MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 6/2010

RADA MĚSTA
na své 100. schůzi konané 19. 5. 2010 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2010 v těchto objemech: příjmy 424,67 tis. Kč, výdaje 774,67 tis. Kč
• projednala výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí
roku 2010
• schválila smlouvu o obstarání záležitostí souvisejících
s výkonem veřejné služby s příspěvkovou organizací
Městské muzeum a galerie Dačice
• schválila zpřístupnění dat získaných z měřících stanic
hladiny řeky Dyje pro potřeby Českého hydrometeorologického ústavu v Praze
• souhlasila s návrhem vyúčtování nákladů, tržeb
a zisků za provoz kanalizace v Dačicích a v místních
částech za rok 2009 tak, jak jej předložila společnost
VaK JČ, a. s., divize J. Hradec
• schválila uzavření smlouvy o dílo s COLAS CZ, a. s.
Praha na opravu chodníku v Masarykově ulici za
celkovou cenu Kč 685.948,-- včetně DPH
na své 101. schůzi konané 2. 6. 2010 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 10/2010 v těchto
objemech: příjmy 402,40 tis. Kč, výdaje 402,40
tis. Kč
• vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřních
věcí MěÚ a komise k projednávání přestupků na
úseku zákona o přestupcích za rok 2009 a zprávu
obvodního oddělení Policie ČR v Dačicích a Městské
policie o bezpečnosti a veřejném pořádku ve městě
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s. r. o. na akci „Dětské hřiště
v areálu MŠ Za Lávkami“ za celkovou cenu
Kč 999.660,-- včetně DPH
• schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory
z operačního programu životní prostředí na projekt
„Zpracování digitálního povodňového plánu a analýzy protipovodňových opatření - Dačice a ORP“
s předpokládanými celkovými výdaji 1.350 tis. Kč
včetně DPH
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve
výši Kč 2.000,-- na fotbalový turnaj dorostu, který
pořádá T J Velký Pěčín
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve výši Kč 5.000,-- na sraz rodáků v Chlumci
na své 102. schůzi konané 16. 6. 2010 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 11/2010 v objemech:
příjmy 986,00 tis. Kč, výdaje 986,00 tis. Kč
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory Kruhu přátel Dačického
dětského sboru

Zdarma do kaž dé rodiny
Če rve n 2010
• schválila směrnici na užívání areálu divadla v přírodě,
která nabývá účinnost 1. 7. 2010
• schválila uzavření smlouvy o výpůjčce plynárenského
zařízení v k. ú. Borek a v k. ú. D. Němčice mezi
městem Dačice a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem
v Č. Budějovicích
• schválila přijetí grantů od Jihočeského kraje na podporu výstavby a oprav autobusových zastávek ve výši
60 tis. Kč a na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů ve výši 100 tis. Kč (projekt modernizace hasičské zbrojnice v Lipolci)
• schválila ukončení smlouvy na pronájem hostince
v Bílkově dohodou k 30. 6. 2010

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

ISDOC - faktura
V současné době umožňuje Město Dačice svým dodavatelům používat pro fakturaci elektronickou cestu,
a to prostřednictvím tzv. standardního elektronického
formátu faktury nazvaného ISDOC. T ento formát podporují mnohé účetní systémy firem i drobných podnikatelů,
a proto stačí, pokud dodavatel zašle fakturu prostřednictvím e-mailu, nebo ještě lépe prostřednictvím datové
schránky Městu Dačice. Odpadá tedy nutnost ručního
vypisování faktury, jejího zasílání prostřednictvím pošty
a na straně města pak nutnost jejího přepisování do systému. T ento způsob fakturace zrychlí a zpříjemní vztahy
mezi Městem Dačice a jeho dodavateli.
V dalším kroku zvažujeme možnost zveřejnění formuláře elektronické faktury na stránkách města s již
předvyplněnými údaji města a pak už bude fakturace
naprosto jednoduchá. Věřím, že se tato nová služba pro
podnikatelskou veřejnost ujme.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Bezpečně na cestách - rady nejen
pro řidiče
Blíží se období prázdnin a dovolených, což přináší
i zvýšený provoz na pozemních komunikacích a větší počet dopravních nehod. Jak se při této stresové situaci
zachovat v případě zranění účastníků DN se pokusíme
nastínit v dalších řádcích.
1/ Přivolejte z áchrannou služ bu tel.: 155 ne bo 112
- sdělte jméno, příjmení, místo, kde jste, co se stalo
- telefon nepokládejte, operátor je schopen Vám radit
při postupu, než přijede záchranná služba
2/ Zkontrolujte životní funkce
- dýchání, činnost srdce, krvácení
- snažte se mluvit se zraněným
- pokud to není nezbytně nutné, s účastníkem nehody
nehýbejte
3/ Krvácení
- přiložte tlakový obvaz, pokud není, použijte části
oblečení
- při šoku zabraňte ztrátám tepla a končetiny uveďte
do zvýšené polohy
4/ Zajištění dýchání
- často stačí provést samotný záklon hlavy - uvolní se
dýchací cesty
- případně vyčistit dutinu ústní a vytáhnout jazyk
- pokud zraněný stále nedýchá - dýchání z úst do úst záklon hlavy, utěsnit nos, použít roušku či obdobnou ochranu
5/ Masáž srdce s umělým dýcháním
- někdy stačí jen masáž srdce a člověk se rozdýchá
- poměr 30x stlačit hrudník, 2x vdechnout
- frekvence stlačování 2x za vteřinu, hrudník stlačit
cca 5 cm
- vdech v délce přibližně 1 vteřiny
6/ Co ne dělat
- neodstraňovat cizí předměty z rány
- neodstraňovat přilbu u cyklistů a motocyklistů,
pokud není nutná resuscitace
- nesvlékat šaty z poraněného
Další doporučení
- nechte rozsvícená světla
- zapněte varovné blikače
- oblečte si reflexní vestu
- postavte výstražný trojúhelník
- opusťte silnici do bezpečné vzdálenosti (platí hlavně
za snížené viditelnosti)
Kriz ová čísla
- 155 zdravotnická služba
- 150 hasiči
- 158 policie
- 112 mezinárodní tísňová linka
Veškeré tyto zásady lze samozřejmě použít kdykoliv
je to nutné, nejen u DN. Za kolektiv Odboru dopravy Da-
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čice Vám přejeme, abyste tyto informace nemuseli nikdy
použít v praxi, a dále přejeme příjemnou letní dovolenou.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu s „Pravidly pro výběr nájemců bytů v bytovém domě č. p. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“ zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se

pronájmu uvolněného bytu č. 7,
ul. Bratrská č. p. 305, Dačice
Je dná se o byt č. 7, o velikosti 1 + 1
Místnost
Pokoj 1
Kuchyně
Předsíň
Koupelna s WC
Sklep
Celkem

Velikost v m 2
22,32
11,50
4,98
4,70
3,38
46,88

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
Zájemci o pronájem bytu musí splňovat násle dující
kritéria a podmínky:
• o byty se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech
• všichni uchazeči musí být občané ČR
Nabídky na pronájem bytu musí být doručeny zájemci
do 30. 7. 2010 do 12:00 h
na podatelnu Městského úřad Dačice, Palackého
náměstí 1/I, 380 13 Dačice v uzavřené obálce zřetelně
označené:
„NEO TVÍRAT – ŽÁDOST O BYT č. 7 v bytové m
domě č. p. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“
Krité ria výbě ru:
• průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti.
Žádosti s přílohami a pravidla pro výběr nájemců
jsou k vyz ve dnutí na Městském úřadu Dačice ,
odbor správy budov, číslo dve ří 201, Krajířova 27/I,
Dačice .
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od
schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude
uzavřena s dalším v pořadí.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

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 6/2010. 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 22. 5. 2010 přivítal místostarosta Pavel Habr společně s dětmi z MŠ ul. Sokolská v obřadní síni městského
úřadu nové občánky města: Lukáše Lacka, Alexe Budíčka,
Nikol Mrkvovou, Lucii Vaňkovou, Václava Křížka, Terezu Vugrincovou, Romana Zajíce a Katku Kadrnožkovou.
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O sběrné středě 4. 8. 2010 bude otevřeno od 7:30 do 17:00
hodin.
Hotová Elena, pracovnice Domovinky

Veselé posezení s písničkou
Dne 27. května 2010 připravili zaměstnanci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. pro své uživatele v DPS Studená
kulturní program s názvem Veselé posezení s písničkou.
Zpěv uživatelů, vedoucí střediska a sociální pracovnice
doprovázela na elektronické klávesy uživatelka paní J.
Martinů a na harmoniku pečovatelka I. Linhartová. Děkujeme všem zúčastněným za krásné odpoledne provázené
lidovými písněmi a veselou náladou.
Marie Cimbůrková, vedoucí DPS Dačice

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

„Osvobození Českého Rudolce 1945“
historická bojová ukázka
10. července ve 13:30 h, Český Rudolec
Program:
- vystoupení mažoretek DDM Dačice
- koncert Dačické devítky
- ukázka historické vojenské techniky

