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RADA MĚSTA
na své 18. schůzi konané 29. 6. 2011 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 10/2011 v těchto objemech: příjmy 48,40 tis. Kč, výdaje 861,63 tis. Kč,
schodek 813,23 tis. Kč
vzala se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje investičního
majetku do konce roku 2011
schválila přípravu modernizace ČOV a zařazení této
akce do následné výzvy z programu MZe ČR
schválila zadat mimořádnou akci na výměnu poškozeného bojleru ve školní jídelně dle Směrnice rady města
č. 2/09 bez výběrového řízení firmě HRON s. r. o. Dačice za nabídnutou cenu Kč 456.924 bez DPH a s termínem dokončení do 15. 8. 2011
schválila jednostranné zvýšení nájemného v bytovém
domě č. 305/I v Bratrské ulici o míru inflace 1,5 %
za předcházející kalendářní rok, a to od 1. 7. 2011
jmenovala členy školských rad při základních školách
v Dačicích

Kdyţ se řekne: „Mikroregion Dačicko“
Váţení spoluobčané, myslím,
ţe čas od času je uţitečné vrátit
se ke skutečnostem, organizacím
a svazkům, které působí v našem
okolí a jsou pro nás prospěšné.
Jednou z takových organizací je nepochybně dobrovolný svazek obcí
„Mikroregion Dačicko“.
Tento svazek byl zaloţen na
ustavující schůzi dne 1. 7. 2004
v Dačicích, která tehdy schválila všemi hlasy následující
orgány: předsedu, místopředsedu, radu a revizní komisi.
V současné podobě svazek zastupuje 23 obcí, v nichţ ţije
cca 20 tisíc obyvatel.
Vţdy, kdyţ se zakládá něco nového, vyvstává základní otázka: proč? V našem případě je hlavním důvodem
zaloţení svazku především společné propojení zájmů
a aktivit venkovských obcí. Důleţitou úlohu při jeho
vzniku sehrála potřeba provázanosti zamýšlených plánů
jednotlivých obcí, které jsou shrnuty v programu rozvoje
mikroregionu, jenţ se v současné době aktualizuje. Program, tedy strategický plán, je důleţitý a podpůrný dokument při podání ţádosti na konkrétní akci. Dokument lze
pouţít jak pro potřeby mikroregionu, tak také samostatně
pro jednotlivé obce.
Pojďme si stručně přiblíţit oblasti spolupráce, které
zmíněný svazek zahrnuje:
 oblast kultury, školství, cestovního ruchu a sportu
 oblast ţivotního prostředí

Zdarma do kaţdé rodiny
Červenec 2011
 oblast investic, dopravní obsluţnosti
 oblast zlepšování kvality ţivota místního obyvatelstva
Důleţitou funkci svazku bezesporu plní čerpání dotačních zdrojů a spolufinancování projektů. V tomto duchu vyuţíváme programy regionální i státní. Z posledního
období můţeme společně vzpomenout na vyuţití dotačních titulů v rámci mikroregionu pro zlepšení občanské
vybavenosti obcí (informační tabule, lavičky, plakátovací
plochy, odpadkové koše atd.). Nyní je před závěrečnou
realizací další titul, který umoţní rozmístit v obcích mikroregionu 17 měřičů rychlosti. Ty, jak předpokládáme,
zlepší stav dopravy na silnicích v obcích našeho svazku.
Členství v mikroregionu umoţňuje také čerpat podporu na různé společenské akce. V této oblasti jde spolupráce ještě dále a prostupuje tak aţ do Evropské unie. V této
souvislosti můţeme zmínit například euroregion „Silva
Nortica“, do kterého spadá i město Dačice. Je zřejmé, ţe
záběr činnosti svazku se tímto a dalšími návaznostmi ještě
posiluje. To by však bylo na další úvahu a zamyšlení.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné proţití letních dovolených, prázdnin, všeobecný odpočinek
a nabrání nových sil do zaměstnání i ţivota.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta a předseda svazku

