MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 09/2009

Zdarma do kaž dé rodiny
Září 2009

RADA MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

na své 78. schůzi konané 26. 8. 2009 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 14/2009 v těchto
objemech: příjmy 78,26 tis. Kč, výdaje 78,26 tis. Kč
• vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové
organizace Nemocnice Dačice za první pololetí roku
2009
• vzala na vědomí výsledky hospodaření kulturních organizací města dosažené k 30. 6. 2009
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly za rok 2009 u MěKS Dačice,
kterou provedla externí firma Ing. K. Ondráška
• schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši Kč 2.000,-- na produkci CD nahrávky
„Koncert pro varhany v horním kostele ve Velké
Lhotě u Dačic“, kterou připravuje Mgr. K. Plocek
• neschválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 10.000,-na vydání knihy Jihočeská dominia, Páni z Hradce,
Slavatové a Czernínové

na svém 19. zase dání konaném 16. 9. 2009 mimo jiné:
• vydalo územní plán Města Dačic jako opatření obecné povahy včetně vypořádání se s námitkami a připomínkami. Územní plán zahrnuje katastrální území
Dačice, Bílkov, Borek u Dačic, Dolní Němčice, Hostkovice u Dolních Němčic, Hradišťko u Dačic, Chlumec u Dačic, Lipolec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Prostřední Vydří.
• vzalo se souhlasem na vědomí odhad vývoje příjmové
části rozpočtu města v roce 2009 a úsporná opatření
ve výdajové části rozpočtu města
• schválilo rozpočtové opatření č. 15/2009 v těchto objemech: příjmy -8.614,00 tis. Kč, výdaje -7.125,00 tis.
Kč, schodek rozpočtu 1.489,00 tis. Kč
• schválilo zástupcem města v dozorčí radě „Nemocnice Dačice a. s.“ založené Jihočeským krajem zastupitele Bohumila Tomšů
• schválila prodej pozemku p. č. 870/6 v obci a k. ú.
Lipolec za celkovou cenu Kč 19.470,-- a prodej pozemků v k. ú. Lipolec p. č. 870/14 o výměře 41 m 2
a p. č. 148/2 o výměře 53 m 2 za kupní cenu Kč
8.020,-• neschválila prodej části pozemku p. č. 2690 v obci
a k. ú. Dačice o přibližné výměře 2220 m 2
• schválilo dodatek č. 1 k pravidlům a zásadám prodeje
bytů

na své 79. schůzi konané 9. 9. 2009 mimo jiné :
• vzala se souhlasem na vědomí odhad vývoje příjmové
části rozpočtu města v roce 2009 a úsporná opatření
ve výdajové části rozpočtu města
• schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku oddílu kuželek T J Centropen na „Evropský
pohár v kuželkách 2009“ ve výši Kč 10.000,-• jednostranné zvýšení nájemného dle zákona č. 107/
2006 Sb. u bytů ve vlastnictví města od 1. 1. 2010
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským krajem na
výpůjčku městského sportovního stadionu pro Střední
školu technickou a obchodní v Dačicích
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Agrostavingem,
spol. s r. o. na rozšíření kanalizace v Borku za nabídkovou cenu ve výši Kč 1.109.148,-- včetně DPH
a 7 % rozpočtové rezervy
• neschválila záměr realizace fotovoltaických elektráren instalovaných na střechy budov ve vlastnictví
města, a to na střechu MŠ Za Lávkami, na tělocvičnu
a Gymnázium v ul. B. Němcové, na ZŠ v ul. B. Němcové a na MŠ v ul. B. Němcové
• vzala se souhlasem na vědomí záměr T echnických
služeb Dačice s. r. o. na pořízení víceúčelového komunálního stroje Hako – Citytrac
• schválila uzavření smlouvy o dílo s WAY project s. r.
o. Jindřichův Hradec na zhotovení projektové dokumentace na spojovací chodník Havlíčkovo nám. –
Jiráskova ul. – Komenského ul.

Uzávěrka příštího čísla bulletinu:
15. října 2009

Datové schránky a právnická osoba
V dalším dílu našeho miniseriálu k datovým schránkám se budeme věnovat vztahu právnických osob k datovým schránkám. Nejprve je nutné konstatovat, že datová
schránka je pro právnické osoby povinná. Právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku bude datová schránka
zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně.
Pokud není právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (např. občanské sdružení) zřídí jí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této
osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové
schránky právnické osoby. Žádost musí mít následující
náležitosti: název nebo obchodní firma, identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj,
byl-li přidělen, adresa sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné
jednat jménem právnické osoby, stát registrace nebo evidence právnické osoby. Žádost o zřízení datové schránky právnické osoby musí také obsahovat úředně ověřený
podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.
Doručování dokumentů orgánů veřejné moci (úřadů)
prostřednictvím datové schránky. Umožňuje-li to povaha
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dokumentu a má-li právnická osoba zpřístupněnu svou
datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud
se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se
nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky
přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění přístup k dodanému dokumentu. T ento dokument má stejné právní účinky jako doručení do vlastních
rukou. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle
předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení
(například § 64 odst. 4 trestního řádu).
Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Právnická osoba může
provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Úkon učiněný právnickou osobou nebo pověřenou osobou, pokud
k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky
má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.
Datovou schránku si mohou právnické osoby zřídit
bezplatně na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy
Czech POINT, případně o její zřízení požádat prostřednictvím internetu na adrese www.datoveschranky.info.
Způsobu jakým se datová schránka zřizuje, se budeme
věnovat v příštím čísle. Další informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, nebo na
www.datoveschranky.info. Informační materiál je také
k dispozici na infocentru v Dačicích.
Ing. Karel Macků, tajemník

Zvýšení nájemného
V souladu s platnými předpisy a pokračujícím procesem deregulace nájemného schválila rada města Dačice jednostranné zvýšení regulovaného nájemného u bytů ve vlastnictví našeho města, a to od 1. 1. 2010. Jedná
se o poslední možnou úpravu – navýšení dle zákona č.
107/2006 Sb. T ento zákon nabyl účinnosti 31. března
2006. Jednostranné zvyšování nájemného z bytu bylo
možné uplatnit během čtyřletého období od 1. ledna 2007
do 31. prosince 2010.
Město Dačice má ve svém bytovém fondu 230 bytů.
Nově stanovené nájemné platí pro 127 bytů. Zákon č.
107/2006 Sb., krom jiného, právě také upravuje na které
nájemné byty se tento zákon nevztahuje .
Nově stanovené nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb.
u bytů ve vlastnictví města Dačice s výjimkou DPS a bytových domů postavených s využitím dotací (ul. Nivy
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161/IV, 162/IV, 163/IV, 164/IV, 165/IV, ul. Bratrská
175/I, 305/I) k 1. 1. 2010.
dřívě jší
kate gorie bytu
(nyní byty standardní
ne bo se sníženou
kvalitou)

nájemné za m 2
započitatelné
podlahové plochy
od 1. 1. 2010

I.
35,30 Kč
I.
35,30 Kč
I.
35,30 Kč
I.
35,30 Kč
II.
35,30 Kč
II.
35,30 Kč
II.
35,30 Kč
IV.
31,77 Kč
Je nutné připomenout, že všechny finanční prostředky vybrané na nájemném jsou využity na opravy, investice a správu bytového fondu. Město tedy, tak jak v minulosti tak i v současnosti nepoužívá tyto peníze k jiným
účelům. Vybrané nájemné je tedy pro město hlavním
zdrojem pro opravu bytového fondu. Bohužel výše vybraného nájemného zdaleka nestačí na stále nákladnější
opravy bytů (výměna oken, plynofikace, sanitární zařízení, zateplování atd.). Nakonec, kdo je vlastníkem nemovitostí tak ví, jaké musí vynakládat finanční prostředky na udržování a obnovu svého bytu nebo domu.
Věřím, že částečná deregulace nájemného určitě napomůže k rychlejšímu uskutečňování potřebných oprav
našeho bytového fondu.
Rudolf Hájek, starosta

Infocentrum Dačice
žádá spolky a sdružení činné
v Dačicích a blízkém okolí k nahlášení termínů

plánovaných akcí v roce 2010
z důvodu jejich propagace a sestavení kalendáře
kulturních, sportovních a společenských akcí.
Děkujeme.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Změny na bytovém odboru
Mobilní svoz odpadů
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Dačická řežba 2009 v obrazech

str. 15

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 9/2009. Ročník čtrnáctý. 12 čísel ročně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisků. Předs eda redak ční rady: Ing. Karel
Macků, tajem ník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dači ce, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dači ce I. Telefon: 384 401 211. Fax:
384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

09/2009

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 3

Změny na bytovém odboru

Třetí sezóna Dačického koupaliště

Od 1. září 2009 se změnil název bytového odboru na
odbor správy budov města Dačice . K této změně dochází
proto, že od 1. ledna 2009 byly na tento odbor převedeny
i nebytové prostory pronajímané městem Dačice.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

