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Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 7/2010

Zdarma do kaž dé rodiny
Če rve ne c 2010

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

služeb Dačice s. r. o. o pořízení samochodné sekačky
zn. Etesia Hydro 124 D v hodnotě 620.000,-- Kč
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o stavu městských lesů a záměrech hospodaření v nich

na svém 24. zase dání konaném 23. 6. 2010 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet města za rok 2009; výsledkem hospodaření byl schodek ve výši 20.447.481,40
Kč
• schválilo poskytnutí grantu z rozpočtu měst na volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2010 - 2012
občanským sdružením se sídlem v Dačicích, jejichž
členy jsou děti a mládež do 18 let, a která zajišťují
pro své členy pravidelnou činnost minimálně 1x
týdně
• schválilo záměr prodeje pozemků pod rekreačními
chatami a pozemků souvisejících v obci Dačice a k. ú.
Malý Pěčín a k. ú. Hradišťko
• schválilo prodej ideálních podílů pozemků pod některými panelovými domy
• schválilo uzavření smlouvy na převod bytové jednotky č. 426/12 v obci a k. ú. Dačice včetně dohody
o narovnání stávajícímu nájemci
• schválilo přijetí dotace z Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost pro Město Dačice na projekt
r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00099 - Efektivita, kvalita,
výkonnost a transparentnost služeb a procesů
• zvolilo pro funkční období červenec 2010 - červenec
2014 do funkce přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci pana B. Mrkvičku a paní I. Procházkovou

RADA MĚSTA
na své 103. schůzi konané 30. 6. 2010 mimo jiné :
• schválila použití prostředků rezervního fondu Školní
jídelny Dačice na 1. etapu modernizace počítačového
systému na obou pracovištích školní jídelny
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2010 v těchto
objemech: příjmy 574,57 tis. Kč, výdaje 1.845,15 tis.
Kč, schodek 1.270,58 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o obstarávání některých
činností spojených se správou domu čp. 89 v Bílkově
• schválila zadání zpracování výzvy k podání nabídek
na dodávku elektrické energie a zemního plynu pro
Město Dačice a jeho organizace
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s. r. o. na opravu dlážděných ploch
v areálu nového hřbitova v Dačicích za celkovou cenu
556.662,-- Kč
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s. r. o. na stavbu chodníku v ulici
Vápovská a Sv. Čecha za celkovou cenu 1.609.686,-Kč
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu T echnických

Upozornění pro podnikatele, majitele
a pronajímatele nemovitostí
Při nabídce ubytování je vždy nutné rozlišovat mezi
prostým pronájmem a pronájmem, při němž jsou poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz
nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Pokud se při pronájmu poskytují pouze základní
služby, za které se považuje například dodávka elektřiny,
plynu, osvětlení, vody, tepla, odvoz domovního odpadu,
zajištění odvodu odpadních vod apod., nespadá tato
činnost do režimu živnostenského podnikání.
Naopak, pokud jsou vedle prostého pronájmu pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových
prostor, je taková činnost živností. Například když majitel celoročně nebo i v určitém ročním období pronajme
část nebo i celou nemovitost turistům a současně jim
poskytuje služby spojené s ubytováním, jako je úklid
objektu, poskytování ložního prádla, stravování apod., je
nutno tuto službu považovat za jinou než základní a v takovém případě musí mít tato osoba živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,
obor činnosti ubytovací služby, případně „Hostinská
činnost“. Obdobně se postupuje v případě, kdy vlastník
tento objekt pronajme cestovní kanceláři.
T ento pronajímaný objekt se pak stává provozovnou
a podnikatel je povinen jej jako provozovnu označit
v souladu se živnostenským zákonem.
Mgr. Zdeňka Krchňavá, odbor obecní živnostenský úřad
Město Dačice
Krajířova 27, 380 13 Dačice

OZNÁMENÍ
o záměru

pronajmout nebytové prostory
tj. kancelář č. 127 o ploše 16,19 m 2
a spole čně užívané prostory chodby,
schodiště a soc. z aříze ní

v Obchodním centru Antonínská 15/II
v Dačicích.
Informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I,
v kanceláři č. 108, nebo na tel. č. 384 401 234.
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Informace pro podnikatele
Dne 1. 7. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Tento zákon kromě
jiného zavádí identifikační číslo provozovny (IČP)
a upravuje jeho přidělování a používání. Dále ukládá
živnostenským úřadům povinnost informovat podnikatele o přidělení tohoto IČP, a to jak u nově zapsaných
provozoven, tak u provozoven zřízených před 1. 7. 2010.
Z tohoto důvodu předává živnostenský úřad od 1. 7.
2010 postupně podnikatelům vyrozumění o přidělení
IČP, a to buď osobně při jejich návštěvě, pomocí datové
zprávy nebo poštou.
Upozorňujeme tímto všechny podnikatele, že provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena mimo
jiné i tímto identifikačním číslem.
Mgr. Zdeňka Krchňavá, odbor obecní živnostenský úřad

Oprava silnic na Palackého náměstí
v Dačicích
V uplynulých dnech proběhla na Palackého náměstí
v Dačicích oprava částí vozovek ze žulových kostek.
Opravované úseky jsou součástí silnic II. třídy, které jsou
ve vlastnictví Jihočeského kraje. Na těchto silnicích provádí opravy a údržbu pověřená organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Město Dačice ani Městský
úřad Dačice, odbor dopravy jako silniční správní úřad
nerozhoduje o rozsahu, termínu a kontrole kvality
provedených oprav. I přesto požádal odbor dopravy MěÚ
Dačice o urychlené odstranění závad, a to mimo pracovní
dny, protože kvalita předlažby neodpovídá stanoveným
standardům.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Úpravy v OC Antonínká
V době od 31. 5. do 14. 6. 2010 byla provedena v OC
Antonínská 15/II v Dačicích výměna starých plynových
kotlů za nové moderní kotle, včetně nové regulace topení. T uto výměnu provedla firma NB Top s.r.o., Třebětice
3, která byla vybrána na základě výběrového řízení s nejnižší nabídnutou cenou díla, která činila 352.682,- Kč
včetně DPH. Dále byla provedena instalace nových
termostatických hlavic na ventily radiátorů. Následně
byly provedeny opravy omítek, vybílení kotelny, vstupní
chodby a sociálního zařízení.
Předpokládáme, že tato výměna kotlů a regulace
přispěje k úspoře energie i lepší tepelné pohodě v pronajímaných kancelářích a provozovnách.
V květnu a červnu 2010 byly provedeny úpravy nebytových prostor bývalé prodejny motocyklového zboží
v přízemí budovy čp. 15/II v ul. Antonínská v Dačicích
pro potřebu nájemce a bude zde zřízena nová pobočka
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Kooperativy pojišťovny a. s., která zde začne od 1. srpna
2010 svoji pojišťovací činnost.
Ing. Jiří Koudelka, odbor správy budov

Upozornění - odbor správy budov změna kanceláří
Oznamujeme nájemníkům bytových domů, nebytových prostor a všem občanům města Dačic, že odbor
správy budov se od 1. 8. 2010 přestěhoval do nových
kanceláří v 1. patře Starého zámku, Krajířova 27:
§ kancelář č. 109:
- vedoucí odboru Martina Bénová,
§ kancelář č. 108:
- pronájem bytů, DPH - Veronika Ličková, DiS.,
- pronájem nebytových prostor - Ing. Jiří Koudelka.
E-mailové spojení zůstává stejné, telefonní spojení
najdete na internetových stránkách města, anebo bude
v příštím čísle upřesněno.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