V kostce...
Váţení spoluobčané, tak uţ je
to tady. Dlouho očekávaná
a v mnoha souvislostech zmiňovaná rekonstrukce Kapetovy ulice
začala. Zhotovitel převzal staveniště a chopil se díla. Vyšli jsme
na cestu a doufám, ţe řádně dojdeme do cíle. Na stavbě budou
probíhat pravidelné kontrolní dny
a budeme dbát, aby nedocházelo ke
zbytečným prostojům. Doufejme, ţe nám bude přát počasí
a další okolnosti ke zdárnému průběhu díla. Přinese
to nejedno omezení v ţivotě obyvatel. První se týká chodců. Na staveništi se pohybuje těţká technika, stroje a další
„nebezpečnosti“. Průchod staveništěm je svým způsobem
adrenalinový záţitek. Pro chodce bude zajištěna moţnost
procházet. Mé osobní doporučení je raději zvolit jinou
trasu, třebas o něco delší. Protoţe jak se říká - náhoda je ...
Tak buďme opatrní, kdyţ tudy budeme muset jít.
Další omezení se týká dopravy. V rámci plánované
rekonstrukce byly navrţeny objízdné trasy. O nich jsme
informovali a jsou uvedeny na webových stránkách města.
Bohuţel se v praxi setkáváme s tím, ţe nejsou dodrţovány. Těţké nákladní automobily jezdí i po cestách, které
v ţádném případě nejsou pro ně uzpůsobeny. Proto vyvineme zvýšené úsilí ve spolupráci s policií městskou
i státní k dodrţování objízdných tras. Protoţe v opačném
případě dojde k poškození cest, případně i jiného majetku.
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Na následnou opravu cest, mimo vytyčené objízdné trasy,
bude velmi obtíţné nebo téměř nemoţné sehnat finanční
prostředky. Tuto problematiku řešíme i ve spolupráci
s občany a reagujeme na jejich připomínky. Doufejme,
ţe po přechodném období zvykání si na objízdné trasy
se situace stabilizuje a uklidní.
 V uplynulých dnech naše město postihlo několik
silných bouřek. Na jedné straně je krásné vidět,
jak silná je příroda. Současně je to síla, která láme
stromy a působí škody. Děkuji hasičům za jejich práci
při likvidaci těchto škod.
 Myslím, ţe důleţitým bodem bylo rozhodnutí rady
města ze dne 1. 6. 2011 o vypracování studie posouzení moţností dopravního řešení v dolní části Palackého náměstí. Uvidíme, jak tato studie dopadne a jaká
řešení přinese, má-li skloubit několik různých hledisek. Především bezpečnostně dopravní, ochranu
památek a další. Rada města také schválila záměr
zadat společně se Správou a údrţbou silnic JČ kraje
výběr dodavatele projektové dokumentace na odvodnění a rekonstrukci dláţděných ploch. Doufejme,
ţe se tím podaří vyřešit situaci hromadění dešťových
vod v dolní části Palackého náměstí v případě
vydatnějších sráţek. Tyto podklady poslouţí jako
základ pro zpracování projektové dokumentace
úpravy Palackého náměstí.
 Městská policie navrhla a rada města s platností od
1. 7. 2011 schválila tzv. „patronát“ jednotlivých stráţníků nad místními částmi. Stráţníci se budou
pravidelně setkávat s předsedy občanských komisí
a aktivně působit v oblasti řešení problémů a prevence kriminality.
Na konci června bylo k radosti všech přítomných potvrzeno, ţe Jára Cimrman v Dačicích skutečně byl. Tento
objev nepotvrdil nikdo jiný neţ herci divadla zmiňovaného génia. Na jeho počest byla slavnostně pokřtěna nová
ulice v lokalitě za hospodářskou školou jménem tohoto
velikána. A vzhledem k letním horkům, která proţíváme,
se dnes rozloučím citátem Járy Cimrmana: „Lepší pivo
v ţaludku, neţli voda na plicích“. Hezké léto.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Červenec v Dačicích a místních částech
 11. 7. 2011 započala vlastní realizace rekonstrukce
ulice Kapetova. Byla uzavřena část Kapetovy ul. od
křiţovatky s ul. Jemnická po křiţovatku k Penny Marketu. Objízdné trasy pro osobní dopravu byly vedeny
kolem vlakového nádraţí, pro nákladní dopravu byla
objízdná trasa vedena po silnici II. třídy na Jemnici,
Třebětice, Manešovice a zpět do Dačic přes Borek.
 Počátkem měsíce také započaly přípravné práce pro
osazení provizorního mostu při rekonstrukci ul. Strojírenské. Tyto práce si nevyţádaly dopravní omezení.
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 Z důvodu havarijního stavu svahu oddělujícího areál
tenisových kurtů u sokolovny a MŠ v ulici Sokolská
byla zadána realizace opěrné zdi v areálu MŠ Sokolská. Smlouva o dílo byla uzavřena se společností
Technické sluţby Dačice s. r. o., která akci provede
do konce prázdnin, nákladem necelých 250 tis. Kč.
Staveniště bylo předáno v polovině měsíce července.
 Na koupališti v Dačicích bylo vybudováno 12ti jamkové hřiště pro minigolf.
 V měsíci červenci zastihla město Dačice a místní části
řada silných bouřek. Škody způsobené těmito bouřkami, jako splavené komunikace, vyvrácené či zlomené stromy, zanesená kanalizace a jiné, byly odstraňovány průběţně.
 Kancnýřův sad se dočkal osazení nových laviček
v horní části. Zvolena byla varianta laviček celokovových, která bude v budoucnu doplněna ve stejném
stylu i odpadkovými koši.
 V průběhu měsíce probíhalo sečení zeleně v Dačicích
i místních částech či čištění komunikací.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Nová on-line sluţba
Město Dačice zavedlo na svých stránkách novou sluţbu pro stavebníky. Tato sluţba pomůţe stavebníkům získat před zahájením stavby nezbytná vyjádření správců
kanalizace, vodovodu, plynu, telefonních kabelů atd.
o existenci sítí na konkrétním pozemku stavebníka. Systém bezplatně vygeneruje a rozešle ţádosti o vyjádření
správcům technické infrastruktury, kteří jsou v systému
zapojeni a kterých se projekt na dané parcele dotýká.
V době přípravy projektové dokumentace stavby ušetří
e-Utility Report stavebníkovi aţ 1/3 času na získání potřebných povolení. Sluţbu e-Utility Report provozuje na
základě dohody o spolupráci firma Hrdlička spol. s r. o.
na svém serveru. Přístup do aplikace je moţný prostřednictvím stavebního úřadu Dačice, nebo přímo z webu
www.dacice.cz ze sekce úřad on-line.
Ing. Karel Macků, tajemník

Anketa na městském webu
Ve dnech 16. 6. aţ 15. 7. byla občanům na webových
stránkách města poloţena otázka: „Sledujete v regionálním vysílání TV Prima publicistický pořad o Dačicích
Zrcadlo Vašeho kraje?“ Z celkového počtu 239 hlasů jsou
výsledky následující: 36 % jej sleduje pravidelně, 36 %
občas a 28 % ho nesleduje vůbec.
Diváci mohou sledovat tento pořad kaţdou lichou
středu v 17:30 h na TV Prima v bloku regionálního vysílání. Ve čtvrtek 4. 8. bude navíc zařazeno mimořádné
číslo. Všechny odvysílané pořady můţete zhlédnout na
www.dacice.cz v poloţce Galerie - video.
Ing. Marcela Chvátalová, odbor kultury a CR

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 7/2011. 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 18. 6. 2011 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ v Sokolské ul. v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Petra Gotha,
Čestmíra Lovětínského, Jindřicha Macků, Kateřinu
Stejskalovou, Karolínu Beránkovou, Petra Vlasáka a Jaroslava Kasáčka.
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Město Dačice
pořádá a zve své občany a návštěvníky na akci

TÉMA: ČAS
KDY: 22. 8. - 27. 8. 2011
KDE: Kancnýřův sad, Palackého náměstí

HLAVNÍ PROGRAM:
Pondělí 22. aţ pátek 26. 8. od 8:00 do 18:00 h
 práce mistrů řezbářů a mistra kováře s volným
přístupem pro diváky
 kromě práce s pilou a dláty také tvarování dřeva
na soustruhu
 tiffany techniku a jemnou práci se sklem předvede výrobce vitráţí
Sobota 27. 8. od 14:00 h
 předání uměleckých děl městu

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM:
Hudební podvečery od 18:00 do 20:00 h
23. 8.  Harmonikářka PiňaKoláda
24. 8.  Dixie - nestárnoucí melodie
25. 8.  Country rock kapela CWBC
26. 8.  Dixie - folk a country
Na pořádání akce se podílí: Město Dačice, Technické
sluţby Dačice, Městské lesy Dačice, Městská policie
Dačice, Rudolf Procházka, Hospoda Pod Betonem
a MěKS Dačice.