Blahopřání do Velkého Pěčína
Dne 27. května
oslavila paní Růžena
Nováková z Velkého
Pěčína 85. narozeniny. Celý život žije
v naší obci, pracovala v Jednotě v JZD
Velký Pěčín jako
účetní, později byla
ošetřovatelkou dojnic. Dneska její největší zálibou je zahrádka plná kytiček.
Paní Nováková, přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a vitality. Za celou obec gratuluje
kronikářka Jitka Hroudová

Domovinka informuje
Denní centrum Domovinka dlouhodobě spolupracuje
se Základní školou praktickou a speciální v Dačicích, především v poskytování osobní asistence postiženým dětem.
V měsíci červenci si můžete při návštěvě Domovinky
zakoupit výrobky od žáků této školy. Součástí prodejní
výstavy jsou i dílka klientů stacionáře Úsměv z Třebíče.
Domovinka v Dačicích bude v měsíci srpnu zavřena.
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VEŘEJNÁ NABÍDKA
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na

prodej volného bytu č. 25 o velikosti 1 + 2,
o celkové podlahové ploše bytové je dnotky 55,91 m2 ,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu v budovách č. p. 223/V. v ulici Jiráskova
v Dačicích a podílu na pozemku č. p. 802, zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 301 m2, zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na
listu vlastnictví č. 2904 jako vlastnictví Města Dačice, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzav řené obál ce zřet elně označené

„NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného bytu
č. 25 v č. p. 223/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice

nejpozději do pátku 30. 7. 2010 do 10:00 h.
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 8. 2010 v 15:00 h v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palack ého náměstí – inform ace o místě konání na info centru.
Stanovená kritéria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši
615.010,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
V případě shodných nabídek bude kupující vybrán losem.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele
(žadat elů) - telefon,
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru.
Jistota na budoucí kupní cenu:
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho
měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací a jako kupující bude
doporučen org ánům města Dačice druhý zájemce v pořadí.
Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota
vrácen a. Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené výše
uvedené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny. Město Dači ce si
vyhrazuje p rávo ro zhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme žádnou z nich.
Úhrada kupní ceny: (např.: celou částku při podpisu kupní smlouvy, z úvěru, stavebního spoření atd.).
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice
bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto
bytu na účet města Dačic vedený u České spořitelny a.s.
In formace podá bytový odbor MěÚ v Dačicích, Krajířova
27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu možno domluvit
s vedoucí bytového odboru paní Martinou Bénovou.
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Červen v Dačicích a místních částech
Dačice
• Průběžně pokračují práce na realizaci staveb: Rekonstrukce parkovacích stání v ul. Dlouhá a Máchova
a Rekonstrukce komunikací Červený vrch II. etapa.
• V průběhu měsíce června byla po provedených opravách vad a nedodělků zkolaudována stavba: Rekonstrukce komunikací Červený vrch I. etapa.
• V polovině měsíce započaly práce na rekonstrukci
chodníků v ul. Masarykova. Při rekonstrukci bude
rozebrána stávající dlažba, osazeny kamenné krajníky,
položena kamenná mozaika (6 x 6 cm), dále bude odbourána opěrná zeď z betonu před kinem a vybudována
zeď nová kamenná, včetně nového zábradlí. Provoz
obchodů v ulici bude po dobu realizace této akce (tj. do
poloviny července) nepřerušen.
• V ulici Mikšíčkova byla se záměrem zlepšení výhledových podmínek pro výjezd z ulice V Kaštanech zbourána kamenná zeď. Stávající chodník pro pěší bude zrekonstruován.
• V ulici U Nemocnice byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, při které byly vyměněny 4 ks jednotek veřejného osvětlení. V průběhu měsíce června byla
provedena také rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulici Mládežnická.
• V areálu letní scény v zámeckém parku byly dokončeny mříže pro oddělení prostor letní scény od komerční
části.
• Byly provedeny opravy komunikací např. v ul. Jiráskova, B. Smetany, na Palackého náměstí a vyčištěny
uliční vpusti.
• Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu byla
na žádost města v Hradecké ulici v zatáčce u rybníka
Vražda osazena silniční svodidla.
• Na křižovatce ve spodní části Palackého náměstí byl
nově osazen květinový záhon.
• V průběhu měsíce bylo průběžně prováděno sečení
zeleně, postřik chodníků a komunikací proti plevelům
a stříhání živých plotů.
• Dne 10. 6. 2010 byl zahájen provoz koupaliště.

Místní části
Bílkov
• V obci byla osazena dopravní zrcadla pro zlepšení výhledových podmínek pro výjezd na hlavní komunikace.
• V rámci dotačního programu Jihočeského kraje získalo
město dotaci na opravu autobusové zastávky. V průběhu měsíce července bude provedena oprava střechy
a vybílení.
Borek u Dačic
• Byla zahájena oprava střechy na přístavbě budovy
občanské komise. Oprava bude provedena do konce
srpna.
• V rámci dotačního programu Jihočeského kraje získalo
město dotaci na opravu autobusové zastávky. V průbě-
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hu měsíce června byla opravena fasáda autobusové
zastávky, opravena okna a vyměněny vstupní dveře.
Dolní Němčice
• Byl obnoven nátěr zábradlí okolo rybníka Návesní
horní.
• Započaly práce na opravě fasády budovy občanské
komise.
Hostkovice
• V první polovině měsíce byla zhotovitelem, firmou
REACOM s.r.o. Třebíč, provedena rekonstrukce místní
komunikace v hodnotě 969.960,- Kč. Na části místní
komunikace od č.p. 26, kterou nebylo možno rekonstruovat stejnou technologií, budou provedeny sondy
pro zjištění stavu podkladních vrstev a následně bude
stanoven rozsah a způsob opravy.
• V rámci dotačního programu Jihočeského kraje získalo
město dotaci na opravu autobusové zastávky. V průběhu měsíce července bude provedena oprava střechy
a vybílení.
Hradišťko
• V průběhu měsíce byl odba grován sediment na přítoku
v Návesním rybníku a byla provedena oprava a nátěr
zábradlí.
Chlume c u Dačic
• Byla opravena kaple na návsi. Při opravě byly obnoveny vnitřní nátěry, částečně opravena fasáda, zhotoveny
drenáže pro odvod vody z okapů a opraven přístupový
chodník vč. schodů.
• Počátkem měsíce byly provedeny lokální vysprávky
hřbitovní zdi a následně její obílení.
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
skladu požární techniky.
Malý Pěčín
• Byla dokončena oprava budovy občanské komise, při
níž byly vyměněny vstupní dveře do knihovny a opravena fasáda budovy.
Prostře dní Vydří
• Betonové květináče na návsi byly osazeny zakrslými
dřevinami.
Toužín
• Ve spolupráci s obcemi Peč a Český Rudolec bylo provedeno značení prodloužení cyklotrasy č. 1242 v trase
Český Rudolec - Lidéřovice - Dačice. V úseku km
5,770 až km 7,580 vede tato trasa od komunikace
II/406 po účelové polní komunikaci do T oužína a dále
pak po komunikaci III/15118 do Dačic.
Velký Pěčín
• V rámci dotačního programu Jihočeského kraje získalo
město dotaci na opravu autobusové zastávky.
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V průběhu měsíce července bude provedena oprava
střechy, oprava oken a vybílení.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

VEŘEJNÁ NABÍDKA
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na

prode j volné ho bytu č. 20 o velikosti 1 + 3,
o celkové podlahové ploše bytové je dnotky 64,01 m2 ,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu v budovách č. p. 802, zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 301 m2, zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na
listu vlastnictví č. 2904 jako vlastnictví Města Dačice, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzav řené obál ce zřet eln ě označené

„NEO TVÍRAT – prode j ne obsazené ho bytu
č. 20 v č. p. 223/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice

ne jpoz dě ji do pátku 30. 7. 2010 do 10:00 h.
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 8. 2010 v 16:00 h v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palackého náměstí – inform ace o místě konání na infocentru.
Stanovená kri téria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši
608.095,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny. V případě shodných nabídek bude kupující vybrán losem.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele
(žadat elů) - telefon,
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru.
Jistota na budoucí kupní cenu:
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacen á jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho
měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací a jako kupující bude
doporučen orgánům města Dačice druhý zájemce v pořadí.
Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky, které záj emci podají bez zaplacené výše uv edené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny. Město Dači ce si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených
nabídek přijme, či nepřijme žádnou z nich.
Úhrada kupní ceny: (např.: celou částku při podpisu kupní smlouvy, z úvěru, stavebního spoření atd.). Po schválení
kupujícího Zastupitelstvem města Dačice bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto bytu na účet města
Dačic vedený u České spořitelny a.s.
Informace podá bytový odbor MěÚ v Dačicích, Krajířova
27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu možno domluvit
s vedoucí bytového odboru paní Martinou Bénovou.
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O poplatku ze psů trochu jinak
Místní poplatek ze psů je definován a upraven zejména obecně závaznou vyhláškou (OZV), kterou schvaluje
zastupitelstvo města. V ní se můžeme dočíst kdo, kdy, jak
a proč a také kolik má za svého psa zaplatit. Víme, že jsme
do rozpočtu města přijali celkem na tomto poplatku k datu
15. 6. 2010 částku 261.699,00 Kč. Kolik ale máme vlastně
v Dačicích pejsků?
Ke stejnému datu, tedy k 15. 6. 2010, je v Dačicích
přihlášeno celkem 861 psů. Zaregistrováno je celkem 850
majitelů - držitelů psů. A v které dačické čtvrti nebo místní části je zaevidováno nejvíc majitelů tedy i nejvíc pejsků? I na tuto otázku umíme odpovědět. V tabulce uvádíme
počty majitelů psů podle místa, kde jsou hlášeni:
O bec
Bílkov
Borek
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Dolní Němčice