Výměna oken v bytových domech
209 a 211/V
Na přelomu měsíce června a července 2010 proběhla výměna oken v bytových domech 209 a 211/V ul. B.
Němcové v Dačicích. Výměnu oken provedla na základě
výběrového řízení firma Jan Bastl, Třebětice 75 za nabídnutou cenu 611.830,- Kč s DPH.
Firma odvedla kvalitní práci, termíny byly dodrženy
a věříme, že tato akce přispěje k většímu pohodlí nájemníků.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

Vandalství v Hradišťku
Dne 16. 7. 2010 zjistil odbor životního prostředí
MěÚ Dačice, že neznámý pachatel otrávil dva vzrostlé
jasany u křížku na příjezdu do Hradišťka. Město Dačice
proto podalo trestní oznámení na neznámého pachatele
a případ šetří Policie České republiky. Přivítáme jakékoliv informace, které by mohly vést k odhalení pachatele tohoto nesmyslného činu.
Ing. Jiří Müller, vedoucí odboru životního prostředí

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník M ěÚ. Číslo 7/2010. Ročník patnáctý. 12 čísel ro čně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předs eda redakční rad y:
Ing. Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: Městs ký úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dači ce I. Telefo n:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Vítání občánků
Dne 26. 6. 2010 přivítal místostarosta Pavel Habr společně s dětmi z MŠ ul. Bratrská v obřadní síni městského
úřadu nové občánky města: Jitku Stejskalovou, Ilonu Plachou, Tomáše Nováčka a Elišku Markovou.
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Město Dačice pořádá a zve všechny zájemce na akci

DAČICKÁ ŘEŽBA 2010
KDY: 23. 8. - 28. 8. 2010
KDE: Kancnýřův sad, Palackého náměstí

HLAVNÍ PROGRAM:
Pondělí 23. až pátek 27. 8.
- práce mistrů řezbářů a mistra kováře s volným přístupem pro diváky.

Sobota 28. 8.
od 14:00 do 18:00 h

- předání um ěleckých d ěl městu, sou částí prog ramu j e
výstava histori cké hasičské t echniky, histori cký ch moto cyklů a retro policie, dále p ředvedení chodu stabilní ho
motoru. K posl echu a zábav ě hraj e skupina Jazz Pilgrim
z Pelhřimova.

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM:

Poděkování
Děkujeme firmě Pokorný Dačice, především manželům Pokorným, za vřelý vztah k našemu synovi Josefovi
a za účast i projev soustrasti při smutečním obřadu.
Rodiče Zdeněk a Magda Svobodovi

24. 8. - od 18:00 do 20:00 h - hrají Staníci z N. Bystřice.
26. 8. - od 18:00 do 20:00 h - hraje Dixie Slavo nice.
27. 8. - ukázka výroby vitráží.
Na pořádání akce spolupracují: Městské lesy Dačice, Technické služby Dači ce, Městská policie Dačice, Rudol f Procházka,
Hospoda Pod Betonem, SDH Dačice a MěKS Dačice.
Občerstvení po celou dobu trvání akce je zajištěno.

Problém se sledováním pořadu
Zrcadlo vašeho kraje
Vážení diváci, v současné době ti, kteří přijímají digitální signál z Javořice, nemohou dočasně sledovat publicistický pořad o Dačicích - Zrcadlo vašeho kraje. T o se
změní poté, co T V R1 Vysočina, která tento pořad vysílá,
přejde na digitální vysílání (první polovina září 2010).
V analogovém vysílání, které z Javořice běží dosud paralelně, je tato televize dostupná.
Všechny odvysílané pořady o Dačicích jsou den po
jejich premiérovém odvysílání dostupné na webové adrese
www.tv-vysocina.cz v nabídce T V archiv. Následně je
možné je také vidět na Infocentru Dačice.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

CÉVNÍ AMBULANCE
MUDr. Beáta Šádková
v areálu Nemocnice Dačice a.s.
každé úterý 8:00 - 12:00 h
§ diagnostika a léčba onemocnění tepen, žil
a lymfatického systému
§ sklerotizace metličkovitých žilek, sonografické
vyšetření tepen a žil při otocích končetin
§ diagnostika a léčení trombosy
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Závěrečný účet města za rok 2009
Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 23. 6.
2010 projednalo Závěrečný účet města Dačice za rok 2009
a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Návrh Závěrečného účtu města Dačic za rok 2009
projednal finanční výbor dne 25. 5. 2010 a rada města dne
19. 5. 2010 a doporučily zastupitelstvu města schválit
Závěrečný účet města Dačice za rok 2009 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad.

PŘÍJMY
DPFO - závisl á činn ost
DPFO - samost atn á výděl ečná činnost
DPFO - zvláštní s azb a
Daň z příjmů právni cký ch osob
Daň z příjmů právni cký ch osob za měst o
Daň z přid ané ho dnoty
Poplatky za zn ečišťov ání ovzduší
Poplatky za uložení odpadů
Odvod y za od nětí půdy ze ZPF
Poplatky za odn ětí pozemků - funkce les a
Poplatek za kom unál ní odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za u žívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstup néh o
Poplatek z výherní ch hrací ch příst rojů
Výtěžek z výh erní ch hracích přístrojů
Příjmy za řidi čsk é oprávnění
Správní po platky
Daň z nemo vitostí

Daňové příjmy
Příjmy z poskytov ání služeb a výrobků
Příjmy z prod eje zbo ží
Odvod y od přísp ěvkov ých organizací
Příjmy z pron ájmu po zem ků
Příjmy z pron ájmu ostat ních nemovitostí
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zis ku a dividend
Přijaté sankční platby
Vypo řád ání před cho zích let
Příjmy z prod eje n epot řebného majet ku
Přijaté pojistn é náh rady
Přijaté nekapitálov é příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňov é příjmy
Příjmy - dobýv ací prostor
Přijaté spl átky půjček

Nedaňové příjmy
Příjmy z prod eje po zemků
Příjmy - prod ej ostatní ch nem ovitostí
Příjmy - prod ej ostat. hmotného maj etku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinv esti ční dotace

v Kč
12 866 108,32
3 294 732,77
1 089 831,38
13 275 571,04
5 385 030,00
27 334 567,00
11 800,00
7 599 426,00
373,00
119,00
3 636 770,00
298 424,00
193 481,00
36 998,00
697 222,00
488 739,00
516 100,00
3 566 100,00
4 303 444,00
84 594 836,51
478 895,76
215 523,00
147 500,00
1 467 720,50
5 480 497,50
1 160 765,01
837 107,48
1 410 580,04
801 085,00
11 213,00
49 984,00
724 984,00
88 834,70
69 403,00
1 033 969,60
13 978 062,59
412 403,00
5 510 461,54
0,00
5 922 864,54
104 495 763,64
77 129 140,00