Blahopřání do Velkého Pěčína
29. 6. 2011 oslavil své ţivotní jubileum, 70
let, pan Bohuslav Karpíšek, rodák z Velkého
Pěčína. Po celý ţivot pracoval v ZD Hříšice
jako traktorista. Jeho největším koníčkem je rybaření
a kutilství. K jeho výročí mu osobně pogratulovala paní
Eva Chňoupková z matriky v Dačicích a za obecní komisi
Luboš Navrátil a Jarka Hroudová. Ještě jednou Vám, pane
Karpíšku, přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Jarka Hroudová

Svaz tělesně postiţených Dačice
pořádá dne 7. 9. 2011 zájezd
Návštěva: kláštera v Nové Říši, ţidovské obce
a baziliky v Třebíči
Odpolední program: posezení ve vinném sklípku
„Sádek“ při poslechu harmoniky
Cena: cca 250 Kč
Objednávky: paní Máchová, tel. 728 921 274

Občerstvení po celou dobu trvání akce zajištěno.
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Příspěvek na péči
1. Základní informace k ţivotní situaci
Příspěvek na péči náleţí těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí
na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běţné denní péče
o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu
se rozumí zejména takové denní úkony, které se týkají
zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání
a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umoţňují
účastnit se sociálního ţivota, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby,
obstarat si osobní záleţitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.
Příspěvek náleţí osobě, o kterou je pečováno, nikoliv
osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůţe být
přiznán dítěti, které je mladší neţ jeden rok. Schopnost
zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u kaţdého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně
závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké závislosti
aţ po závislost úplnou. Výše příspěvku činí za kalendářní
měsíc 800 Kč aţ 12 000 Kč, a to podle věku a stupně
závislosti příjemce příspěvku na pomoci jiné osoby.
2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat ţádost)
Osoba, jejíţ nepříznivý zdravotní stav vyţaduje pomoc jiné fyzické nebo právnické osoby. Zákonný zástupce
nezletilé osoby, jejíţ nepříznivý zdravotní stav vyţaduje
pomoc jiné fyzické nebo právnické osoby. Zástupce ţadatele (zmocněnec, opatrovník). V případě, ţe osoba, která
není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jednat samostatně a nemá zástupce, pak o ustanovení opatrovníka rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě lékařského posudku ošetřujícího lékaře.
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6. Jaké další činnosti jsou po ţadateli poţadovány
Ţadatel je povinen:
 podrobit se sociálnímu šetření,
 podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem určeným příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení nebo vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném příslušnou okresní správou
sociálního zabezpečení nebo jinému odbornému vyšetření, je-li k tomu příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení vyzván, a to ve lhůtě, kterou příslušná okresní správa sociálního zabezpečení určí,
 osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas
k ověření těchto skutečností,
 doloţit podpis pečující osoby, kterým vyjádří svůj
souhlas s poskytovanou péčí,
 písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností v průběhu řízení o příspěvku
změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v ţádosti o příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna
nastala.

4. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě je nutno předloţit:
 formulář „Ţádost o příspěvek na péči“ včetně vyplněného formuláře „Oznámení o poskytovateli pomoci“,
 občanský průkaz nebo jiný doklad totoţnosti,
 ţadatelé z členských států EU předloţí potvrzení
o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.

7. Jakým způsobem probíhá správní řízení
Po přijetí ţádosti nebo zahájení správního řízení
z moci úřední pracovníci příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností kontaktují ţadatele, resp. jeho
zástupce, případně osobu, která mu poskytuje potřebnou
pomoc, a dojednají termín sociálního šetření. Při sociálním šetření se posuzuje schopnost samostatného ţivota
ţadatele a jeho soběstačnost. Z provedeného sociálního
šetření se vyhotoví písemný záznam. Následně je poţádána příslušná okresní správa sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu ţadatele.
Lékařská posudková sluţba při posuzování zdravotního stavu a stanovování stupně závislosti vychází z lékařských nálezů doloţených praktickým lékařem ţadatele,
případně z dalších odborných nálezů a ze záznamu sociálního šetření. Po dobu posuzování zdravotního stavu je
řízení o příspěvku na péči přerušeno a pokračuje se v něm
bezprostředně poté, co příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrţí posudek o zdravotním stavu posouzení stupně závislosti ţadatele o příspěvek. Na základě tohoto posudku se stanovuje stupeň závislosti ţadatele, od nějţ se odvíjí výše příspěvku na péči. Správní
řízení je zakončeno pravomocným rozhodnutím příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Je-li
ţádosti o příspěvek na péči vyhověno, z ţadatele o příspěvek se stává příjemce příspěvku na péči, u nějţ je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn
provádět kontrolu vyuţívání příspěvku na péči.

5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou
k dispozici
Formuláře „Ţádost o příspěvek na péči“ a „Oznámení
o poskytovateli pomoci“ je moţné obdrţet na obecním
úřadu obce s rozšířenou působností nebo si je stáhnout
z webových stránek portálu Ministerstva práce a sociálních věcí https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome.

8. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách,
ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních sluţbách

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení
ţivotní situace
Základní podmínkou pro vznik nároku na příspěvek
na péči je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ţadatele
a potřeba pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní
osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném
stupněm závislosti. O příspěvek na péči je moţné písemně
poţádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
v jejímţ spádovém území má ţadatel trvalý nebo hlášený
pobyt.
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9. Jaké jsou související předpisy
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby
a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství
10. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí, sníţení nebo odejmutí
dávky lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního
města Prahy prostřednictvím úřadu, který rozhodl. Proti
oznámení lze podat písemné námitky do 30 dnů na úřad,
který rozhodl.
11. Informace o popisovaném postupu (o řešení
ţivotní situace) je moţné získat také z jiných zdrojů
a v jiné formě
 Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz
 Integrovaný portál MPSV, www.portal.mpsv.cz
12. Jaké jsou povinnosti příjemce příspěvku na péči
Příjemce příspěvku na péči je povinen:
 písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši
nebo výplatu,
 na výzvu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě
do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li obecní
úřad obce s rozšířenou působností lhůtu delší,
 písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností změny týkající se zajištění
pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku
na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehoţ součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním
pomoci oprávněné osobě,
 vyuţívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou
v § 83 nebo poskytovatelem sociálních sluţeb, který
je zapsán v registru poskytovatelů sociálních sluţeb
podle § 85 odst. 1, anebo speciálním lůţkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu.
Bc. Irena Vašíčková, odbor sociálních věcí

Jitka Danyiová - ČIŠTĚNÍ
DOMÁCNOSTÍ
koberců, sedaček, ...

INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ
osobních aut

Nivy 164/IV, Dačice, mobil: 602 424 563
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Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ul. Hradecká
za období 14. 6. - 14. 7. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
117139
směru
V proti129005
směru
V obou
246144
směrech
Podíl (%) 100,00

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
18034 980

71

9

4

2

40621 2999 602 363 224

82

58655 3979 673 372 228

84

23,80 1,60 0,27 0,15 0,09 0,03

Děti poděkovaly stráţníkům městské policie
za besedy v MŠ
Dne 29. 6. 2011 přišly
děti z Mateřské školky Za
Lávkami na sluţebnu MP
a donesly stráţníkům několik obrázků, které samy
namalovaly, a na kterých
vyjádřily to, co se jim
nejvíce líbilo na přednášce z 15. 6. 2011.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

Palackého nám. 4/I, 380 01 DAČICE
384 401 278 (9), meks@dacice.cz
www.meksdacice.cz

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
MěKS Dačice zahájí v měsíci září 2011 kurz anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé.
Lektorkou je Mgr. Eva Simková, kurzy trvají 10 měsíců, celkem 50 vyučovacích hodin, vţdy 2 hodiny
týdně. Cena bude stanovena podle počtu účastníků.
Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři MěKS,
telefonicky na výše uvedených kontaktech, případně
na webových stránkách www.meksdacice.cz.

