Městské policie Dačice. V tomto trendu bychom chtěli
i nadále pokračovat a informovanost veřejnosti tak stále
zkvalitňovat.
Velkým problémem, který aktuálně řešíme, je rychlá
jízda automobilů v našem městě a v jeho místních částech.
Právě to má městská policie také na starost. Stráţníci
pronajatými radary měří rychlost projíţdějících automobilů. To vše za účasti vlastníka radaru, který zde však
působí pouze jako servisní pracovník. S vlastním úředním
úkonem tedy nemá nic společného. Ke zlepšení regulování rychlosti vozidel by měly v brzké době přispět také
měřiče rychlosti, které budou pořízeny v rámci „Mikroregionu Dačicko“. Momentálně probíhá výběrové řízení, po
kterém dojde k jejich zakoupení. Hrazeny budou z grantu
„Programu obnovy venkova“ JčK a spoluúčasti obcí.
Tolik zatím vše o bezpečnosti v našem městě. O dalších krocích Vás budu průběţně informovat.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

V kostce...
Váţení spoluobčané, tak jako se
dravá řeka vlévá do moře, tak i naše
dny vpluly do období prázdnin. Je to
čas odpočinku, nových záţitků a radosti. Moţnosti proţít čas společně se
všemi členy rodiny na dovolené.
Veřejné průzkumy ukazují, ţe letošní
odpočinek proţijeme více neţ v předchozích letech v naší
republice. Moţná tyto výlety nebudou tak exotické, ale
jistě mohou být zajímavé. Podpoříme turistický ruch
v našich městech, hradech a zámcích. Prostě všude, kde je
něco k vidění a „zaţití“. I v našem městě je připravený
bohatý kulturní program. Jsou to akce s tradicí jako např.
Dačické cukrování, Za Dačickou kostku cukru, Rockfest,
či Parní léto 2011. Nově naplánovanou kulturní akcí je
renesanční slavnost „Házení kozla z věţe“. Nebude se
ubliţovat ţádnému zvířátku, ale doufám, ţe společně zaţi-
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jeme spoustu legrace. Snad nás podpoří i počasí. Věřím,
ţe si kaţdý vybere podle svého „gusta“. Doufejme, ţe
tento bohatý program přispěje k tomu, ţe naše město navštíví hodně turistů. Přeji nám tedy hezké kulturní záţitky.
Od posledního vydání bulletinu se odehrálo několik
důleţitých událostí, o kterých bych se rád zmínil:
 Jak jste jistě zaregistrovali, došlo k „zamalování“
několika přechodů v Dačicích. Kdyţ jedete směrem
na Jindřichův Hradec, určitě jste si povšimli, ţe přechody jsou zamalovány i na jiných místech. Na toto
téma se ţivě diskutuje i na webových stránkách
města. Tyto přechody nesplňovaly současné normy.
Jako polovičaté řešení ovšem vidím, ţe tato problematika ze strany státní správy a Policie ČR nebyla
řešena komplexně. Došlo ke zrušení stávajících přechodů, avšak nebyla navrţena náhradní řešení. Na
nás, kteří v běţném ţivotě komunikace přecházíme,
to klade větší důraz na opatrnost při přecházení
silnice.
 Jak bylo dříve sděleno, realizovali jsme investiční
akci „Kanalizace Za Lávkami“. Celé dílo proběhlo ve
stanoveném časovém harmonogramu. Jednalo se
o jednu z větších investičních akcí letošního roku.
V rozpočtu na ní byl vyčleněn 1 mil. Kč. V soutěţi
zvítězila firma RIVULUS s.r.o. z Šachu s cenou
o 420 tis. Kč niţší. To nám umoţní realizovat i jiné
akce, jako např. opravu chodníku vedle školky
„Za Lávkami“.
 Další bod také souvisí s otázkou kanalizace, tentokrát
ve spodní části dačického náměstí. V případě přívalových dešťů (a letos jich bylo jiţ několik), se v těchto
místech dešťová voda hromadí. Tuto situaci si uvědomujeme a činíme ve spolupráci se SÚS Jindřichův
Hradec aktivní kroky k jejímu řešení. Doufám, ţe
v dohledné době vznikne návrh, který pak budeme
rychle realizovat.
 Dne 2. 6. 2011 proběhlo v Komorním sále MěKS
v Dačicích veřejné projednání akce „Rekonstrukce
ulic Kapetova a Strojírenská“. Projednávání se zúčastnili zástupci Města Dačice a Jihočeského kraje
za investory akce. Za zhotovitele akce byli přítomni
zástupci vítězného sdruţení „SWIETELSKY EUROVIA - DAČICE“. Na toto projednávání přišlo
kolem 30 občanů. Zástupci investorů seznámili přítomné občany s popisem a rozsahem obou stavebních
objektů, a také jim předloţili plán postupu prací na
obou stavebních objektech. Jako další bod bylo představení objízdných tras v návaznosti na jednotlivé
etapy stavby. Po této části byly zodpovězeny četné
dotazy občanů. Děkuji všem, kteří se jednání zúčastnili. O akci budeme i nadále průběţně informovat.
Závěrem chci popřát všem krásné prázdniny. Uţívejme pohodu a přispějme k ní. Jak se říká: „Usmívej se
na svět a svět se bude usmívat na tebe.“
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 6/2011. Ročník šestnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady:
Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Vítání občánků
Dne 21. 5. 2011 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán
společně s dětmi z MŠ Červený Vrch v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Filipa Horkého, Jaroslava Mátla, Tomáše Vaverku, Daniela Taufera, Rozálii
Hrůzovou a Petra Plachého.

Město Dačice
zve všechny své občany a návštěvníky
na novou akci

HÁZENÍ KOZLA Z VĚŢE
aneb renesanční veselice v Dačicích
neděle 31. července
prostranství u kostela sv. Vavřince

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
OČNÍ AMBULANCE
na Havlíčkově náměstí 84/I
od 1. 7. do 31. 8. 2011 (letní prázdniny)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6:00 - 10:30
6:00 - 11:00
6:00 - 10:30
6:00 - 11:00
6:00 - 11:00

12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
-

Dovolená: červenec: 4. - 8., 18. - 22., srpen: 8. - 19.

Program:
13:30 Kostýmovaný průvod městem - předvedení
hříšného kozla - vychází od MěKS ke kostelu
13:50 První soud - divadelní scénka DS Tyl Dačice
14:10 Středověká skupina Grál - Pardubice
renesanční songy a balady
14:50 Calyculus - soubor starých tanců - J. Hradec
dvorské renesanční tance
15:20 Grál - skupina historického šermu - Cidlina
šermířská škola
15:50 Ritornello - renesanční hudba
16:20 Calyculus - soubor starých tanců - J. Hradec
dobový venkovský tanec
16:50 Grál - skupina historického šermu - Cidlina
turnajíček pro děti
17:20 Středověká skupina Grál - Pardubice
hudební vystoupení
17:50 Druhý soud - DS Tyl Dačice
svrţení kozla z věţe
18:20 Ritornello
koncert renesanční hudby v kostele sv. Vavřince
Pro návštěvníky je kromě pásma renesančních tanců,
hudby a šermířských soubojů připraven dobový jarmark
s ukázkou tradičních řemesel, pouliční zpěváci v podání
DS Tyl a posezení s občerstvením.
Akce se zúčastní rovněţ hosté z partnerského města
Groβ-Siegharts, kteří se společně s vedením města Dačice
zapojí do programu oslav.
Město Dačice připravilo ve spolupráci s DS Tyl tuto
historickou slavnost s cílem obnovit tradici, která je zaznamenána v prvním díle městské kroniky a rozšířit letní
nabídku kulturních programů. Společně s legendou o kozlovi si připomeneme rovněţ 425. výročí zahájení stavby
renesanční věţe, která se stala neodmyslitelnou dominantou Dačic.

Infocentrum Dačice
tel.: 384 401 265

Otevírací doba červenec - srpen:
po - pá: 8:00 - 17:00 h, so - ne: 9:30 - 15:00 h
Nabízíme: kopírování, veřejný internet, fax, krouţkovou vazbu, prodej upomínkových předmětů, regionální
literatury a další.

Spolufinancováno z Fondu malých projektů
Rakousko - ČR 2007 - 2013
Změna programu vyhrazena
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Závěrečný účet města za rok 2010
Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 22. 6.
2011 projednalo Závěrečný účet města Dačic za rok 2010
a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
Návrh Závěrečného účtu města Dačic za rok 2010
projednal finanční výbor dne 31. 5. 2011 a rada města dne
1. 6. 2011 a doporučili zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad.

PŘÍJMY
DPFO - závislá činnost
DPFO - samostatná výdělečná činnost
DPFO - zvláštní sazba
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatky za uloţení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků - funkce lesa
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěţek z výherních hracích přístrojů
Příjmy za řidičská oprávnění
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboţí
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Přijaté sankční platby
Vypořádání předchozích let
Příjmy z prodeje nepotřebného majetku
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy - dobývací prostor
Přijaté splátky půjček

Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy - prodej ostatních nemovitostí
Příjmy - prodej ostat. hmotného majetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem

v Kč
13 472 690,41
2 273 399,71
1 088 038,64
13 264 155,26
2 877 200,00
28 198 045,00
13 300,00
7 296 375,00
902,00
4 183,00
3 786 461,00
264 890,00
150 550,00
39 551,00
687 854,00
330 834,00
319 000,00
3 590 390,00
6 546 461,00
84 204 280,02
645 889,00
152 599,00
46 008,00
163 000,00
1 717 282,00
5 973 662,00
813 196,40
1 337 281,37
1 534 627,16
3 476 497,00
5 550,00
400 000,00
115 196,00
537 578,00
1 027 910,60
53 944,00
1 326 239,46
19 326 459,99
215 664,00
883 071,57
3 000,00
1 101 735,57
104 632 475,58

Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

Přijaté dotace
Příjmy celkem
VÝDAJE
Zemědělství a lesní hospodářství
Obchod a sluţby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví - nemocnice
Bydlení, komunální sluţby, územní rozvoj
Ochrana ţivotního prostředí
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Poţární ochrana
Státní správa, územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti

Běţné výdaje
Lesní hospodářství
Rekonstrukce a PD místních komunikací
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení, komunál. sluţby a územní rozvoj
Ochrana ţivotního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Poţární ochrana
Státní správa, územní samospráva

