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RADA MĚSTA
na své 77. schůzi konané 12. 8. 2009 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2009 v těchto objemech: příjmy 1.691,16 tis. Kč, výdaje 2.579,58 tis.
Kč a schodek rozpočtového opatření 888,42 tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve výši 3.000,00 Kč na fotbalový turnaj starších žáků
„O pohár starosty města Dačic“, který pořádala TJ
Velký Pěčín
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve výši 3.000,00 Kč na soutěž v požárním sportu "JIHLAVSKÁ OPEN LIGA", kterou pořádalo SDH
Dolní Němčice
• schválila poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 1.000,00 Kč OS OKNA
• vzala na vědomí výsledek hospodaření města k 30. 6.
2009: přebytek rozpočtu ve výši 2.650.274,06 Kč,
splátky jistin přijatých úvěrů a půjček 3.321.873,75
Kč, snížení prostředků na účtech 671.599,69 Kč
• schválila pravidla pro zábor veřejného prostranství na
konání předvolebních mítinků a setkání s občany
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na prodej volné
bytové jednotky č. 426/1 o velikosti 1 + 2, o celkové
ploše bytu 72,94 m2, včetně spoluvlastnického podílu
ve výši 71/2386 na společně užívaných částech domu
a pozemku p. č. 2429/145 v domě čp. 426/V v obci
a katastrálním území Dačice
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavebních prací akce „Borek - rozšíření kanalizace“
v souladu s vnitřní směrnicí o postupu zadávání veřejných zakázek

Dačice v TV - září 2009
Vysílání publicistického pořadu Zrcadlo Vašeho kraje
- tentokrát z Dačic je v tomto měsíci zařazeno na středu
9. a středu 23. září v čase od 17:40 h na TV Prima.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Výzva k povinné výměně ŘP
Veřejná služba
Otvírací doba infocentra
Veřejná nabídka
Kvítek získal 1. cenu ve Španělsku
Jaký byl festival „Za dačickou kostku cukru“
Pozvánka na koncerty do Velké Lhoty
Za krásami Venezuely
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Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. září 2009