V letošní, v pořadí třetí sezóně, bylo koupaliště připraveno k zahájení provozu 30. 5.
Vzhledem ke špatnému počasí,
jsme poprvé otevřeli až 15. června. Začátek sezóny koupališti vyloženě nepřál. Studený a deštivý červen vystřídaly
červencové bouřky s přívalovými dešti. Do 12. července
bylo koupaliště otevřeno pouze 12 dnů s tím, že průměrná
návštěvnost činila pouze 115 návštěvníků. Od 13. července
začalo skutečné léto a koupaliště se konečně začalo plnit
návštěvníky. Tropické dny se projevily i na návštěvnosti.
Rekordní návštěva byla ve středu 22. července, kdy na
koupaliště přišlo 1506 lidí. Nadprůměrný byl i následující
den, kdy se přišlo osvěžit 1315 návštěvníků. Dnů, kdy naše
koupaliště navštívilo více než 800 lidí, bylo celkem 13.
Koupaliště bylo otevřeno 56 dnů a počet návštěvníků
starších 5 let (děti do 5 let mají vstup zdarma) činil 24 363.
V první sezóně byl počet návštěvníků 26 617, v roce 2008
18 640. Průměrná návštěvnost činí 435 návštěvníků, v loňské sezóně byla 301 a v roce 2007 512 návštěvníků.
Hlavní investiční akcí v areálu koupaliště bylo zřízení
dvou kurtů na beach volejbal. Jejich velké vytížení a zájem
o beach volejbal ukázal, že tento sport k letnímu koupališti
patří. Uvědomujeme si, že se v současné době upřednostňuje aktivní forma odpočinku a pro zachování atraktivnosti našeho koupaliště je nutné neustálé rozšiřování
a zkvalitňování nabídky možností využití volného času.
Musím konstatovat, že i přes počáteční rozmary počasí
sezóna dopadla dobře, o čemž svědčí množství - doufám
spokojených návštěvníků.
Průměr
Ote vřeno
Počet
návště vníků
dnů
návště vníků
na den
Květen
0
Červen
4
462
116
Červenec
24
11 686
487
Srpen
25
12 042
482
Září
3
173
58

Program regenerace Městské památkové
zóny Dačice 2010
Vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Dačice, mohou
do 31. října 2009 předložit žádost o dotaci z programu
Regenerace Městské památkové zóny Dačice pro rok 2010.
Žádost je možné podat poštou nebo osobně na Městský
úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu - úsek
památkové péče, Krajířova ul. 27/I, (starý zámek), č. dveří
122, e-mail: kultura2@dacice.cz, www.dacice.cz, tel.: 384
401 244.
K žádosti je nutno doložit:
a) charakteristiku a název akce obnovy (údržby), kterou je
možno realizovat v r. 2010
b) závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové
péče
c) ohlášení nebo stavební povolení
d) předpokládané náklady - rozpočet v cenovém prostředí
r. 2009
Žádosti budou zpracovány formou anketního dotazníku
a zaslány k posouzení Ministerstvu kultury ČR. Seznam
nemovitých kulturních památek nacházejících se na území
městské památkové zóny Dačice, jejichž majitelé mohou
žádat o dotaci z „Programu“ :
Město Dačice:
č.p.1/I - radnice
dům č.p. 2/I
kašna na
Palackého nám.
č.p. 27/I starý zámek
dům č.p. 62/I

církev
č.p. 18/I - fara
kostel sv.Vavřince
s věží
klášter Bosých
karmelitek
kaple sv. Rocha
a Šebestiána
kostel sv. Ant.
Paduánského

soukromé vlastnictví
dům č.p. 8/I
domy č.p.11/I - 14/I
dům č.p. 26/I
dům č.p. 36/I
dům č.p. 42/I

železný kříž
(most přes Dyji)
kašna na
Havl. nám.
areál starého
hřbitova +
náhrobek

dům č.p. 44/I

Mariánské sousoší

špýchar v hosp. dvoře
bez č.p.
bašta + domy
č.p. 23/I - 25/I

plastika
sv. Prokopa
plastika sv. J.
Nepomuckého
památník
Vincence Hlavy

dům č.p. 55/I
dům č.p. 65/I

Mgr. Pavel Urban, odbor kultury a cestovního ruchu

Celkem

56

24 363
435
Mojmír Holec, jednatel T S

Společnost Městské lesy Dačice, s.r.o.
zve na výlov rybníka Sasiňák,
který se koná dne 28. 10. 2009
v 9:00 hod.

prode j ryb na hrázi, obče rstvení z ajiště no
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Ke svozu komunálního odpadu
Upozorňujeme občany, že od 1. října letošního roku
budou pracovníci společnosti .A.S.A. Dačice svážet odpad
odložený výhradně v typizovaných sběrných nádobách popelnicích. Odpad odložený do pytlů, krabic či jiných
obalů nebude vyvezen.
Toto opatření není v rozporu s platnou obecně závaznou vyhláškou a k jeho přijetí nás vede výrazné zvýšení
počtu nejrůznějších pytlů, krabic i jiných obalů s odpadem,
které se objevují v ulicích našeho města v den svozu.
Mimořádný vznik odpadů v domácnostech lze samozřejmě i nadále řešit prostřednictvím sběrného dvora odpadů, případně v rámci mobilního svozu odpadů.
Provozní dobu sběrného dvora odpadů připomínáme na
jiném místě tohoto bulletinu a informace o harmonogramu
podzimní etapy mobilního svozu odpadů uvádíme v následujícím příspěvku. Věříme, že toto opatření, které jistě
přispěje ke zlepšení vzhledu ulic našeho města, přijmete
s potřebným pochopením.
Uvedené opatření se týká i „dačických“ podnikatelů,
kteří mají povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech i dalšími předpisy vydanými k provádění
tohoto zákona.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Mobilní svoz odpadů - podzim 2009
10.10.

17.10.

Dolní Němčice
Lipole c
Hostkovice
Havlíčkovo nám.
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládežnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlume c

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

Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostře dní Vydří
Če rvený Vrch
Na Nivách
Toužín
Bratrská
Be rky z Dubé
Vápovská
Borek

08:00 - 09:00
09:10 - 09:40
09:50 - 10:20
10:40 - 11:10
11:20 - 11:40
11:45 - 12:00
12:05 - 12:25
12:30 - 12:50
12:55 - 13:30
13:35 - 14:00
14:10 - 14:20

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede ve výše uvedených dnech mobilní svoz nebezpečných odpadů,
objemného odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou
přistaveny na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové firmy.
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Sbě rný dvůr odpadů
zimní provoz - le den, únor, listopad, prosinec
pondělí
8:00 - 16:00
úterý
8:00 - 16:00
středa
8:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 16:00
pátek
8:00 - 16:00
sobota
8:00 - 16:00
Sbě rný dvůr odpadů
le tní provoz - březen - říjen
pondělí
10:00 - 18:00
úterý
10:00 - 18:00
středa
10:00 - 18:00
čtvrtek
10:00 - 18:00
pátek
10:00 - 18:00
sobota
8:00 - 16:00
RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Povinná výbava vozidel se od 15. 9. mění!
Dnem 15. 9. 2009 nabyla účinnosti hlavní část nové
vyhlášky Ministerstva dopravy o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích. Ta přináší změny v povinné
výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR. Nová vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. a novelizuje vyhlášku číslo
341/2002 Sb.
Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel lze shrnout do následujících bodů:
1. Rezervní pneumatiky (od 15. 9. 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky,
která budou vybavena prostředkem pro bezdemontážní
opravu pneumatik, nemusí být už nově vybavena rezervní
pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu
před 15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou nová vozidla stejného
typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik.
Pouze u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 (tj. nákladní vozidla nad 3,5 t a autobusy) je možné prostředky
pro opravu nahradit patřičným smluvním vztahem, který
zajistí opravu poškozené pneumatiky na celém území ČR.
Pozn.: stanoviska některých výrobců, resp. jejich zástupců jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva dopravy a budou průběžně aktualizována, jak budou od dalších zástupců doplňována.
2. Náhradní žárovky u motocyklů (od 15. 9. 2009)
Nově nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou.
3. Ne povinné pře pážky pro užitková vozidla (od 15. 9.
2009)
U vozidel kategorie N1 (lehká užitková), která vycházejí svojí konstrukcí z osobních vozidel (tedy existuje kon-
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strukčně shodné osobní vozidlo), není povinnost mít ve vozidlech přepážku oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. To se týká i neprůhledných fólií nebo mříží
na zadních bočních oknech. Vyjmutí přepážky není nově
přestavbou a vozidlo tak nadále zůstává nákladním se
shodnou obsaditelností jako nákladní vozidlo. Vyjmutí přepážky se nezapisuje do technického průkazu, ani ho nikdo
nikam nepotvrzuje.
4. Změny ve vybavení lékárničky (od 1. 1. 2011)
Nové požadavky platí i pro obsah lékárničky ve vozidlech. Jedná se o bližší specifikaci stávajících zdravotnických prostředků (např. rozměry a vlastnosti náplastí, nůžek, obvazů atd.), vypuštění některých prostředků (spínací
špendlík) a nové prostředky (izotermická folie, resuscitační
maska s výdechovou chlopní a filtrem).
Přibyl i informační leták s pokyny o správně provedené
první pomoci. Se zavedením těchto požadavků je spojeno
i přechodné ustanovení, a to, že do 31. 12. 2010 je možno
používat lékárničky stávající. Kdo však bude chtít, může
s novým typem lékárniček jezdit již od 15. 9. 2009.
5. Refle xní vesty (od 1. 1. 2011)
Od 1. ledna 2011 budou muset řidiči všech motorových
vozidel registrovaných v ČR povinně vozit reflexní vestu,
resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního
materiálu (např. šle). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
Římskokatolická farnost Dačice ve spolupráci
s pěveckým sborem SANTINI si vás dovoluje pozvat na