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
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75 532 949,50
27 710 497,73
103 243 447,23
207 875 922,81

v Kč
1 791 812,00
341 120,70
6 741 353,28
448 907,98
14 733 387,30
9 528 634,78
4 877 729,61
784 179,20
9 914 132,10
7 395 610,50
45 102 232,00
1 085 284,00
42 977,00
2 488 288,74
736 599,85
42 754 360,23
2 229 814,26
1 098 141,32
152 094 564,85
500 000,00
18 269 515,61
3 074 931,00
166 192,00
303 384,90
1 808 919,00
3 066 520,25
555 200,00
106 200,00
48 000,00
69 600,00
59 142,00
1 359 607,10
29 387 211,86
181 481 776,71

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu za rok 2010
PŘÍJMY

v Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

84 204 280,02
19 326 459,99
1 101 735,57
103 243 447,23

Příjmy celkem

207 875 922,81

VÝDAJE
Běţné výdaje

v Kč
152 094 564,85
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Kapitálové výdaje

29 387 211,86

Výdaje celkem

181 481 776,71

ROZDÍL

v Kč

Příjmy celkem
Výdaje celkem

207 875 922,81
181 481 776,71

Rozdíl = přebytek rozpočtu

+26 394 146,10

FINANCOVÁNÍ

v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček
Změna stavu účtů - sníţení prostředků

- 27 264 977,69
870 831,59

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-26 394 146,10

Rozpočtové hospodaření města za r. 2010 vyplývá
z výkazu o plnění rozpočtu (Fin 2 - 12 M) a zachycuje
čerpání příjmů a výdajů rozpočtu dle rozpočtové skladby
jako základního třídícího standardu pro peněţní operace
veřejných rozpočtů. Skončilo přebytkem ve výši
26 394 146,10 Kč.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění město poţádalo Krajský
úřad Jihočeského kraje, aby provedl přezkoumání hospodaření města za rok 2010. Přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku Město Dačice za rok
2010 bylo provedeno ve čtyřech dílčích přezkoumáních.
Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2010 bylo konstatováno:
Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok
2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Přechody ano či ne?
Problematika úpravy přechodů resp.
jejich rušení byla vyvolána změnou Z1
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, která má platnost od února
2010. V průběhu roku 2010 byla silničním správním úřadem provedena revize všech přechodů
pro chodce ve správní oblasti Dačic. Na základě doporučení Policie ČR, Dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec byly přechody nevyhovující bezpečnosti silničního
provozu navrţeny ke zrušení. Hlavním kritériem pro posouzení vhodnosti je jejich umístění z hlediska včasné
rozlišitelnosti přechodu i chodců pro řidiče vozidla, dostatečná rozhledová vzdálenost pro zastavení vozidla před
přechodem a jejich skutečná délka. Právě na dlouhých
přechodech dochází nejčastěji ke kolizi chodců s vozidly.
Moţnost přecházení komunikací mimo přechod pro
chodce je řešena v § 54 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Zde je uvedeno,
ţe mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet
vozovku kolmo k její ose a před vstupem do vozovky se
musí chodec přesvědčit, zda-li můţe přejít, aniţ by ohrozil
sebe i ostatní účastníky provozu na komunikacích.
Ing. Michael Novák, odbor dopravy

strana 5

Patronát městské policie
Rada na návrh stráţníků schválila, ţe od 1. 7. 2011
dále zkvalitní práci městské policie tím, ţe kaţdý stráţník
bude mít patronát nad konkrétní místní částí. Patronát
bude spočívat mimo jiné v pravidelných jednáních stráţníků s předsedy komisí místních částí. Jednotliví stráţníci
budou také zodpovídat za řešení problémů ve své místní
části a budou se zúčastňovat společně s představiteli města veřejných schůzí v těchto místních částech.
Patronáty:
 Karel Trojan - Hostkovice, Lipolec
 Stanislav Zelenka - Chlumec
 Miloš Novák - V. Pěčín, M. Pěčín
 Lukáš Tranta - Borek, Hradišťko
 Jitka Ţaloudková - Bílkov, Touţín
 Libor Týral - D. Němčice, P. Vydří
Od 1. 7. 2011 nastoupí nový městský stráţník Lukáš
Tranta, který nahradí Jaromíra Beneše.
Na městskou policii se můţete obracet v době, kdy
slouţí prostřednictvím telefonního čísla 602 486 070,
nebo e-mailu mestska.policie@dacice.cz. Další informace
o městské policii se můţete dozvědět na stránkách města
www.dacice.cz, nebo vývěsce městské policie před městským úřadem.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice
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Zprávy ze Senátu:
Zelená kniha o veřejných zakázkách
Korupce, boj proti korupci, korupční
prostředí není zdaleka jenom tématem
a problémem České republiky. Důkazem
tohoto tvrzení je fakt, ţe do organizace
zadávání veřejných zakázek a s tím spojenými pravidly se rozhodla vloţit
i Evropská unie.
Při zasedání Senátu v první polovině června 2011 se
při projednávání bodu Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek: „Směrem
k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek“
rozvinula zajímavá diskuse, která opět obnaţila dlouholetou vzájemnou neslučitelnost a střety některých cílů EU.
V zelené knize (tzv. Green Paper) veřejných zakázek
pokládá Evropská komise celkem 114 otázek a snaţí
se tak zmapovat hlavní „evropské“ problémy při zadávání
veřejných zakázek.
Asi nikoho příliš nepřekvapí, kdyţ napíši, ţe cílem
Evropské komise je zadávání veřejných zakázek zjednodušit, modernizovat, učinit pruţnější a zajistit zvýšení
účinnosti vynakládání veřejných prostředků. To si určitě
přejeme všichni nebo alespoň většina z nás a budeme
Evropské komisi při její bohulibé činnosti v tomto smyslu
drţet palce.
Zároveň ale, a to povaţuji za varovné a v protikladu
s předchozími cíli, chce Evropská komise změnami zadávání veřejných zakázek napomoci realizaci politice inovací, udrţitelného rozvoje a dalších politik prosazovaných
v rámci strategie EU 2020.
Ne, ţe bych měl něco proti dlouhodobému a ještě
k tomu inteligentnímu růstu, ale osobně jsem přesvědčen,
ţe v rámci zadávání veřejných zakázek nelze jako kritéria
hodnocení zavádět například hodnocení toho, do jaké míry uchazeč podporuje inteligentní růst, udrţitelnost nebo
třeba boj proti oteplování.
Snahu pouţívat způsoby zadávání veřejných zakázek
a způsoby jejich hodnocení jako politický nástroj nepovaţuji za správnou a věřím, ţe Evropská komise od tohoto
záměru nakonec ustoupí.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Výměna oken v OC Antonínská
Odbor správy budov MěÚ Dačice provedl v měsíci
květnu 2011 výměnu oken na zadní části budovy Obchodního centra v Antonínské ulici čp. 15/II. Stará netěsná špaletová okna byla nahrazena novými plastovými
okny, coţ by mělo přispět k energetickým úsporám a lepší
tepelné pohodě v jednotlivých kancelářích i ve společně
uţívaných prostorech. Výměnu těchto oken provedla firma BASTL, Třebětice 75, za celkovou cenu díla 161.036,Kč včetně DPH. V současné době probíhá výměna oken
na bytových domech čp. 86, 87 a 88/II v ulici U Nemocnice.
Ing. Jiří Koudelka, odbor správy budov
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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. 6, ul. B. Němcové, č. p. 209/V v Dačicích
veřejnosti.

Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2 + 1,
který bude zpřístupněn zájemcům
ve středu 13. 7. 2011 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
16,60
16,60
6,60
7,42
3,89

Místnost
WC
Sklep
Kolna

m2
1,36
5,67
10,68

Celkem

68,82

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 9. 2011 do 31. 8. 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 45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu
nájemnému bytu bude připočtena částka 193,40 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. 9.
2011 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 6, Dačice 209/V“ ţádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou
chce platit za 1 m2 bytu a nebude mít ţádné neuhrazené splatné závazky vůči městu Dačice.
Konečný termín pro podání ţádosti:
15. 7. 2011 do 12:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu MěÚ, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.)
Zájemce se můţe dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 18. 7. 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.
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Červen v Dačicích a místních částech
Dačice
Počátkem měsíce června započal zhotovitel stavby
„Rekonstrukce ulic Kapetova a Strojírenská“ přípravné
práce před vlastní realizací rekonstrukce.
Byla dokončena akce „Kanalizace Za Lávkami“, kterou realizovala firma RIVULUS s.r.o., Šach 27, Volfířov, 380 01 Dačice.
Byla provedena oprava chodníku v ul. Vápovská u mateřské školy.
Z důvodu havarijního stavu, nevhodného chování mládeţe a na základě ţádosti Středního odborného učiliště
zemědělského v Dačicích byl odstraněn pomník
na náměstí Republiky.
V měsíci červnu bylo opraveno schodiště v ulici Dlouhá, opraveny komunikace a výškově upraveny některé
dešťové vpusti.
Po přívalových deštích byly čištěny dešťové vpusti.
V ulici Bratrská byl proveden ořez suchých větví
na vzrostlých stromech.
Opětovně byl proveden úklid v lesíku.
Průběţně byla prováděna údrţba zeleně, včetně opravy
laviček.
V měsíci červnu zahájilo provoz dačické koupaliště.

Místní části
Bílkov
Byla dokončena akce „Plynofikace a ústřední topení
Mateřské školy v Bílkově čp. 98“.
Borek
Provedeno vymalování budovy občanské komise.
Malý Pěčín
V měsíci červenu byla provedena částečná výměna
svítidel veřejného osvětlení.
Byl proveden ořez vzrostlých stromů na návsi.
Velký Pěčín
Dokončena rozsáhlá oprava budovy občanské komise,
při které byla opravena fasáda budovy včetně izolace,
vyměněna sklepní okna, provedeno odvodnění dešťových okapů, bylo opraveno přístupové schodiště, provedeny terénní úpravy a osazena nová lavička.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Upozornění pro podnikatele - dopravce
Podle § 4a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, je dopravce povinen kaţdý
kalendářní rok nejpozději do 31. července prokázat finanční způsobilost.
Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému dopravnímu úřadu (Krajský úřad - Jihočeský
kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství) a týká se
podnikatelů, kteří provozují na základě koncese vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy
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a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti
vyšší neţ 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel a veřejné linkové dopravy, kterou se zajišťuje základní dopravní
obsluţnost.
Potvrzení o prokázané finanční způsobilosti doloţí
podnikatel v jednom vyhotovení na místně příslušný
obecní ţivnostenský úřad.
Jana Klimešová, odbor obecní ţivnostenský úřad