Počet O bec
53
Hostkovice
28
Hradišťko
71
Chlumec
40
Lipolec
125
Malý Pěčín
80
Prostřední Vydří
251
Toužín
56
Velký Pěčín
Celkem majitelů 850

Počet
13
10
20
35
25
8
11
24
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Informace pro občany – návštěvníky
odboru dopravy
Oznamujeme občanům, že část odboru dopravy a silničního hospodářství se přestěhovala do nových kanceláří
ve 2. patře „Starý zámek“, Krajířova 27:
§ kancelář č. 213: Vedoucí odboru a řešení dopravních
přestupků - Ing. Zdislav Páral,
§ kancelář č. 212: Silniční hospodářství a dopravní
úřad - Ing. Michael Novák,
§ kancelář č. 218: Přestupky - povinné ručení, T axi,
vracení ŘO - Lucie Šindelářová.
T elefonní a e-mailové spojení zůstává stejné. T ěšíme
se na vaši návštěvu!
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Při třídění podle místa je nejvíce psů evidováno v Dačicích V, nejméně v Prostředním Vydří.
V evidenci psů najdeme také odpověď na otázku, kolik psů je zařazeno v dané kategorii sazby poplatku. Podle
sazby je evidováno nejvíce psů na osoby pobírající důchod
a naopak nejméně na držitele psů, kteří jsou od poplatku
osvobozeni poté, co pes vykonal zkoušku podle zkušebních řádů pro záchranné psy, mezinárodní zkoušku psa
stopaře a zkoušku pro canisterapii.
Podle sazby poplatku:
Rodinný dům - pes trvale neoznačený
125
Rodinný dům - pes trvale označený
146
Důchodce - pes trvale neoznačený
219
Důchodce - pes trvale označený
62
Bytový dům - pes trvale neoznačený
26
Bytový dům - pes trvale označený
33
Místní části - pes trvale neoznačený
90
Místní části - pes trvale označený
94
Osvobozen - ZTP/P
22
Osvobozen - myslivecký pes
35
Osvobozen - zkoušky OZV
9
Celkem psů
861
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

POSELS TVÍ S TÁLE ŽIVÉ
MIS TR JAN HUS PRO MLUVÍ ÚS TY MLADÉ
G ENERAC E
6. července 2010 v 9:30 h
Velká Lhota u Dačic
Evangelický tole ranční are ál
horní kostel
Pořádá Veritas, historická společnost pro aktualizaci
odkazu české reformace o.s. Po skončení pásma je
možnost prohlídky areálu s odborným výkladem.
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Seznam lékařů a jejich ord. hodin v areálu Nemocnice Dačice a.s. - přímé telefony
LÉKAŘ A O DDĚLENÍ

TELEFO N

PO NDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

MUDr. Fabešová Ladislava
praktický lékař - dospělí

384 358 296

6:30 - 11:30

6:30 - 11:00

6:30 - 9:00
na objednání

7:00 - 11:00
14:00 - 18:00

6:30 - 11:30

8:00 - 12:15
14:00 - 18:00

8:00 - 12:15

Staré Hobzí

8:00 - 12:15

8:00 - 12:15

7:00 - 12:00

Č. Rudolec

7:00 - 11:00
13:00 - 14:00

7:00 - 10:30

7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
9:00 - 11:30
13:00 - 15:00

7:00 - 11:00

7:30 - 12:30

7:30 - 12:00
13:00 - 15:00

7:30 - 10:00

7:00 - 12:00
14:00 - 18:00
9:30 - 11:30
13:00 - 15:00
7:30 -11:30
13:00 - 15:00

7:15 - 15:00

7:15 - 14:00

7:15 - 18:00

7:15 -14:00

7:15 - 14:00

MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí
MUDr. Syrůček Pavel
praktický lékař - dospělí
MUDr. Vašíčková Irena
praktický lékař - děti
MUDr. Hejlová Tamara
praktický lékař - děti
MUDr. Lacinová Dagmar
zubní lékař
MUDr. Blechová Dana
zubní lékař (r. Krejčů)
MUDr. Matoušková Marie
zubní lékař
MUDr. Wlodková Helena
zubní lékař
MUDr. Gabrielová Helena
ORL NJH- ušní, nosní, krční
MUDr. Kuba
MUDr. Hejlová
alergologie
MUDr. Žahourková Zdeňka
interní ambulance
MUDr. Žahourková Zdeňka
gastroenterologická ambul.
MUDr. Karen Vrzalová
kožní ambulance
MUDr. Berka Lubomír
kardiologie a diabetologie
MUDr. Krajíčková S.
kardiologie a diabetologie
MUDr. Sobotková Lucie
kardiologie a diabetologie
MUDr. Albrecht Tomáš
MUDr. Lucie Štrupová
chirurgická ambulance
MUDr. Strnad
urologická ambulance
MUDr. Čech
MUDr. Hřeben
neurologická ambulance
MUDr. Kotyza Milan
MUDr. Železová
plicní ambulance NJH
pí Matulová Věra
pí Krejčí Helena
kalmetizace NJH
MUDr. Vojtová
psychiatrická ambulance
Mgr. Miklíková Veronika
klinický logoped
MUDr. Trkan František
rehabilitační ambulance
MUDr. Iva Šteflová
rehabilitační ambulance
Ortopedická ambulance
NJH

384 358 295
krev:
7:30 - 8:00
384 358 298
384 423 118
384 358 273
384 423 130
384 358 275
384 423 134
384 358 294
384 358 293

x

x

v současné době na mateřské dovolené

384 358 291

7:15 - 11:00
12:00 - 17:00

6:45 - 11:00
12:00 - 14:00

6:45 - 11:00
12:00 - 14:30

6:45 - 11:00
12:00 - 14:00

6:45 - 11:30

384 358 297

7:30 - 13:00

7:30 - 17:00

7:30 - 15:00

7:15 - 13:00

7:30 - 12:00

384 358 292

8:00 - 14:00

x

8:00 - 14:00

x

8:00 - 14:00

384 358 201

13:00 - 16:00

9:30 - 11:30

10:00 - 12:30

x

x

384 358 207

x

x

x

x

7:00 - 15:30

384 358 207

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

x

384 358 227

7:00 - 13:00
13:30 - 16:00

7:00 - 13:00
13:30 - 15:00

x

13:30 - 17:00
chirurg. výk.

7:00 - 12:30
13:00 - 14:00

384 358 203
384 389 160

7:00 - 13:00

7:00 - 13:00

x

x

x

384 358 203

x

x

x

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

384 358 203

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

384 358 264
384 392 482

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

384 358 222

7:00 - 13:00

x

x

x

x

384 358 290

x
x

8:00 - 15:00
x

8:00 - 11:00
x

x
7:30 - 15:30

x
x

384 358 222

x
x

x
8:00 - 14:00

x
x

x
x

7:00 - 14:00
x

384 358 253

x

x

7:00 - 11:30
12:30 - 15:00

x

x

384 423 515

8:00 - 15:30

x

8:00 - 14:30

8:00 - 15:30

x

8:00 - 17:30

8:00 - 17:30

8:00 - 15:30

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00
x
x
dětské kyčle
8:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00
x
13:00 - 14:30

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00
x
x

práce v MŠ
a školách
9:00 - 11:30
13:00 - 14:00
x
13:00 - 14:30

x

8:00 - 14:00

x

384 358 204
384 358 229
384 358 231
384 358 221

8:00 - 14:00
sudý týden
9:00 - 11:30
13:00 - 14:00
x
x
8:00 - 14:00

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

AKTUÁLNÍ INFORMACE

6/2010

STŘEDA

ČTVRTEK

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
dětské kyčle
8:00 - 14:00

7:00
7:00
7:00
7:00

- 15:30
- 15:30
- 15:30
- 15:30

7:00
7:00
7:00
7:00

x

8:00 - 14:00

x

LÉKAŘ A O DDĚLENÍ

TELEFO N

PO NDĚLÍ

Rehabilitace
vodoléčba
elektroléčba
ergoterapie
Ortopedická ambulance
NJH
MUDr. Ivo Čepl
MUDr. Šádková Beáta
Cévní poradna - Dentimed
MUDr. Koutná
radiologické odd.
RTG pohotovost
SONO
MUDr. Koutná
SONO - Ortopedie
SONO - GASTRO MUDr. Žahourková
LDN lůžkové odd.
MUDr. Plojhar - primář
sesterna
soc. prac. - pí Čeloudová
REH lůžkové odd. - sesterna