Koncert duchovní hudby
zazní výběr z duchovních děl naší i světové sborové literatury
Wolfgang Amad eus Mozart
Missa brevis in G (KV 140)
Litaniae de Beata Maria Virgine (KV 109)
pro sóla, sbor a orchestr

v neděli 11. října 2009 v 15:00 h
ve farním kostele sv. Vavřince v Dačicích
Účinkuje: smíšený pěvecký sbor SANTINI Telč
a komorní smyčcový orchestr.
Vstupné dobrovolné. Sledujte www.santini-telc.cz

KOUPÍM staré pohlednice různých námětů
z období 1895 - 1950, grafické listy a e xlibris českých
výtvarníků. Nabídněte na tel.: 731 567 364.

strana 5

Neměňte svou pojišťovnu na ulici!
Svého rozhodnutí může te litovat!
Navštívili vás doma zástupci agentury a vybízeli vás
k přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně? Nabízejí vám
tisícové benefity a na ulici finanční odměnu za to, že se
přihlásíte jinam? Na podobné praktiky si dávejte pozor
a zjistěte si, zda vám nabídne nová pojišťovna kvalitní
zdravotní péči, pokryje i ty nejnákladnější zákroky a je pro
vás dostupná v každém okrese. Vaše rozhodnutí oceníte, až
vám půjde o život.
Možnosti konkurence mezi zdravotními pojišťovnami,
které působí na českém trhu, jsou omezené. Přesto se snaží
všechny pojišťovny různými benefity, programy a nabídkami přilákat nové pojištěnce z řad klientů jiných zdravotních pojišťoven. Pozor ale, abyste se nenechali nachytat
a neuvěřili planým slibům! Než se rozhodnete učinit jakoukoli změnu a budete vybírat z nejrůznějších výhod konkurenčních zdravotních pojišťoven, zamyslete se nad několika základními otázkami. Opravdu se mi vyplatí taková
změna? Jak širokou má vybraná zdravotní pojišťovna síť
smluvních lékařů? Mají lékaři, kteří mě ošetřují, smlouvu
s touto pojišťovnou? Je v okolí mého bydliště dostupná její
pobočka? Hradí tato zdravotní pojišťovna i tu nejmodernější péči a nákladné operace? A nezapomeňte! Jakmile tato
změna proběhne, po celý jeden rok není možné se vrátit
k původní pojišťovně.
Nekalé praktiky na ulicích
Častým jevem jsou najaté agentury, které obcházejí
domácnosti a zastavují občany na ulicích. Vyzývají je
k přeregistraci k jiné pojišťovně s tím, že slibují tisícové
benefity a mnohdy informují nepravdivě o jiných zdravotních pojišťovnách. „Oslovili mě na ulici a říkali, abych
přešel k jedné pojišťovně, že mi dají čtyřicet tisíc na
rodinu. Pomlouvali mou pojišťovnu a říkali, že krachuje.
Už jsem se takhle nechal jednou umluvit a litoval jsem
toho. Když jsem se totiž přehlásil, zjistil jsem, že můj
doktor nemá s novou pojišťovnou smlouvu. Rok trvalo, než
jsem se mohl vrátit zpátky,“ říká Milan Kadlec ze
Strakonic. T akových případů se objevují stovky. Klienti
uvěří slibům, na ulici podepíší přeregistraci a svého kroku
pak litují. „Jsem z toho nešťastná. Byla jsem pojištěná
u VZP, odešla jsem jinam, protože mi nabídli peníze. Moje
gynekoložka ale neměla smlouvu s novou pojišťovnou a já
jsem musela některé zákroky doplácet. Je to nekorektní
jednání,“ dodává obyvatelka Plzně, která si nepřála být
jmenována. Pracovníci agentur mnohdy podávají občanům
zkreslené informace. „Mám pocit, že je to z neznalosti,
nebo to spíš dělají záměrně. Souhlasil jsem s přeregistrací,
protože mi říkali, že moje pojišťovna končí. Uvěřil jsem.
Mrzí mě, že jsem si neověřil informace, takhle nalítne hodně lidí,“ upřesňuje Pavel Kratochvíl z Č. Budějovic.
Informujte se ne jdříve u své pojišťovny
Ze zákona můžete změnit zdravotní pojišťovnu jednou
za 12 měsíců, a to kdykoliv, avšak s tím, že změna se
v centrální databázi pojištěnců zrealizuje vždy k prvnímu
dni následujícího čtvrtletí (tedy 1. ledna, 1. dubna, 1. července, 1. října). Měli byste vědět, že každá zdravotní pojišťovna má jinak širokou síť smluvních zdravotnických za-
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řízení a lékařů, často třeba jen regionální. Proto se raději
zeptejte předem svého lékaře, zda má s danou pojišťovnou
uzavřenou smlouvu. Kvůli neuvážené změně zdravotní pojišťovny byste museli buď změnit lékaře, nebo platit v hotovosti všechnu neakutní péči, kterou vám váš dosavadní
lékař poskytne.
O vě řte si sliby, než se přere gistruje te
Pokud jste se neuváženě přeregistrovali a datum přeregistrace (vždy první kalendářní den ve čtvrtletí) ještě
neproběhlo, lze r egistraci u nové z dravotní pojišťovny
před tímto datem zrušit. Změnu svého rozhodnutí je
pojištěnec povinen sdělit té zdravotní pojišťovně, ke
které se nově hlásil. Pokud toto řádně oznámí, zůstává
pojištěncem své původní z dravotní pojišťovny. Zmeškáte-li toto datum, je „náprava“ mnohem komplikovanější a prakticky se již nedá k půvo dní pojišťovně vrátit – resp. ano, ale až po uplynutí jednoho roku. Pokud
nová zdravotní pojišťovna nechce respektovat změnu
vašeho rozhodnutí, je třeba o situac i neprodleně informovat svoji stávajíc í z dravotní pojišťovnu. Jak je zřejmé, náprava neuvážené volby zdravotní pojišťovny není
jednoduchá, proto si předem vše velice dobře rozmyslete.
Nepromyšleným a neuváženým krokem můžete totiž přijít
nejen o tisíce, ale hlavně o zajištění péče o své zdraví!
Jiřina Kostková, vedoucí OSK
Všeobe cná zdravotní pojišťovna ČR
Územní pracoviště VZP ČR
Balbínovo nám. 15/I., 377 01 J. Hradec, www.vzp.cz
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vání projektu prohlubující náš vztah a spolupráci. V současné době Švýcarsko
podporuje
granty a iniciativy
v této oblasti. Obě
strany se dohodly na
pokračování
partnerství obou měst
pro další období.
Vysloveno bylo také
přání, aby volební
změny u obou partnerů nenarušily tento
dlouhodobý proces
vzájemného poznávání a spolupráce. Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Každá doba má svůj
úkol, na jehož vyřešení závisí další vývoj ve společnosti.
Všichni se bojíme – o své zdraví, přesvědčení, budoucnost,
o svět. Je to v lidské představivosti. Přesto každý člověk,
každá civilizace postoupila vpřed, protože se zasadila o to,
že vykoná, co si předsevzala. Osobní a citová angažovanost, působící dohromady jako celek, přinesly vzestup
člověka i národa.