Zdarma do každé rodiny
Srpen 2009

Změny v doručování zásilek
od 1. července 2009
Od 1. července 2009 platí novela
občanského soudního řádu. Novela
přenesla odpovědnost za doručení písemností na adresáta. Základem této
změny je povinná doručovací adresa
(ta nemusí být totožná s adresou trvalého pobytu). Na tu budou zásilky doručovány. Platí tzv. fikce doručení, to znamená, že
zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za
doručenou, i když jste si ji nepřečetli. Adresát se tedy
nebude moci vyhýbat převzetí zásilky a brzdit tak soudní
jednání, nebo v exekuci namítat, že mu rozsudek nebyl
doručen, jelikož se na adrese trvalého pobytu nezdržoval.
Pokud se chcete vyhnout případným problémům pečlivě
čtěte poučení obsažená jak v písemnosti, tak na výzvách,
které Vám pošta při doručování nechává ve schránce.
Zásilky bude také možné přebírat v elektronické podobě, a to prostřednictvím datové schránky. Tu můžete
pohodlně obsluhovat ze svého počítače a zásilky od orgánů veřejné moci (úřady, soudy ...) Vám budou doručovány pouze do ní. Dokument doručený do datové schránky si můžete (pokud jej budete potřebovat v písemné
podobě) následně nechat konvertovat (vytisknout s ověřením, že se jedná o písemnou podobu elektronického
dokumentu) na kterémkoli kontaktním místě veřejné
správy Czech POINT, tj. na obecním, městském úřadě,
u notáře, nebo na poště.
Datové schránky byly spuštěny k 1. 7. 2009 s tříměsíčním přechodným obdobím, plně v provozu bude systém od 1. 11. 2009. Jiná pravidla platí pro občany a jiná
pro právnické osoby. Z tohoto důvodu uvádíme základní
informace pro jednotlivé skupiny.
Fyzická osoba - datová schránka je pro fyzické osoby nepovinná.
Podnikající fyzická osoba - datová schránka je pro
podnikající fyzické osoby nepovinná.
Právnická osoba - datová schránka je pro právnické
osoby povinná. Právnické osobě zapsané v obchodním
rejstříku bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně.
Orgány veřejné moci - datová schránka je pro orgány veřejné moci povinná.
Datovou schránku si můžete zřídit bezplatně na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.
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
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Odpočinková zóna Nivy Dačice
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00974
Na počátku roku 2009
získalo Město Dačice finanční příspěvek z programu
ROP NUTS II Jihozápad ve
výši 4.540.527,- Kč na vybudování odpočinkové zóny
v prostoru sídliště Nivy.
Návrh a projektovou dokumentaci vypracovala architektonická a projekční kancelář H - PROJEKT pod vedením Ing. arch. Miroslava
Hájka. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla
jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy AGROSTAVING, spol. s r.o. s celkovou cenou ve výši 4.211.808
Kč včetně DPH a s termínem dokončení do 15. 10. 2009.
Zhotovitel převzal staveniště 27. 5. 2009, ale z interních důvodů zahájil stavbu až 13. 7. 2009. V současné
době zhotovitel provádí zemní práce, tj. sejmul ornici
z plochy staveniště, kterou precizně vyskládkoval na sousedním pozemku, upravuje zemní pláně do patřičných
sklonů a úrovní, zahloubil stávající vodovodní řad a připravuje odkopávky pro jednotlivé konstrukční vrstvy
sportovního víceúčelového hřiště a parkoviště.
Na závěr Vás ještě podrobněji seznámím s projektem. Odpočinková zóna je orámována ulicemi Toužínská, Nivy a Na Výsluní. Prostor obsahuje tři hlavní užit-
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né části - víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště a zeleň. Víceúčelové hřiště o rozměrech 18 x 36 m bude
opatřeno sportovním umělým povrchem PORPLASTIK
a oploceno do výšky cca 4 m. Dětské hřiště bude lemováno lavičkami, uvnitř sektoru budou herní prvky pro děti –
pérová houpačka, klasická houpačka na řetízcích, kolotoč a multifunkční herní zařízení, které se skládá ze
dvou věží propojených tunelem, šplhací sítě, skluzavky,
lanového a dřevěného žebříku. Dopadové plochy budou
z drobných oblázků. Zeleň (stromy, keře a tráva) bude
obepínat obě hřiště, chodníky parkového typu a bude vyplňovat ostatní plochy. Chodníky budou osvětleny novým veřejným osvětlením a umožní i večerní procházky.
Komunikace v ulici Nivy bude podél zóny rozšířena
o parkoviště pro 17 osobních automobilů, z toho bude
jedno parkovací stání pro osoby tělesně postižené.

Stavba odpočinkové zóny Nivy je vedle rekonstrukce
místních komunikací na sídlišti Červený vrch v Dačicích
a přestavby sportovní haly dalším projektem realizovaným v letošním roce za podpory Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Zdeněk Sedláček, pracovník OSM

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 8/2009. Ročník čtrnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211. Fax:
384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Veřejná služba

Dny evropského dědictví 2009 v Dačicích

Na základě novely zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi je zaveden nový institut „VEŘEJNÁ
SLUŽBA“, který je možné od 1. ledna 2009 využít pro
zaměstnání osob v hmotné nouzi. Veřejnou službu vykonávají osoby, kterým jsou déle než 6 měsíců poskytovány
dávky v hmotné nouzi (počítáno od 1. 1. 2009). Za výkon
veřejné služby nenáleží odměna.
Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování
životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče (§ 18a zákona č. 111/2006 Sb.).
Institut veřejné služby je novinkou, která se objevila
v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Pro osoby pobírající
dlouhodobě dávky pomoci v hmotné nouzi má však velký
význam. Od l. července 2009 se při stanovení výše příspěvku na živobytí posuzuje, jak příjemce dávky projevuje
aktivitu. Vykoná-li veřejnou službu alespoň v rozsahu 20
hodin za měsíc, zůstává mu zachována částka životního
minima, odpracuje-li 30 a více hodin za měsíc, částka
životního minima se navyšuje. Jestliže se však nezapojí do
veřejné služby vůbec, sníží se mu dávka pomoci v hmotné
nouzi na existenční minimum 2.020,00 Kč.
S každým klientem, který je v evidenci systému pomoci v hmotné nouzi déle než 6 měsíců, bylo sepsáno
poučení, ve kterém byl seznámen s tím, co veřejná služba
obnáší a jaké výhody či sankce budou následovat v případě splnění či nesplnění. Seznámení s novou skutečností
probíhala u klientů průběžně od měsíce ledna 2009.
Pokud si bude chtít klient zachovat příjem ve výši životního minima, případně navýšenou částku, musí minimálně 20 hodin, případně 30 hodin, veřejné služby odpracovat každý měsíc. V měsíci výplaty dávky se hodnotí
vždy odpracování hodin veřejné služby za měsíc předchozí.
Veřejná služba je zabezpečována v samostatné působnosti obcí. Zřizovat veřejnou službu nemá obec stanovenou
zákonem. Přesto se Město Dačice rozhodlo tuto možnost
vyzkoušet.
Za účelem zřízení míst pro výkon veřejné služby byla
uzavřena Mandátní smlouva o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem veřejné služby se dvěma organizacemi:
Technické služby Dačice s.r.o. a Městské lesy Dačice s.r.o.
Tyto organizace zaměstnávají přednostně občany Dačic
a místních částí.
V měsíci červnu 2009 využilo této nabídky 5 klientů
z celkového počtu 12.
Odpovědnost za odpracování hodin veřejné služby nese
každý klient sám, a to i v případě, kdy institut veřejné služby není obcí zřízen. Klient může vykonávat veřejnou službu i v jiném regionu, pokud mu to tento umožní.
Věra Janáková, vedoucí sociálního odboru