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
MěKS Dačice přijme ještě několik chlapců. Kurz začne v měsíci září 2011. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MěKS, případně na výše uvedených kontaktech.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS

Český zahrádkářský svaz
II. ZO v Dačicích
 Oznamuje zahájení moštování. Moštovat se
bude kaţdé úterý od 15:00 do 17:00 h.
 Přijímá závazné objednávky na pálení
v pěstitelské pálenici v ulici Svobodova 3.
Kontaktní osoba: K. Matula, 774 807 953.
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Co řešila městská policie v červnu 2011






















58x přestupky řešené v blokovém řízení
3x oznámen přestupek správnímu orgánu
3x odchyt toulavého psa - 3x vrácen majitelům
54x doručení písemností do vlastních rukou na ţádost MěÚ
3x řešena krádeţ v supermarketu LIDL - bloková
pokuta
1x řešeno popíjení alkoholu na místech zakázaných
- blokově
1x řešeno porušení trţního řádu - prodej mimo
trţiště - blokově
1x řešeno rušení nočního klidu - blokově
1x odvoz podnapilého muţe na záchytnou stanici
do Jihlavy
1x řešeno znečišťování komunikace směr Bílkov vozidla vyjíţdějící ze stavby
2x oznámení zjištěných závad na technické sluţby
3x řízení dopravy před kinem při přívalovém dešti
1x řízení dopravy při čištění plynu před kinem
2x nález (jízdní kolo, svazek klíčů) - předáno na
MěÚ
6x přednášky pro ţáky školek a škol na téma bezpečnost dětí v silničním provozu a práce stráţníků
městské policie - 2x ve školkách a 4x na sluţebně
MP
Zabezpečování veřejného pořádku při konání akcí:
 dětský den v parku
 den bezpečí v amfiteátru
 oslava 50. výročí zaloţení ZŠ v ul. B. Němcové - průvod
 křest ulice Járy Cimrmana
 Fest Band - fotbalový stadion, amfiteátr
Spolupráce s PČR:
 1x potyčka na Palackého nám.
 1x kontrola nalévání alkoholu mladistvím
 1x řízení dopravy při dopravní nehodě
 1x podezření ze spáchání trestného činu vloupání do kaple v Bílkově
3x měření rychlosti

Při nočních sluţbách se stráţníci mimo jiné zaměřovali na osvětlení cyklistů a výbavu jízdních kol.
Více informací na internetových stránkách města
v odkazu městská policie, nebo na informační tabuli městské policie před městským úřadem.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

IV. ročník Dačického cukrování
Termín letošního Dačického cukrování připadl na
první prázdninový víkend. Na prostranství pod dačickým
koupalištěm uţ od pátku probíhaly přípravy na sobotní
program, ve kterém se představilo pět hudebních skupin
a své umění a dovednosti předvedli hned při zahájení
muzikanti dačického dechového orchestru ZUŠ a maţoretky z DDM. V hudebních přestávkách vystoupili s ukáz-
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kou výcviku psů členové místního kynologického klubu,
bojové umění předvedli mladí
sportovci a s aerobikem vystoupila děvčata opět z DDM
Dačice.
Nejisté počasí se nakonec
umoudřilo a sobotní odpoledne
a večer strávilo na „Cukrování“
několik stovek obyvatel Dačic,
ale i turistů, kteří k nám přijeli
strávit svoji dovolenou.
Celý program zahájil a příjemnou zábavu a šťastné prázdniny všem přítomným popřál starosta města Ing. Vlastimil Štěpán. Výherce ankety,
který získal permanentku ke vstupu na Koupaliště Dačice
v hodnotě 1.000 Kč, vylosoval pan senátor RNDr. Miloš
Vystrčil.
Součástí programu, který končil s úderem půlnoci, byly soutěţe pro děti, jízda na koních, dovádění na nafukovacím hradu a mlsání u připraveného občerstvení a stánků
se sladkostmi, nechyběla soutěţ v pojídání koblih a od 20.
hodiny taneční zábava.
Město Dačice děkuje za zajištění akce MěKS Dačice,
Technickým sluţbám Dačice, učitelkám ZŠ Komenského
Dačice, Sboru
dobrovolných
hasičů Dačice,
městské policii,
dobrovolným
sestrám Českého
červeného kříţe
a všem, kteří se
na přípravě a
průběhu čtvrtého ročníku organizačně podíleli.
Návštěvníkům pak náleţí dík za přízeň, kterou této
akci kaţdoročně projevují, a jiţ nyní je zveme na další, jiţ
pátý, ročník, který se bude konat v sobotu 23. 6. 2012.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC
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Domovinka Dačice informuje
Sběr ošacení
Srpen: zavřeno
Sběrná středa otevřena 3. 8. od 8:00 do 17:00 h

Mateřské centrum
Aktivity pro děti: středa a pátek od 10:00 do 12:00 h
Termíny akcí: 10., 12., 17. a 19. 8.
Děti mohou přijít nejen v doprovodu rodičů

Osobní asistence
Osobní asistenci poskytujeme i během letních prázdnin.
Více informací na následující internetové adrese:
http://jihlava.charita.cz/domovinkadacice/.
Pavlína Bačovská

Dačické barokní dny 18. - 21. srpna 2011
11. ročník festivalu barokního umění
Pořádají OS Krasohled a Státní zámek Dačice
Čtvrtek 18. srpna, 19:30 h
Státní zámek Dačice

Giovanni Battista Pergolesi:
„Livietta e Tracollo“
Komická opera v provedení plzeňské konzervatoře
Dirigent: Jakub Kydlíček
Reţie: Dominik Beneš
Pátek 19. srpna, 19:30 h
Farní kostel sv. Vavřince

„Zephyris flautibus...“
Hudba pro zobcové flétny z období renesance a baroka,
zobcové flétny v komorní hudbě baroka
CONSORTIUM CONSERVATORIUM
& CONCERTO AVENTINO
Umělecký vedoucí: Jakub Kydlíček
Program: Merulo, Mortaro, Heinichen, Telemann, Vivaldi
Sobota 20. srpna, 19:30 h
Sál bývalé sladovny v areálu firmy Pokorný

„Per violoncello e cembalo“
Virtuozní komorní instrumentální hudba 18. století
Jan Škrdlík - barokní violoncello
Kateřina Bílková Mašová - cembalo
Program: Bach, Händel, Marcello, Rameau,Vivaldi
Neděle 21. srpna, 19:30 h
Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří

„Ad Matrem venite“
Mariánské antifony a instrumentální hudba
z českých pramenů 17. století
CAPELLA ORNAMENTATA
Richard Šeda - cink, kapelník
Program: Arnold, Cazzati, Grandi, Graziani, Poglietti,
Schmelzer
Vstupné na všechna představení 60 Kč, děti zdarma.
www.krasohled.cz
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Slovo o hudebním dramaturgovi
festivalu
Vzhledem k silné tradici barokního festivalu v Dačicích bude moţná dobré přiblíţit osobnost hudebního dramaturga celé akce. Richard Šeda, rodák z Dačic, se jiţ
během studií na konzervatoři začal zajímat o historicky
poučenou interpretaci staré hudby. Zájem o hru na cink
získal díky setkání s Michalem Pospíšilem, vedoucím
souboru Ritornello. Své studium pak rozšířil na několika
interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské
cinkenistky Judith Pacquier, se kterou od té doby spolupracuje v mnoha zahraničních seskupeních. Je stálým
členem zahraničních souborů Les Traversées Baroques
Dijon a Hofburgkapelle Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Ritornello, Concerto Aventino a Collegium 1704. Kromě svých koncertních aktivit
působí pedagogicky na ZUŠ Dačice a vede kurzy interpretace hry na cink. Zabývá se také spartací notových rukopisů a tisků. Jeho badatelské objevy byly mimo jiné zveřejněny v publikaci muzikologa Jiřího Sehnala „Pavel Vejvanovsky and the Kromeriz Music Collection: Perspectives on Seventeenth-Century Music in Moravia“.
V roce 2007 zaloţil vlastní vokálně - instrumentální
soubor CAPELLA ORNAMENTATA. Hlavním posláním
ansámblu je autentická interpretace převáţně duchovní
hudby 16. a 17. století a prezentace v České republice
zatím méně známých dechových nástrojů jako je cink,
barokní trombon, dulcian a dalších. Jeho členové působí
v renomovaných českých i zahraničních souborech staré
hudby. Má na svém kontě řadu vystoupení v České republice i v zahraničí. V roce 2010 se soubor prezentoval
v programu České televize v pořadu Terra musica.
Občanské sdruţení Krasohled

SDH Chlumec pořádá

LETNÍ HASIČSKÝ PLES
13. srpna 2011 od 20:00 h
Hrají Kalíšci, část společenského oděvu podmínkou,
bohatá tombola a hasičská kuchyně.

Das Landgasthaus POHNITZER
in Karlstein/Thaya, Niederösterreich
(ca. 15 km zur Grenze)

sucht 1 Kellner/in.
Anforderungen:
 Abgeschlossene Ausbildung als Kellner/in
 Teamfähigkeit
 Selbstständigkeit
 Sehr gute Deutsch - Kenntnisse
Kontakt: Bewerbungen bitte nach telefonischer
Terminvereinbarung bei Herrn Pohnitzer unter
der Tel. Nr: +43 676 45 55 947 oder per e-mail an:
bewerbung@landgasthaus-pohnitzer.at.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Výsledky maturitních zkoušek
Ve čtvrtek 16. června 2011 byly v informačním systému CERMATu IS CERTIS zpřístupněny výsledky
maturitní zkoušky ţáků oktávy a 4. ročníku naší školy.
Ve třídě oktávě osmiletého gymnázia skládalo maturitní zkoušku devatenáct ţáků, všichni úspěšně. Z tohoto
počtu prospělo šest maturantů s vyznamenáním (31,6 %),
zbývajících třináct prospělo (68,4 %).
Ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia přistoupilo k maturitní zkoušce dvacet devět ţáků. Dva z nich neprospěli
v profilové (školní) části, další dva ve společné (státní)
části maturitní zkoušky. Celkem tedy neprospělo 13,8 %
ţáků této třídy. Z ostatních dvaceti pěti ţáků 4. ročníku
prospělo deset s vyznamenáním (34,5 %) a zbývajících
patnáct prospělo (51,7 %).
Z celkového počtu čtyřiceti osmi ţáků školy, kteří konali v jarním zkušebním období roku 2011 maturitní
zkoušku, jí úspěšně vykonalo čtyřicet čtyři, tj. 91,7 %,
neuspěli čtyři ţáci (8,3 %), kteří budou konat opravné
zkoušky v podzimním termínu.
Uvedené souhrnné výsledky, zejména pak v porovnání se zveřejněnými celkovými výsledky maturitní zkoušky, jednoznačně prokazují solidní kvalitu přípravy ţáků
gymnázia nejen k maturitní zkoušce, ale také k dalšímu
studiu na školách terciárního vzdělávání.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel

Cyklovýlet
Na konci školního roku dne 28. 6. 2011 připravili
vyučující Tv pro ţáky kvarty a tercie cyklovýlet do okolí
Dačic. Sraz účastníků byl v 8:00 h před Státním zámkem
v Dačicích. Odtud skupina vyjela směrem na Touţín,
Urbaneč, Cizkrajov a Mutnou. V kaţdé obci byla zastávka
na odpočinek a malé občerstvení. Z Mutné jsme vyjeli
k poutnímu místu - kostelíku Montserrat. Další trasa vedla k řece Dyji - zde stojí pěkný Spálený mlýn u obce Vnorovice. V malé hospůdce si ţáci koupili občerstvení,
a protoţe bylo velmi teplo a trasa byla poměrně náročná,
dostali zmrzlinu za odměnu. Podél řeky jsme pak pokračovali zpět přes obce Urbaneč a Touţín do Dačic. Před
zámkem jsme se naposledy vyfotografovali a celou akci
ukončili. Akce byla velice vydařená díky pěknému počasí
a díky tomu, ţe se nevyskytl ţádný defekt na kolech a ani
ţádné zranění. Pokud bude zájem ze strany ţáků, podobnou akci připravíme i na konci příštího školního roku.
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Turnaj v malé kopané
Dne 27. 6. 2011 se konal na školním hřišti turnaj
v malé kopané pro třídy vyššího gymnázia. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým, vţdy 10 minut jeden zápas.
Po urputných a vyrovnaných bojích bylo rozhodnuto
o tomto pořadí: na 1. místě se umístilo druţstvo sexty
se ziskem 10 bodů, o druhém aţ čtvrtém místě v pořadí
rozhodovalo aţ skóre branek, kdy kvinta, septima a 3. r.
získaly shodně devět bodů. Druhé místo obsadilo druţstvo
3. r., třetí místo druţstvo septimy a čtvrté místo kvinta.
Na pátém místě skončilo druţstvo 1. r. a na šestém místě
druţstvo 2. r. Turnaj měl velice dobrou úroveň a věřím, ţe
i na konci příštího školního roku budou mít ţáci o tento
závěrečný turnaj stejný zájem jako letos.
Mgr. Karel Chalupa

Sportovní kurz septimy
Ve dnech 13. 6. aţ 17. 6. se konal pro ţáky septimy
sportovní kurz v Broumovském výběţku. Ubytování
a stravování bylo zajištěno v pěkné chatové osadě Zvěřina, odkud se kaţdý den vydali za poznáváním okolí.
Během týdne navštívili ZOO ve Dvoře Králové, zámek
Kuks, prošli Broumovské stěny, Ostaš i Teplicko-adršpašské skály. Počasí jim přálo, uţili si sportu, pohybu, krásné
přírody, úchvatných výhledů a v pátek se nikomu nechtělo
domů.