Návštěva z města Urtenen – Schönbühl
partne rské obce Dačic
Ve dnech 11. až 13. září 2009 se uskutečnila návštěva
z naší partnerské obce ve Švýcarsku, a to Obecní rady
Urtenenu – Schönbühlu - Kanton Bern a spřátelené obce
Binn – Kanton Wallis.
Od prvého setkání již uběhlo neuvěřitelných 16 let.
Historie nás učí, že
lidé a národy se
chovají moudře teprve tehdy, když
vyčerpali všechny
ostatní možnosti.
O porozumění či neporozumění můžeme hovořit jenom
s takovými lidmi, kteří mají společné starosti. Vzpomínky
zkrášlují život. Letošní setkání s představiteli partnerské
obce, bylo opět jedno z dalších, které se konalo v našem
městě. Švýcarská delegace pod vedením starosty Urtenenu
–Schönbühlu Kummer Hansueli, přijela do Dačic na pozvání rady města. Vedení obce Binn (145 obyvatel), jenž je
partnerskou obcí Urtenenu – Schönbühlu se starostou Beat
T enisch, přijelo do našeho města poprvé.
Připravili jsme pro ně pestrý program. Od pracovního
jednání na radnici, prohlídky města, společného večera, po
výlet za poznáním do Moravského krasu i Jižní Moravy.
Hned první den v Dačicích se na radnici uskutečnily rozhovory o budoucnosti našeho partnerství a možnosti vypraco-

Srdečnost a pochopení - tak také lze charakterizovat
návštěvu našich švýcarských hostů v Dačicích. I když nás
dělí 850 kilometrů, odlišné historické, společenské a kulturní podmínky, není to překážka v rozvoji a pokračování
partnerství měst Urtenenu – Schönbühlu a Dačic.
Rudolf Hájek, starosta

Poděkování z Leteckého muzea V. Götha
V měsíci září letecké
muzeum poděkovalo dlouholetému spolupracovníkovi panu Janu Kadlecovi za
vždy perfektně odvedenou
práci, kterou muzeu věnuje. Díky tomu, že sloužil na
vojně u stíhacích letounů
MIG - 15, tak je schopen
podat návštěvníkům muzea
vyčerpávající výklad týkající se vystavených expnátů a také i něco navíc. Muzeum panu Kadlecovi věnovalo model letounu MIG - 15 precizně zpracovaný panem
Ladislavem Lesným - taktéž spolupracovníkem muzea.
Ještě jednou děkuji panu Kadlecovi a těším se na další spolupráci.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum
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Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1, Dačice

nabízí
velký výběr hygienicky baleného kostkového
cukru s motivem Dačic.
Dále nabízí:
v cukřenky, hrníčky, svícny
v regionální literaturu
v omalovánky a pexeso Dačic
v stolní a nástěnné kalendáře
v magnetky
v vedutu města Dačice
v upomínkové předměty, atd.

Zkoušky loveckých psů v Malém Pěčíně

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 6/09 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
odboru sociálních věcí
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 23. 10. 2009
Požadavky:
• minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci a sociální pedagogiku
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: praxe v oboru
Doklady:
• žádost (k dispozici na MěÚ na finančním odboru,
nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: samostatné zajišťování odborné agendy
v oblasti sociálních věcí

Myslivecký spolek Dyje Dačice a Honební společenstvo Bílkov ve spolupráci s Okresním mysliveckým svazem Jindřichův Hradec uspořádaly v sobotu 19. září
v Malém Pěčíně již tradiční podzimní zkoušky loveckých
psů velkých a malých plemen.

Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: od 1. 12. 2009
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců n ebude uzavřena pracovní smlouva.

VEČ ER O PERETNÍCH, MUZIKÁLO VÝCH
A ŠANSO NO VÝCH MELO DIÍ
15. října v 18:00 h
sál Mě KS Dačice
Agentura Katka Praha
Účinkují členové pražských divadel: Kateřina
Kenardžievová, Lucie Nováková, Filip Sychra, Michal
Klamo a Miron Šmidák/František Štěrbák
Vstupenky v předprodeji 80 Kč, na místě 110 Kč.
Rezervace vstupenek MěKS a Infocentrum Dačice.
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ü Na webových stránkách Města Dačice www.dacice.cz
probíhá anketa na téma: Kte rá z uve dených akcí se
Vám ne jvíce líbila? Jedná se o kulturní akce pořádané
městem: Dačické kejklování, Dačické cukrování, Fest
Band Dačice, Za Dačickou kostku cukru a Dačická
řežba 2009.
ü Městská knihovna Dačice pořádá následující kurzy:
27. října - Základy práce s Internetem; 3. listopadu Základy práce s textovým editorem Word; 10. listopadu - Základy práce s počítačem. Pokud Vás alespoň
trochu zajímají počítače, či se chcete seznámit s možnostmi Internetu a nemáte žádné nebo minimální zkušenosti v této oblasti, přijďte. Přihlásit se je možno
několika způsoby: u výpůjčního pultu v knihovně, telefonicky – 384 422 397 nebo 721 145 265 – či emailem: knihovna@mkdac.cz. Přihlášení je nutné. Cena za 3 hodiny, tzn. jedno úterní odpoledne, je 99 Kč.

Tradice loveckých fanfár

Pro většinu z nás jsou hudba a lov dva neslučitelné
pojmy. Ve skutečnosti však většina soch, básní a obrazů
byla věnována právě lovu a na každém takovém obraze
byl nakreslen lovecký roh, který loveckou atmosféru
naznačil.
Byl to právě hrabě František Antonín Špork, který
v roce 1695 založil Řád sv. Huberta, lovecké bratrstvo vysokých šlechticů, řídících se určitými pravidly a nosící
zvláštní odznak. V prostředí parforsních honů dále šířil
a vyvíjel hru na lovecké rohy od jednoduchých signálů
k hlaholům – fanfárám až k prvním kompozicím lovecké
hudby. V 18. století patřil lov k nejoblíbenější a také nejnákladnější společenské zábavě feudálů a účast na něm se
pokládala za nedílnou součást tehdejšího života, stejně jako účast na plese nebo opeře. Lovecké signály troubené
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na kovový roh umožňující nejméně pět tónů ovládaly v té
době hony. Málokdo si možná v té době uměl představit
jak hluboké tradice toto umění, tedy myslivecké troubení
a hra na lovecké nástroje, ponese a jakého ohlasu se této
hudbě, vznášející se nad lesem a vracející se ozvěnou
zpět, dostane.
Přirozeně, jak se postupem času měnila úroveň a technika hry, vyvíjel se i nástroj. Nejstarší lovecké trubky bývaly z rohů skotu. Lovci je používali při štvanicích, aby se
mohli na dálku svolávat. Zbloudilý lovec troubil na lesní
roh, zatímco jeho družina vyčkávala, odkud se ozve jeho
signál. Plechové lovecké rohy vznikly ve Francii
v 16. století. K nám se dostaly o sto let později rozvojem
parforsních honů. Hrabě F. A. Špork poslal dva ze svých
myslivců, Svidu a Rolliga, do Francie, aby se tam naučili
troubení loveckých signálů při honech. Po návratu do
Čech přinesli nástroje s sebou a vyučili další myslivce
v troubení. S trochou nadsázky lze tvrdit, že z loveckého
rohu vznikl v polovině 18. století přidáním ventilů roh
lesní, který má svého hráče v každém orchestru. Nebýt
tedy na počátku širokého uplatnění rohu loveckého, nebyl
by se roh lesní vůbec objevil.
V dnešní době se hře na lovecké nástroje, tedy lesnice
a borlice, těší opět přízni řady zájemců nejen z řad myslivců, ale také lidí, kterým se tato hudba pouze líbí.
V České republice jsou zatím otevřeny tři Trubačské školy Josefa Selementa, významného novodobého šiřitele
moderní české lovecké hudby, kde myslivecké troubení
a loveckou hudbu vyučují lektoři, hornisti velkých hudebních těles. Kromě Prahy a Chomutova, jsme v říjnu loňského roku mohli být také přítomni při otevření pobočky
Trubačské školy Josefa Selementa v Českých Budějovicích, pod odborným vedením pana MgA. Roberta T auera,
člena Jihočeské komorní filharmonie.
Během školního roku zde z posluchačů trubačské školy vznikl soubor „Jihočeských trubačů“ a pro členy tohoto
souboru jako by se myslivecké troubení a lovecká hudba
stala součástí jejich všedního dne. První cenné zkušenosti
každý z trubačů nasbíral ve vlastních mysliveckých sdruženích při troubení na honech a mezitím se v hodinách
souborového hraní v T rubačské škole J. S. připravoval na
společné vystupování celého souboru. Důležitým mezníkem pro tento soubor byla účast na Národních mysliveckých slavnostech na loveckém zámku Ohrada, kdy činnost
trubačské školy patřila k hlavnímu bodu programu. Následovala řada dalších trubačských zážitků, ale k těm největším však patřila Národní soutěž mysliveckých trubačů na
hradě Křivoklát, která byla největším setkáním a svátkem
všech trubačů v ČR.
Během léta se také konal již pátý ročník Letního kurzu trubačů v Chlumu u T řeboně se 120 účastníky, kde se
každý trubač, kromě výuky ve hře na lovecké nástroje,
seznámí s řadou nových přátel, pozná krásné jihočeské
městečko a zahraje si s hornisty, kteří zde pracují jako lektoři, z celé České republiky. Součástí výuky je i nacvičování nových skladeb, organizování mysliveckých ceremoniálů, každodenní večerní koncerty pro širokou veřejnost
v nejbližším okolí Chlumu a pozornost je zde také věnována i sborovému zpěvu.
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Je dobře, že i v našem kraji mohou opět zaznít lovecké fanfáry, signály a navrátit tak důstojnost společným
mysliveckým akcím a postupně tak navázat na tradice,
které z podvědomí lidí a především myslivců vymizely.
Vždyť není krásnějšího okamžiku pro myslivce, než když
zní lovecká fanfára Halali jako pocta ulovené zvěři.
Eva Holomá

mobilní pásovou pilou
přímo u vašeho domu nařežeme
prkna, latě, trámy
max. délka 6 m, průměr 80 cm
nutná přípojka 380 V
www.porezdreva-kadlec.ic.cz