Investiční dot ace celkem

Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJ E
Zem ědělství a lesní hospodářství
Obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájm ová činnost
Zdravotni ctví - nemocni ce
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana ži votního prostředí
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Sociální péče
Civilní připravenost na kri zové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Státní správa, územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti

Běžné výdaje
Lesní hospodářství - lesní hos p. osnovy
Rekonst rukce a PD místní ch komunikací
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájm ová činnost
Zdravotni ctví
Bydlení, komunál. služby a územ ní rozvoj
Sociální péče
Civilní připravenost na kri zové stavy
Státní správa, územní samospráva

Kapitálové výdaje
VÝDAJ E CELKEM
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2 445 979,00
79 575 119,00
184 070 882,64

v Kč
1 718 478,00
447 204,32
3 652 088,50
362 834,80
12 065 072,30
10 642 617,40
2 962 055,54
7 288 005,00
4 647 120,71
6 843 566,00
46 345 794,00
941 742,50
52 872,00
2 584 614,95
587 042,92
40 393 660,14
5 436 884,47
1 749 097,69
148 720 751,24
802 141,00
14 764 006,78
6 073 397,60
1 038 386,00
286 974,30
38 180 139,50
8 497 266,00
3 184 277,26
470 000,00
71 133,00
934 091,00
74 301 812,44
223 022 563,68

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu za rok 2009
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjm y
Kapit álové příjmy
Přijaté dot ace

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJ E

v Kč
84 594 836,51
13 978 062,59
5 922 864,54
79 575 119,00
184 070 882,64

v Kč

Běžné výdaje
Kapit álové výdaje

148 720 751,24
74 301 812,44

VÝDAJ E CELKEM

223 022 563,68
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RO ZDÍL

v Kč

Příjmy celk em
Výd aje celk em

184 070 882,64
223 022 563,68

ROZDÍL = schodek rozpočtu

-38 951 681,04

FINANCO VÁNÍ

v Kč

Splátky jistin přijatý ch úvěrů a půj ček
Změn a stavu ú čtů – snížení prost ředků
Dlouhod obý úv ěr - spo rtovní hala

-6 654 328,49
22 595 743,53
23 010 266,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

38 951 681,04

Roz počtové hospodaření města z a r. 2009 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 peněžní operace
veřejných rozpočtů. Skončilo schodkem ve výši
-38 951 681,04 Kč.
Výsle dek hospodaření města v úče tnictví vychází
z roz dílu účtů:
217 - Zúčtování příjmů
202 030 621,80 Kč
218 - Zúčtování výdajů
222 478 103,20 Kč
pře vaha výdajů nad příjmy
-20 447 481,40 Kč
Výsledek hospodaření v účetnictví je účetní rozdíl
mezi účty - zúčtování příjmů a zúčtování výdajů, částka
-20 447 481,40 Kč. Rozdíl proti výsledku hospodaření vyplývajícího z výkazu o plnění rozpočtu je tvořen změnou
stavu prostředků na fondech a změnou stavu operací
nemajících charakter příjmů a výdajů.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, § 20, zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, § 14 zákona č.
254/2000 Sb., o auditorech v platném znění a § 2 vyhlášky
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo
provedeno přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Dačice za rok 2009. Přezkoumání provedla auditorská společnost BILANCE ALFA
s.r.o., Rosická 367, 664 17 T etčice, DIČ CZ 255 89 865,
auditorská firma zapsána v OR Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 36277, číslo osvědčení KAČR 413, kterou
zastupovala jednatelka firmy auditorka Ing. Mgr. Helena
ŠUBOVÁ, auditor, číslo osvědčení 1499. Kopie zprávy
auditora je součástí závěrečného účtu.
Závě re čné vyjádření auditora: Při přezkoumání
hospodaření Města Dačice z a rok 2009 ne byly z jištěny
chyby a ne dostatky.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru
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Červenec v Dačicích a místních částech
Dačice
• V průběhu měsíce pokračovaly práce na realizaci
staveb: „Rekonstrukce parkovacích stání v ul. Dlouhá
a Máchova“ a „Rekonstrukce komunikací Červený
vrch II. etapa“. V rámci stavby „Rekonstrukce parkovacích stání v ul. Dlouhá a Máchova“ bylo dokončeno
veřejné osvětlení, úpravy chodníků, postupně byly
dokončovány poslední parkovací plochy. V rámci
stavby „Rekonstrukce komunikací Červený vrch II.
etapa“ bylo dokončeno veřejné osvětlení, zatrubkování
pro optickou síť, vynucené překládky kabelů, nové
chodníky, nový povrch vozovky. V rámci stavby byl
v ul. Jižní také nově osazen nadzemní požární hydrant.
• Počátkem měsíce byla dokončena rekonstrukce chodníků v ul. Masarykova. V rámci stavby byly osazeny
kamenné krajníky, položena kamenná mozaika (6 x 6
cm), vybudována nová kamenná zeď před kinem,
včetně nového zábradlí. Stavbu provedla firma COLAS
CZ, a. s., za celkovou cenu 685.948,- Kč.
• Počátkem měsíce byly započaty práce na akci „Komunikace v ulici U T řech křížů“ . Zhotovitelem této
stavby, která bude dokončena do 31. 8. 2010, je firma
COLAS CZ, a.s.
• V měsíci červnu byla v ulici Mikšíčkova se záměrem
zlepšení výhledových podmínek pro výjezd z ulice
V Kaštanech zbourána kamenná zeď. Stávající chodník
pro pěší byl v měsíci červenci zrekonstruován. Z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti chodců byl chodník
prodloužen z ulice Mikšíčkova do ulice V Kaštanech
a připraven pro zřízení místa na přecházení s napojením na protější chodník.
• V ulici Soustružnická (u kostela) byl opraven chodník.
Následovat bude oprava kamenného tarasu na Vokáčově náměstí.
• V areálu mateřské
školky Za Lávkami
byly započaty práce
na zřízení dětského
hřiště. V rámci této
akce budou osazeny
nové herní prvky,
zřízeno nové oplocení ve vnitřní straně areálu, nová branka pro vstup do areálu, osazeny
nové lavičky a odpadkové koše. Po zhotovení bude
toto hřiště sloužit v provozní dobu školky pro její
účely, v odpoledních hodinách potom bude zpřístupněno veřejnosti.
• Stejně jako v loňském roce byl i v roce letošním
zaznamenán na Dačicku výskyt nebezpečné rostliny
bolševníku obecného. Tato rostlina je nebezpečná pro
lidské zdraví, a to kvůli leptající šťávě, kterou obsahuje. Celá rostlina je jedovatá. V Dačicích byla již v několika případech provedena likvidace rostliny. V návaznosti na výše uvedené žádáme majitele pozemků
o prověření možného výskytu této rostliny.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

• V měsíci červenci byly provedeny přípravné práce pro
opravu zatáčky oválu na městském stadionu.
• Byly započaty práce na opravě hrobky na starém
hřbitově. Hrobka, která je umístěna v severní části
starého hřbitova, je místem posledního odpočinku
Marie Josefíny Dalbergové (1884 - 1897) a její sestry
Josefíny Marie Gabriely Dalbergové (1889 - 1900).
Hrobka je krytá kamennými deskami se čtyřmi kruhovými železnými držadly. V rámci opravy budou veškeré kamenné části demontovány, revidováno a doplněno
stávající zdivo hrobky, opravena prasklá střední zákrytová deska a provedeno opětovné sestavení horní kamenné obruby hrobky a zákrytových desek.
• V druhé polovině července byly zahájeny práce na propojení veřejného osvětlení Za Lávkami. Jedná se o propojení stávajícího VO kolem areálu mateřské školky.
• V ulici Sokolská na domu čp. 132 byla vyměněna jednotka veřejného osvětlení.
• Po uzávěrce červnového čísla došlo na Palackého náměstí k dopravní nehodě, při které byl zničen stávající
sloup veřejného osvětlení. V měsíci červenci byl osazen sloup nový, včetně nové jednotky VO.
• Byly provedeny opravy komunikací např. v ulicích
B. Smetany, Jiráskova či Na Sádkách.
• V průběhu měsíce bylo průběžně prováděno sečení
zeleně, postřik chodníků a komunikací proti plevelům
a zametání.