Ad O jedné nemocnici
Titulek, jako kdyţ začíná pohádka. Kéţ bychom měli kouzelného
dědečka nebo babičku a ti by, pokud
bychom si to zaslouţili, mávli proutkem a bylo by vyřešeno. Bohuţel, to slůvko by!
Věřím, ţe Dačičtí vědí o své nemocnici tolik a znají
jak potřeby regionu, tak i nezbytné podmínky provozování, ţe se nenechají jen tak zmást. Navíc slovy dámy, která
sedí v dozorčí radě dačické nemocnice za KSČM a rozhodně by měla vědět, co lze a co nikoli. Poţadovat a slibovat umíme všichni. Nesme také zodpovědnost.
Ano, slíbili jsme, ţe v Dačicích uděláme vše pro zajištění lékařské péče. Ano, definovali jsme cílový stav.
Je však třeba číst poctivě i to, co se zrovna nehodí do
politických záměrů toho či onoho. Například podmínky,
za nichţ lze obnovení lékařské péče docílit. I to, zda můţeme ovlivnit jejich splnění, nebo ne. Paní zastupitelka
Nohavová přece jako členka DR má moţnost ovlivnit dění
v nemocnici. Ale také ví, ţe nemocnice, která nemá počet
lékařů daný vyhláškou pro jednotlivé obory, nesplní ani
podmínky registrace. Pojišťovny poté rozhodují o dostupnosti péče i o tom, s kým uzavřou smlouvu. VZP řekla
jasně, ţe péči v Dačicích nenasmlouvá. Nemáme čarovný
proutek, abychom si vyčarovali nejprve lékaře, pak
smlouvy a nakonec i pacienty.
Lituji, ţe podobná, moţná uţ předvolební vyjádření,
sniţují úmorný boj paní ředitelky a všech zaměstnanců
o kaţdou novou činnost pro Dačice, navozují dojem zbytečnosti investic Jihočeského kraje do areálu nemocnice,
investic nemalých - letos z krajského rozpočtu 12 mil Kč.
Na všech jednáních, i na zastupitelstvu v Dačicích, jsem
upozorňovala na obtíţnost procesu obnovy nemocnice, na
dlouhý časový horizont. Nebuďme netrpěliví. Neházejme
klacky pod nohy těm, kteří se snaţí o téměř nemoţné.
Hledejme společně způsob, jak pomoci dostupnosti péče v
Dačicích.
Chci veřejně poděkovat vedení nemocnice, představenstvu, které se bez publicity opakovaně vzdává odměny, zaměstnancům i ambulantním lékařům.
A prosím, nepouţívejme dačické nemocnice jako tématu ke zviditelnění. Abychom nebyli jako ta slepice, co
s kdákáním běţí po dvorku před kohoutem a říká si: Ještě
kolečko, abych nevypadala jako poběhlice. A kohout za ní
běţí a myslí si: Ještě jednou, neţ to vzdám. Tanečky ani
řeči nepomohou. Jen práce.
Mgr. Ivana Stráská,
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
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Novinky na městském webu
 Městská policie - poloţka s tímto názvem v hlavním
menu na www.dacice.cz nabízí kromě základních informací a kontaktů další čtyři podpoloţky, do kterých
jsou vkládány aktuální zprávy a sdělení, informace
o činnosti, statistika prováděného měření rychlosti
ve městě a průběţně jsou zveřejňovány také zprávy
o nálezu věcí či odchytu psů, včetně jejich fotografií.
 Rekonstrukce ulic Kapetova a Strojírenská - největší investiční akci roku patří šestá poloţka hlavního
menu. Do tohoto odkazu budou průběţně vkládány
nejnovější informace o probíhající rekonstrukci
a opatřeních s ní spojených.
 Katalog firem - na tomto místě vytváříme seznam
firem a sluţeb působících v Dačicích a místních částech. Nabízíme všem podnikům, firmám, řemeslníkům a ţivnostníkům se sídlem či trvalým bydlištěm
na území města Dačice bezplatný záznam. V případě,
ţe jste zde svoji firmu zatím nenašli a máte zájem
o zařazení do katalogu, zašlete na e-adresu
kultura@dacice.cz základní údaje a kontakty na firmu. Stejným způsobem nás kontaktujte i v případě,
ţe je potřeba v jiţ zveřejněných údajích provést opravu, aktualizaci nebo chcete kontakt na Vaši firmu
z katalogu zcela odstranit.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Vysílání pořadu Zrcadlo Vašeho kraje
na TV Prima - červenec, srpen
Krátký sled reportáţí o dění
v Dačicích můţou sledovat diváci na TV Prima v bloku regionálního vysílání, které začíná
v 17:40 h kaţdou lichou středu.
V sudé týdny patří Zrcadlo událostem z Mikroregionu
Dačicko. Vzhledem k velkému mnoţství informací jsou
do programu v létě zařazeny dva mimořádné pořady, které
budou odvysílány v pondělí 4. 7. a ve čtvrtek 4. 8.
Rozpis vysílání - červenec, srpen
Datum
29.6.
4.7.
7.7.
13.7.
20.7.
27.7.
3.8.
4.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

Téma „Zrcadla“
Město Dačice
Město Dačice
Mikroregion Dačicko
Město Dačice
Mikroregion Dačicko
Město Dačice
Mikroregion Dačicko
Město Dačice
Město Dačice
Mikroregion Dačicko
Město Dačice
Mikroregion Dačicko
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Archiv jednotlivých pořadů „Zrcadla Vašeho kraje Dačice“ je od ledna 2011 k dispozici na městském webu
www.dacice.cz v poloţce hlavního menu Galerie - video.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

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. 4, ul. Nivy, č. p. 165/IV v Dačicích veřejnosti.

Jedná se o byt č. 4, o velikosti 1 + 1,
který bude zpřístupněn zájemcům
ve středu 13. 7. 2011 v době od 15:45 do 16:15 h.
Místnost
m2
Místnost
Pokoj s kuchyní 25,09 Koupelna s WC
Pokoj
12,75 Komora
Předsíň
4,34 Celkem

m2
4,41
1,17
47,76

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 9. 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. 9.
2011 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené: „NEOTVÍRAT PRONÁJEM BYTU č. 4, Dačice 165/IV“ ţádost
o byt a vylosuje si první místo na uzavření nájemní
smlouvy a nebude mít ţádné neuhrazené splatné
závazky vůči městu Dačice.
Konečný termín pro podání ţádosti:

15. 7. 2011 do 12:00 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 18. 7. 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.
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Jednání na městském úřadě i v neúřední
dny
Úřední hodiny Městského úřadu Dačice jsou stanoveny následovně:
Pondělí
8:00 - 17:00 h
Středa
8:00 - 17:00 h
Pátek
8:00 - 14:00 h
Mimo uvedené dny je moţné sjednat si schůzku telefonicky v čase od 8:00 do 15:00 h. Telefonní seznam
úřadu je k dispozici na webových stránkách města,
na konkrétního pracovníka vás přepojí rovněţ spojovatelka 384 401 211.
Ing. Karel Macků, tajemník

Ankety na městském webu
 Na otázku „Znáte dačickou legendu o házení kozla
z věţe“ reagovalo v rozmezí 16. dubna - 15. května
207 uţivatelů, z nichţ 42 % odpovědělo Ano a 52 %
zvolilo odpověď Ne. Bliţší informace o této legendě
se čtenáři dozví na 15. straně tohoto čísla městského
zpravodaje.
 Ve dnech 16. května - 15. června byla občanům poloţena otázka „Jakou formu úhrady byste zvolili při
platbě místních poplatků? 325 odpovědí bylo rozděleno následovně: V hotovosti na pokladně - 20,6 %,
Platební kartou - 16,9 %, Převodem z účtu - 29,5 %,
Platebním terminálem - 12 %, Prostřednictvím SMS 10,5 %, Inkasem - 10,5 %. Z odpovědí vyplývá, ţe
nejvíce by naši klienti přivítali moţnost plateb převodem z účtu. Tato moţnost jiţ existuje, jenom si musí
telefonicky na úřadě zjistit variabilní symbol. Budeme se snaţit, aby bylo moţné zjistit příslušný variabilní symbol i jednodušším způsobem.
 Cílem současné otázky, která bude aktivní do 15.
července, je zjistit sledovanost televizního pořadu
o Dačicích - Zrcadlo Vašeho kraje.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC
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ce, 500 Kč, tzn. současné maximum umoţněné zákonem.
Ale to jiţ všichni víme. Více nás moţná bude zajímat, ţe
zaplacení poplatkové „pětistovky“ nám umoţní vyuţívat
pravidelný uliční svoz popelnic, zázemí pro odkládání
vytříděných odpadů, sběrný dvůr odpadů a mobilní svoz
odpadů, jakoţ i zákonným způsobem zbavit naše domácnosti nejen směsného odpadu, ale také odpadů dále vyuţitelných, nebezpečných, velkoobjemových, bioodpadů či
jiţ nepotřebných elektrozařízení.
Inu „poplatek za popelnici“ není jen o popelnici. Alespoň jednu legislativně-vyhláškovou sloţitost si však
závěrem neodpustím. Povídali jsme si o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ul. Hradecká
za období 14. 5. - 12. 6. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
107343
směru
V proti119049
směru
V obou
226392
směrech
Podíl (%) 100,00

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
16088 774

51

11

6

3

39593 3293 662 412 282

105

55681 4067 713 423 288

108

24,60 1,80 0,31 0,19 0,13 0,05

Opět se zde zvýšil počet projíţdějících vozidel, ve
srovnání s předchozím obdobím. Procentuální vyjádření
překračování povolené rychlosti je přibliţně stejné jako
v minulém měsíci.

Besedy ve školkách

„Poplatek za popelnici“ v Dačicích

Stráţníci městské policie uspořádali besedy s dětmi ve
školkách: 9. 6. 2011 ve školce v ul. Bratrské a 15. 6. 2011
ve školce Za Lávkami. Besedy jsou určeny pro předškolní
děti, ale zúčastnily se i děti mladší.

Někdy mu zjednodušeně říkáme „poplatek za popelnici“. Má sice i legislativní rámec, a to dokonce ve dvou
obecně závazných vyhláškách města, ale pojďme si o něm
říci něco bez sloţitých vyhláškových citací.
Je součtem dvou částek „aţ 250 Kč“, můţe tedy dosáhnout max. výše 500 Kč. První dvousetpadesátka
je na rozhodnutí zastupitelstva, nemá tedy oporu v ţádných konkrétních číslech vztaţených na určité časové
období. S druhou dvousetpadesátkou je to jiné. Musí být
podloţena skutečnými náklady města vynaloţenými na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v kalendářním roce (samozřejmě vztaţenými na jednoho poplatníka
- pro letošní poplatek činí tyto náklady 432 Kč). Jeho
konstrukce je tedy vcelku jasná, snad by se v ní dala objevit i určitá, prakticky bohuţel nevyuţitelná, motivace ke
třídění odpadů. Sazba poplatku se kaţdoročně aktualizuje
a ta dačická pro letošní rok činí, stejně jako v loňském ro-

Tématem a účelem besedy je seznámit děti s bezpečností při pohybu na pozemních komunikacích. Stráţníci
dále děti informovali o náplni práce stráţníků MP Dačice
s ukázkami různých praktik pouţívaných při jejich kaţdodenní práci, seznámili je s povinnou výbavou jízdního
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kola, základními pravidly chování chodců a cyklistů na
pozemní komunikaci s praktickou ukázkou, pouţívání
autosedačky ve vozidle atd. Na závěr dostaly předškolní
děti od stráţníků drobné dárky, které věnoval BESIP.