DÁLE NABÍZÍME
pořez pro stavební
a truhlářské firmy, prodej
palivového dřeva, úklid
lesa po těžbě apod.
Kontakt:
Pavel Kadlec, Dačice
Tel. 602 486 096

studentům za vzornou reprezentaci, předal jim upomínkové předměty a dárkový šek na knižní odměnu.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnila žákyně naší školy
– Gabriela Kubešová, která získala 3. místo v zeměpisné olympiádě. Na reportáž ze slavnostního ocenění
studentů se můžete podívat na našich internetových
stránkách www.zsdacice.eu. Blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci.
A co nás ještě čeká
•

Plátce DPH

PO ŘEZ DŘEVA U VÁS

•

Co je nového na ZŠ Komenského
•
•

•

•

•

•
•
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Čas prázdnin utekl jako voda a my jsme zahájili nový
školní roku 2009/10, ve kterém oslaví naše škola 115
let svého vzniku.
V letošním školním roce vyučujeme 435 žákyň a žáků
ve 20 třídách (12 tříd prvního a 8 tříd druhého stupně).
Přivítali jsme 62 prvňáčků, kteří se vzdělávají ve třech
prvních třídách našeho odloučeného pracoviště v ul.
Bratrské.
Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky Ing.
Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Sylvie Ferdanové
31 pedagogů, 5 provozních zaměstnanců a ekonomka
školy.
Školní rok 2009/10 je pro nás třetím rokem práce podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání – NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚT I, výuka
podle vzdělávacího programu Základní škola č. j.: 16
847/96 – 2 probíhá ve 4., 5. a 9. ročníku.
I letos o prázdninách se ve škole intenzivně pracovalo
– v pravé části budovy byly vyměněny rozvody zdravotechniky – stoupačky – ve všech třídách nám již teče
teplá voda. Malovali jsme, vyměňovali podlahové krytiny, nábytek ve třídách, tabule, nechali jsme opravit
a natřít střechu nad školní dílnou a kotelnou, střechu
na odloučeném pracovišti v ul. Bratrské. Proběhla
úplná rekonstrukce učebny chemie, v učebně výtvarné
výchovy byla instalována druhá interaktivní tabule
a v počítačové učebně proběhla obměna 10 počítačů.
T ělocvična dostala nové osvětlení, vestibul novou prosklenou stěnu a jídelna v Bratrské novou klimatizaci.
Děkujeme našemu zřizovateli Městu Dačice za pochopení a podporu. Společně pevně věříme, že neustálý
rozvoj školy podporuje zvyšování kvality výuky.
9. září připravila agentura Pohodáři pro žáky 2. stupně
pořad Indonésie.
Ve středu 9. září proběhlo na KÚ v Českých Budějovicích slavnostní ocenění úspěšných studentů Jihočeského kraje, kteří se umístili v loňském školním roce ve
vědomostních soutěžích v celostátních kolech na 1., 2.,
nebo 3. místě. Krajský radní Jaromír Novák poděkoval

•
•
•
•

Naše škola dostane dárek k narozeninám. Pan učitel
Mgr. Pavel Novotný, legenda naší školy, vyřezal při
Dačické řežbě Sovu, která se s laskavým souhlasem
Města Dačice, stane v nejbližší době součástí areálu
školy. Děkujeme!!!
1. října pojedou žáci 9. ročníku na Výstaviště do Českých Budějovic na výstavu Vzdělání a řemeslo.
6. října realizujeme tradiční Zátopkovy štafety.
7. října budou druháčci slavnostně pasováni na čtenáře.
8. října pojedeme na exkurzi do Botanické zahrady
a arboreta MZLU v Brně.
13. října proběhne poznávací výlet do Horního Rakouska – Freiburg, koncentrační tábor Mauthausen.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Slavnostní z ahájení nového školního roku 2009/2010
Slavnostního zahájení školního roku 1. 9.
se zúčastnili zástupci
města Dačice - pan starosta Rudolf Hájek,
pan místostarosta Pavel Habr a paní Eliška
Strachotová, vedoucí
oddělení školství.
Do prvních tříd v novém školním roce usedlo 32 prvňáčků, které přivítala v aule školy paní ředitelka Mgr.
Irena Tomandlová. O dobrou pohodu se postarali žáci
5. A, kteří pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Krátké
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připravili pásmo říkanek a písní. Pan starosta popřál
žákům, ale i rodičům a vyučujícím hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce.
Třídní učitelky Mgr. Alena Benešová a Mgr. Alena
Hejtmanová představily žáky a žákyně zástupcům města,
vedení školy a rodičům. Po předání medaile odcházeli
prvňáčci s kornoutem plným sladkostí do svých tříd, kde
na ně čekaly nové učebnice a pomůcky.
Mgr. Pavel Janda, ZŠ B. Němcové
Výměna oken v pavilonu 1. stupně
Pro základní školu v ulici Boženy Němcové se vžilo
označení Nová škola. Dávno to již není pravda. Od jejího
otevření v roce 1961 uplynula už dlouhá řada let, a proto
škola začala potřebovat různé větší, či menší rekonstrukce
a opravy, aby mohla dále dobře sloužit svému účelu. Jsme
velice rádi, že se o letošních letních prázdninách podařilo
realizovat díky přispění našeho zřizovatele Města Dačice
další velkou rekonstrukci.
Město Dačice uvolnilo
ze svého rozpočtu 1 132 000
Kč na výměnu všech oken
a prosklené stěny v pavilonu
1. stupně. T uto zakázku pak
v červenci provedla firma
Bastl T řebětice.
Chtěli bychom poděkovat Městu Dačice za vstřícný
přístup k potřebám naší školy a výše uvedený finanční
příspěvek, bez nějž by provedení tak rozsáhlé opravy nebylo možné. Náš dík patří i firmě Bastl za velkou ochotu,
rychlost a kvalitně odvedenou práci.
Věříme, že budou nová okna dlouhé roky dobře sloužit svému účelu a vedle nesporného estetického zlepšení
přinesou škole i značné úspory tepla a v neposlední řadě
že se v budoucnosti podaří vyměnit stará okna i v dalších
částech školy.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ B. Němcové
Noc ve škole
V noci z 11. na 12. září měli žáci 6. tříd naší školy
možnost přespat v tělocvičně. Během odpoledních her na
hřišti, noční stezky odvahy, táboráku a diskotéky se tak
mohli navzájem seznámit i s dětmi, které k nim do třídy
nastoupily teprve letos. Třídní učitelky tak viděly své žáky
i jinak než při písemkách a zkoušení. Akce se dětem líbila
– zejména stezka odvahy a diskotéka, takže závěrečných
pohádek na dobrou noc muselo být hned několik. Přesto
nebyl žádný problém s ranním vstáváním a úklidem tělocvičny. Jen návrh některých dětí, že by podobné akce
mohly být aspoň dvakrát do týdne, asi zůstane jen snem.
Alena Pízová a Zdeňka Létalová, třídní učitelky

Nově otevřený salon

PEDIKÚRY
Lenky Karlové
Göthova 66/II, Dačice
volejte mob. 728 297 217
denně od 16:00 do 18:00 h

Nový školní rok v novém
(z ahájení školního roku na SŠTO v Dačicích)