384
384
384
384

7:00
7:00
7:00
7:00

Lékařská služba první pomoci
víkendy a svátky - dospělí
víkendy a svátky - děti
OKB Laboratoř - MeDila s.r.o.
vyšetření moče
krevní banka
MUDr. Dvořáková - pohotovost
APROPO - p. Uchytil
dopravní služba
Dom. péče - pí Šabouková
Domovinka
Kuchyně Nemocnice Dačice
Operátor Nemocnice Dačice

384 358 276
384 358 276

mimo všední dny
8:00 - 20:00
8:00 - 14:00

384 358 249
384 358 219
384 358 236

x

384 358 269

x

358
358
358
358

285
287
288
217

- 15:30
- 15:30
- 15:30
- 15:30

strana 8

ÚTERÝ

- 15:30
- 15:30
- 15:30
- 15:30

PÁTEK
7:00
7:00
7:00
7:00

- 13:00
- 13:00
- 13:00
- 13:00

384 358 221

8:00 - 14:00

384 358 216

x

8:00 - 14:00

16:00 - 19:00

x

x

384 358 274
384 358 272

7:00 - 15:30
15:30 - 22:00

7:00 - 15:30
15:30 - 22:00

7:00 - 15:30
15:30 - 22:00

7:00 - 15:30
15:30 - 22:00

7:00 - 15:30
15:30 - 22:00

384 358 208
384 358 272
384 358 207

8:00 - 10:00
x
x

x
8:30 - 10:00
x

x
x
x

x
x
8:00 - 10:00

8:00 - 10:00
x
x

384
384
384
384

384
384
384
384

358
358
358
358

358
358
358
358

385
235
238
286

206
452
260
211

x

x

Palackého nám. 4/I, 380 01 DAČICE,
384 401 278 (9), meks@dacice.cz,
www.meksdacice.cz
Mě KS Dačice nabízí k pronájmu ne bytové 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. O. Svoboda, ředitel MěKS

Infocentrum Dačice
tel.: 384 401 265

Ote vírací doba če rvene c - srpen:
po - pá: 8:00 - 17:00 h, so - ne: 9:30 - 15:00 h
Nabízíme : kopírování, veřejný internet, fax, kroužkovou
vazbu, prodej upomínkových předmětů, regionální
literatury a další.

Palackého nám. 4/I, 380 01 DAČICE
384 401 278 (9), meks@dacice.cz,
www.meksdacice.cz
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.
O. Svoboda, ředitel MěKS
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Paměti Matěje Mikšíčka

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Dne 10. 6. 2010
proběhla v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích kulturní akce nazvaná
Bublinka ze života
moravského - Paměti
Matěje Mikšíčka. Přednášku připravila a vedla paní Chadimová, ředitelka Městské knihovny v Dačicích. Uživatelům Pečovatelské služby Ledax o.p.s., pro které byla přednáška určena, se velmi líbila četba úryvků z Mikšíčkovy
lidové tvorby. Děkujeme všem za účast a těšíme se na
setkání.
Marie Cimbůrková, vedoucí DPS Dačice

Poděkování

Uzamčení schodiště ke kostelu
sv. Antonína
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám oznámit, že
přístupové schodiště ke kostelu sv. Antonína bude v době
mezi 18:00 a 6:30 h uzamčeno. Mnozí z Vás si museli
všimnout jeho neutěšeného stavu. Je nám opravdu líto, že
se nám nepodařilo zamezit jeho znečišťování a že dělalo
klášteru i našemu městu špatnou vizitku. Chtěly jsme se
Vám za to touto cestou omluvit. Od omezení přístupu ve
večerních a nočních hodinách na schodiště si slibujeme
pomoc pro udržování jeho čistoty.
sestry bosé karmelitky

7. ročník Procházky pohádkou
5. června jsme realizovali již 7. ročník oslav Dne dětí.
Naši Procházku pohádkou si nenechalo ujít 1172 návštěvníků, z toho 440 dětí. Zaplnili jsme park pohádkovými
postavičkami, ke klasice čertům, vodníkům, čarodějnicím,
letos přibyli Shrek s Fionou, kohoutek se slepičkou, Mrazík, Rumcajs s Mankou, Lovci mamutů a Ponny Expres
z Malého Pěčína.
Díky podpoře sponzorů si všichni kromě báječného
zážitku odnesli také velmi pěkné odměny. Těší nás, že
úsilí všech nadšených organizátorů z naší školy - Komenského a MŠ Dačice, JC Malý Pěčín nevyšlo na prázdno
a potěšilo celé rodiny, které společně strávily slunečné
odpoledne v zámeckém parku.
Děkujeme všem, kteří se společně s námi připojili
k oslavám Dne dětí a užili si to s námi, těšíme se společně
na 4. června 2011.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
C EN TRU M PŘ ÍRO DNÍ M ED IC ÍNY O ÁZA
Řešení zdravotních problémů pomocí čínské a informační
medicíny. Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Masáže - klasické, lymfatické, reflexní.
NOVINKA - Masáže lávovými kameny.
Nabízíme i dárkové poukazy.
Ma rtina Šlápotová, Švabinského 298, Dačice
tel.: 606 743 060
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Ve dnech od 28. května do 4. června uspořádala naše
škola u příležitosti Dne dětí řadu divadelních představení,
her a soutěží pro žáky z 1. stupně a pro děti z mateřských
škol. Výsledky soutěžících jsme mohli odměnit různými
cenami, jež dětem věnovali: Cukrárna paní Marie T iché,
Lékárna paní Neužilové, Lékárna paní Gellnerové, Biofarm Zuda, WSPK – pobočka Dačice, GE Money Bank –
pobočka Dačice, ČSOB – pobočka Dačice, TEXI Dačice ,
PAS-D Dačice, Obkladačství Josef Kříž, Družina Dačice,
PEO – PECHA ELEKT RO, Elektro Bubeník, SET O Dačice, Mrazík M + M, Chladírenský servis Martin Denk,
Sklenářství Roman Valena a Zemos Dačice. Všem jmenovaným sponzorům, kteří přispěli ať již drobnými dárky,
upomínkovými předměty či finančně, chceme touto cestou
vyjádřit naše poděkování.
I když počasí na konci května bylo hodně deštivé,
umoudřilo se v pravý čas. Fotogalerie z oslav Dne dětí
(www.zsdacice.cz) dokazují, jak byli naši nejmenší šťastní. Nás učitele pak také potěšilo, že tolika lidem a firmám
v okolí naše děti nejsou lhostejné.
Za Občanské sdružení při ZŠ Dačice, B. Němcové
Mgr. Alena Benešová

Koncert ke Dni dětí
V rámci Dne dětí nezůstali stranou ani starší žáci.
Mnoho z nich pomáhalo při zajišťování programu pro
mladší žáky a předškoláky. Starším žákům byl dále určen
4. června koncert žákovského tanečního orchestru pana
Josefa Mochara. Koncert byl hezkou tečkou za pátečním
vyučováním. Děkujeme tanečnímu orchestru a panu Mocharovi zvláště.
Mgr. Bohumil Havlík

Psaní na počítači trochu jinak III.
Loni touto dobou jsme poprvé uvedli, že při nácviku
psaní na klávesnici užívají naši žáci také doplňkové volně
přístupné programy ZAV – zejména tzv. ZAV hry – cihly,
trefu, puzzle a pexeso. Dva nejlepší – Petr Baštýř a Jan
Račický - se mezi několika stovkami soutěžících bez rozdílu věku dostali do první padesátky.
Oba zmiňovaní už letos psali na klávesnici pouze ve
svém volném čase (společně s dalšími žáky 9. tříd)
v kroužku, ale docházka všech a zejména výkony stojí za
velkou pochvalu. Kdo se 13. 6. 2010 podíval do výsledkové listiny www.zav.cz , mohl konstatovat, že v celkovém
pořadí je mezi 763 soutěžícími Petr Baštýř na krásném
3. místě, že v první třicítce je 13 našich žáků a v první
padesátce jich figuruje 24. Za povšimnutí stojí také výkon
Marcela Pokorného (1997), který píše na klávesnici teprve
1. rokem, ale už se dokázal probojovat na 25. místo celkového pořadí.
Mgr. Alena Pízová

Lesní zážitkový den
Děkujeme Ing. Kamilu Kupcovi za zorganizování lesních zážitkových dnů pro žáky druhých až pátých tříd. Do
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průběhu akcí sice občas zasáhly vrtochy počasí, přesto se
děti dozvěděly spoustu nových informací a zažily i nějaké
dobrodružství. Při přípravě programu pro 5. ročník byli
Ing. Kupcovi k ruce i letošní deváťáci. Všem zapojeným
žákům pak na závěr udělal radost opečený špekáček.