Co řešila městská policie v květnu 2011



















41x přestupky v dopravě - blokové řízení
4x odchyt toulavého psa - 3x vráceni majitelům, 2x
odvezen do útulku v Polné (1x pes z dubna)
44x doručení písemností do vlastních rukou na
ţádost MěÚ
6x oznámen přestupek správnímu orgánu
1x řešena krádeţ květin Pod Lipkami - bloková pokuta
1x zajištění průvodu při pálení čarodějnic
1x zjištěno a nahlášeno záškoláctví
1x nález injekční stříkačky s jehlou před zemědělskou školou - likvidace META J. Hradec
1x zajištěna uzavírka Antonínské ulice při oslavě
narozenin hudebního skladatele p. Fuky
1x asistence při konání dopravní akce v ul. Vápovská - kontrola zákazu vjezdu
1x zjištěna závada na dopravním značení - nahlášeno na SÚS
1x asistence při pečetění bytu v domě s pečovatelskou sluţbou
2x k zásahu přivolána RZS
Spolupráce s PČR:
- 1x výtrţnictví - předáno MěÚ
- 1x výtrţnictví - trestný čin, předáno policii
- 1x spolupráce při řešení potyčky v Besedě
- 1x asistence při řízení dopravy při dopravní nehodě
- 2x kontrola nalévání alkoholu mladistvím
2x měření rychlosti
8x řešen chodec za přecházení na červenou - domluva
Při nočních sluţbách se stráţníci zaměřovali na
osvětlení cyklistů a výbavu kol
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

22. ročník Branou Podyjí
Dne 21. května 2011 se uskutečnil jiţ 22. ročník turistického pochodu BRANOU PODYJÍ. Tuto akci pořádá TJ
Centropen Dačice odd. SPV. Na 50 účastníků vyrazilo na
pěší trasy od 7 km do 50 km. Cyklisté si vybrali trasy
o délce 30 - 56 km. Na 50 km se vydali 4 odváţlivci. Velký úspěch má dětská trasa na 7 km. Děti mají na trase
zpestření formou oblíbeného opékání buřtů.
Pořadatelé děkují Centropenu a. s. za vytisknutí letáků, MěÚ Dačice za propagaci ve svém tisku a panu Denkovi za umoţnění dětem opékat buřty na trase. Jiţ nyní se
těšíme na účast při XXIII. ročníku BRANOU PODYJÍ.
Šuler Václav
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Mé toulky za zvěří
V jarních měsících proběhlo v Dačicích poprvé v historii místní kolo výtvarné
soutěţe „Mé toulky za zvěří“ pořádané
Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Vítězné práce jsme si mohli prohlédnout na
vernisáţi v prostorách Městského úřadu
v Dačicích. Všechny práce byly následně odevzdány na
okresní kolo této soutěţe, které pořádal Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci. Ani zde se práce
dačických dětí neztratily a v konkurenci téměř 500 prací
obsadily přední místa ve všech kategoriích.
V I. kategorii zvítězil Borza Josef s názvem práce
„Liška na honu“, druhé místo obsadil Čeloud Jonáš s názvem práce „Jelen u krmelce“ a třetí místo získala Tůmová Nikola s názvem práce „Co jsem viděla v lese“, všichni
z Mateřské školy v Dačicích. V druhé kategorii, kde bylo
odevzdáno 127 prací, první místo obsadil Jelínek Vojtěch
s názvem práce „Koroptev polní“ ze ZŠ B. Němcové
v Dačicích. Ve třetí kategorii, která byla nejvíce obsazena
s celkovým počtem výkresů 227, obsadili druhé a třetí
místo ţáci ZŠ Komenského v Dačicích, a to Doleţalová
Lucie s názvem práce „Na louce u vody“ a Uhrová Adéla
s názvem práce „Sýkora koňadra“. V poslední kategorii
patřilo první místo Dostálu Patrikovi s názvem práce „Pohled výra velkého“ ze ZŠ Komenského v Dačicích a druhé
místo obsadila Račická Veronika s prací „Překvapení
u lesa“ ze ZŠ B. Němcové v Dačících. Všem vítězům byly
16. května předány hodnotné ceny na Dnu české myslivosti v Jindřichově Hradci.
Práce byly předány do celostátního kola této soutěţe.
S potěšením jsme obdrţeli výsledky celostátního kola
a gratulujeme Romaně Holé z MŠ Dačice, která obsadila
druhé místo v I. kategorii s kresbou „Divoká prasátka“.
Slavnostní předání cen proběhlo 25. 6. 2011 při Národních mysliveckých slavnostech na Ohradě u Hluboké nad
Vltavou. Úspěchy dětí jsou zajisté odměnou všem, kteří se
spolupodíleli na organizaci soutěţe a věříme, ţe i v dalších letech bude tato soutěţ pro Dačicko opět úspěšná.
Ing. Kamil Kupec,
jednatel, Městské lesy Dačice s.r.o.

Klub důchodců v Dačicích
Od 1. 7. 2011 bude opět zahájena činnost klubu důchodců Dačice pro širokou veřejnost seniorů. Pro ty, kteří
neví, kde se Klub důchodců nachází, tak je v prostorách
Domu s pečovatelskou sluţbou, Bratrská ul. 221/I.
Seniorům budou nabízeny např. tyto aktivity: přednášky s různou tématikou, setkání se zajímavými občany
Dačic a okolí apod. Program bude aktuálně zajišťován
podle zájmů návštěvníků. Všechny akce budou prezentovány na stránkách zpravodaje města Dačice a na nástěnkách v DPS i ve městě.
První setkání se uskuteční ve středu 13. 7. 2011 ve
14:00 h. Přijďte mezi nás strávit příjemné chvíle a zaplnit
volný čas.
Alena Kupcová, vedoucí klubu důchodců
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Poděkování ...

Nový přírůstek do muzea

30 000 Kč je částka relativní - kdyţ stavíte dům, nestačí ani na pořádné vchodové dveře, kdyţ si chcete koupit auto, musíte mít pořádné štěstí, abyste si v autobazaru
našli za tuto částku něco, s čím by se dalo odjet po vlastní
ose. Ale kdyţ investujete tuto částku například do divadla,
dá se za ni udělat zajímavé představení. A to je náš případ.
Chtěla bych jménem divadelního spolku TYL poděkovat touto cestou Radě města Dačic, ţe vyhověla naší
ţádosti a prostřednictvím grantu nám umoţnila nastudovat
představení, na které bychom bez této dotace nedosáhli.
Historická komedie Olgy Šubrtové a Martina Glasera
Ţeny Jindřicha VIII. aneb chudák král(em) je z materiálního hlediska velmi náročná. Jak na kostýmy, tak na scénografii a ani propagace nebyla lacinou záleţitostí. I nájem za zkušebnu, kterou máme celoročně pronajatou od
MěKS, a nejrůznější autorské poplatky nejsou zanedbatelné. Uvedenou hru jsme nacvičovali pět měsíců. Kdyţ
jsme viděli po premiéře 28. května odcházet ze sálu těch
300 diváků, kteří se většinou tvářili velice spokojeně,
došli jsme k názoru, ţe prostředky, které jsme do této hry
investovali, nebyly zneuţity.
Pro informaci naší veřejnosti uvádím, ţe se s Jindřichem mohou diváci opět setkat v rámci letního festivalu
Za Dačickou kostku cukru 16. července na nádvoří Státního zámku Dačice, kde se chceme pokusit „o malý Krumlov“, kde se tato hra uvádí jiţ několik sezon na otáčivém
hledišti. To si dovolit nemůţeme (leda by si kaţdý divák
otáčel svou ţidličku), ale prostory nádvoří nám dávají
větší moţnosti, neţ jeviště divadelního sálu. Snad nám
počasí bude přát a svůj záměr budeme moci realizovat.
Budeme moc rádi, kdyţ se přijedete podívat i na tuto
verzi Jindřicha. Radě města ještě jednou děkujeme za nás
- divadelníky i za Vás - návštěvníky našeho divadelního
představení.
Naďa Jahelková, reţisérka DS Tyl Dačice

Po delším jednání
se podařilo leteckému
muzeu v Dačicích
získat téměř kompletní letoun Z - 37 Čmelák. Samotnému transportu předcházela celá
řada telefonátů a zjišťování „co, ţe to
vlastně obnáší“. Nikdy jsem neměl moţnost nějaký letoun
rozdělávat a nejde jen
o tohle. Zajištění dopravy z Ústí nad Orlicí, sloţení letounu bez jakékoli techniky a přenesení všeho z náměstí do muzea. Nutno podotknout, ţe letoun byl rozebrán do posledního kousku,
jelikoţ bychom jej tam nedostali. V muzeu zase vše dát
dohromady, bohuţel nejsou nasazena křídla, to je nad
prostorové moţnosti. Nicméně celá akce se povedla
a návštěvníci se mohou těšit na tento krásný exemplář.
Jedná se o letoun vyrobený v roce 1970 a v devadesátých letech byl přestavěn na turistickou třídu (přidané
jedno sedadlo pro cestujícího) u firmy Air Speciál, která
jej také provozovala. Dalo by se toho napsat více, ale lepší
bude, kdyţ se kaţdý přijde podívat. V prostoru vypadá
opravdu impozantně.
Chci touto cestou poděkovat vedení města za pochopení a vstřícnost, dále firmě H - M Metal Bílkov. Bez
jejich pomoci by se celá tato akce nemohla uskutečnit.
V neposlední řadě svým spolupracovníkům. Tímto chci
váţené spoluobčany pozvat na jiţ sedmou sezonu do muzea. Kaţdý tam určitě najde něco, co ho zaujme.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum Dačice

Návštěva DPS v Kremsu

Od 17. 5. 2011 do 20. 5. 2011 proběhl výměnný pobyt
v rakouském Kremsu. Uţivatelé Pečovatelské sluţby Ledax o.p.s. se podívali do domů s pečovatelskou sluţbou
a domovů pro seniory v Rakousku. Byla to přínosná
exkurze pro nás pracovníky i pro uţivatele. Děkujeme za
moţnost nakouknout k našim sousedům. Za všechny
zúčastněné
M. Cimbůrková, vedoucí střediska Dačice

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Zprávy ze ZŠ B. Němcové
Padesát let „Nové školy“
V sobotu 18. června jsme si připomněli 50. výročí zaloţení naší základní školy. Pojďme se alespoň trochu
ohlédnout za její historií.