Zahájení tohoto školního roku bylo hned v několika
ohledech výjimečné.
Především se dokončuje radikální rekonstrukce budov v celém areálu školy. Po třiceti letech od dostavby
prochází škola zcela zásadní renovací, jaká nemá v její
dosavadní historii obdoby. V rámci několikaměsíční stavební akce budou vyměněna všechna okna, byly zatepleny pláště budov i střechy. Škola září i navenek svěžími
barvami, které nahradily nevýraznou šeď původní fasády.
Vstupy do budovy jsou elektronicky zabezpečeny, přízemí
bylo adaptováno pro potřeby nově budovaného Studijního
a informačního centra, které začne být využíváno žáky i
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zaměstnanci školy už od října tohoto roku.
Pochopitelně i u nás je začátek školního roku ve znamení změn, které souvisí se zaváděním nově koncipovaných Školních vzdělávacích programů do výuky. V prvních ročnících čtyřletých i tříletých oborů se tak žáci
začnou učit podle konceptu, který vytvořili v souladu
s požadavky praxe i možnostmi školy sami pedagogové
SŠT O. Především učitelé budou nuceni měnit styl výuky
a vyučovací stereotypy nahradit kreativnějšími přístupy,
které umožní co nejlépe naplnit záměry školské reformy.
Náročné stavební úpravy si vyžádaly mnoho energie
a úsilí všech zainteresovaných zaměstnanců školy, ale
jsem přesvědčen o tom, že nové, kulturnější prostředí pozitivně ovlivní výsledky naší práce, bude motivovat k lepším výkonům a žákům se u nás bude opravdu líbit.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel SŠT O

Zahájení školního roku 2009/2010
na Gymnáziu v Dačicích
V úterý 1. září byl zahájen nový školní rok také na dačickém gymnáziu. Do primy osmiletého gymnázia nastoupilo 23 žáků, do 1. ročníku čtyřletého gymnázia 30 žáků.
Celkový počet žáků ve škole na začátku školního roku je
309, z toho 87 ve čtyřech třídách nižšího stupně osmiletého gymnázia, kde žáci plní povinnou školní docházku.
Zbývajících 222 žáků je ve čtyřech třídách vyššího stupně
osmiletého gymnázia a ve čtyřech třídách gymnázia čtyřletého. Pedagogický sbor v letošním školním roce tvoří
28 učitelů (22,9 přepočtených na celý pracovní úvazek),
o provoz školy se starají 4 nepedagogičtí zaměstnanci (3,4
přepočtených na celý pracovní úvazek).
V novém školním roce přivítala žáky školy inovovaná
učebna výpočetní techniky, v níž zastaralé a již nevyhovující počítače pocházející z projektu INDOŠ z roku 2001
nahradilo 16 podstatně výkonnějších počítačů, které kromě výuky informačních technologií budou využívány
i pro práci žáků v dalších vyučovacích předmětech.

Na začátku září se na gymnáziu
uskutečnilo několik již tradičních akcí
V pátek 4. září se naši primáni spolu s vyučujícími
tělesné výchovy a se svou třídní slečnou učitelkou Hroudnou vypravili do vnorovického mlýna, kde měli strávit čas
do sobotního poledne sportovními aktivitami a vzájemným poznáváním. Kvůli nepřízni počasí však musely být
sportovní aktivity poněkud omezeny, přesto si žáci užili
spoustu legrace při různých hrách, společné vycházce
nebo opékání špekáčků.
Našim prvákům, kteří se na seznamovací kurz vydali
ve čtvrtek 10. září, počasí přálo. Na jízdu na kolech do
Radíkova, kde byli ubytování v rekreačním zařízení jindřichohradeckého DDM, bylo počasí přímo ideální. Díky
panu Elsterovi, který zajistil přepravu zavazadel na místo
pobytu, byl přesun na kolech velmi rychlý a hned po ubytování se žáci spolu s tělocvikáři a svou třídní p. učitelkou
Morávkovou mohli vydat na cyklistický výlet na Land-
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štejn a okolí. Hezké počasí přetrvalo i večer a v pátek,
a tak si všichni mohli užít sportovních aktivit (například
střelby nebo hodu granátem) a noční stezku odvahy. V sobotu se počasí zkazilo, ráno pršelo, ale než se sbalili na
zpáteční cestu, bylo téměř jasno, a tak se mohli bez rizika
promoknutí vrátit do Dačic.
V sobotu 12. 9. se v rakouském Gross - Sie ghartsu
konal tradiční běh městem,
kterého se zúčastnilo také
osm našich žáků, a vedli si,
jako obvykle, velmi dobře.
V kategorii JUGEND zvítězila Kristýna Černochová
z 1. ročníku, mezi chlapci se
ve stejné kategorii umístili na 2. a 3. místě Tomáš a Patrik
Chvátalovi ze 2. ročníku. V juniorské kategorii hlavního
závodu obsadil velmi pěkné 2. místo Tomáš Chvátal a 4.
místo Vojta T rčka ze septimy. T řeťáci Martin Jordánek,
David Kabelka a Martin Lacina se umístili v řadě za
sebou na 6., 7. a 8. místě.
Všem běžcům děkujeme za reprezentaci školy a medailistům blahopřejeme.

Návštěva zástupce našeho zřizovatele
V pátek 11. září navštívila naše gymnázium paní Mgr.
Eva Brablecová, pracovnice odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých Budějovicích.
V průběhu své návštěvy si prohlédla prostory a vybavení
školy, diskutovala s vedením školy a zajímala se o úspěšné projekty, do nichž se žáci zapojili v minulém školním
roce.
Mgr. Naďa Koprová
zástupce ředitele Gymnázia Dačice

Uplatnění maturantů Gymnázia Dačice
v terciárním studiu
V období prázdnin a začínajícího školního roku splnili
maturanti našeho gymnázia v roce 2009 povinnost vůči
své, dnes již bývalé škole, a oznámili, kde pokračují ve
svém vzdělávání.
V oktávě osmiletého studia maturovalo celkem 19
žáků, všichni podali přihlášky ke studiu na vysokých
školách. Převážná většina z nich, přesněji 17 (tj. 89,5 %)
nám oznámilo své přijetí k vysokoškolskému studiu. Ve
třech případech jde o obory zdravotně sociální nebo ekonomické, dva naši absolventi budou studovat výpočetní
techniku, právo nebo učitelství, po jednom pak obory veterinární hygiena a ekologie, chemie, architektura pozemních staveb, politologie a žurnalistika a všeobecné lékařství. Jeden z loňských maturantů oktávy bude pokračovat
ve studiu jazyků na jazykové škole a jedna maturantka na
vyšší odborné škole sociální práce.
Ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia ukončilo studium
naší školy celkem 27 maturantů, z nichž 26 podalo přihlášky k vysokoškolskému studiu. Přijetí potvrdilo 23
z nich, což je 88,5 %. Čtyři naši absolventi budou studovat vysoké školy učitelského směru, ekonomické nebo
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zemědělské a lesnické, tři se budou věnovat studiu přírodních věd, po dvou pak výpočetní technice, právům a neučitelským oborům filozofických fakult. Jeden z našich
absolventů bude studovat obor geodézie a kartografie na
stavební fakultě a jeden se bude vzdělávat ve sportovním
oboru na vysoké škole. Dva naši maturanti nastoupili přímo do zaměstnání a o dvou dalších nám informace o jejich pomaturitním uplatnění dosud chybí.
Zajímavá je také statistika uvádějící, kam se naši absolventi vydávají na svá vysokoškolská studia. Nejvíce,
dvacet dva z nich, míří do Brna, čtrnáct do Českých Budějovic, dva do Prahy a pouze jeden do Olomouce nebo Plzně.
Přejeme všem našim maturantům úspěšné zahájení
jejich dalších studií, hodně píle, vytrvalosti a úspěchů
v nich. T ěm, kteří dále ve studiu nepokračují, úspěšné uplatnění a spokojenost v jejich práci i v osobním životě.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

Rozloučení s létem Pod Kaštany

V neděli 13. září proběhlo na letní scéně Pod Kaštany
v zámeckém parku hudební rozloučení s létem, které
pořádalo Městské kulturní středisko Dačice.
Od 14 hodin zde vystoupila populární jihočeská hasičská dechovka Božejáci. Počasí letos přálo a přilákalo
cca 300 posluchačů, příznivců dobré lidové muziky.
Občerstvení zajištěno, počasí dobré, kapela výtečná,
nálada všech výborná. Božejáci bavili diváky 2,5 hodiny
nejen svým hudebním, ale často i tanečním a vypravěčským uměním a nebojím se říci, že zastínili svým
výkonem některé daleko známější, ale většinou i „namyšlenější“ , především moravské, kapely.
S dechovkou Pod Kaštany, jak je pořad již po několik
let nazýván, se určitě setkáme i následující rok. Pochvalné
projevy odcházejících posluchačů po skončení příjemného
odpoledne nám dávají radost z naší práce a již nyní se
těšíme se všemi na další setkání.
Postřehy zapsal O. Svoboda - ředitel MěKS Dačice
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maminky s nejmenšími dětmi a zřídili Baby cluby a kroužek Cvičení pro maminky s dě tmi. Zahajovací schůzka
pro Baby cluby je 2. října v 9:00 h v DDM Dačice. První
týden v říjnu proběhnou i zahajovací schůzky do ostatních
kroužků. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři
DDM, nebo získat informace na tel. č. 384 422 453.
Ilona Novotná, DDM Dačice