Výstava fotografií v Městském muzeu
16. června byla
zahájena v Městském muzeu Dačice
výstava fotografií,
které v uplynulém
školním roce vytvořili žáci navštěvující
školní fotografický
kroužek. Vystavené
práce, jejichž autory
jsou Dalibor Jelínek, Klára Jirásková, Jana Koutná a Nikola Leitgebová, je možné zhlédnout až do 5. září. Srdečně zveme všechny zájemce.

Ocenění programu Globe
Od listopadu 2008 je naše škola zapojena do mezinárodního programu Globe zaměřeného na sledování atmosférických jevů. Žáci pravidelně (i o sobotách a nedělích)
provádějí měření například teploty vzduchu a množství
srážek. 15. června obdržela naše škola ocenění od ústředí
programu Globe v USA za data, která naši žáci shromáždili při dlouhodobém pozorování mraků a odeslali do mezinárodní databáze.

Hurá na prázdniny!
Čas plyne jako voda, přiblížil se konec dalšího školního roku, a tak bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří
jste nám pomáhali a podporovali nás v našem snažení.
Přejeme Vám krásné léto, více prosluněných dnů než dosud a dětem skvělé prázdniny. Na shledanou ve školním
roce 2010/2011.
Mgr. Bohumil Havlík

Zprávy z gymnázia
Ø Ze sportu
Většina
sportovních
soutěží a turnajů je již
uzavřena, jednou z posledních větších akcí byly
lehkoatletické závody „O
štít Města Dačic“ , které se
konaly 12. května. Za výkony v závodech musíme
pochválit zejména děvčata,
protože v obou věkových kategoriích – mladších i starších
žákyň – získala celková první místa.
Ø Studium
Měsíc květen je na gymnáziu tradičně ve znamení
konání ústních maturitních zkoušek, zde přinášíme hodnocení těch letošních:
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Ohlé dnutí za maturitními zkouškami
V týdnu od 17. do 21. května 2010 se konaly ústní
maturitní zkoušky na Gymnáziu v Dačicích.
Ve třídě oktávě osmiletého studijního oboru předsedala maturitní komisi paní Mgr. Irena Vybíralová z Gymnázia Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce. Z celkového
počtu 29 maturantek a maturantů této třídy prospělo šest
s vyznamenáním a zbývajících 23 prospělo.
Ve 4. ročníku čtyřletého studia mělo právo konat ústní
maturitní zkoušky celkem 27 maturantek a maturantů. Za
předsednictví paní PhDr. Ivany Pečtové, rovněž z jindřichohradeckého gymnázia, vykonali čtyři maturanti a maturantky ústní maturitní zkoušky s vyznamenáním, dalších
osmnáct při nich prospělo a bohužel v pěti případech byl
zaznamenán neúspěch v podobě neprospěchu.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení připravované v prostorách nádvoří Státního zámku v Dačicích
muselo být z důvodu deštivého počasí přesměrováno do
koncertního sálu ZUŠ. Zde z rukou svých třídních učitelů,
za přítomnosti starosty města Dačic, pana Rudolfa Hájka,
členů pedagogického sboru školy, rodičů, sourozenců,
přátel a známých, převzali důležitý doklad o vzdělání nejprve abiturienti z oktávy, o hodinu později pak jejich spolužáci ze 4. ročníku. Počet absolventů dačického gymnázia tak dosáhl úctyhodné sumy 1871.
Většina letošních absolventů školy se uchází o přijetí
ke studiu na vysokých školách. Přejeme jim hodně
úspěchů v přijímacím řízení a následném studiu, jakož
i v dalším životě.
Ø Zajímavosti, výle ty a e xkurze
Vzhledem ke zlepšujícímu se počasí a blížícímu se
závěru školního roku se v posledních několika týdnech
konala celá řada exkurzí a výletů.
Například:
Druháci a kvinta se vydali dne 14. května na 16. mezinárodní knižní veletrh, který probíhal na pražském holešovickém výstavišti. Průmyslový palác byl doslova zaplněn
knihami nakladatelů od Evropy až po Japonsko.
Prváci a kvarta se 3. června vypravili do Žďáru nad
Sázavou. Hlavním cílem však nebylo město samotné, ale
prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je dílem architekta Jana Blažeje
Santiniho-Aichela, a také výprava za sochami Michala
Olšiaka, které jsou rozesety v celém okolí města. Den
naplněný kulturními zážitky pak završili návštěvou expozice Máj Karla Hynka Máchy v Muzeu knihy.
Do již tradiční destinace
se na týdenní
sportovní kurz
vydali třeťáci
pod vedením
tělocvikářů a za
doprovodu pana ředitele Morávka – i přes
nepříznivé po-
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časí se jim podařilo projít nejznámější trasy v T eplickoadršpašských skalách. Ve dnech, kdy počasí opravdu
nedovolovalo výpravu do skal, navštívili další zajímavosti
v okolí - jako třeba muzeum stavebnice Merkur v Polici
nad Metují, zámek v Novém Městě nad Metují nebo
vojenskou pevnost Dobrošov.
Více si můžete přečíst na našich webových stránkách
www.gymn-dacice.cz.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Sportovní hry mládeže
I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili lehkoatletického čtyřboje. T entokrát závod proběhl ve středu 5. 5.
v Jindřichově Hradci. Závodníci podali výborné výkony.
Zejména na chlapce se usmálo sportovní štěstí. Blahopřejeme Davidu Budínovi ke krásné zlaté medaili ve skoku
dalekém a stříbrné medaili v běhu na 60 m a Ladislavu
Danyimu ke stříbrné medaili za hod míčkem. Děkujeme
všem závodníkům za reprezentaci školy.

Přespolní běh
Ve středu 12. 5. 2010 se třináct žáků naší školy
zúčastnilo přespolního běhu v Jindřichově Hradci. V krásném prostředí jindřichohradeckého parku předvedli výborné sportovní výkony a mohou se pochlubit třemi zlatými
medailemi.
Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy
a vítězům gratulujeme. 1. místo – Dominika Bučková
(5. r.), 1. místo – Bedřich Škarka (5. r.), 1. místo – David
Budín (8. r.).

Učíme se plést z pedigu
18. 5. 2010 jsme opět vyrazili do J. Hradce, tentokrát
na ZŠ praktickou, naučit se plést košíky z pedigu. Vše
nám vysvětlila a hlavně pomohla pí uč. Dovalilová. Velkými pomocníky a učiteli byly také děti z její třídy. Děti
pracovaly ve dvojicích a na konci kurzu se mohly pochlubit krásnými košíky. Byli jsme pohoštěni výbornou buchtou, kterou pro nás děti upekly. Ve škole jsme se pochlubili svými výrobky na malé výstavě.

Trampolína na školní zahradě
Od května mají naši žáci možnost cvičit na trampolíně, která je instalována v areálu zahrady školy. Má v průměru 5 m, což nabízí široké možnosti využití. Oblibu si
získala skutečně velmi rychle. Pod vedením svých učitelů
se ti menší postupně seznamují s pohybem na trampolíně,
starší žáci si troufnou už i na přemety. Velkým přínosem
je také pro děti tělesně postižené, jež zažívají spontánní
radost z netradiční pohybové aktivity.

Dobrodružství na školním výletě
Ve čtvrtek 27. května jsme vyjeli na školní výlet.
První zastávkou bylo Znojemské podzemí. Labyrintem
chodeb nás provedli příjemní průvodci. Někteří z nás se
trochu báli, hlavně ve vězeňských kobkách, které vypadaly jako skutečné. Když se však objevili hodní skřítci a po-
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hádkové bytosti, bylo po strachu a v paměti nám zůstal jen
příjemný zážitek. Dále jsme pokračovali do Velkého Karlova na krokodýlí farmu. Viděli jsme více než sto krokodýlů nilských a dověděli se řadu zajímavostí o jejich chovu v zajetí. Na závěr nám předvedli, jak mrštní umí být,
když jde o dobré jídlo.