Místní části
Bílkov
• Jak jsme informovali v minulém čísle, získalo město
v rámci dotačního programu Jihočeského kraje dotaci
na opravu autobusové zastávky. V rámci této akce byla
provedena oprava střechy a vybílení.
Borek u Dačic
• Byla dokončena oprava autobusové čekárny. Na tuto
akci byla získána dotace v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje.
Dolní Němčice
• V průběhu měsíce byl proveden úklid čekárny, včetně
obnovení starých nátěrů.
Hostkovice
• Jak jsme informovali v minulém čísle, získalo město
v rámci dotačního programu Jihočeského kraje dotaci
na opravu autobusové zastávky. V rámci této akce byla
provedena oprava střechy a vybílení.
Chlume c u Dačic
• Byl objednán kompletní nátěr fasády kaple v Chlumci.
Práce budou provedeny v měsíci září.
Lipole c
• V rámci dotačního programu Jihočeského kraje získalo
město dotaci na modernizaci hasičské zbrojnice, při
které budou zatepleny stropní konstrukce, a dále bude
proveden epoxidový nátěr betonové podlahy v prostoru
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skladu požární techniky. V průběhu měsíce započaly
práce na této akci.
Toužín
• Počátkem měsíce byla provedena lokální vysprávka
cyklotrasy č. 1242 od komunikace II/406 po účelové
polní komunikaci do Toužína a její vysečení.
Velký Pěčín
• Jak jsme informovali v minulém čísle, získalo město
v rámci dotačního programu Jihočeského kraje dotaci
na opravu autobusové zastávky. V rámci této akce byla
provedena oprava střechy, oprava oken a vybílení.
• Bylo osazeno nové pískoviště u budovy občanské komise. Původní pískoviště muselo být z důvodu nevyhovujícího stavu odstraněno.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Dačické cukrování 2010 se vydařilo
V sobotu 26. června se
konal již třetí ročník Dačického cukrování. Připravený program a pěkné počasí přilákaly stovky návštěvníků. Letošním vítězem ankety vyhlášené u
příležitosti akce v městském zpravodaji se stala
slečna Kateřina Kučerová
z Dačic (viz foto), která tak
získala volnou vstupenku
na městské Koupaliště Dačice v hodnotě 1 000 Kč.
Město Dačice děkuje všem návštěvníkům, kteří se na
této městské akci rozhodli strávit svůj volný čas, a současně děkuje všem, kteří se na zajištění zábavného odpoledne
a večera podíleli a dohlíželi na jeho zdárný průběh. Poděkování tak patří všem pracovníkům MěKS a T echnických
služeb Dačice, kteří věnovali hodiny času přípravě
prostranství včetně stavění podia, velkokapacitního stanu
a zajištění všech dalších potřebných věcí, členům Sboru
dobrovolných hasičů Dačice za zajištění občerstvení
a závěrečného úklidu, pracovnicím Červeného kříže za
zdravotnický dohled a pomoc, strážníkům městské policie
za dohled na bezpečnost a pořádek, Mládežnickému dechovému orchestru ZUŠ Dačice v čele s panem Milanem
Kubkem za hudební úvod, mažoretkám DDM Dačice za
jejich krásné vystoupení, Ing. Zdeňce Koutné z jezdeckého clubu Malý Pěčín za jízdu na koních, která udělala
radost všem malým návštěvníkům, paní ředitelce a učitelkám ze ZŠ Komenského za organizaci her a soutěží pro
děti, Všeobecné zdravotní pojišťovně za odprezentování
zajímavé nabídky pro návštěvníky, Městskému muzeu
a galerii za zapůjčení prodejních stánků, malým i velkým
soutěžícím, kteří se utkali v pojídání koblih a všem dalším
účinkujícím, vystupujícím a prodejcům, kteří se na průběhu letošního ročníku Dačického cukrování podíleli.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Pomoc pro rodiny dětí se zdravotním
postižením nebo s opožděným vývojem
„Stře disko rané pé če pro jihočeský re gion“ poskytuje pomoc a provázení rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným
vývojem ve věku od narození do sedmi let.
Právě v prvních letech dítěte je důležité podpořit jeho
vývoj v těch oblastech, které jsou postižením ohroženy,
pomoci rodinám zajistit potřebné informace a možnost
setkávat se s dalšími rodinami.
Jak naše služ ba probíhá?
Poradkyně obvykle navštěvují rodiny
jedenkrát za 4 - 8 týdnů (podle přání rodičů).
Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítěte, spolu s rodiči plánují vhodné
činnosti a hry, které rozvíjejí dovednosti dítěte. Půjčují
speciální hračky, pomůcky a literaturu pro rodiče. Předávají kontakty na odborníky. Poskytují pedagogické,
psychologické a sociální poradenství, pomáhají při výběru
předškolního nebo školního zařízení. Středisko organizuje
víkendové pobyty rodin, přednášky a semináře pro rodiče.
Konzultace probíhají v domácím prostředí, kde se dítě
cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Záleží na
rodině, které z nabízených služeb chce využívat.
Ve středisku pracují poradkyně rané péče, psycholog
a koordinátor.
Raná péče je te rénní služ ba - vyjíž díme po celém
jihočeském regionu.
Služby rané péče jsou dle Zákona 108/2006 o soc.
službách rodinám poskytovány bezplatně, finanční prostředky získáváme z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, grantu Jč Kraje, z příspěvků měst a obcí a od
nadací a sponzorů.
Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení
„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s.,
Bechyňská 50/III, 392 01 Soběslav. Můžete nás kontaktovat na telefonních číslech 775 104 920 a 776 028 955
nebo na rana.pece@imy-sdruzeni.cz. Více informací o rané péči získáte na www.imy-sdruzeni.cz.
Za Středisko rané péče pro jihočeský region
Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska a poradce

CEN TR UM PŘÍRODN Í MED IC ÍN Y OÁZA
Řešení chronických zdravotních problémů pomocí
čínské a detoxikační medicíny. Detoxikace organismu podle
MUDr. Josefa Jonáše. Masáže - klasické, lymfatické,
reflexní, lávovými kameny, craniosakrální terapie,
baňkování, nabízíme i dárkové poukazy.