Na závěr školního roku na koupaliště!
Ve středu dne 29. 6. 2011 navštívilo 32 studentů
gymnázia plavecký bazén v Dačicích. Za pěkného počasí
vyuţili ţáci od deseti do dvanácti hodin všechny moţnosti, které plavecký areál poskytuje. Jednak plavecký bazén,
skluzavku, tobogán, divokou řeku a ostatní atrakce. Někteří si zahráli i pláţový volejbal na hřišti v areálu. I tato
sportovní akce přispěla ke zpestření závěru školního roku.
Pokud bude pěkné počasí, určitě navštíví naše škola tento
areál i v příštím školním roce. Poděkování patří panu
M. Holcovi - vedoucímu Technických sluţeb Dačice,
který ţákům umoţnil návštěvu areálu za přijatelnou cenu.
Mgr. Naďa Koprová

EuroTeensCamp
Ve dnech 29. 5. aţ 2. 6. 2011 se pět studentů kvarty D. Točík, D. Vacuška, N. Dvořáková, K. Kučerová, M.
Zelenková pod dohledem paní učitelky Mgr. Jany Vackové Hezinové zúčastnilo celoevropského setkání mládeţe
pořádaného EU, EuroTeensCampu, v Národním parku
Lobau u Vídně. Pořadatelé akce připravili pro účastníky
z patnácti evropských států zajímavý a zábavný program.
Po příjezdu na místo si všichni postavili stany a večer
se v krátké prezentaci představili. Účastníci se seznámili
s krásným prostředím parku, zatančili si na hudbu Johanna
Strausse, pokusili se zaloţit vlastní politickou stranu.
Studenti si také procvičili angličtinu, která byla povinným
komunikačním jazykem, a spřátelili se s vrstevníky z celé
Evropy. Chtěli bychom poděkovat organizátorům za bezchybné organizační zajištění celé akce. Poděkování patří
téţ naší škole za moţnost zúčastnit se tohoto setkání
a za zajištění dopravy děkujeme dačickému PKD.
Dan Točík
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Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové

knihovna, který obdrţel podporu ve výši 21.000 Kč.

Poděkování za pomoc s přípravami oslav
50. výročí školy

Kde sehnat pamětní DVD k 50. výročí školy?
Dovolujeme si upozornit případné zájemce, ţe je stále
moţné zakoupit si v kanceláři ZŠ nebo u paní učitelky
Pízové pamětní DVD k 50. výročí zaloţení školy. Úřední
hodiny kanceláře jsou o letních prázdninách kaţdé pondělí
od 8:00 do 10:00 h. Cena DVD je 40 Kč.
Mgr. Bohumil Havlík

Prázdninové koncerty ve Velké Lhotě

Oslavy 50. výročí zaloţení naší základní školy jsou
za námi. Jejich zajištění bylo náročné, a proto chceme
poděkovat všem, kteří nám při tom pomáhali.
Děkujeme Ing. Vlastimilu Štěpánovi, starostovi města
Dačice, za převzetí záštity nad oslavami 50. výročí zaloţení školy a Radě města Dačice za schválení finančního
příspěvku na tuto akci. Velmi si váţíme také nezištné
pomoci dalších organizací a institucí a jejich členů - jmenovitě jsou to: Městský úřad Dačice, MěKS Dačice, Základní umělecká škola Dačice, Městský dechový orchestr
ZUŠ Dačice, Maţoretky DDM Dačice, Technické sluţby
Dačice, SOU zemědělské a sluţeb Dačice, Policie ČR
a Městská policie Dačice, SDH Dačice, Školní jídelna
Dačice. Za finanční podporu děkujeme těmto firmám
a občanům: Biofarm Zuda, Blanka Holoubková - Optika,
ČECH - ODPADY s. r. o., Jaroslav Pokorný, JUDr. Ivo
Jahelka, JUDr. Vlastimil Sítař, Menzel Leuchten Nová
Říše, Mgr. Helena Neuţilová - Lékárna, Mrazík M + M,
s. r. o., PAMMO - Pavel Mácha, Termoplast, s. r. o., ZD
Hříšice. Květinovou výzdobu poskytlo naší škole Zahradnictví v Kaštanech s. r. o. Dačice.
Samozřejmě chceme také poděkovat i svým kolegům
a zaměstnancům školy, dobrovolníkům z řad absolventů
i našim současným ţákům.
Mgr. Irena Tomandlová, ředitelka školy,
Mgr. Alena Benešová, předsedkyně OS při ZŠ Dačice

Dárek k 50. výročí školy
18. června 2011 oslavila naše škola 50. výročí svého
zaloţení. O krásný narozeninový dar se jí postaral ţák
VIII. B Jakub Dvořák. 18. června, tedy přesně v den, kdy
jsme si připomínali 50 let školy, utvořil Jakub v klávesnicové hře ZAV HOUBAR nejen rekord školy výkonem
9 960 bodů, ale dostal se tak na 1. místo v absolutním
pořadí nejen mezi ţáky základních a středních škol, ale i
mezi dospělými (619 soutěţících) v celé České republice!
Mgr. Alena Pízová

Projekt dětská knihovna
Dne 23. června byl v rámci grantového programu
TRW - DAS a. s. pro rok 2011 vybrán náš projekt Dětská

V neděli 7. srpna 2011 od 20:00 h
zavítají do Velké Lhoty zahraniční hosté.
Na koncertě vystoupí BERLINER
JUGENDKANTOREI. Tento soubor
mladých lidí z Berlína zpívá jako pěvecký sbor a zároveň hraje jako orchestr.
Členy jsou mladí lidé ve věku 15 - 30
let. Diriguje magistr umění Konrad
Winkler. Soubor existuje jiţ od roku 1976. Letos o prázdninách podniká koncertní cestu s 16 koncerty. Koncert
ve Velké Lhotě je jediným vystoupením v ČR. Program
koncertu bude zahrnovat jak starou hudbu, tak i spirituály.
V sobotu 13. srpna 2011 od 19:30 h začne VARHANNÍ KONCERT JITKY ČUDLÉ. Varhanice, sbormistryně, sopranistka, pedagoţka a organizátorka lhoteckých koncertů potěší opět své příznivce skladbami starých
mistrů, improvizacemi na evangelické chorály a na závěr
i populárními melodiemi. Památkově chráněné varhany
Františka Svítila ml. z roku 1874 tak dostanou opět příleţitost promluvit k posluchačům.
J. + J. Čudlých, Velká Lhota