Malé ohlédnutí za Dnem otevřených
dveří v knihovně
Dveře jsou v knihovně otevřené téměř neustále, za týden je to přesně 34 výpůjčních hodin pro veřejnost, nicméně ve středu 2. září bylo to otevření přece jenom slavnostnější. Firma p. Uhrika nám vymalovala prostory
v prvním patře, opravila schodiště z přízemí do patra
a opravila vnější křídla oken do ulice (kytování a nové
nátěry). Děkujeme jí, tak jako T echnickým službám za
pomoc při vystěhovávání nábytku a knížek z celého patra
a stěhování zpátky. Kvůli novému zátěžovému koberci
musely být prostory kompletně vyklizeny.
Na opraveném schodišti knihovny je k vidění do konce října výstava dokumentárních fotografií z Afriky, které
nafotili dobrovolníci občanského sdružení Humanistické
centrum Narovinu při svých cestách v rámci Kampaně
lidské podpory. Najdete na nich život v těch nejchudších
afrických čtvrtích a vesnicích.
Dále jsme vyhlásili vítěze soutěže Momentka s knihou
aneb čtenář v objektivu. Soutěž sice nebyla moc obeslaná,
nicméně hezké fotky čtenářů s knihou se sešly a my tímto
děkujeme všem, kteří se zapojili. Drobné odměny si zasloužili: rodina Polákova z Budče za sérii momentek
čtenářek s knihou a malý Michal Hrbáč z Dačic, kterému
je teprve 19 měsíců, ale knížky má rád a jsou to jeho
kamarádi (poznámka – v knihovně stále čeká na Michálka
odměna). Fotky si může každý zájemce prohlédnout
v knihovně do 10. října. Téměř 20 dětí si na začátku
prázdnin vyzvedlo v knihovně medailový deník, do něhož
se zaznamenávaly základní údaje o přečtené knížce v rámci soutěže Za pětku medaili, aneb Čteme se lvem čtenářem. Za pět přečtených knih si mohly děti „vyčíst“ sladkou fidorkovou medaili. Předsevzetí snad byla, nicméně
medaili získala pouze tři děvčata, čtenářky knihovny.
Doufám, že ostatní také četli, i když bez medailí ☺. Kdo
získal medaili? Katka Poláková z Budče, Barbora Procházková z Dačic a Lucie Poláková z Budče. Den otevřených dveří zakončilo kejklířské představení Vojty Vrtka,
které potěšilo malé i velké a na webu www.mkdac.cz
najdete řadu obrázků z celého dne.
AUTOŠKOL A NO S EK Da čice

Informace z DDM
Dům dětí a mládeže v Dačicích připravil na tento
školní rok pestrou nabídku odpoledních zájmových kroužků s ohledem na požadavky dětí a mládeže z našeho
regionu. V posledních letech jsme zavedli i činnost dopolední, tzn. že dvě dopoledne v týdnu jsme vyčlenili pro

učebna - ul. Krajířova 15 - areál podnikatelského centra
Jaromír Nosek, Furchova 373, 588 56 Telč,
Telefon: 567 223 888, mobil 603 236 669, 606 924 614
e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

Přihlášky a výuka:
pondělí 14:00 - 16:00 h a pátek 16:00 - 18 :00 h
www.autoskolanosek.cz
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Týden knihoven v Městské knihovně
v Dačicích od 5. do 9. října
Úte rý 6. října – 16 hodin
Se tkání čte cích rodin - host Jan Vodňanský
Slavnostní zakončení projektu Škola naruby v rámci
kampaně Celé Česko čte dětem. Prohlédneme si žákovské
knížky a nejhezčí odměníme. Odměnou zajisté bude i vystoupení hosta setkání, Jana Vodňanského. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, aneb Jan Vodňanský dětem zpívá,
maluje a vypráví v pestrém programu známé písničky ze
své autorské dílny.
Stře da 7. října – dopole dne
Pasování čtenářů v obřadní síni starého zámku
Žáci druhých tříd základních škol v Dačicích se již naučili číst, a to je důvod tuto dovednost, důležitou pro celý
život, oslavit. Stane se tak v obřadní síni města a na rytíře
řádu čtenářského bude děti pasovat pan purkmistr alias
pan starosta ve spolupráci s hraběnkou Charlottou z Dalbergů a spisovatelem Matějem Mikšíčkem. Program pasování připravuje knihovna ve spolupráci s městem, s MěKS
a divadelním studiem Tyláček.
Stře da 7. října – odpole dne 14 – 17 hodin
Krabičky ple tené z papíru
Dílna pro všechny s lektorkou Hankou Kulíkovou. Na
pletení stačí obyčejné noviny a při dílně se naučíte tyto
krabičky vhodné pro uložení nejrozmanitějších předmětů
vyrábět. Aby byly krabičky pevné a tvarově stálé, upravují se na závěr lazurovacím lakem nebo vodouředitelnou
barvou.
Čtvrtek 8. října – 18 hodin
Če rná hodinka s knihou mého srdce
Každá kniha má svůj děj a své postavy. Do finále celonárodní ankety Kniha mého srdce se probojovalo hlasy
čtenářů 12 zajímavých knižních titulů, a to: Alchymista
(P. Coelho), Babička (B. Němcová), Co život dal a vzal
(B. MacDonald), Děti z Bullerbynu (A. Lindgrenová),
Egypťan Sinuhet (M. Waltari), Harry Potter (J. K. Rowling), Malý princ (A. de Saint-Exupéry), Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války (J. Hašek), Pán prstenů
(J. R. R. Tolkien), Rychlé šípy (J. Foglar), Saturnin (Z.
Jirotka), Stmívání (S. Meyer).
Zveme všechny milovníky četby a těchto vynikajících
knih na černou hodinku do knihovny.
Pátek 9. října – 19 hodin
O Brazílii bude vyprávě t Milan Kope čný
Brazilská federativní republika (República Federativa
do Brasil) je největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky. Na
území Brazílie se rozkládá největší tropický deštný les na
světě - Amazonský prales. Metropolí Brazílie je město
Brasília, plánovitě vybudovaná v rozmezí let 1956 - 1960
v brazilském vnitrozemí. Největším městem s 10 milióny
obyvatel je São Paulo.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK
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Dyškanti ve Velké Lhotě
Čtvrtý letní koncert, který se odehrál 29. srpna 2009
ve Velké Lhotě na Dačicku, se opravdu vyvedl, shodli se
všichni zúčastnění. Účinkujícím se dobře hrálo, posluchačům dobře poslouchalo… Dovolte, abychom vám tento
koncert přiblížili. Koncert se odehrál v rámci 5. ročníku
koncertní sezóny, jejímž místem konání je horní kostel
Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě. Zároveň šlo o spolupráci s festivalem Dačické barokní dny,
který poprvé „expandoval“ do Velké Lhoty.
Soubor Dyškanti z Českých Budějovic vede dr. Martin Horyna, který se ve své profesi věnuje výzkumům,
vydávání a provozování staré hudby. Logickým vyústěním jeho práce se tak stalo i založení souboru Dyškanti,
který se na provádění této hudby specializuje a je na profesionální úrovni. Jako sólista na koncertě vystoupil také
tenorista Stanislav Předota, který je dnes uznávanou kapacitou a v souboru kdysi začínal. Dalším sólistou byl Richard Šeda, který hrál na historický dechový nástroj cink.
Richard Šeda je zároveň organizátorem Dačických barokních dní a mj. pedagogicky působí na ZUŠ Dačice.
Kromě cinku a zpěvu mohli posluchači obdivovat
stolní pozitiv (přenosné varhánky), další dechové renesanční nástroje – cornamusy a strunnou violu da gamba.
Na programu byly „Nešpory s hudbou pozdní renesance“ , kde se objevily skladby jak čistě instrumentální,
tak i se sborem či pro sólový hlas s doprovodem. Skladby
pocházely z Prachatic a Českého Krumlova a vznikly kolem roku 1600. Koncert byl velmi pěkně navštíven
a vzhledem k velmi pěkným vztahům mezi organizátory
velkolhoteckých koncertů a Dačických barokních dní tak
můžeme v budoucnu očekávat další plodnou spolupráci.
Jitka a Josef Čudlých, Velká Lhota