Stavba dvou pavilonů školy byla zahájena 1. července
1959. Koncem školního roku 1960/1961 rozhodla rada
ONV Jindřichův Hradec, ţe budou v Dačicích zřízeny dvě
ZDŠ, jedna ve staré budově v ulici Komenského a druhá
v nové budově v ulici Boţeny Němcové, kde bude zřízena
i SVVŠ (později gymnázium). Nová škola byla slavnostně
otevřena 26. a 27. srpna 1961. Celkové náklady na její
vybudování tehdy činily 2 673 429 Kč (samozřejmě
nejsou započítané tehdy zcela běţné neplacené brigádnické hodiny rodičů, učitelů, ţáků i studentů).
Nová škola se brzy stala vzorem pro řadu dalších škol,
kaţdý vyučovací předmět zde měl vlastní odbornou učebnu a učitelé pouţívali moderní metody. V 70. letech ale
musely být odborné učebny kvůli zvyšujícímu se počtu
ţáků postupně měněny v kmenové třídy.
2. etapa výstavby školy probíhala v letech 1970 1974. Projekt zahrnoval vybudování pavilonu pro gymnázium a školní jídelnu, v jehoţ přízemí byla umístěna
i školní aula. Dále byl postaven pavilon dvou tělocvičen,
školní hřiště a byty pro pracovníky školy. Celkové náklady na výstavbu školy překročily částku 14 milionů a brigádníci při jejím budování odpracovali dohromady více
neţ 14 tisíc hodin.
Politické a společenské změny v listopadu 1989
se samozřejmě odrazily i v ţivotě školy. Výchova a vzdělávání ţáků byly očištěny od nánosu komunistické ideologie. V průběhu let také pomalu přestávalo platit označení
„Nová škola“. Její areál totiţ začal pomalu vyţadovat
menší opravy i velké rekonstrukce.
V průběhu 90. let prošly opravou všechny učebny přírodovědných předmětů a nově byly vybudovány učebny
výtvarné výchovy a výpočetní techniky. V roce 1999/2000
se podařilo zrekonstruovat pavilon tělocvičen. 27. srpna
2005 se uskutečnilo slavnostní otevření nové vstupní haly
s centrální šatnou. Stavba stála takřka 16 milionů a byla
financována z rozpočtu města Dačice a ze státní dotace.
Ve stejné době bylo otevřeno Duhové hřiště. Naši ţáci
a učitelé se předtím na podzim roku 2004 zúčastnili
na podnět představitelů města soutěţe „Jak to vidím já“
vyhlášené nadací Duhová energie. V celostátní soutěţi
bylo jejich úsilí oceněno a získali tak pro Dačice částku
2 000 000 Kč na výstavbu víceúčelového hřiště s umělým
povrchem.
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V roce 2007 se podařilo zrekonstruovat další část pavilonu tělocvičen. Byla vyměněna okna, podlahy, předěláno sociální zařízení, sprchy a šatny. Současně proběhla
rekonstrukce sociálního zařízení v celém třetím pavilonu.
Dále byla opravena učebna biologie a chemie, která dostala nový nábytek a interaktivní tabuli (v současnosti pouţíváme uţ 4 interaktivní tabule a brzy k nim přibudou další
na 1. i 2. stupni).
Během letních prázdnin v roce 2009 došlo na výměnu
oken v 1. pavilonu školy a o rok později přišla na řadu
i okna v 2. pavilonu. A o letošních prázdninách nás čeká
celková oprava učebny fyziky. Uvedené akce a celá řada
dalších byly a jsou moţné díky pochopení a finančnímu
zabezpečení ze strany zřizovatele školy, kterým je město
Dačice.
A na závěr ještě pár statistických údajů. Za padesát let
své existence naše základní škola připravila pro ţivot ve
105 absolventských třídách 2 793 ţáků. O výchovně vzdělávací proces se starali 4 ředitelé školy, 6 zástupců ředitele
a 182 pedagogických pracovníků. Administrativní a provozní záleţitosti řešilo 8 ekonomických pracovnic, 2 školníci a 25 uklízeček.
Mgr. Bohumil Havlík

Psaní na klávesnici - výuka ZAV IV. generace
V tomto pololetí jsme mohli otestovat internetovou
výuku psaní na klávesnici a seznámit se i s oficiální meziškolní hrou Houbař. Nejšikovnější ţáci si vyzkoušeli
i série Minutovek a Dvouminutovek, při nichţ se za kaţdou neopravenou chybu odečítalo 100 úhozů. Nejlepší
dosahovali výkonů přes 200 čistých úhozů za 1 minutu, za
coţ by se nemuseli stydět ani leckde v kanceláři.
Na přelomu května a června jsme uspořádali soutěţ
Dačický datel, která se skládala z disciplín: Výuka ZAV,
Minutovky, Dvouminutovky, ZAV Houbař a ZAV Hry.
Bodovalo se vţdy 30 nejlepších výkonů. Na 1. místě se
umístil ţák 8. B Marcel Pokorný, který získal celkem
145 bodů, přičemţ vyhrál 3 disciplíny (Houbař, Minutovky, Dvouminutovky), ve Výuce ZAV byl 2. a v ZAV
Hrách 4. Druhé místo obsadil po velkém boji Aleš Beran
z 8. B a třetí byla Jana Hochmanová z 9. B.
Mgr. Alena Pízová
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Co je nového na ZŠ Komenského
V sobotu 14. května 2011 proběhlo vyhodnocení
okresního kola výtvarné soutěţe „MÉ TOULKY ZA
ZVĚŘÍ“. V oboře Radouňka u J. Hradce byly vítězům slavnostně předány diplomy a ceny. Do soutěţe
bylo zasláno 491 prací ve čtyřech věkových kategoriích. Naše škola se můţe pochlubit třemi oceněnými
místy. Ve 3. věkové kategorii 9 - 12 let získala
2. místo L. Doleţalová a 3. místo A. Uhrová. Ve 4.
věkové kategorii 13 - 15 let získal 1. místo P. Dostál.
Blahopřejeme!
Exkurze do pivovaru v Humpolci se zúčastnili ţáci
9. ročníku 17. května. Tradiční exkurze doplňující
učivo chemie patří mezi nejoblíbenější exkurze… nevíte proč??
20. května jsme se fotografovali, paní fotografka se
opravdu snaţila - máme školu plnou „krásných lidí“.

Okresní kolo Poháru rozhlasu 18. května ukázalo, ţe
na atletických úspěších musíme ještě zapracovat.
Mladší ţáci skončili na 4. místě a ostatní kategorie
shodně na 5. místě. V individuálních soutěţích patří
uznání P. Čermákovi, který vyhrál běh na 1500 m a P.
Jindrovi, bronzovému ve vrhu koulí. Ze starších dívek
se jako jediná blýskla medailovým umístěním R. Tůmová v běhu na 800 m. Děkujeme za reprezentaci.
V pátek 3. června sice zataţená obloha ráno pohrozila
deštěm, ale zvědavé sluníčko naštěstí rozhrnulo mraky, aby se podívalo, co se to děje na školní zahradě.
Tam deváťáci se svými třídními učitelkami připravili
pro mladší kamarády z 1. - 5. ročníků spoustu zábavných soutěţí a her ke Dni dětí. Někdy se jednalo
o sportovní výkon, jindy byla potřebná chytrost, bystrost, síla či taneční dovednost. Po splnění úkolů kaţdý obdrţel drobnou sladkost. Den dětí oslavila tentýţ
den také školní druţina. Paní vychovatelky si připravily pro děti plno soutěţí a sladkých odměn.
Osm atletů z 1. stupně se úspěšně představilo ve čtvrtek 9. června na trojboji v J. Hradci. Vybojovali jako
tým krásné 3. místo. V kategorii 2. a 3. ročník získaly
dvě děti dokonce medaile v individuálním hodnocení.
M. Lovětínský skončil druhý a mezi dívkami Z. Kühtreiberová třetí. V této kategorii vybojovala V. Šťastná 5. místo a F. Nehyba skončil 12. Mezi staršími
(4. - 5. ročník) skončili shodně na 6. místě mezi děvčaty A. Jindrová a mezi chlapci L. Zelenka. Jedenáctá
byla B. Lovětínská a třináctý D. Štolba. 
Celoroční projekt AJAX ve 2. ročníku skončil. Pan
praporčík Nikrmayer přinesl ţákům dárky a poděkoval všem za úsilí, popřál hezké a bezpečné prázdniny.
Tak hlavně ať se sejdeme po prázdninách všichni ve
zdraví!
Průběţně nás chodí navštěvovat předškoláci a třídní
schůzka rodičů našich předškoláčků proběhla 15.
června. Musíme se domluvit a řádně připravit.
V rámci prevence rizikového chování probíhají ve
škole besedy, které zaštituje paní B. Havlová: 6. ročník - šikana, vztahy s vrstevníky, 7. ročník - zdravá
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výţiva, poruchy příjmu potravy, 8. ročník - závislosti,
9. ročník - bezpečné partnerské vztahy.
Nezadrţitelně se nám blíţí konec školního roku většina tříd jiţ absolvovala školní výlet, uzavřeme
klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení,
rozloučíme se s vycházejícími ţáky a vyrazíme na
prázdniny. Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme
se nashledanou ve školním roce 2011/12!!!
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Báječná Procházka pohádkou
V sobotu 4. června, jak se říká - všechno klaplo krásné počasí, park plný nadšených a spokojených dětí,
jejich rodin - to je naše odměna za náročné přípravy na
Procházku pohádkou.
Letošní - jiţ osmý - ročník je
opět rekordní - do zámeckého
parku jsme letos přilákali 1192
návštěvníků, z toho 477 aktivně
soutěţících dětí a 10 psů :-).
Naše paní učitelky přichystaly
novinky - např. Šmouly, Ferdu,
Rozmarné léto, vsadili jsme také
na klasiku tj. Čerty - tentokrát
Čertice, Vodníky - tentokrát
Vodnice, Hrnečku vař, Loupeţníky, Budulínka, Mrazíka,
Červenou Karkulku. Tradičně s námi spolupracovali naši
rodinní příslušníci, paní učitelky z MŠ, členky Tyláčku,
správa Státního zámku Dačice, TS Dačice - děkujeme za
pomoc. I letos přijela Ing. Z. Koutná se svými koníky z JC
Malý Pěčín - děkujeme.
Děkujeme všem našim
sponzorům, přátelům, kteří
nás kaţdoročně podporují:
SR při ZŠ Komenského,
Město Dačice, Titanik - prodejna hraček a oděvů, PAS - D
s.r.o., Chasákovi Dačice,
Masna p. Folk, Obuv U
Havlíků, Potraviny Štěpán
a syn, Lékárna na náměstí Mgr. Neuţilová, TEXI Ing.
Pecha, pí Galíková, Klenoty - pí Bartolčicová, WALDVIERTLER SPARKASSE von 1842, Centropen a.s.,
Restaurace a hotel U Koníčka, Cukrářská výroba Marie
Tichá, MUDr. Musilová, CYKLO - SPORT p. Kunkal,
MBIT s.r.o., Pekárna Dačice, GE Money Bank, Česká
pojišťovna, Sazka, PAMMO.cz s.r.o., Textil pí Vrbová,
Zahradnictví v Kaštanech, CNC Kovo s.r.o., D1net s.r.o.,
Hron, s.r.o., Jiří Albrecht, pí Macálková, p. Pokorný Dačice, okna - dveře Firma Bastl, p. Bouda Dačice, Řeznictví Brtník, p. Strachota, Jednota J. Hradec, p. Šabata, Korado Bus s.r.o., Restaurace U Malínků, manţelé Musilovi,
Ella Dačice, Seto s.r.o., Drogerie U Lorety, Lékárna na Č.
Vrchu, Biofarm Zuda. Doufám, ţe jsem na někoho nezapomněla a předem se omlouvám za nepřesné názvy firem
- je vás opravdu hodně, díky. Těšíme se na další ročník :-)
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Zprávy z Gymnázia Dačice
3. ročník na sportovním kurzu
Ve dnech 23. 5. - 27. 5. 2011 jsme se my, ţáci 3. ročníku gymnázia, zúčastnili sportovního kurzu. Těchto pět
dní jsme strávili společně s našimi tělocvikáři - pí učitelkou Veverkovou, p. učitelem Chalupou a také s naším
p. třídním učitelem Marečkem v chatovém táboře Zděřina,
který se nachází v oblasti Broumovského výběţku.
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Kvinta a prváci na biologické exkurzi
V úterý 3. května se skupina ţáků z kvinty a 1. ročníku spolu s paními učitelkami Smejkalovu a Hartmannovou vydala na biologickou exkurzi do Národního parku
Podyjí. Počasí jim zprvu vůbec nepřálo, ale nadšené přírodovědce to neodradilo. Autobus je dovezl za obec Lukov a odtud se vydali na Nový Hrádek, cestou pozorovali
květiny, stromy i ţivočichy jejichţ výskyt je velmi vzácný
například: kopytník evropský, vstavač kukačka, hlístník
hnízdák, podbílek šupinatý, mlok skvrnitý, uţovka hladká
a velké mnoţství ptáků.
Průvodce na Novém Hrádku povyprávěl o místní historii, fauně i flóře, a pak se studenti mohli obdivovat úţasným výhledům z vrchu Hrádku do krajiny kolem koryta
řeky Dyje. Po cestě z Hrádku na Šobes se počasí ještě
zhoršilo, začalo pršet a bylo opravdu chladno, ale všichni
byli zaujati krásami okolní přírody, a tak dlouhou cestu aţ
do Havraníků, kde čekal autobus, zvládli jako nic.