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně
v září otevírají nejširší veřejnosti
památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné. Cílem EHD je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. V České republice se EHD
konají pravidelně od roku 1991.
V Dačicích se brány památek otevírají o víkendu
19. a 20. září 2009. V těchto dnech můžete navštívit:

Státní zámek Dačice
19. září 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
20. září 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
(Poslední prohlídka začíná 1 hodinu před uzavřením)
Vstupné: běžné
(plné 80 Kč; senioři 60 Kč; děti, studenti,
ZTP 40 Kč; rodinné vstupné)
Doprovodné akce:
Prohlídka zámeckého sklepení
pod hospodářskou budovou
Vstupné: zdarma

Městské muzeum a galerie
19. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
20. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
Doprovodné akce:
Výstava: „Za krásami Venezuely“, fotografie
a přírodniny z expedice českých zoologů

Věž kostela sv. Vavřince
19. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
20. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

Kostel sv. Vavřince
19. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
20. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
19. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
20. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
Mikroregion Telčsko, NOvořišský KUlturní Spolek
a obec Nová Říše Vás srdečně zvou na

ŠTRŮDLOVÁNÍ
Nová Říše 19. září 2009
14:00 - 14:45 h registrace štrůdlů
15:00 h
15:15 h

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

18:00 h

oficiální zahájení Štrůdlování
doprovodný kulturní program: kapela Pilgrim Pimple, Dětský folklorní soubor Dřeváček, Dětský folklorní soubor z Raabsu
vyhlášení vítězných štrůdlů a předání cen
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Nabídka volného bytu
1+1, ulice Masarykova 46/I, Dačice
rozměry 24,7m2, nájemné 1 200 Kč/měs.
bližší informace, žádosti: Ing. František Neužil,
neuzil@imexpen.cz, tel: 604 287 595 (777 347 111)

Veritas, historická společnost pro aktualizaci
odkazu české reformace o. s. Vás zve
v sobotu 5. září 2009 v 10:00 h do vsi Šach na

III. putování do Velké Lhoty u Dačic
Vlastivědná vycházka po části nově vyznačené
naučené stezky „Cesta valdenské a české reformace“
ze Šachu do Velké Lhoty, s připomínkou kostelíka
sv. Ducha v katastru obce Šach, postaveného
evangelíky roku 1609.

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. 1 o velikosti 2 + 1,

o celkové podlahové ploše bytové jednotky 72,94 m2,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 71/2386 na společných částech domu v budovách č. p. 425/V, 426/V a 427/V
v ulici Dlouhá v Dačicích a podílu na pozemku p.č. 2429/145
- zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 696 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 2914 jako vlastnictví
Města Dačice, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru.

Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzavřené obálce zřetelně označené

„NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného bytu
č. 1 v č. p. 426/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice,

nejpozději do 21. 9. 2009 do 15:00 h
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 9. 2009 v 16:00 h v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palackého náměstí – informace o místě konání na infocentru.
Stanovená kritéria výběru
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši
692.930,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele
(žadatelů) - telefon
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru

OTVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA
od 1. 9. 2009 do 15. 9. 2009
Po - Pá
8:00 h - 17:00 h
od 16. 9. 2009
Po
8:00 h - 17:00 h
Út
8:00 h - 15:00 h
St
8:00 h - 17:00 h
Čt
8:00 h - 15:00 h
Pá
8:00 h - 14:00 h

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 orgánům města Dačice druhý zájemce v pořadí.
Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota
vrácena. Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené výše
uvedené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny. Město Dačice 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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Hlášení městským rozhlasem
Hlášení městským rozhlasem v Dačicích zajišťuje odbor kultury a cestovního ruchu. Objednávky hlášení jsou přijímány na IC Dačice, Palackého náměstí 1, tel. č. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz.
120 Kč

Jihočeská hospodářská komora připravila
pro podnikatele a veřejnost seminář na téma

„Datové schránky“
který proběhne

30. 9. 2009 od 10:00 h
v zasedací místnosti MěÚ Dačice, Palackého nám. 1
Pro účastníky je zde připraveno hodně důležitých
informací potřebných pro správné používání datových
schránek.
Cena semináře: 200 Kč pro člena JHK, 350 Kč
pro ostatní účastníky. Přihlásit se můžete telefonicky či
emailem na níže uvedených kontaktech

jedno odvysílání hlášení městského rozhlasu
v Dačicích
155 Kč
jedno odvysílání hlášení městského rozhlasu
v Dačicích a místních částech
Sleva ve výši 100 % za první tři odvysílání jednoho
hlášení je poskytována organizacím a společnostem založeným a zřízeným Městem Dačice a školským zařízením,
sociálním a zdravotnickým zařízením a občanským sdružením se sídlem v Dačicích.
Bc. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

LOUČENÍ S LÉTEM
VE MLÝNĚ VNOROVICE
Sobota 5. 9. 2009
v Hospůdce u splavu – Mlýn Vnorovice

Kontakt: Jana Ježková
nám. Míru 140/I
377 01 Jindřichův Hradec
Email: jezkova@jhk.cz
Tel./fax: 384 361 804
Mobil: 608 572 262

TANEČNÍ ZÁBAVA
19:00 h - předkapela Backspace (Dačice),
20:30 h - CS ROCK Aréna (Praha)
KONTAKT:tel. 777 600 033, mail@vnorovice.cz
www.vnorovice.cz

Inzerce na stránkách bulletinu
Hledáte způsob, jak inzerovat na stránkách tisku? Nabízíme Vám možnost inzerovat v bulletinu „Město Dačice
informuje“, který obdrží každý měsíc přibližně 3 000 domácností v Dačicích a místních částech Borek, Bílkov,
Hradišťko, Chlumec, Toužín, Malý Pěčín, Velký Pěčín,
Hostkovice, Lipolec, Dolní Němčice a Prostřední Vydří.
Vaše objednávky s textem inzerátu je možné vždy do
15. dne příslušného měsíce doručit na odbor kultury a cestovního ruchu. Kontakt: MěÚ Dačice, odbor kultury a CR,
Bc. Naděžda Mastná, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, tel. č.
384 401 275, e-mail redakce@dacice.cz. Pokud budou objednávky doručeny později, budou uveřejněny podle možností.
Ceník za inzerci v měsíčním zpravodaji
Město Dačice informuje
Podíl
strany
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

Rozměr
cm
16 x 25,4
8 x 25,4
8 x 12,7
8 x 6,3
8 x 3,2
8 x 1,6

Komerční
Kč
4 836
2 418
1 209
605
302
151

Osobní
Kč
2 418
1 209
605
302
151
76

Při opakovaném inzerátu poskytujeme slevu 10 % z ceny za první zveřejnění.
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Kvítek získal 1. cenu ve Španělsku

Jaký byl festival „Za Dačickou kostku
cukru“ - dokončení z minulého čísla

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Dačice Kvítek získal na
mezinárodním soutěžním festivalu ve španělském městě
Cantonigros 1. cenu „Generalitat de Catalunya“ v kategorii dětských sborů. Soutěže se zúčastnilo v 5 kategoriích
celkem 50 sborů z celého světa.
Vítězslav Hergesel, sbormistr