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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Konference o mezinárodní spolupráci
škol

V pátek 24. června 2011 proběhla za účasti paní radní
Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové na Střední škole
technické a obchodní Dačice konference o spolupráci naší
školy s Obchodní akademií ve Waidhofenu. Cílem konference bylo představení společných přeshraničních aktivit
ţáků, které se v rámci projektu „Mezinárodní spolupráce
škol“ uskutečnily v tomto školním roce. V první části
konference představili své školy jejich ředitelé Ing. Pavel
Kopačka a Mgr. Johann Lehr. Velmi poutavá byla dvojjazyčná prezentace projektu ţáky SŠTO, ve které byla představena celoroční spolupráce ţáků obou škol, zejména pak
třídenní kulturně vzdělávací akce v Praze.
Její součástí byla i reciproční výuka češtiny a němčiny
a účast na „mezinárodní rallye“, při níţ studenti plnili
úkoly podle zadání v dvojjazyčném pracovním listě.
Po přestávce byli účastníci konference seznámeni s výsledky rozsáhlé projektové práce studentů Obchodní akademie, která se zabývala především srovnáním ţivotního
stylu, zájmů a hodnotové orientace rakouských a českých
studentů. Kromě sdílení zkušeností a diskuse k jednotlivým částem projektu bylo v závěru konference diskutováno o formách spolupráce v příštím školním roce.
Díky dlouhodobé spolupráci našich škol jsou ţáci
významně motivováni k učení cizího jazyka, poznávají
kulturu a způsob ţivota našich nejbliţších sousedů
a v neposlední řadě jsou připravováni na vstup na trh práce v příhraničních regionech.
Svatopluk Jánský

Za Dačickou kostku cukru
Je čtvrtek 7. července 2011, večer 20 hodin a 14.
ročník festivalu je tady. Poprvé za dobu konání začínáme
netradičně. A hned nadvakrát. Za prvé je čtvrtek a za druhé dnes je na programu váţná hudba, klavír, kytara, zpěv
a recitace. Pořad s názvem „Ej srdénko moje...“ je o lásce
v písních a v poezii. Hraje se na nádvoří pod arkádami.
Je to náš pokus festival obohatit o další hudební styl. Počasí hezké, ale diváků poskrovnu, dalo by se říci, ţe počet
diváků a účinkujících s jejich doprovodem je vyrovnaný.
Ale večer je příjemný, hudba krásná a verše zajímavé.
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Ostatně A. Dvořák, B. Martinů, V. Hrabě, J. Kainar a další autoři - to je punc kvality, o tom snad není třeba pochybovat. Začátek je za námi a zítra další hudební večer.
Pátek 8. července
První špatná zpráva letošního festivalu (a doufám, ţe
poslední): Volají z Cyklotouru Praha, ţe v sobotu z důvodu váţného zranění hlavního představitele nemohou přijet
zahrát divadlo. Nastává horečné ţhavení telefonů, všech
moţných čísel a kontaktů a shánění náhradního představení. Jsou to nervy, ale nakonec se podaří zajistit adekvátní náhradu.
Ale zpět k pátku. Dnešní večer je pojat jako jihočesko-jindřichohradecko-dačický. Vystoupí totiţ kapela Jen
tak tak z J. Hradce (a okolí) a Ivo Jahelka, známá to
osoba rovněţ z J. H. Ale jak Ivo, tak i Milda Vokáč,
kapelník JTT, jsou dačickými rodáky, na coţ jsme jako
pořadatelé náleţitě hrdí. Slavnostní fanfáry ţesťů Standy
Kamínka, krátká řeč našeho starosty Ing. Štěpána a festival je oficiálně zahájen. Přímo skvostná divácká návštěva,
hodinka produkce Jen tak tak, kdy kapela vybrala především romantické písně, krásně znějící zámeckým nádvořím, a dále následuje koncert Iva Jahelky, který více jak
hodinu zaměstnává bránice všech posluchačů. Krásné
počasí, krásný záţitek, jen to nějak moc rychle vše uteklo.
Sobota 9. července
První festivalový divadelní kus nám obstaraly herečky
z Jihlavy, a sice divadlo NaKoptyjátr. Je to ono avízované náhradní představení, ale nikdo se nezlobí, neboť
komedie Ach ta něha našich dam v jejich podání je
úţasná, nádvořím zní často bouře smíchu. Je to herecký
koncert tří dam na jedné lavičce. Hezký večer, pěkné počasí, ale pozor, jen co jsme uklidili techniku, začíná pršet,
ale to nám v této chvíli jiţ moc nevadí. Dobrou noc.
Neděle 10. července
Sice jsem přál dobrou noc, ta ale moc dobrá a především klidná nebyla. Pamatuji hodně, ale takovouhle bouřku, krupobití, oblohu plnou světla od blesků jsem uţ moc
let, a to nepřeháním, nezaţil. Myslím, ţe my všichni „kluci od techniky“ jsme se obávali, co to provede s aparaturou instalovanou na nádvoří zámku. V 10 hodin začíná
pohádka v letní čítárně městské knihovny, ale naše první
kroky míří na nádvoří zkontrolovat aparát. Uf, velká úleva, neboť ač je to téměř k nevíře, ţádná pohroma techniky
se nekonala. Tak honem na pohádku.
Dětmi a doprovodem zcela zaplněný prostor čítárny
a první letošní pohádka začíná. Sněhurka a sedm
trpajzlíků je název pohádky a hrají herci divadla Koráb.
Děti krásně, spontánně reagují a baví se i dospělí diváci.
Počasí v pohodě, úsměvy na tvářích, jak diváků, tak herců, po skončení a tak je to správné, tak to má být. Ale
ţádný velký odpočinek, navečer uţ zase pádíme na zámek
na další hudební produkci.
Rychle dozapojovat zvuk a světla, rozmístit ţidle,
lavičky a další potřebné věci a uţ nám přijíţdí kapela
Poutníci. Hrají sice aţ jako druzí, ale máme alespoň dost
času na zvukovou zkoušku, kterou se snaţíme nikdy nepodceňovat. Návštěvníci pomalu zaplňují nádvoří a mů-