Atletické závody O štít Města Dačic
První zastávkou naší cesty byl zámek Kuks, kde jsme
si mohli prohlédnout Alegorii ctností a neřestí od sochaře
M. B. Brauna, a poté jsme absolvovali asi 6 km pěší túru
přes hranici panství hraběte Sporcka. Další zastávkou bylo
Safari ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme strávili
zbytek odpoledne. Po návštěvě zoologické zahrady jsme
směřovali na naši ubytovnu, kde jsme byli mile překvapeni velmi příjemným prostředím i lidmi.
Druhý den jsme se vydali na celodenní túru, kterou
pro nás naplánovali naši učitelé. I kdyţ jsme se té dlouhé
cesty zprvu obávali, později se nám výlet zalíbil. Teplické
skály byly zajímavé, bylo zde mnoho vyhlídek a skalních
útvarů. Obzvláště zajímavý byl hrad Střmen, při jehoţ
zdolávání jsme leckdy museli překonat sami sebe a vystoupat po schůdcích na vysokou vyhlídku. Avšak ten
pohled dolů do kraje stál opravdu za to. Vlčí roklí jsme
přešli do Adršpašských skal, kde spolu s námi další turisté
obdivovali krásy přírody. Zde jsme mohli zapojit naši
fantazii a hledat ve skalách skryté tvary. Večer jsme trávili
společně s kytarami, hudbou a stolním tenisem.
Středa byla dnem spíše odpočinkovým, v ranních
hodinách jsme odjeli na stolovou horu Ostaš, odpoledne
jsme strávili sportem a večer jsme zakončili táborákem
a zpěvem.
Čtvrtý den našeho pobytu probíhal podobně jako druhý, ale tentokrát naším cílem byly Broumovské stěny.
Pohledy z vyhlídek na polské vesničky byly opravdu
krásné.
Poslední den, i kdyţ nám počasí nepřálo, jsme se rozloučili se Zděřinou a vyrazili jsme zpět do Dačic - se zastávkou na zámku v Novém Městě nad Metují. Ani déšť
nám prohlídku této historické památky nezkazil. Domů
jsme se vrátili se spoustou vzpomínek a záţitků, a proto
bychom chtěli poděkovat našim učitelům za hezky strávený týden.
Za 3. ročník Z. Hotařová a G. Habalová

Dne 12. 5. 2011 se konal na městském stadionu v Dačicích jiţ 12. ročník lehkoatletických závodů. Z naší školy
se závodu zúčastnilo celkem 37 ţáků z primy aţ kvarty
niţšího gymnázia. Medaile obdrţeli tito ţáci: David Smetana ze sekundy za 3. místo ve skoku dalekém, Eliška
Havránková ze sekundy za 2. místo v hodu kriketovým
míčkem a za 3. místo v běhu na 600 m. Alena Böhmová
z tercie za 2. místo ve skoku vysokém a Monika Rosolová
z kvarty za 2. místo v běhu na 800 m. Také všichni ostatní
závodníci se snaţili podat maximální sportovní výkon,
a i kdyţ neobdrţeli medaili, patří jim poděkování za reprezentaci školy.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla. Navíc Vám zaplatíme 500 - 2 000 Kč
na ruku.

Tel. číslo: 776 694 194

PRODEJ DOMU
ve Světlé pod Javořicí
Prodávám venkovské stavení ve Světlé pod Javořicí
(okr. Jindřichův Hradec) po kompletní rekonstrukci
s velkou oplocenou zahradou a dalšími přináleţejícími
pozemky, vše o celkové výměře cca 7 500 m2. V domě
je koupelna, 2 toalety, kuchyň, garáţ, hala a místnost
s krbem. Vytápění je přes
plynový kotel. Vlastní čistička. V blízkosti je zámek
Telč, golfová hřiště. Cena Kč
2 990 000,-- (cena k jednání).

Tel.: 775 954 761
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Lidová renesanční veselice
„Házení kozla z věţe“
V nabídce pořadů na letošní léto v Dačicích se poprvé objeví i „Házení kozla
z věţe aneb renesanční veselice v Dačicích“. Proběhne
v nedělním odpoledni 31. července v prostorách kolem
kostela sv. Vavřince a renesanční věţe. Asi se pozastavíte
nad názvem, proč právě kozel a proč shazování z věţe?
Letos si připomínáme 425. výročí počátku stavby renesanční věţe u kostela sv. Vavřince v Dačicích. Stavbu
zahájil v roce 1586 italský stavitel Francesco Garofe
de Bissone. Při příleţitosti tohoto výročí naváţeme na
starší lidovou slavnost, která se vázala právě ke stavbě
dačické věţe, a je zaznamenána i v prvním díle dačické
městské kroniky.
Tak nejdříve uveďme líčení slavnosti v městské kronice: Večer před slavností se shromáždili hudebníci na
ochozu mohutné věže farního kostela a vytrubováním
oznamovali obyvatelům města, že se přiblížil den veselých
radovánek. Druhého dne se město hemžilo nejen dačickými občany, ale přicházely četné zástupy lidí z celého okolí.
Odpoledne se řadil průvod, který prošel městem. V čele
průvodu šla mládež, za ní vedli mládenci „k smrti odsouzeného kozla“. Mládenci měli pestré oblečení, ale i kozel
byl opentlen a ověnčen. Poté šla hudba, za hudbou šlo
úřednictvo a za ním si vykračovala ve španělský kroj
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oblečená městská rada. Za ní ostatní obecenstvo. Průvod
došel pod věž a kozel byl rumpálem na věž vytažen. Tam
došlo k různým přípitkům, vytrubování a poté byl kozel
shozen dolů. Následovala lidová zábava, ve městě bylo
plno řemeslníků, krámků, hrála hudba, na různých místech se tančilo …
Se shazováním kozla z věţe se nesetkáváme jenom
v Dačicích. Obdobný zvyk se dodrţoval i v řadě jiných
měst a dokonce nejen v Čechách, ale i v západoevropských zemích. O dění u nás blíţe Čeněk Zíbrt ve své knize: Veselé chvíle v ţivotě českého lidu.
Obyčejně na sv. Jakuba (25. července) ještě do počátku 19. stol. se shazoval kozel z věţe nebo střechy domu,
ze skály s tím, ţe se připisoval krvi z kozla hojivý účinek.
Celé akce se většinou ujímali místní řezníci. Tolik historie.
Pojetí letošní lidové renesanční veselice bude samozřejmě především ţertovné a zábavné. V programu se
objeví nejen dačičtí ochotníci, ale i potulní kejklíři, tanečnice, renesanční hudba. Šikovní řemeslníci budou předvádět dovednosti na hrnčířském kruhu, tkát na tkalcovském
stavu, spřádat vlnu na kolovrátku, drátovat, razit mince,
síťovat aj. Najdete zde i nezbytné občerstvení. Přijďte se
pobavit a strávit příjemné letní odpoledne přímo uprostřed
města. Podrobný program celé akce najdete na str. 3
v tomto čísle bulletinu.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
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Letní divadlo jako „záchranný prostor“

Dačické barokní dny jiţ pojedenácté!