Co nás ještě čeká?
§ 23. – 25. 6. – turistický pobyt, Klepákův mlýn.
§ 28. 6. – vycházka po Graselově stezce.
Mgr. J. Uhrová, ZŠ Neulingerova

Co je nového na ZŠ Komenského
• Z okresního kola atletického Poháru rozhlasu jsme
18. května přivezli stříbrný pohár za druhé místo starších žáků. Starší dívky skončily páté. Starší hoši získali
6 medailových umístění. M. Mařík vyhrál běh na 60 m
a skončil 2. v dálce. D. Jindra získal 3. místo na 60 m
a ve výšce. P. Holeček doběhl na 1500 m druhý. Štafeta
(4 x 60 m) ve složení Mařík, Jindra, Holeček, Dedič vyhrála. Děkujeme za reprezentaci školy.
• Žáky druhých tříd navštívila por. H. Millerová. Popovídala si s nimi o některých tématech, se kterými se děti
setkaly při plnění úkolů v Ajaxově zápisníku. Žáci druhých tříd základních škol se učí pomocí tohoto zápisníku předcházet sociálně patologickým jevům např. šikaně, alkoholu a nealkoholovým drogám, hazardním
hrám apod. Seznamují se také s běžnými každodenními
záležitostmi jako je pohyb v silničním provozu a vlastní
bezpečnost.
• Tradičně na konci školního roku se přišli budoucí školáci podívat na naše prvňáčky. T i jim předvedli, co se
za jeden školní rok naučili. Děti z MŠ se aktivně zapojily do činností a už se moc těší na začátek školního roku,
až zasednou do školních lavic.
• Na pátek 4. června si naši deváťáci připravili pro žáky
1. stupně oslavu Dne dětí. Díky pěknému počasí mohli
část programu realizovat v okolí školy. Podle nadšených dětských tváří se jim to opravdu povedlo. Děkujeme. Děti ze školní družiny v Bratrské si musely kvůli
počasí pár dnů počkat, aby se mohly vydat na zahradu
a oslavit Den dětí. Soutěžilo se v různých disciplínách
a odměny byly sladké.
• Žáci pátých tříd pokračovali v poznávání „Afriky nevšedníma očima“ . Tentokrát se seznamovali s různými
etniky, která žijí v Africe. Zhlédli jejich neobvykle
malované masky a zkusili si takové masky na obličej
vytvořit. Pokračovali malováním „Obrazů z Afriky“.
Lektorka Lucie s nimi tančila africké tance. Na závěr se
seznamovali se smutným životem dětí ulice v Nairobi.
Toto setkání se jim opět velmi líbilo a obohatilo jejich
další pohledy na život v Africe.
• Veliká gratulace patří naší žákyni Z. Humplíkové
z V. B, která se v pátek zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků básnické a textařské soutěže Na slovech
záleží 2010 v Novém Boru. V kategorie 5. a 6. tříd
obsadila vynikající 1. místo. Blahopřejeme.
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• Žáci 1. stupně se zúčastnili v J. Hradci atletického trojboje (50 m, dálka, kriket). Mezi 10 školami z okresu
vybojovali 2. místo. Individuálně se prosadili chlapci ze
3. ročníku (1. kategorie) - 2. D. Štolba, 3. D. Hrůza.
V této mladší kategorii dívek utekla bronzová pozice
P. Hanzlíkové jen těsně - skončila čtvrtá. Ve starší kategorii (4. - 5. roč.) uspěl A. Šmíd - vybojoval 3. místo.
J. Karpíšek skončil ve druhé desítce, podobně jako mezi
dívkami A. Jindrová. Osmé místo mezi dívkami patří
S. Heřmánkové. Gratulujeme.
• Devátý ročník atletické soutěže O malý štít města
Dačice jsme uspořádali 16. června. Za stálého mírného
deště byla k vidění řada velmi kvalitních výkonů. Již
popáté si pohár pro vítěze odváží ZŠ Jemnice, druhé
skončily Slavonice a třetí ZŠ Masarykova Telč. Našim
dívkám patřilo třetí, chlapcům čtvrté místo a v celkovém součtu to znamenalo 4. místo mezi školami.
V deseti disciplínách jsme získali 6 medailí. Jedinou
zlatou vybojovala Sandra Heřmánková ve skoku dalekém. Dalších pět medailí je bronzových a získali je A. Šmíd (dálka), A. Jindrová (600 m), M. Tomandl
(800 m), štafeta dívek (Píšová, Uhrová, Jindrová, Heřmánková) a štafeta chlapců (Dvořák, Uherek, Šmíd,
Karpíšek). T ěsně pod stupni vítězů zůstali další. Čtvrté
místo vybojoval D. Dvořák (kriket) a páté Y. Lovětínská (kriket). Blahopřejeme.
• Pro letošní školní rok jsme ukončili sběr starého papíru
s celkým množstvím 8 589 kg. Zvítězila II. A s paní
učitelkou Lukšovou nasbírali 1 626 kg. Děkujeme
všem, kteří přispěli svou troškou, a už teď můžete doma
střádat papír do soutěže v příštím školním roce
2010/2011.
• Potěšilo nás vyhodnocení grantového programu T RW –
DAS a.s. pro rok 2010. Náš projekt Bezpečně a zdravě
byl vybrán a schválená podpora umožní další rozvoj
vzdělávání nejen žáků naší školy. Děkujeme.

A co nás ještě čeká?
• Tyláček hraje pro žáky 1. stupně naší školy „Žofka“
v letní čítárně Městské knihovny Dačice.
• Diskotéka v Bratrské.
• Výměna učebnic, předání vysvědčení, rozloučení s vycházejícími žáky a prázdniny – přejeme všem krásné
prázdniny a těšíme se ve školním roce 2010/11!!!
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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mu sboru ze sousedního Polska. Kromě zpívání měli zpěváci možnost zúčastnit se pietního aktu, prohlédnout si celé území, které připomíná obrovskou tragédii a navštívit
expozici ve zdejším muzeu, která se těmto událostem
věnuje.
Jsme velmi rádi, že jsme se mohli přehlídky zúčastnit
a svým zpíváním aspoň trochu přispět k uctění památky
všech lidických obětí. Děkujeme za podporu Jihočeskému
kraji, který finančně přispěl na cestu sboru do Lidic.
-kp-

Pátá Dačická muzejní noc
Muzejní noc začala v 19 hodin krásným hodinovým vystoupením národopisného souboru Podjavořičan z T elče za
účasti asi 80 přihlížejících na nádvoří zámku. Ze Sedlice u Blatné přijel
oživit atmosféru V. Muzejní noci hrou na flašinet Jiří
Šesták. V I. patře muzea probíhaly akce pro děti i dospělé
včetně promítání dobových fotografií, malování keramiky,
muzejního kufrování apod. Od 20 hodin probíhaly po
hodinách komentované prohlídky historické a národopisné
expozice, kde např. předváděla spřádání vlny na kolovrátku paní Iva Hanušová z Albeře s dcerkou Eliškou. Prohlídek se prostřednictvím členů Divadelního souboru T yl
zúčastnila i paní Kateřina z Krajku, paní Juliana Radová,
a zastoupen byl i malíř František Bílkovský. Muzejní noci
se zúčastnilo na dvě stě osob.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Chlumecké pivní slavnosti
3. července 2010
3. ročník
Program:
12:30 h - začátek pivních slavností
15:30 h - taneční překvapení
18:30 h - vystoupení skupiny T roškaDance
Po dobu pivní ch slavností k poslechu a k t anci h raj e
Malá Ř eči cká kapela Akord. Srdečně zve SDH Chlumec.

Kvítek zazpíval v Lidicích
V sobotu 12. června se konal 4. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Dětský pěvecký sbor Kvítek ZUŠ Dačice byl letos vybrán
jako zástupce Jihočeského kraje.
Samotné přehlídce předcházelo přijetí sbormistrů
předsedou Senátu P. Sobotkou, ředitelkou přehlídky M.
Moučkovou, starostou obce Lidice T. Skálou a zpěvačkou
L. Bílou, která v úvodu přehlídky potěšila všechny přítomné třemi písněmi. Pak už podium patřilo dětským pěveckým sborům ze všech čtrnácti krajů republiky a jedno-

Chtěli byste hrát košíkovou
a nemáte s kým?
Neváhejte, zavolejte: 724 301 454.
Co takhl e postavit v Dačicí ch t ým, který by to mohl
zkusit třeba i závodně. Ideální v ěk zájem ců 20 až 35 let.
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Běžecký závod Dačická 14
Běžecký závod odstartoval v pátek 4. června u rybníka Peráček již posedmnácté. Je součástí běžeckého seriálu
Běžec Vysočiny, proto si získal téměř stálou „klientelu“
závodníků všech věkových kategorií. Od žactva až po 71
letého Z. Nováka z Jihlavy. V hlavní kategorii (13,2 km)
běželo 55 mužů, 5 žen a 1 dorostenec. Celkově se soutěží
zúčastnilo 99 sportovců. Pokud bude příště větší zájem
dětí, jistě zaznamenáme i tu stovku. Potěšující je, že se na
start hlavního závodu postavilo i 9 dačických běžců
(z nichž sice někteří bydlí jinde, ale můžeme je počítat
mezi rodáky). Hlavní závod vyhrál Jan Bláha z Č. Budějovic a mezi ženami Renata Šťastná z Jihlavy. V příštím roce bude Dačická 14 nejen součástí „Běžce Vysočiny“ , ale
pravděpodobně i nově vznikajícího „Jihočeského běžce“ .
To by mohlo být příslibem ještě kvalitnější účasti.