Martina Šlápotová, Švabinského 298, Dačice
te l. 606 743 060, www.detoxcentrum.wbs.cz
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Rybízobraní v Budíškovicích
Dne 19. 7. 2010
proběhlo veselé rybízobraní v Domově seniorů Budíškovice. Zúčastnili se uživatelé,
vedoucí střediska a sociální pracovnice PS
Ledax, o.p.s. Počasí
nám přálo, sbírání rybízu provázelo vyprávění a vzpomínání uživatelů na jejich
mládí. Zpáteční cesta na malotraktůrku „babosedu“ byla
pro všechny zúčastněné velmi nevšedním zážitkem, který
si navíc uživatelé zpestřili veselými písničkami.
Vedoucí střediska M. Cimbůrková,
sociální pracovnice M. Körberová

Informace z knihovny
DOPOLEDNÍČEK 2010
Letošní červnový Dopoledníček
aneb Kniha a Knihovna pokaždé jinak
byl opravdu jiný než v předchozích pěti letech. Smysl
akce se nemění, stále jím zůstává propagace čtení a čtenářství, poděkování za spolupráci školám a prezentace
šikovných dětí v divadelním souboru.
• Tradiční a oblíbená jsou divadýlka Tyláčku, většinou
režisérkou paní Jahelkovou zdramatizovaná literární
díla. Letos zahráli studenti gymnázia a žáci dačických
základních škol svým vrstevníkům, kamarádům a spolužákům „knížku“, lépe řečeno několik pohádkových
příběhů z knížky M. Macourka Žofka - ředitelkou
ZOO pod názvem ŽO FKA V AKCI aneb HRAJEME
SI NA ZOO. Mimo jiné se předškoláci a žáci z prvních
tříd dačických škol a děti z některých okolních vesnických škol dozvěděli např. o tom, jak Žofka zorganizovala sportovní hry či jak pomohla malému krtkovi.
Letos nám počasí nepřálo, takže děti hrály pohádku
v komorním sále MěKS. Děkuji velice paní Jahelkové
i dětem z Tyláčku za hezké představení a Městskému
kulturnímu středisku za spolupráci.
• Další součástí Dopoledníčku byly procházky k projektu Putování s Matějem, o němž najdete podrobné
informace dále.
• Dopoledníček uzavíral sociologický průzkum prováděný ve spolupráci s Gymnáziem v Dačicích. Měl dvě
části. V první hodnotili žáci gymnázia služby knihovny a ve druhém realizovali průzkum, který byl určen
především veřejnosti, která do knihovny nechodí
a proč. Výsledky obou průzkumů budou prezentovány
během Týdne knihoven, tzn. od 4. do 8. října. Děkuji
vedení gymnázia a panu učiteli L. Krátkému za spolupráci.

PUTOVÁNÍ S MATĚJ EM – Přijďte si
prohlédnout ilustrace pověstí Dačicka
V rámci poznávání místní historie a ke 195. výročí
narození Matěje MIKŠÍČKA připravila knihovna ve spo-
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lupráci se ZŠ Komenského a Gymnáziem projekt Putování s Matějem. Projekt probíhá od února do října letošního
roku. Děti se při něm seznámily s místními pověstmi,
navštívily knihovnu a badatelnu městského muzea, hledaly v digitálním webovém archivu na internetu, ptaly se
svých babiček a dědečků. Důležitými zdroji informací
byly jednak Mikšíčkovy pohádky a pověsti, dále diplomová práce Bohumila Macků, Pamětní kniha města Dačic,
regionální pověsti zpracované Vítězslavem Jindrou nebo
Mikšíčkovy paměti Bublinka ze života moravského,
v nichž buditel charakterizuje sám sebe jako „buřiče lidu
Mirovíta z Divilova“ (z Dačic). Děti pověsti zpracovávaly, přepisovaly a se svými kantory na výtvarnou výchovu
ilustrovaly. Pověsti byly v knihovně v květnu odevzdané
k dalšímu zpracování, byl čas na odměnu. Všechny tři
zúčastněné třídy se během června podívaly k rodnému
domu spisovatele v Toužíně. Při procházce si zahrály
v parku hru, při níž hledaly sedm klíčů, které mohly
osvobodit Mikšíčka z dačického vězení, kam se dostal za
své buřičství v roce 1848. Část pověstí a ilustrací je vystavena v minigalerii na schodech a přijďte si je prohlédnout
a přečíst. Příběhy v pověstech jsou často napínavé, barevné, někdy až strašidelné. V Týdnu knihoven připravíme
prezentaci kalendáře nebo knížky s vybranými pověstmi.

SRPNOVÁ BURZA KNIH, KRABIČKOVÁ
DÍLNA, soutěže a hry v dětském oddělení
knihovny - loučení s prázdninami - pondělí
30. srpna - 12 až 17 hodin
Městská knihovna zve všechny, kdož mají doma
nepotřebné knížky a chtějí si je vyměnit za jiné, že tak
mohou učinit při velké burze v letní čítárně knihovny.
Každý zájemce obdrží svůj stolek, na kterém bude mít
knížky, které bude chtít vyměnit či prodat za jiné. Pozor!
Knížky, které se nevymění či neprodají, si každý odnese
zpět. Dále bude možné zakoupit si opotřebované knihy
vyřazené po revizi z fondu městské knihovny.
Během celého odpoledne se rozloučíme s prázdninami
soutěžemi a hrami pro děti v dětském oddělení knihovny
a krabičkovou dílnou s lektorkou HANKOU KULÍKOVOU. Přijďte si vyrobit hezkou, praktickou papírovou
krabičku nejrůznějších tvarů a barev.

CO TAKHLE STÁT SE FANOUŠKEM
MĚSTSKÉ KNIHOVNY?
Knihoven je v Dačicích několik. Fungují různě. Co si
o tom myslíte VY? Můžete si k tomu říci své na facebooku - Knihovny v Dačicích - či se stát fanouškem knihovny nebo jenom tak „normálně“ virtuálně komunikovat.
Odkaz na facebook najdete i na úvodní stránce webu
knihovny - www.mkdac.cz. T ěšíme se na nové přátele
a fanoušky.