Letní divadlo v zámeckém parku v Dačicích se v sobotu 11. června proměnilo v záchranný prostor. Konala
se tam závěrečná akce projektu Bezpečně a zdravě ZŠ
Komenského v Dačicích, který zakončila naše škola spolu
s Integrovaným záchranným systémem Jihočeského kraje
právě v těchto prostorech.
Během školního roku proběhly přednášky a besedy dopravní a
zdravotní prevence pro ţáky, o kterých jsme Vás
informovali v tisku v průběhu roku. Za podpory
města Dačice, ředitelství naší školy, hasičů z Dačic
a celého IZS JčK si mohla celá veřejnost Dačic a blízkého
okolí prohlédnout a vyzkoušet techniku a vybavení Policie
ČR, Vozidlo mobilního kontaktního koordinačního centra
z Jindřichova Hradce, Hasičů, Zdravotnické záchranné
sluţby JčK.
Neméně zajímavé byly ukázky práce kynologů a jejich čtyřnohých kolegů. Dále potom aktivní práce studentů Střední zdravotní školy z J. Hradce, kteří připravili na
figurantech velmi věrohodné úrazy pro nácvik první pomoci.
Vyvrcholením
akce byla ukázka
dopravní nehody,
kde zasáhly všechny sloţky společně. Hasiči vystřihávali raněného
z auta, těţkooděnci a kynologové
zatýkali pachatele na útěku od autonehody, posádka RZS
poskytla první pomoc a odvoz raněného do nemocnice
a Dopravní policie ČR řešila příčinu nehody. Tak jsme
všichni zhlédli práci IZS, jak je důleţité vidět a po té vědět, jak se zachovat při prvním styku s nehodou, či poskytnutí první pomoci, coţ znamená záchranu lidského
ţivota.
Všem zúčastněným patří velký dík za přínosné odpoledne. Děkujeme Městské policii Dačice, která po celou
dobu akce dbala na bezpečnost. Drobné dárky pro děti
věnoval BESIP České Budějovice.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Dačice, Komenského

Prostřednictvím hudby i slova opět zavítáme do doby
barokní. Uslyšíte hudbu světskou i duchovní a nabídneme
i jednu skutečnou specialitu - malou komickou operu!
Festival začneme ve čtvrtek 18. srpna 2011 v kostele
sv. Vavřince koncertem studentů praţské konzervatoře
a souboru Concerto Aventino pod vedením Jakuba Kydlíčka. V programu s názvem „Zephyris flautibus“ zazní
hudba období renesance a baroka pro zobcové flétny
a smyčcové nástroje. Pod taktovkou J. Kydlíčka, který je
profesorem konzervatoře v Plzni a Praze, zazní v pátek
19. srpna ve Státním zámku v Dačicích komická opera
„Livietta e Tracollo“ Giovanniho Pergolesiho pro dva
zpěváky, dva herce a malý komorní orchestr. Letošní
barokní dny nebudou mít na programu nějaké speciální
představení barokního slova, ale návštěvníci akcí o kouzlo
barokní řeči nepřijdou, protoţe součástí kaţdého úvodu
ke koncertům či opeře bude krátké představení textu Bohuslava Balbína „Satira na Bernarda Ignáce z Martinic“
z roku 1672.
Kdo ještě nenavštívil krásné prostory bývalé sladovny
v areálu firmy Pokorný, můţe tak učinit v sobotu 20. srpna 2011 a vyslechnout si tóny barokního violoncella
a cembala. Zazní virtuózní hudba J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a dalších v provedení brněnských hudebníků Jana Škrdlíka a Kateřiny Bílkové Mašové, která
zahraje na třímanuálovou kopii cembala z roku 1726 italského stavitele Gregoriho. Vchod do sálu bude jiţ tentokrát z Krajířovy ulice přes nově zrekonstruovanou vstupní
bránu.
Závěr festivalu bude patřit duchovní hudbě z kroměříţského archivu, který patří k největší pokladnici kompozic 17. století v evropském měřítku. Capella Ornamentata,
jejímţ uměleckým vedoucím je Richard Šeda, bude
v programu s názvem „Ad Matem venite“ vystupovat
v obsazení soprán, cink, barokní housle, viola da gamba,
barokní violoncello a varhanní positiv. Na koncert
se tentokrát můţete vydat v neděli 21. srpna 2011 do
poutního kostela Panny Marie Karmelské v Kostelním
Vydří. Během festivalu budou před i po koncertech probíhat krátká improvizovaná vystoupení ţáků ZUŠ Dačice.
Začátky všech koncertů budou v 19:30 h. Vstupné činí
60 Kč a děti mají vstup zdarma. Těšíme se na setkání
s Vámi a věříme, ţe přineseme jiţ pojedenácté do Dačic
a okolí krásné kulturní záţitky.
Michal Stehlík, Richard Šeda
Všechny zájemce o letectví zve k návštěvě

Letecké muzeum Viléma Götha
Dačice, Palackého nám. 58

KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA

Lenka Habrová
Göthova 66, 380 01 Dačice
Objednávky na tel.: 728 297 217
Otevřeno denně od 16:00 h

Rozšířená expozice! Součásti letadel, uniformy, modely,
letecké přístroje, bohatá fotografická galerie ad.

1. července - 23. září 2011
o prázdninách: denně mimo pondělí
mimo prázdniny: sobota a neděle
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
Vstupné dobrovolné!
Kontakt: Vlastimil Kolomazník, tel.: 777 227 023
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Informace z knihovny
 Připomínáme našim čtenářům a uţivatelům,
ţe v knihovně končí 30. červnem sobotní provoz.
Přes prázdniny je jiţ tradičně o sobotách zavřeno.
Sobotní provoz bude zahájen opět po prázdninách
3. září.
 Všechny sluţby knihovny budou i přes prázdniny
fungovat beze změn, dovolené si střídáme, těšíme
se, ţe si k nám najde cestu řada občanů, která třeba
po zbytek roku nemá na čtení moc času. Pro děti je
připravena prázdninová soutěţ, bude otevřená a přístupná letní čítárna. Stále nakupujeme nové knihy
a najdete je v online katalogu na webu knihovny
www.mkdac.cz.
 Přejeme krásné léto, rodiče s dětmi zveme o prázdninách na dopolední pohádky v letní čítárně v rámci
festivalu Za dačickou kostku cukru, vţdy v neděli
v 10 hodin: 10., 17. a 24. července.

Za pětku medaili aneb Čteme se lvem Čtenářem
Letní čtenářská soutěţ v naší knihovně určená pro
čtenáře dětského oddělení začíná tradičně prvním prázdninovým dnem, tedy 1. července a končí posledním
prázdninovým dnem, a tedy 31. srpna. O co jde? Prázdniny jsou ideální dobou pro čtení. A proč nespojit příjemné
s uţitečným? Za pět přečtených knih získá kaţdý čtenář
medaili (sladkou) a nejúspěšnější čtenářský sportovec
s největším počtem medailí má moţnost pročíst se aţ
k nejvyššímu ocenění a na začátku října během Týdne
knihoven být vyhlášen jako vítěz a získat zajímavou
odměnu. Podrobné informace na webu knihovny:
www.mkdac.cz a u paní knihovnice.

Tipy na čtení aneb Co čtou a co si nejvíce
půjčovali čtenáři knihovny v 1. pololetí roku
Pokud pomineme doporučenou alias „povinnou“ četbu pro školáky a středoškoláky, patří mezi nejpůjčovanější autory na oddělení pro dospělé z české či slovenské
literatury: Klára Janečková, Táňa Keleová-Vasilková či
Ivanka Devátá. Ze zahraničních autorů a autorek patří
mezi nejpůjčovanější autory během prvního pololetí Diane Chamberleinová (Útěk), Sandra Brownová (Špinavá
hra), Barbara Erskinová (Dědictví minulosti), Stephenie
Meyerová (Stmívání), Lars Kepler (Hypnotizér) či Colin
Falconer (Zmizelí).
Mezi čtenáři dětského oddělení jsou stále hodně
v kurzu kníţky rakouského spisovatele Thomase Breziny,
který získává své příznivce krátkými dobrodruţnými
a tajemnými příběhy z nejrůznějších prostředí, tak jako
pátráním party dětí či mládeţe po nejrůznějších záhadách
(Případ pro tebe a Klub tygrů nebo Pomsta hraběte Gundolfa). Především děvčata čtou ráda o nejrůznějších vílách, čarodějkách či příběhy o koních nebo s koňmi. Mezi
často půjčované tituly patřily například tyto kníţky: Thomas Brezina - Případ pro tebe a Klub Tygrů (půjčeno
28krát), Příběh o Zoufálkovi či Shrek (půjčeno 12krát),
Dagmar Müllerová - Zuzka a poníci, (půjčeno 20krát),
Čtu a vím (11 krát) nebo Dinosauři (15krát).
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Knihy oceněné v literárních soutěţích najdete
i v naší knihovně
Patří mezi ně například Kniha roku 2011 v soutěţi
Magnesia Litera - román Zeptej se táty od Jana Balabána. Ostravský spisovatel zemřel před rokem ve věku 49
let, román dokončil krátce před smrtí. Kniha vyhrála loni
v prosinci i v anketě Kniha roku Lidových novin. Vydalo
ji nakladatelství Host. Vítězná kniha je dialogem syna
se zesnulým otcem. Jejím hlavním tématem je smrt, ale
i ţivot a vyrovnávání se s minulostí.
Za nejlepší překlad byla oceněna Radka Denemarková
za knihu německé autorky rumunského původu Herty
Müllerové Rozhoupaný dech. Vydala ji Mladá fronta.
Cenu čtenářů si vyslouţila spisovatelka Hana Andronikova za knihu Nebe nemá dno, kterou najdete také
v naší knihovně.
Michal Ajvaz a jeho román Zlatý věk (The Golden
Age) boduje i mezinárodně. Titul zvítězil v hlasování
internetového obchodu Amazon o knihu roku v kategorii
sci-fi a fantasy. Spolu se třemi dalšími autory se uchází
o ocenění, které vyzdvihuje překlady této ţánrové literatury do angličtiny. Vítěz bude vyhlášen v září ve švédském
Stockholmu.
Román Jáchyma Topola - Chladnou zemí (De werkplaats van de duivel), který vyšel v nizozemském překladu v roce 2010, postoupil do uţšího výběru Ceny
pro evropskou literaturu. Cena vznikla z iniciativy Nizozemského literárního fondu a je určena pro nejlepší román
přeloţený do nizozemštiny z některého evropského jazyka.
Co se týče oceněných kníţek pro děti a mládeţ, najdete v našem fondu například tyto tituly: Ester Stará A pak se to stalo, Anna Novotná - Balet nás baví, Pavel
Brynz - Bílá paní na hlídání nebo Charles M. Schulz Svět podle Snoopyho. Titulů máme samozřejmě i víc,
najdete je v katalogu knihovny na www.mkdac.cz.
Hezké léto s hezkými a zajímavými knihami přejí
knihovnice městské knihovny.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