PaedDr. Vítězslav Jindra

ZUŠ - malé ohlédnutí za školním rokem
Blíží se konec června a to znamená, že i prázdniny už
jsou za dveřmi. Dovolte nám tedy malou rekapitulaci
toho, co prožili zpěváčci dětských pěveckých sborů při
ZUŠ Dačice v průběhu školního roku 2009/10.
V tomto roce se sbor rozrostl o další oddělení, tentokrát předškolních dětí. Máme tedy už sbory čtyři: Pramínek I., Pramínek II., Červánek a Kvítek. Všechny zpěváky
mohli dačičtí posluchači vidět a hlavně slyšet na třech velkých sborových koncertech – podzimním, vánočním a jarním. Všechny se konaly v sále MěKS. Panu řediteli
O. Svobodovi a všem jeho spolupracovníkům patří velké
poděkování za spolupráci při organizaci koncertů.
Kromě těchto společných koncertů absolvovaly děti
řadu dílčích vystoupení. Např. koncerty pro MŠ, ZŠ
a Gymnázium, Zvonkový průvod, Živý Betlém. V prosinci jsme přivítali v Dačicích vzácného hosta – soubor
Musica Bohemica, se kterým Kvítek spoluúčinkoval. Na
jaře Dačice navštívil sbor Carmína z Českých Budějovic
a sbor Camella z Nového Boru.
Zpívání ale není jen vystupování na koncertech, ale
především velká práce. Kromě pravidelných zkoušek absolvují děti mimořádné zkoušky a soustředění. T ento čas
„navíc“ se letos opravdu vyplatil. Červánci si z regionální
přehlídky ve Strakonicích přivezli vítězství a postup na
celostátní přehlídku, na soutěži „Zahrada Písní“ v Praze
získali rovněž zlaté pásmo. Dalším velkým úspěchem byla
i účast Kvítku na mezinárodním festivalu „Slovakia
Cantat“ v Bratislavě, ve dvou kategoriích se stal vítězem.
Závěr tohoto článku bychom chtěli věnovat poděkování. Ze všeho nejdříve děkujeme dětem za jejich práci,
vytrvalost a přejeme, ať jim radost ze společného zpívání
dlouho vydrží. Sbor by nebyl bez sbormistrů, poděkování
tedy patří Anežce Hergeselové a Vítězslavu Hergeselovi,
kteří dětem věnují nemálo volného času. Děkujeme i řediteli ZUŠ v Dačicích panu M. Kubkovi za podporu a všem
spolupracovníkům z řad učitelů za spolupráci.
T ak velké těleso, kterým náš sbor je, se neobejde bez
finanční podpory. Děkujeme Městu Dačice, které je naším
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velkým přispěvatelem. Děkujeme i dalším firmám: banka
Waldviertler Sparkasse, Centropen a. s., SETO spol.
s r. o., Korint spol. s r. o. i všem ostatním přispěvatelům
a podporovatelům. Velký podíl na financování sborů mají
také příspěvky Jihočeského kraje, Ministerstva kultury
a Nadace Život umělce.
Na závěr ještě poděkování všem rodičům a těm, kteří
se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti sborů. Přejeme
všem krásné prázdniny, příjemnou dovolenou a budeme
se těšit na setkání na některém z koncertů v novém
školním roce.
-kp-

Starší a mladší žáci
Právě tato kategorie již plně ukazuje kvalitu budoucích fotbalistů. Zejména u starších žáků je to přelomový
věk, věk puberty a ne každý hráč vydrží hrát dál.
V této kategorii dačický fotbal disponuje velmi kvalitními mužstvy, a to zejména u žáků starších, kteří v jarní
části soutěže neprohráli ani jeden zápas. Pro informaci
veřejnosti: žáci hrají krajskou soutěž skupina A. Starší žáky trénuje pan Vilém Vítek, ač svérázný trenér, pod jeho
vedením se mužstvu daří.
Mladší žáky vede pan Jaroslav Němec, nestor nejen
dačického fotbalu. T rénování se věnuje neuvěřitelných 41
let a jeho fotbalové zkušenosti jsou k nezaplacení. Mladší
žáci hrají rovněž I. A třídu a pohybují se zhruba uprostřed
tabulky. Věřím, že příští sezónu i oni budou hrát o prvenství v soutěži, neboť hráčský kádr se nebude tak rapidně
obměňovat.
Josef Novák, prezident oddílu kopané
T J Centropen Dačice

Akce „Ukliďme svět“
V rámci tématu „Dačice, hezké místo k životu“ probíhal ve všech mateřských školách v jarních měsících projekt „Ukliďme svět“ .
Děti se dozvěděly, jak je důležitá ochrana životního
prostředí, třídily odpady do dětských plastových kontejnerů a své znalosti procvičily v pracovním listě „Pomáháme
Popelákovi“ . T aké sestavovaly ekologické puzzle, po kterém následovalo společné zamyšlení se nad nesprávným
chováním lidí a jejich důsledky. Na konec si děti zahrály
hru „na mířenou“ – trefovaly se míčky do plechovek.
Projekt pokračoval praktickou částí - úklidem různých
lokalit v okolí mateřských škol. Děti sbíraly v rukavicích
do připravených pytlů to, „co do přírody nepatří“ . Potom
jsme některý odpad odvezli do sběrného dvora, další rozdělili do příslušných kontejnerů a popelnic. Děti uklízely s
elánem a chutí a za svou snahu dostaly omalovánky,
samolepky a nechyběla ani drobná sladkost.
Názory dětí po ukončení akce: „Lepší je nepořádek
nedělat, než ho potom uklízet“ , „Svět je krásný, když je
čistý“. „Jsme rádi, že máme „čistý kousek přírody“ blízko
naší školky“ .
Do této akce se v některých mateřských školách také
zapojily celé rodiny. Děti donesly fotografie o „svém“
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uklízení v okolí domova. Velmi nás to potěšilo. Za tento
úklid na ně čekal balíčkem s překvapením. Všem rodičům
děkujeme za spolupráci a naším přáním na příští rok je
snaha o zapojení ještě více rodin do ochrany okolí svého
domova a těchto úklidových aktivit.
Vyhodnocení všech mateřských škol s fotografiemi
bude umístěno na adrese www.msdacice.cz a v propagační vitríně ČSOP Vysočina u MěKS v Dačicích.
Za kolektiv učitelek Bc. Milada Janoušková
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knihovnách okresu ve dvou věkových kategoriích, a to pro
děti na prvním stupni základní školy a na druhém. Jejím
cílem je podpořit čtení dětí právě v létě, kdy je dostatek
času a nejsou školní povinnosti a je přece tak příjemné
někam si „zalézt“ a ponořit se do čtení zajímavé knížky.
Každý zájemce si může v knihovně vyzvednout podrobnosti a potom stačí již jenom číst a číst. V knihovně si
potom trošku „ověříme“ , zda opravdu knížka uváděná
jako přečtená byla přečtená i v reálu a zda zanechala ve
čtenáři dobrý nebo špatný dojem.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

21. ročník Branou Podyjí
Oddíl SPV při T J Centropen Dačice uspořádal v sobotu 22. května již 21. ročník turistické akce BRANOU
PODYJÍ. T éto akce se zúčastnilo 40 účastníků. Čtyři muži
se vydali na trasu dlouhou 50 km, tři dívky z Jockey clubu
z M. Pěčína se rozhodly na cestu na koních a zvládly trasu
20 km. Kolo zvolilo pět žen a ty jely trasu 50 km. T říčlenná rodina si vybrala trasu 15 km. Úspěch slavila trasa
pro rodiče s dětmi o délce 7 km. Na tuto trasu se vydalo
21 účastníků. Na cestě si děti opékaly buřty na chatě
u pana Denka pod Hradišťkem, kterému děkujeme za přípravu ohniště a místa na odpočinek. V cíli na každého
účastníka čekala pochodnická medaile a pamětní list, na
kterém byly napsány zvládnuté kilometry. Celkem se ušlo
a ujelo 750 km. T ěšíme se na 22. ročník příští rok opět
v měsíci květnu a uvítáme další zájemce o naši akci.
T J Centropen Dačice, oddíl SPV

Informace z knihovny
Če rve ne c a srpe n v knihovně ote vřeno kromě sobot jako obvykle
Vážení čtenáři, přejeme hezké léto a hodně príma knih
na čtení. Knihovna bude v červenci i v srpnu otevřena
beze změn - pouze bude ZAVŘENO v sobotu. V roce
2008 jsme vymalovali přízemí budovy a oddělení pro dospělé, v roce 2009 oddělení pro děti, letos byla knihovna
uzavřena kvůli revizi knihovního fondu. To je vše a knihovna bude otevřena po celé prázdniny jako obvykle,
tzn. v pondělí, ve středu a ve čtvrtek: 8 – 11, 12 – 17,
v pátek 8 – 11, 12 – 16, na dětském oddělení platí odpolední hodiny. Bude otevřena letní čítárna, zahradu zdobí
sochy řezbáře Rudy Procházky, přijďte se podívat.
Ne dělní práz dninové pohádky v le tní čítárně
Od 11. července do 25. Vás zveme na nedělní pohádky v rámci festivalu Za dačickou kostku cukru. Začátky
vždy v 10 hodin dopoledne v letní čítárně knihovny. Můžete se těšit na Kocoura v botách, pohádku Není drak jako
drak a O chytré kmotře lišce. Podrobné informace najdete
na plakátech a na webu knihovny a MěKS.
Ve lká le tní práz dninová soutěž pro dě tské čtenáře :
Čte me se lve m čte nářem, ane b Za pě tku me daili
Soutěž vyhlašuje Klub dětských knihoven ve spolupráci s dolnorakouským klubem „Bibliodrehscheibe
Waldviertel“ a bude probíhat po celé prázdniny ve více