POLOLETNÍ ČÍSLA
• Celkem 41 272 výpůjček zrealizovali čtenáři knihovny za 1. pololetí letošního roku (2009 - 39 412 výpůjček).
• Celkem 9 093 návštěvníků navštívilo knihovnu fyzic-
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ky (8 660 - 2009) a 4 190 virtuálně při návštěvě weboých stránek.
• Online katalogu knihovny položili čtenáři 31 865
dotazů, do svého čtenářského konta jich přes webové
rozhraní vstoupilo 442 (každý čtenář má možnost
v klidu domova si prohlížet své čtenářské konto na
webových stránkách knihovny po zadání čísla průkazky a pinu - rok měsíc a den narození - a podívat se, co
všechno měl a má půjčeno, kdy byl v knihovně naposledy, kdy má vypůjčené svazky vrátit, do kdy mu
platí registrační poplatek, může si rezervovat vypůjčený dokument).
• Do knihovního fondu knihovny jsme nakoupily za
první pololetí celkem 654 svazků knih a brožur (2009
- 593 sv.). T yto novinky najdete také v online katalogu knihovny v horní liště na adrese www.mkdac.cz.
Na uvedených webových stránkách přibyla možnost
tzv. e-registrace. Zájemce o služby knihovny zde
vyplní jednoduchý formulář, a jakmile přijde do knihovny, má zde již připravenu přihlášku s průkazkou,
takže se zápis velice urychlí.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Zprávy z gymnázia
Kvarta v Rakousku na EuroKidsCamp
Ve dnech 6. - 11. června se 6 žáků kvarty A. Morávek, H. Kalábová, T. Voburka, M. Lessl, D. Albastová a J.
Bártů pod vedením pí učitelky Vackové stalo účastníky
celoevropského setkání mládeže v rakouském národním
parku Lobau na okraji Vídně. Akce s názvem EuroKidsCamp měla za
úkol nejen sblížit
účastníky mnoha
evropských zemí,
ale také prověřit
jejich
znalosti
angličtiny, protože právě angličtina byla povinným komunikačním jazykem.
V neděli 6. června v poledne se všichni účastníci sešli
před školou, aby se vydali na asi tříhodinovou cestu do
Lobau, kde je po příjezdu přivítala paní Ulrike Pleyer jedna z hlavních organizátorek akce - a hned se všichni
pustili do stavění stanů. Program byl velmi bohatý, každý
den až do noci probíhala celá řada akcí - jednou z nich
byla návštěva Vídně, kde si nejen prohlédli spoustu památek, ale také zašli do Prátru a svezli se tam na proslulém
kole. Hlavním přínosem však byla možnost setkání
s vrstevníky z mnoha zemí, mezi kterými nalezli spoustu
nových přátel. Všichni účastníci také oceňovali bezchybnou péči a velmi dobré jídlo a přáli si, aby kempování
v Lobau trvalo déle. Za zajištění a sponzorování dopravy
do Vídně děkujeme Průmyslovému kombinátu Dačice,
a také Městu Dačice za finanční příspěvek na konání
mimovyučovacích akcí pro naše žáky.
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V závěru školního roku proběhlo také několik
sportovních akcí
Dne 24. 6.
2010 připravili
tělocvikáři cyklo
výlet pro žáky
tercie a kvarty
gymnázia
do
okolí Dačic. Celkem vyjelo 19
žáků z obou tříd
a tři pedagogové - Karel Chalupa, Zdeňka Veverková
a třídní kvarty Jana Olšanská.
Dne 25. 6. 2010 pořádali tělocvikáři akci pro žáky
kvinty a 1. R - sportovní dopoledne na kuželně. Žáci
zvládli základní techniku hodu koulí, a pak byli rozděleni
do 4 skupin po 10 žácích, aby mohli v družstvech soutěžit
v hodu na kuželky do plných.

Procházky městem Dačice
Třída kvinta se ve dnech 13. - 14. května pustila do
projektu dějepisné „Procházky městem Dačice“ pod vedením Petra Procházky, bývalého absolventa dačického
gymnázia. Šlo o Petrovu diplomovou práci, jejíž součástí
měl být i projekt žáků ze střední školy. Vybral si tedy
svou bývalou školu a požádal paní učitelku Hroudnou
o výpomoc. Na projekt jsme se nijak připravovat nemuseli, protože vše potřebné už bylo nachystáno. T akže jsme
ve středu vyrazili - směr nejvýznamnější památky města
Dačice. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny - Havlíčkovo
a Palackého náměstí. Každá skupina obešla určené památky a za pomoci výkladu jsme doplňovali pracovní listy.

Fotografování bylo také součástí našeho výletu. Ve čtvrtek jsme se vrhli do zpracovávání informací do prezentace
a dále jsme mohli čerpat údaje z knih. Naše společné dílo
jsme odprezentovali naší paní třídní a panu řediteli. I když
jsme většinou všichni z Dačic, tento projekt nás hodně
obohatil a nebráníme se pokračování poznávání našeho
rodiště.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Petru Procházkovi
a paní učitelce Kateřině Hroudné za možnost účastnit se
na této akci.
Za třídu kvintu napsala Dagmar Břečková

Studenti na výletě
Dne 17. června 2010 se uskutečnil výlet žáků sekundy
a tercie na sever naší republiky. Po čtyřhodinové jízdě
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jsme dorazili do malé vesnice Kuks. T a se stala známá
řadou barokních staveb – mnohé bohužel již nestojí.
Dochovala se mohutná stavba Hospitalu, před kterou se
nacházejí sochy M. B. Brauna představující lidské ctnosti
a neřesti. Jsou to kopie, originály jsou uloženy v lapidáriu
v zadní části Hospitalu. Kolem poledne jsme ještě stačili
projít blízké okolí Kuksu, kde jsou rozesety některé další
sochařské práce M. B. Brauna a jeho žáků.
Pak už zbývalo jen asi 10 kilometrů do ZOO ve Dvoře
Králové nad Labem. Přírodní safari má asi 27 hektarů.
Protože byl krásný den, většina zvířat se pohybovala v našem dohledu - žirafy, antilopy, lvi, buvoli atd. Každý si
určitě našel svého zvířecího miláčka.
Výlet se vydařil, děkujeme našim třídním a panu řidiči
Nekulovi za klidnou jízdu.
Zapsala B. Svobodová

Setkání se starostou
Ve čtvrtek 24. 6. 2010 se 2 žáci naší školy zúčastnili
2. ročníku projektu „Mládí Dačic“ . Nominováni byli:
Kristýna Černochová z 1. ročníku čtyřletého gymnázia
a Tomáš Voburka z kvarty osmiletého gymnázia. V průběhu setkání se starostou města Rudolfem Hájkem prezentovali své názory na dění ve městě, které mohli předem
formulovat v anketním lístku. Pan starosta ochotně reagoval na jednotlivé názory a potupně vysvětloval všechno,
co žáky zajímalo. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře.