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

výkup - prodej - komisní prodej - zástavy
Veškeré staroţitnosti, staré věci z půdy, sbírky po sběratelích
(zlato, prsteny, náušnice, šperky, hodiny, porcelán, šavle,
pohlednice, obrazy, věci z mosazi, cínu, hudební nástroje).
Do bazaru věci zachovalé a funkční. Denně 8:30 - 20:00 h.
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Z nových knih v knihovně
Blíţící se čas prázdnin a léta je dobrou příleţitostí porozhlédnout se, co z bohaté nabídky kniţního trhu je
k dispozici v naší knihovně. Všechny novinky najdete
na webu knihovny v online katalogu, v červnovém bulletinu nabízím malou ochutnávku.
Co se týče románů a čtení spíše pro tu hezčí polovičku lidstva, najdou v knihovně nové kníţky například
od těchto autorů a autorek: Tilly Bagshawe (Podle nových
pravidel), Maeve Binchy (Srdce a duše), Sandra Brown
(Kouřová clona), Jude Deveraux (Šarlatové noci), Tana
French (Podoba), Kate Furnivall (Rudý šál), Hana Marie
Körnerová (Setkání v opeře), Tamara McKinley (Neúprosný ţár), Nora Roberts (Na růţích ustláno), Daniela
Steel (Světla Jihu), Vlastimil Vondruška (Klášterní madrigal a Prokletí brněnských řeholníků) či Hany Whitton
(Levandulová princezna).
Ze světové literatury a zajímavých kníţek pro mladé
a vyhraněné čtenáře přibyly do fondu knihovny například
tyto: Charles Bukowski (Tvrdej chleba), Michail Bulgakov (O prospěšnosti alkoholismu), Františka Jirousová
(Vyhnanci a Velmi vzdálený oheň), J. H. Krchovský
(Mladost - radost), Eda Kriseová (Necestou slečny H.
a dnešní Afrikou), Chuck Palahniuk (Klub rváčů a Ukolébavka), Petr Šabach (S jedním uchem naveselo a Tajemství strţené masky) či Hry Václava Havla.
Pro toho, kdo si chce nejen počíst, ale také se něco
nového dozvědět, je určen výběr ze zakoupených novinek
naučné literatury: Ladislav Blaţek (Management), Libor
Budinský (Tragédie slavných), Miroslav Graclík (Jiřina
Švorcová), Heinrich Gritsch (Silná včelstva po celý rok),
Peter van Ham (Kudy kráčel Budha), Josef Hausmann
(Základy muţského šovinismu), řada populárních příruček
o zvěři (Černá zvěř či Dosled spárkaté zvěře ad.), Jan
Keller (Tři sociální světy), Eva Malíková (Péče o seniory
v pobytových sociálních zařízeních), Eva MelmukováŠašecí (Evangelické jiţní Čechy a jiţní Morava), Václav
Mertin (Psychologie pro učitelky mateřské školy), Tony
Miles (Velký průvodce rybáře), Petra Paroubková (V botičkách od Diora), Beto Pérez (Zumba), Hazel Raven
(Andělé od A do Z), Dave Robinson (Etika), Virginia
Smith (Dějiny čistoty a osobní hygieny), Mariusz Szczygiel (Udělej si ráj), Michal Šerák (Zájmové vzdělávání
dospělých), Gerti Samel (Sedm Tibeťanek), Hal Urban
(To nejdůleţitější v ţivotě) či Jiří Pehe (Klaus).
Pro pány a příznivce drsnějšího a napínavého čtení
jsme do fondu doplnily mimo jiné tyto tituly: David Baldacci (Poslední na odstřel), Benjamin Black (Anatomie
strachu), David Gibbins (Tygří bojovník), Stephen King
(Pod kupolí), Ken McClure (Bezmezná ctiţádost) či James Patterson (Černý tygr).
Pro všechny bych vybrala například titul Jana Hnízdila - Mým marodům aneb Jak vyrobit pacienta. (Kniţní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze vřele
doporučit všem, kteří si povaţují zdraví vlastního i zdraví
společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat. Mohou si
být jisti, ţe je četba nejen poučí, nýbrţ i povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiţ dar psát přístupně a srozumitelně
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a navíc i s vtipem, elegancí a humorem, ať uţ je řeč
o záludnostech úzce odborných, nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu či o politice. A jak se sluší
na vyznavače psychosomatiky a celostního pohledu na
člověka, nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech zákoutí ţivotních příběhů.)
Příjemné počtení, zábavu i poučení s kníţkami přejí
knihovnice z městské knihovny.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Měsíc červenec a srpen je ve sportovních soutěţích
obdobím prázdnin, sportoviště je však moţné si za úhradu
k aktivní rekreaci pronajmout.

Neděle 19. 6. 2011 se stala fotbalovým svátkem starších ţáků TJ Centropen Dačice. Stali se totiţ suverénním
vítězem krajského přeboru 1. A třídy starších ţáků, neprohráli ani jedno utkání a s 20ti výhrami a dvěma remízami se stali mezi 12ti druţstvy přeborníkem této krajské
soutěţe. Pod vedením zkušeného trenéra Vildy Vítka,
kapitána druţstva Dominika Vacušky a za přispění nejlepšího střelce s 30ti góly + 2 penaltami Miroslava Diviše si
toto vítězství plně zaslouţili.
V neděli 19. 6. v 15 hodin po příjezdu z posledního
utkání, které ţáci vyhráli ve Veselí n/L, hráče čekalo na
fotbalovém stadionu milé překvapení. Při znění slavnostních fanfár muzikantů ZUŠ Dačice pod vedením p. Kamínka prošli sportovci špalírem dačických maţoretek
s třepetalkami, a pak jiţ pod záštitou hlavního sponzora
druţstva Generali pojišťovny proběhlo slavnostní předání
poháru a medailí. Ve slavnostních a gratulačních projevech starosty Dačic Ing. Štěpána, ředitele oblastní kanceláře Generali pojišťovny v Pelhřimově p. Bakalíka a vedoucího dačické pobočky p. Pelikána, který měl na zajištění této akce podstatný podíl, vyslechli naši mladí fotbalisté jenom slova chvály. Drobné pozornosti obdrţeli ţáci
i od předsedy TJ Centropen Dačice, prezidenta fotbalového oddílu p. Nováka, Města Dačice a Centropenu Dačice
a.s. Slavnostního předání se rovněţ zúčastnili ředitelé
dačických škol Mgr. Tomandlová a PeadDr. Morávek.
Tyto fotbalové výkony mládeţe jsou příslibem na
zlepšení fotbalu i ve starších věkových kategoriích. Blahopřejeme!!!
Vlastimil Říha, předseda TJ Centropen Dačice
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KULTURA

KINO

8. 7. a 9. 7. v 19:30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 5
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
16. 7. a 17. 7. v 19:30 h
THOR
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
23. 7. a 24. 7. v 19:30 h
X-MEN: První třída
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné

9. 7. v 17:00 h, 10. 7. v 19:30 h
ČERTOVA NEVĚSTA
Film ČR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
22. 7. v 19:30 h, 23. 7. v 17:00 h
VODA PRO SLONY
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
29. 7., 30. 7. a 31. 7. v 19:30 h
V PEŘINĚ
Film ČR, česky
Vstupné 80 Kč, mládeţi přístupné
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Do 4. září 2011
Dětství na kolečkách
Výstava historických kočárků ze soukromé sbírky M. Šormové
Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 h

1. července - 4. září 2011
Výstava fotografií členů fotokrouţku
při ZŠ B. Němcové v Dačicích
Výstavní chodba muzea

ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU
7. - 24. ČERVENCE 2011
14. ROČNÍK - HUDEBNĚ DIVADELNÍHO FESTIVALU
TERMÍN
Čt

7.7.

Pá

8.7.

So

9.7.

Ne 10.7.
Ne
St
Pá
So
Ne
Ne

10.7.
13.7.
15.7.
16.7.
17.7.
17.7.

St 20.7.
Pá 22.7.
So 23.7.
Ne 24.7.
Ne 24.7.

ZAČÁTKU

MÍSTO KONÁNÍ AKCE
DAČICE

VSTUPNÉ
PŘEDPRODEJ
/NA MÍSTĚ

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

30 / 50

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

60 / 80

Divadlo

21:00

Nádvoří státního zámku

50 / 70

Pohádka

10:00

Letní čítárna měst. knihovny

25 / 35

Hudební
Divadlo
Hudební
Divadlo
Pohádka
Hudební

20:00
21:00
20:00
21:00
10:00
20:00

Nádvoří státního zámku
Nádvoří státního zámku
Nádvoří státního zámku
Nádvoří státního zámku
Letní čítárna měst. knihovny
Nádvoří státního zámku

60 / 80
50 / 70
80 / 100
50 / 70
25 / 35
60 / 80

Divadlo

21:00

Nádvoří státního zámku

50 / 70

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

80 / 100

Divadlo

21:00

Nádvoří státního zámku

50 / 70

Pohádka

10:00

Letní čítárna měst. knihovny

25 / 35

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

80 / 100

AKTÉŘI

PROGRAM

PROLOG...
aneb láska v písních a poezii
Jen tak tak / IVO JAHELKA
DLOUHÝ ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
Cyklotour Praha - Divadelní sekce
SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ
Divadlo Koráb Brno
Epy de Mye / POUTNÍCI
ŠAMPIONKY - DS Nakop Tyjátr Jihlava
Ţamboši / P. ŢALMAN LOHONKA a hosté
ŢENY JINDŘICHA VIII. - DS Tyl Dačice
O STATEČNÉM JANKOVI - Divadýlko Mrak
Bonsai3 / CIMBAL CLASSIC
BENÁTKY POD SNĚHEM
DS A JeTo! Počátky
PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé / VOKOBERE
RYCHLÉ ŠIPKY
Ţenský Amatérský Spolek Homole
O SMOLÍČKOVI - DS Nakop Tyjátr Jihlava
Jiří Míţa / GEORGE & BEATOVENS
- K. Kahovec, V. Sodoma

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MEKSDACICE.CZ

ČAS

V případě nepříznivého počasí se divadelní představení přesouvají do sálu MěKS Dačice.
Hudební programy se konají na zámku za kaţdého počasí .

Pořádá MěKS Dačice ve spolupráci s MK Dačice, DS Tyl, Státním zámkem Dačice a Městem Dačice. Za finanční podpory Jihočeského kraje.

Moţnost zakoupení permanentní vstupenky za 450 Kč.
Předprodej vstupenek: MěKS, Infocentrum Dačice, Knihkupectví L. Hejla Dačice.
Kontakt: tel. 384 401 278-9, 384 401 265, mobil: 602 780 525, e-mail: meks@dacice.cz