Bezpečně a zdravě
Pod tímto názvem proběhl již třetím rokem na ZŠ
Dačice, Komenského projekt, jehož obsahem je zdravotní
a dopravní výchova. V letošním školním roce byl projekt
ukončen v sobotu 19. června velkou akcí v prostoru stanice HZS v Dačicích, kterou pořádala ZŠ Dačice, Komenského 7 a Integrovaný záchranný systém Jihočeského
kraje.
Celou akci zahájil starosta města Dačice Rudolf Hájek
a hlavní pořadatelé akce mluvčí Policie ČR pro JčK por.
Mgr. Bc. Hana Millerová, ředitelka školy Ing. Eva Macků
a vedoucí projektu Mgr. Dana Vláčilová.
Rodiče, děti a široká veřejnost byli účastníky přímých
ukázek složek záchranného systému. Byli to policejní psi
a kynologové, Dopravní policie ČR, Pořádková služba
a policisté Obvodního oddělení z Dačic a spolu s nimi
hasiči přímo v akčních ukázkách, které doplnila posádka
sanitky RZS Dačice. Vzácnou ukázkou bylo vozidlo
mobilního, kontaktního a koordinovaného centra Policie
ČR z J. Hradce.
Velký úspěch při vedení rodičů a dětí v přímé první
pomoci na figurantkách s fingovanými úrazy měli žáci
a žákyně ze SZ Š z J. Hradce pod vedením Mgr. Naděždy
Hanzalové a Mgr. Dáši Křížové.
Rodiče a děti plnili společně úkoly z dopravní a zdravotní výchovy, což bylo hlavním naším sobotním cílem.
Odměny za splněné úkoly věnoval BESIP.
Sobotní akce byla pro nás pro všechny krásným
a hlavně naplněným a poučným odpolednem, které by
nám ze všech ukázek mělo připomínat, aby naše kroky
a činy byly vždy bezpečné a zdravé.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Dačice, Komenského
Všechny zájemce o letectví zve k návštěvě

Letecké muzeum Viléma Götha
Dačice, Palackého nám. 58
Rozšířená expozice! Součásti letadel, uniformy, modely,
letecké přístroje, bohatá fotografická galerie.

1. července - 26. září 2010
o prázdninách: denně mimo pondělí
mimo prázdniny: sobota a neděle
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
Vstupné dobrovolné!
Kontakt: Vlastimil Kolomazník, tel.: 777 335 755
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Dačická výročí
aneb v červenci si připomínáme:
410 le t od úmrtí
Oldřicha Krajíře z Krajku (* 1561 - † 18. 7. 1600
Dačice ) - majitele panství, jediného syna Albrechta Krajíře z Krajku a Magdaleny z Vřesovic. Po otci zdědil dačický statek, kde režijním hospodařením bylo dosaženo značných výnosů. Od roku 1584 byl přísedícím zemského
soudu Markrabství moravského. K dačickému statku přikoupil Horní Němčice. V roce 1586 obdržel od císaře Rudolfa II. mocný list, kterým mohl volně určit svého dědice
a uzavřít s ním dědickou smlouvu. Oldřich Krajíř z Krajku
pokračoval v příznivé politice svého otce vůči městu Dačicím a v roce 1586 se osobně podílel na vyměřování nové kostelní věže u farního kostela sv. Vavřince, na kterou
poskytl také stavební materiál a pracovní síly, jak dokumentuje český veršovaný nápis umístěný na této věži.
Roku 1592 udělil dačickým soukeníkům cechovní pravidla, neboť soukenické řemeslo mělo ve městě významné
postavení.
Když Oldřich zemřel, byl pohřben do krajířské hrobky
ve farním kostele. Nenašla se však po něm žádná dědická
smlouva, proto Dačice po něm zdědila jeho sestra Kateřina Krajířka, která musela hájit svoje nároky před příbuzným Juliem Krajířem, který se také hlásil o dědictví. Spor
nakonec skončil tím, že ačkoliv se dědická smlouva
později objevila, veškeré spory se po smrti Julia Krajíře
staly bezpředmětné a Dačice zůstaly Kateřině.
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130 le t od úmrtí
Jose fa Zwacha (* 23. 1. 1806 Dačice - † 19. 7. 1880
Dačice ) - magistrátního úředníka a starosty města. Úřad
starosty města zastával v letech 1870 - 1876. Dlouholetá
činnost na magistrátu a život v rodném městě ho přivedly
k zájmu o dějiny Dačic. Ke své práci využil již dříve vydané spisy a dostupné prameny z archivu města, fary
a kláštera v Dačicích. Jeho dílo vydané německy ve Vídni
s názvem Pamětihodnosti města Dačic není chronologickým líčením historie, ale je rozděleno do pěti oddílů.
V prvním uvedl přehled všech majitelů dačického panství
a města, přičemž zde rozsáhle pojednal o rodu Krajířů
z Krajku. Ve druhém oddíle se zamyslel nad původem
města a odmítl starší názor, že snad souvisí se jménem
řeky Dyje. Vyložil také znak města a zkoumal otázku, kdy
se Dačice staly městem. Třetí část díla se věnovala popisu
jednotlivých pamětihodností, kde si všiml mj. také již
tehdy zrušené rafinerie cukru. Ve čtvrtém oddíle s názvem
Z osudů města připomenul škody vzniklé při drancování
vojsky a při požárech. Závěrečný oddíl se zaměřil na
zvláštní události a změny v životě města - je zde například
připomenuto pěstování brambor, vznik národní gardy
v roce 1848 apod. Záslužné a podstatné pro historii města
je na jeho díle to, že se vyhnul a záměrně pominul všechny události náležející do oblasti pověstí a držel se pouze
poznatků získaných studiem archivních pramenů.
Z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR
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9. 7. v 19:30 h a 10. 7. v 17:00 h
2. 7. a 3. 7. v 19:30 h
10. 7. a 11. 7. v 19:30 h
PRINC Z PERSIE: Písky času
KUKY SE VRACÍ
SEX VE MĚSTĚ 2
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstup. 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
23. 7. a 24. 7. v 19:30 h
16. 7. a 17. 7. v 19:30 h
ZELENÁ ZÓNA
ROBIN HOOD
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
30. 7. a 31. 7. v 19:30 h
25. 7. v 19:30 h
IRON MAN 2
SHREK – Zvonec a konec
Film USA, česky
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

KI NO
M MaG

KULTURA

6/2010

19. června - 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.

16. června - 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.

ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU
9. - 25. ČERVENCE 2010
13. ROČNÍK - HUDEBNĚ DIVADELNÍHO FESTIVALU
Hudební
Divadlo

20:00
21:00

Nádvoří státního zámku
Nádvoří státního zámku

60 / 80
40 / 60

Pohádka

10:00

Letní čítárna městské knihovny

25 / 35

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

60 / 80

Divadlo

21:00

Nádvoří státního zámku

40 / 60

Hudební
Divadlo

20:00
21:00

Nádvoří státního zámku
Nádvoří státního zámku

60 / 80
40 / 60

Pohádka

10:00

Letní čítárna městské knihovny

25 / 35

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

60 / 80

Divadlo

21:00

Nádvoří státního zámku

40 / 60

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

60 / 80

Divadlo

21:00

Nádvoří státního zámku

40 / 60

Pohádka

10:00

Letní čítárna městské knihovny

25 / 35

Hudební

20:00

Nádvoří státního zámku

100 / 120

PROGRAM

Pá 9. 7.
So 10. 7.

Petra Šany Šanclová / AG FLEK
JEP TIŠKY - DS Kroměříž
Kocour v botách
- Divadlo Koráb Brno
Martin Rous / XINDL X
KO MEDIE O ZKROCENÍ
- Rotunda Znojmo
Justin Lavash (Anglie) / IRISH DEW
Divadelní kome die - DS T YL Dačice
Není drak jako drak
- Divadýlko Kuba
Klára Šimková & Markéta Hávová
/ J. SAMSON LENK
NA SPRÁVNÉ ADRESE
- Zmatkaři Dobronín
Pepa Štross / JABLKO Ň
NĚKDO TO RÁD HO RKÉ
- Cyklotour Divadelní sekce
O chytré kmotře lišce
- Divadlo Andromeda
Beňa & Ptaszek / BLUE EFFEC T

Ne 11. 7.
St 14. 7.
Pá 16. 7.
So 17. 7.
Ne 18. 7.
Ne 18. 7.
St 21. 7.
Pá 23. 7.
So 24. 7.
Ne 25. 7.
Ne 25. 7.

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA!

VSTUPNÉ
PŘEDPRODEJ
/NA MÍSTĚ

ZAČÁTKU

AKTÉŘI

Ne 11. 7.

ČAS

MÍSTO KON ÁNÍ AKCE
DAČICE

TERMÍN

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

Možnost zakoupení permanentní vstupenky za 450 Kč.
Pře dprodej vstupenek: MěKS, Infocentrum Dačice, Knihkupectví L. Hejla Dačice.
Kontakt: tel. 384 401 278-9, 384 401 265, mobil: 602 780 525.
E-mail: meks@dacice.cz, www.meksdacice.cz.