Humpolec
V úterý 22. června jsme se my, žáci prvního ročníku
a kvarty, vydali na exkurzi do Humpolce. Vše začalo ráno, kdy jsme nasedli do autobusu a vyrazili.
Naší první zastávkou bylo muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, které patří mezi nejstarší na Vysočině.
Bylo založeno r. 1895 s cílem shromažďovat duchovní
a hmotné památky charakterizující oblast Českého Horácka. Zde jsme si prohlédli Hrdličkovu expozici, antropologickou expozici, národopisnou expozici. Jako bonus jsme
se mohli podívat na výstavu loutek, která nás, stejně jako
všechny ostatní expozice, velmi zaujala.
Dále jsme pokračovali do včelařského skanzenu
v Humpolci, kde nás milý průvodce seznámil s krásami
tohoto řemesla. Včelařský skanzen a stálá výstava včelařství se nachází v zahradě Včelařského domu, v domě
č. 254 na Dolním náměstí. Ke zdejší stálé expozici patří
historické úly, sladké výtvory včelařů, medomety na vytáčení medu, chovné úlky a pomůcky na chov matek.
Dále jsme pokračovali do rodinného pivovaru
Bernard, kde jsme se dozvěděli základní informace jak
o historii pivovaru, tak i o výrobních metodách. Spolumajiteli pivovaru jsou Stanislav Bernard a Josef Vávra. Pana
Bernarda můžete vidět v různých podobách na většině
lahví tohoto oblíbeného moku. Před odchodem z pivovaru
každý z nás dostal jednu láhev nealkoholického piva
Bernard Free s příchutí višeň nebo švestka a dále také propisku a půllitr.
Exkurze se nám všem moc líbila a děkujeme tedy
pedagogům za organizaci akce a doprovod.
Za 1. ročník Martina Koutná
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Za Dačickou kostku cukru
Je pátek 9. července 2010, večer 20.
hodina a začíná 13. ročník festivalu. Poprvé
snad, co pamatuji, se nemusíme dívat na
oblohu, abychom zjistili, jaké bude počasí. Několik dní již
panují tropická vedra, a tak můžeme bez obav začít. První
den je hudební.
Jako předskokanka vystoupí Petra Šany Šanclová,
hlavní program pak leží na bedrech kapely AG FLEK.
Kapela přijíždí v dostatečném časovém předstihu, ale
zvuková zkouška je dosti hektická neboť muzikanti se
dnes vrátili z dovolené v Chorvatsku a daleká cesta je
trochu nervově „poznamenala“, jak prohlásil jejich zvukař
Zbyněk.
Zazní fanfáry, krátké slovo pana starosty Hájka a vše
může začít.
Petra hraje a zpívá výborně a publikum v pohodě
naslouchá. Dobrý rozjezd pro AG Flek. Chvilka přestávky, kytarista si ještě musí odskočit /asi to nestihnul, když
hrála Petra/ a nastupuje legendární folková, rocková,
multižánrová formace. Už jsou v pohodě a 90 minut výtečné muziky uteče jako voda. Zvukař se malinko potýká
se zámeckou akustikou, ale všechno je v klidu. Dva přídavky a je konec prvního večera.
Sobota 10. če rvence
Počasí pokračuje ve své horké pouti a my máme před
sebou první divadelní představení.
Po několika letech k nám opět přijíždí DS Kroměříž
a přivážejí sebou divadelně takřka muzikálový kus Jeptišky. Je to volné pokračování první, veleúspěšné hry, se
kterou se Kroměřížští u nás představili před 10 lety. Mezi
diváky jsou i pamětníci tohoto skvělého představení. Živý
orchestr tvořený 5 hudebníky šlape znamenitě a 5 jeptišek v čele s Matkou představenou a 1 jeptišák rozehrávají
svůj herecký i pěvecký koncert v Dačicích podruhé.
Hra trvá s přestávkou přes dvě hodiny, ale vůbec to
nikomu nevadí, velký počet návštěvníků je maximálně
spokojený a k této spokojenosti přispívá určitě i nový
„přestávkový bufet“ , který s laskavým svolením nového
kastelána pana Jana Mikeše, zde zřídil u vstupu na nádvoří pan Luboš Strachota.
Nádherně teplý večer, výborné představení a spokojení návštěvníci, nechci něco zakřiknout, ale ta 13 není
(prozatím) vůbec špatná!
Ne děle 11. července
Kouzelná atmosféra provázela letošní první představení pro děti, konané v letní čítárně Městské knihovny.
Divadlo Koráb z Brna přijelo zahrát pohádku Kocour
v botách. Je až s podivem, co dokáže předvést a provést
jeden účinkující. Děti i jejich rodičovský doprovod jsou
všichni nenápadně vtaženi do děje, nacvičuje se společná
písnička, účinkuje i Sluníčko v podání místní mladé
maminky. Jednoduchá, ale nápaditá scéna, známý příběh.
Je plno, což je pro nás tou nejhezčí odměnou. Za necelou
hodinku zvoní zvonec a je konec.
Večer znovu na zámek. Nedělní večer je věnován dvě-
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ma písničkářům.
Počasí opět nádherné a diváků postupně pěkně přibývá. Od 20 hodin začíná hrát Martin Rous - folkově
rockový muzikant. Balady střídají rychlé rytmy a jeho
nová kytara zní úžasně. Skromný, poctivý muzikant, v
civilu učitel hudby, je odměněn upřímným potleskem.
Následuje krátká občerstvovací přestávka, při které na
podiu zaujímá své místo XINDL X. T entokrát přijel
s basistou, kterého v průběhu koncertu trochu zlobí šňůra.
Nikdo z přítomných posluchačů nemá ani tušení, že jsme
ještě chvíli před koncertem neměli o „Xindlovi“ ani zprávičku, zda se nám někde cestou neztratil a stihne své
vystoupení. Ale vše se v dobré obrátilo a koncert začíná.
Především mladí posluchači sledují s rozzářenýma očima
svůj idol.
Zpočátku nesměle, postupně se však nádvoří dostává
do té správné nálady, a když Xindl X „přinutí“ posluchače ve známé písničce k pěvecké spolupráci, hřmí nádvořím zámku celkem slušný chorál. Během koncertu zazní
všechny známé pecky, ale na řadu přijde i pár novějších
songů. Bez velkého přemlouvání dá Xindl X několik přídavků a pro dnešek končíme.
Když to shrnu - opravdu vydařený a příjemný víkend.
Díky.
A je tady 14. če rvence - stře da
Další divadelní večer. Tak nějak v duchu máme trochu obavy, zda návštěvníci nezůstanou raději u vody, ale
ve 21 hodin jsou židle i lavice plné a může se začít.
DS Rotunda Znojmo jsou u nás na zámku poprvé.
Zodpovědně si přijeli prostor prohlédnout již před týdnem, neboť venku je hraní jiné než v kamenném divadle.
Před začátkem představení máme trochu problém s 2
neposlušnými diváky, kteří se nám procházeli po galerii,
kterou nám laskavě pro potřeby herců otevřel pan kastelán. Příště si to „ošetříme“ . Ale to byl snad jediný kaz
středečního večera.
Herci svoji hru Komedie o zkrocení mají zvládnutou
výtečně a jejich výkony nadchly přítomné diváky, o přestávce se spokojeně rokuje v hloučcích. Na nádvoří je v tu
chvíli krásný pohled. Dvě hodiny utekly jako voda, dlouhý potlesk, diváci spokojeně odcházejí, balí se kulisy,
technika a kolem půlnoci se jde do hajan.
Pátek 16. července
Hudební večer. Na obloze ani mráček, nádvoří se
začíná naplňovat návštěvníky. Občerstvení na nádvoří přichází v těchto dnech náramně vhod, za což jsme „plácáni
po ramenou“.
První hodinka je věnována hudbě, kterou k nám
z Anglie přivezl kytarista a zpěvák Justin
Lavash. V současné
době žije v Praze. Jeho
tvorba zahrnuje směsici folku-rocku a hodně
blues. T emně dunící
kytara a zajímavě zastřený hlas se krásně
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linou nádvořím. Diváci by chtěli možná ještě přídavek, ale
čas je neúprosný a nastupuje hlavní formace večera.
Kapela, která si říká IRISH DEW, což v překladu
znamená irská rosa. Mnozí návštěvníci si myslí, že to je
kapela z Irska, teprve po úvodních slovech kapelníka
Veselého zjišťují, že jsou to čeští hoši jako poleno. Ale
hrají nádherně, střídají balady s rychlými kousky, nádvoří
zámku je plné této působivé muziky. Jsme okouzleni,
a když přivřete oči, ocitnete se v daleké nádherné zelené
zemi, cítíte vůni moře, slyšíte podupávání tanečníků.
Kapela hrála v Dačicích i před dvěma léty a tehdy
udělala čest svému jménu a v průběhu koncertu přivolala
ne rosu, ale vodu, slejvák jak hrom. I náš pan starosta si
dnes určitě připomenul ten den, kdy nám pomáhal uklízet
aparát, zatímco ostatní návštěvníci a kapela pokračovali
v suchu na schodech v zámku.
Dnes si však všichni vychutnáváme všechno v poklidu
a suchu. Díky Vám tam nahoře.
Díky všem za nádherný zážitek, krásná návštěva,
krásná muzika, krásný večer.
Sobota 17. če rvence
7. pořad letošního festivalu, krásné magické datum
17. 7. a přece ty sedmičky pro nás nejsou až tak šťastné.
Festival je dlouhý, a jestli jsem včera děkoval nahoru za
počasí, tak dnes je všechno jinak. Bouřky, prší, musíme
poprvé letos do sálu. A zrovna si to vybrali naši místní
ochotníci. Všichni se těšili na zámek, ale nedá se nic dělat.
Divadelní komedie je název hry, kterou DS T yl Dačice dnes hraje. Návštěva je citelně poznamenána špatným
počasím a i když herci nejsou proti divákům v přesile,
přece jen 50 platících diváků nám kazí silně letošní
dosavadní průměr. Opět se potvrdilo, že nádvoří zámku
má pro všechny úplně jinou „letní“ atmosféru. Ale dačičtí
odehrají v pohodě, diváci jsou taktéž v pohodě, takže
nakonec všechno OK.
Jde se domů a zítra načneme druhou polovinu festivalu. Takže dobrou noc a ráno snad už bude zase AZURO.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