 7/2011
ţeme to rozjet. První vystupuje formace Epy de Mye,
rozšířili se na kvartet, přidali el. kytary, kachon a znějí
trochu jinak, ale určitě to nikomu nevadí. Výtečné zpěvy,
především basistky Lucky, kytaristy Honzy a našlapané
kytary, se divákům líbí a vyţádají si zaslouţené přídavky.
Ve 21 hodin nastupují Poutníci a teď je to stará bluegrassová klasika. Mají nového kytaristu, který je z Ostravy,
čímţ udělá velkou radost našemu osvětlovači Jarkovi.
Ale nejen jemu, neboť skvěle hraje na kytaru a úţasně
zpívá. Myslím, ţe Poutníci s tímto 20letým „objevem“
udělali moc dobře. Ostatně hraje jim to všem skvěle, coţ
odměňují posluchači téměř po kaţdém zahraném sólu
upřímným potleskem.
Na začátku večera nás jeden z návštěvníků strašil, ţe
do 10 minut začne pršet, ale naštěstí se jeho proroctví
nevyplnilo a máme za sebou další krásný hudební večer
a usíná se nám příjemně. První třetina festivalu je
úspěšně za námi.
Středa 13. července
Je středa 13. Ještě, ţe ne pátek. Ale i tak po celý den
koukáme nenápadně na oblohu a říkáme si, ţe to musí
vydrţet. Je totiţ na programu divadelní večer a divadlo na
zámku má úplně jinou atmosféru, neţ v sále kulturáku.
Dnes se představí „děvčata“ z NaKoptyjátru Jihlava.
Něco vám to připomíná? Ano, v sobotu nám narychlo
zachraňovaly náhradní představení. Tentokrát je to ovšem
naostro a podle plánu. Jejich hra se jmenuje Šampionky.
V 19 hodin se rozhodujeme, nejen jestli zámek nebo
sál, ale vedeme i těţkou debatu o místu na nádvoří, kde se
bude tentokrát hrát. Nakonec zvítězí něčí demokratický
příkaz, hrát se bude poprvé v historii festivalu na krytém
pódiu, ne na trávě nebo dlaţbě, jak tomu bylo minulých
13 let. A jak potom zjistíme, tato volba byla přesná. Asi
deset minut před začátkem začíná pršet a teď „babo raď“!
Vykročím na pódium, oslovím návštěvníky, kterých se
i přes špatné počasí sešel docela slušný počet a navrhuji
začít hrát, protoţe to, co na nás padá shůry, není déšť, to
je jen trošičku vláhy, aby se nám lépe dýchalo a neprášilo
se. Takto se alespoň pokouším vnutit divákům svoji představu o dešti. Opět se demokraticky dohodneme, ţe se
bude hrát a kdyţ by „fakt pršelo“, dáme přestávku
a všichni se přesuneme do sálu MěKS.
Hra se rozbíhá, a to v pravém slova smyslu, neboť celý děj se odehrává v poklusu na jednom běţeckém maratonu. Asi za 20 minut diváci zavírají deštníky, vláha padat
ustává. Nenápadně chodím koukat před zámek a vţdy se
vracím s většími obavami, protoţe obloha je děsně temná
a začíná se blýskat. Ale asi ten nahoře nás má přesto trochu rád, dohrává se bez deště a pořádný liják začne, aţ
kdyţ jsme doma v suchu a pod peřinou. Tak hezké sny
a dobrou.
Postřehy z první poloviny 14. ročníku festivalu zapsal
O. Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl fotbalu (fotbalové hřiště)
21. 8. v 15:00 h - muţi Dačice - Bavorovice
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27. 8. v 10:00 h - dorost Dačice - Hradiště

Oddíl volejbalu - krajský přebor ţeny
(volejbalový kurt u sokolovny)
Rozlosování KP začátkem srpna, moţný zápas bude
upřesněn ve vývěsce oddílu u sokolovny.
Nábor mladých volejbalistů v pondělí 5. 9. a 12. 9. 2011
ve 14:00 h na volejbalovém hřišti za sokolovnou.
Vladislav Říha, TJ Centropen Dačice

Historický postup do druhé ligy
 Muţi A - dačičtí florbalisté dokázali, ţe minulou sezónu to nebylo jen štěstí nováčka, které je dostalo na
druhé místo. Letos se díky skvělým výkonům téţ drţeli po celou dobu na špici a vybojovali si postup do celostátní druhé ligy, coţ je pro město s takovou základnou unikátní. Díky za tento úspěch patří nejenom trenérům a hráčům, ale i sponzorům a všem, kdo se podílejí na chodu klubu.

 Muţi B - loni postoupili do Jihočeské ligy, a tak byl
hlavní cíl tuto ligu udrţet. To se nakonec s vypětím
všech sil podařilo.
 Junioři - tato kategorie prošla asi největší změnou,
takţe se čekal spíše střed tabulky a stabilizování kádru.
Cíle se nezdařily, kdyţ junioři skončili 9. z 12 a tým
byl dost rozhozený. Vedení se rozhodlo ke změně, která snad navrátí aspoň trochu zašlé slávy.
 Starší ţáci - v této kategorii jsme měli velký potenciál.
Nakonec jsme skončili pátí s vyrovnanou bilancí
10 výher, 9 proher a 1 remíza.
 Mladší ţáci - tato naprosto nová kategorie měla jediný
cíl, a to přivést nové mladší lidi k florbalu a hlavně je
udrţet. To se povedlo beze zbytku, kéţ jim nadšení
vydrţí.
 Ţeny - v této sezóně byl u ţen podobný cíl jako
u mladších ţáků. I tady se podařilo vytvořit pevnou
skupinu, která se pravidelně schází, a proto jsme přihlásili holky do soutěţe.
David Černý

MěKS

MMaG

KINO
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5. 8. a 6. 8. v 19:30 h
10. 8. v 19:30 h
19. 8. a 20. 8. v 19:30 h
WESTERN STORY
TRANSFORMERS 3
MELANCHOLIA
Film ČR, česky
Film USA, česky
Film Dánsko, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 60 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
24. 8. v 19:30 h
26. 8., 27. 8. a 28. 8. v 19:30 h
KUNG FU PANDA 2
LIDICE
Film USA, česky
Film ČR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 80 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Do 4. září 2011
Dětství na kolečkách
Výstava historických kočárků ze soukromé sbírky M. Šormové
Otevřeno denně kromě pondělí 9:00 - 17:00 h
Pouze o víkendech polední přestávka 12:00 - 13:00 h

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

Neděle 28. srpna 2011
Vlastivědný výlet - návštěva zámku v Polici se zpáteční cestou přes Kdousov, Dobrou Vodu a Slavíkovice
(po stopách stavitele Matyáše Kirchmayera)
Odjezd ve 13:00 h z Havlíčkova nám. v Dačicích, návrat do 17:30 h
Přihlášky na tel. 384 422 493, 722 012 146, e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz
Sobota 20. srpna ve 14:30 h, letní areál v zámeckém parku
MISTŘÍŇANKA Pod Kaštany - koncert populární dechovky
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč
Při nepřízni počasí v sále MěKS Dačice, občerstvení zajištěno

Pronajmu zařízené kadeřnictví v Dačicích.
Více info na tel. 605 826 487.

Sobota 27. srpna ve 21:00 h, sál MěKS Dačice
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 70 Kč

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