Koncert pro dvoje varhany
Koncert s tímto názvem proběhl v sobotu
22. srpna 2009 ve Velké
Lhotě na Dačicku a Telčsku. Ve zdejším horním
kostele, který je součástí
Evangelického tolerančního areálu, letos probíhá
již 5. ročník koncertních sezón. Již zmíněnou sobotu
mohli návštěvníci koncertu obdivovat nejen místní památkově chráněné varhany, ale také varhanní pozitiv, který si s sebou dovezla varhanice Jiřina Marešová-Dvořáková z Prahy. Spolu s ní vystoupila také místní varhanice
Jitka Čudlá. Obě varhanice se při hře na oba nástroje
nejen střídaly, ale také několik skladeb zahrály současně.
Šlo o skladby napsané speciálně pro dvoje varhany. Koncert měl velkou odezvu u posluchačů, kteří se živě zajímali o další nástroj, který zazněl ve lhoteckém horním
kostele. Varhanice Jiřina Dvořáková všem zájemcům
o přestávce ochotně podala vysvětlující výklad.
Informace o koncertní sezóně najdete na:
www.koncerty-velkalhota.estranky.cz
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Santini Telč
T elčský smíšený pěvecký sbor Santini vznikl na jaře
r. 2008 po zániku pěveckého sboru Cordia, který v kraji
působil 19 let.
Nově vytvořený pěvecký sbor Santini pod „svá
křídla“ přijalo občanské sdružení Průvan, které v T elči
a okolí působí od roku 2000 a nabídlo nově založenému
pěveckému sboru spolupráci a zkušenosti při zajištení
organizačních záležitostí spojených s chodem a administrací občanského sdružení. Funkce manažera a dirigenta sboru se ujal Karel T omek, který současně vede
i hudební soubor Musica animata z Třebíče. Sbormistrem
je Anežka T ichá, hlasovou poradkyní Mgr. Veronika
Hrůzová, organizační záležitosti má na starosti tým několika dalších členů. Smíšený pěvecký sbor Santini se věnuje interpretaci hudby všech žánrových kategorií se
zvláštním zaměřením na hudbu duchovní a liturgickou.
V současné době má 18 členů. Sbor působí nejenom ve
městě T elči a okolí, koncerty organizuje i ve vzdálenějších městech a obcích.
www.santini-telc.cz

Dačická výročí
aneb v říjnu si připomínáme
220 le t od narození
Louisy Sturmfe de rové z O ppenweile ru (* 3. 10. 1789
Esslingen, Německo - † 10. 9. 1866 Vídeň, Rakousko) svobodné paní, vychovatelky a dvorní dámy, která prožila
část svého života na zámku v Dačicích. Narodila se jako
pátá z deseti dětí v rodině Karla Theodora svob. pána
Sturmfedera z Oppenweileru, kurfiřtského falckého tajného rady a Marie Karoliny, roz. svob. paní z Greiffenclau Vollrads. Záhy osiřela. Dětství a mládí prožila v Mannheimu a se svou sestrou Charlottou také u tety Marie Anny
Dalbergové v Höchstu u Frankfurtu n. M. T am se seznámila se svým bratrancem, hrabětem Friedrichem Karlem
Antonem Ostein - Dalbergem (1787 - 1814), majitelem
dačického panství, se kterým se v r. 1812 zasnoubila. Po
jeho předčasné smrti žila v Dačicích a starala se o syna
své sestry Charlotty, provdané za Karla Antona Dalberga.
V r. 1830 získala místo vychovatelky v císařské rodině ve
Vídni, kde deset let pečovala o Františka Josefa, budoucího císaře, a jeho sourozence. Poté se stala dvorní dámou
císařovny Karoliny Augusty a u císařského dvora ve Vídni žila až do smrti. Louisa byla také dámou řádu Hvězdového kříže a mexického řádu sv. Karla. Zemřela ve vídeňském Hofburgu, pohřbena byla na hřbitově na Schmelzu. Po zrušení hřbitova byly její ostatky přeneseny do rodinné hrobky do Dačic.
110 le t od narození
Františka Šímy (* 1. 10. 1899 Plandry, okr. Jihlava † 13. 8. 1972 Dačice) - básníka a žurnalisty. Narodil se
v rodině mlynáře a této profesi se věnoval ještě v době
2. světové války. Od mládí se zajímal o literaturu. Od
sedmnácti let publikoval v časopisech, psal drobné prózy,
básně a vlastivědné články. V jeho tvorbě se projevily
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sklony k symbolismu O. Březiny a P. Bezruče. Po dvou
sbírkách s přírodními a sociálními motivy zveršoval kurdskou lidovou legendu (Legenda o člověku). Po válce se
věnoval literární tvorbě a žurnalistice. V r. 1946 byl přijat
do Spolku českých spisovatelů. Po zotavení z těžkého
úrazu se stal v r. 1947 šéfredaktorem jihlavské Jiskry. Po
r. 1948 se vrátil k původnímu povolání. Pracoval jako
mechanizátor obilních skladů. V r. 1954 byl propuštěn
a zůstal prakticky bez obživy. Teprve po čtyřech letech
získal místo na zámku v Lipnici nad Sázavou. Z tohoto
období stojí za zmínku jeho podíl na vybudování Haškova
památníku. V r. 1960 přešel do Dačic, kde byla jeho manželka správkyní státního zámku. Velká část díla básnického, filozofického, esejistického a vlastivědného zůstala
v rukopisech. K plánovanému zhudebnění Poémy o člověku nedošlo z důvodu úmrtí Bohuslava Martinů. Část
pozůstalosti je uložena v dačickém muzeu. František Šíma
zemřel v Dačicích, ale pochován je v rodišti své matky
v Polné.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Za krásami Venezuely

V dačickém muzeu a galerii byla 10. září zahájena výstava „Za krásami Venezuely“. Kolem padesátky zájemců
si zároveň vyslechlo přednášku RNDr. Dušana T rávníčka
ze zlínského muzea o výpravě českých zoologů do této
končiny Jižní Ameriky. Poutavé vyprávění, obrazová
i zvuková kulisa, to vše nám umožnilo nahlédnout do
vzdáleného světa.

Výstava je otevřena do 18. října 2009 denně kromě
pondělí 9-12, 13-16 hod. Určitě je vhodná i pro žáky
a studenty škol. Prohlídku můžete spojit s malým kvízem
i zhlédnutím obrazové prezentace výpravy do Venezuely.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

09/2009

Dačická řežba 2009 v obrazech
V týdnu od 24. 8. do 29. 8. 2009 pořádalo Město Dačice setkání dačických řezbářů v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí. Celkem se zúčastnilo 6 řezbářů: Jana
Kulhánková, Rudolf Procházka, Petr König, Jan Štěbeták,
Jiří Schlosser a Pavel Novotný.
V sobotu 29. 8. 2009 se konalo slavnostní zakončení
společně s předáním děl městu Dačice.
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2. 10. v 19:30 h
VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA
Film USA/Anglie, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

MěKS

KULTURA

09/2009

10. 10. a 11. 10. v 19:30 h
NÁVRH
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
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9. 10. v 19:30 h
KLÍČEK
Film ČR
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
16. 10. v 19:30 h
17. 10. a 18. 10. v 19:30 h
MARY A MAX
HANEBNÝ PANCHARTI
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
3. 10. a 4. 10. v 19:30 h
KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné

23. 10. v 19:30 h
MUŽI V ŘÍJI
Film ČR, Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

24. 10. a 25. 10. v 19:30 h
HODINU NEVÍŠ
Film ČR/SR, Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

30. 10. v 19:30 h
ÚNOS VLAKU 1 2 3
Film USA, titulky, vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nepřístupné

31. 10 v 17:00 a v 19:30 h
G-FORCE
Film USA, vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

Neděle 4. října 2009
10. září - 18. října 2009
25. října - 22. listopadu 2009
Úzkokol ejkou i pěšky Českou Kanadou
Za krásami Venezuely
Z rodného kraje - Slavnostní zahájení
Odjezd v 8:40 h z autobusového nádraží
Výstava fotografií a přírodnin z expedice
výstavy v neděli 25. října ve 14:00 h
českých zoologů do Venezuely, doplněna
Obrazy a grafika Františka Bílkovského
v Dačicích do J. Hradce, Kaprounu,
videoprojekcí a kvízem.
(1909 - 1998).
Vysoký kámen a Terezín do Valtínova
Otevřeno denně kromě pondělí
Otevřeno: říjen: úterý - neděle 9-12, 13-16,
(cca 10 km), návrat kolem 16:00 h.
9-12, 13-16 h
Přihlášky na tel.: 384 422 493, 722 012 146
listopad: úterý - pátek a neděle 13-16
10. října 2009 ve 21:00 h
ARIVA - taneční zábava
předkapela Backspace
Vstupné 60 Kč, hlavní sál MěKS

15. října 2009 v 18:00 h
Večer operetních, muzikálových
a šansonových melodií
Vstupné v předprodeji 80 Kč,
na místě 110 Kč

26. října 2009 v 18:00 h
Podzimní koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné 50/25 Kč, hlavní sál MěKS
Možnost využití předprodeje vstupenek!

24. října 2009 ve 21:00 h
SECRET - taneční zábava
Vstupné 60 Kč, hlavní sál MěKS

31. října 2009 ve 21:00 h
LOS PERDIDOS
Koncert kapely, hrající Punk/Ska/Reggae, po koncertě pokračuje
zábava s DJ. Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.