V sobotu 14. srpna od 19:30 h
se ve Velké Lhotě u Dačic koná

VARHANNÍ KONCERT
Jitk y Čudlé
v horním kostele
Evangelického tolerančního areálu.
Zazní skladby od baroka až po současnost.

Dačické barokní dny 26. 8. – 29. 8. 2010
10. ročník Dačických barokních dnů 2010 připravují
Collegium musicum Dačice ve spolupráci s OS Krasohled, MěKS Dačice, Státním zámkem Dačice a ZUŠ
Dačice. Místa konání: Horní kostel Evangelického
tolerančního areálu ve Velké Lhotě, Kostel sv. Antonína
Paduánského v Dačicích a Státní zámek Dačice.
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Program Dačických barokních dnů:
Čtvrtek 26. srpna, 19:30 h
Horní kostel ve Velké Lhotě

VENI DILECTA MEA - Arparla (Itálie)
Biblické milostné písně a sonáty italských mistrů 17. st.
M. Ch. Cleary - barokní harfa, D. Monte - barokní housle
Hosté: Ivana Šedová - soprán, Richard Šeda - cink
Pátek 27. srpna, 19:30 h
Státní zámek Dačice

ČLOVĚK BAROKNÍ – DUŠ E VS. TĚLO
Hudba a poezie doby barokní katolické Španělsko i Jan Amos Komenský…
Krasohled, hudba: Richard Šeda
Sobota 28. srpna, 19:30 h
Koncertní sál ZUŠ Dačice

IN STILLO GALANTE
Instrumentální hudba 18. století
Jakub Kydlíček - zobcová flétna,
T ereza Pavelková – theorba
Ne děle 29. srpna, 18:00 h
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského v Dačicích

VESPRO DELLA B EATA VERGINE (1648)
Adam Michna z O tradovic
Ritornello a Capella Ornamentata
Akce se koná za finanční podpory města Dačice
Kontakt:
e-mail: krasohled@centrum.cz
www.krasohled.cz

Dačická výročí
aneb v srpnu si připomínáme:
220 le t od narození
Františka Siky (* 26. 8. 1790 Dačice - † 21. 4. 1867
Dačice) - prvního z představitelů stavitelské rodiny Siků,
která se podílela na stavbách, opravách a přestavbách
památek v Dačicích a okolí. Provedl poslední velkou přestavbu budovy staré radnice na Palackého náměstí, a to
v letech 1848 - 1850. Dále v roce 1851 opravil farní budovu v Lipolci a po roce 1860 přestavěl kostel sv. Lamberta
rovněž v Lipolci. Kromě Dačicka pracoval také na Moravskobudějovicku, kde ve Velkém újezdě stavěl farní kostel.
Z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Kadeřnictví Lenka
Göthova 66, Dačice
pondělí - páte k
8:00 - 17:00 h
(bez obje dnání i na obje dnávku)
sobota (na objednávku)

tel.: 602 890 725
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13. 8. a 14. 8. v 19:30 h
8. 8. v 19:30 h
6. 8. a 7. 8. v 19:30 h
KOU ZELN Á CHŮ VA A VELK Ý TŘESK
A-TEAM
CHLUPATÁ ODPLATA
Film USA, titulky
Film USA/SAE, česky
Film VB, česky
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
20. 8. a 21. 8. v 19:30 h
15. 8. v 19:30 h
PREDÁTOŘI
DOPISY PRO JULII
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
27. 8. a 28. 8. v 19:30 h
22. 8. v 19:30 h
ZÁLO ŽNÍ PLÁN
SOLOMON KANE
Film USA, titulky
Film FR, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
Do 5. září 2010
467 dní na cestě kolem světa
Výstava Tomáše Zajíce z jeho cesty kolem světa (2006 - 2007)
Kolekce krásných fotografií, bankovky, info. k jedn. zemím, další
předměty z cesty, kvíz pro děti i dospělé, koutek na hraní
Otevřeno: denně kromě pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h.

Do 5. září 2010
Výstava prací členů fotokroužku
ze ZŠ B. Němcové v Dačicích
Výstavní chodba muzea
Otevřeno: denně kromě pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h.

Neděle 25. srpna od 14:00 h
FUKOVY DAČICE
1. ročník festivalu v letním areálu Pod Kaštany v zámeckém parku
Účinkují: Hudba z Marsu revajvl (Dačice), Telčská dechovka (Telč) s Šeucouská muzika (Skuteč)
Předprodej vstupenek MěKS Dačice a Infocentrum Dačice, vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč

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

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROS TOR
MěKS Dačice nabízí k pronájmu nebytové prostory ve
2. patře hlavní budovy. Vhodné jako kanceláře, ordinace,
učebny, poradny apod. Uzamykatelný samostatný vstup.
1) místnost č. 5a o ploše 18,13 m²
2) místnost č. 5b o ploše 16,12 m²
3) chodba o ploše 4,80 m²
4) společné prostory vč. 2 WC o ploše 10,86 m²
Místnosti jsou nově vymalovány, možnost případného
využití stávajícího nábytkového vybavení. Ceny za pronájem pro případné zájemce budou sděleny na požádání.
Možnost konzultace a prohlídky nabízených prostor
v pracovní době kanceláře MěKS.

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
MěKS Dačice zahájí v měsíci září kurz anglického
jazyka pro z ačátečníky a mírně pokročilé. Zájemci se
mohou přihlásit v kanceláři MěKS, případně na výše
uvedených kontaktech.

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
MěKS Dačice má ještě volná místa pro chlapce . Kurz
začne v měsíci září 2010. Zájemci se mohou hlásit
v kanceláři MěKS, případně na výše uvedených kontaktech.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS

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