Zprávičky z DPS Dačice

Dne 16. 8. 2009 se obyvatelé DPS a města Dačic zúčastnili pouti v Obořišti - Proseč. K tanci hráli Božejáci,
zábava a taneční parket byl stále plně obsazen až do konce
zábavy. Počasí nám přálo, a tak tato neděle patřila k jednomu z veselých dnů.
Vedoucí střediska M. Cimbůrková

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

Plátce DPH
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Je neděle 12. července a začíná 2 dějství festivalu.
Počasí je „Azuro“, ale už mám zakázáno toto slovo
vyslovit do konce měsíce. Dopolední pohádka se hraje
v letní čítárně v knihovně. Přichází rekordní návštěva 151 platících dětí s rodiči! Téměř není místo, dochází židle, honem začít hrát. Divadlo Koráb není u nás poprvé,
zná prostředí a to je dnes moc dobře.
Pohádka o třech prasátkách se líbí, děti se smějí, ale
i bojí, třeba hrozného vlka. Část publika si občas zahraje
také, zvláště paní Havlíková je nekompromisně vtahována
do hry, bere to s humorem a všichni jí tleskají.
Na závěr si děti mohou prohlédnout rekvizity, fotí se
s čuníkem Pepou i s vlkem.
Máme moc dobrý pocit z krásné návštěvy i dobrého
počasí.
Večer jsme znovu na nádvoří zámku.
Divadelní soubor Stonařov předvede klasickou frašku
se zpěvy s názvem Lumpaciovagabundus. Komické situace, vtipné kuplety, dobré herecké výkony. Hra baví nejen
diváky, ale i samotné herce. První divadlo s oponou, dvě
hodiny příjemného hraní a více než 50 platících diváků.
Že by …? Nechci to zakřiknout, a proto jen mlčky v duchu děkuji.
15. července - středa. Koncert.
Od rána krásné vedro, libujeme si, jak je to příjemné.
Ale ouha, odpoledne kolem páté prší, kolem šesté přestává, jdeme do toho s nadějí, že bude pěkně.
Pepa Štross, písničkář s romantickými texty nejen
o lásce. V Dačicích hraje poprvé. Už na zkoušce si pochvaluje zvuk, a to nám zopakuje i v přímém přenosu.
Jenomže začíná zase pršet, diváci statečně sedí pod deštníky, Pepa je skvělý bavič a zahřívá nás svými fóry. Hodinka uteče jak voda a nastává střídání na podiu.
Přichází Pavlína Jíšová s přáteli. Nádvořím se nese jejich úvodní píseň, ale začíná bouřka a déšť nemilosrdně
sílí. Máme náhradní mokrou variantu, takže všichni vztyk
a přesun do prostor zámku. S laskavým dovolením pana
Bise obdrží návštěvníci sedáky pod „pozadí“, kapela si
stoupne pod schodiště a koncert pokračuje akusticky. Je to
jiné, ale také hezké. Nástroje i vokály se nesou prostorem,
muzikanti výborní, Pavlína je pořád dobrá. Zapomínáme
na tu slotu venku. Koncert končí a venku přestává pršet.
Chvílemi je to na depku.
Diváci odešli, muzikanti odjeli, my jdeme spát s nadějí, že jednou bude líp…
17. července - pátek. Koncert.
Konečně normální, krásný, letní podvečer, není co
rozhodovat, jsme na zámku, a to je moc dobře. Původně
plánovaná předkapela se z několika důvodů nedostavila,
ale to jsme věděli již dopředu a zase to mělo výhodu
v tom, že Ivan Hlas se svým Triem mohl koncertovat delší
dobu. Krátká zvukovka, potom jedno pivko s celou sestavou Pod Betonem (majitel Luboš lituje, že nemá foťák
a nemůže se s Ivanem na památku zvěčnit) a hurá na nádvoří.
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Přichází první vrchol festivalu. Ivan Hlas - kytara,
Olin Nejezchleba - prkno čelo a Norbi Kowacs - kytara.
Tahle sestava nemá chybu a báječně jim to šlape.
Posluchačů celkem dost, výborná atmosféra. S přestávkou více jak dvě hodiny kvalitní muziky a k tomu
vydrželo nepršet. Pohoda.
18. července - sobota. Divadlo.
Už zase prší. Nelze jinak než konstatovat že: „Tento
způsob léta zdá se být poněkud nešťastný“. Známá, zlidověná věta, ale platí stoprocentně. Přijeli k nám herci z Divadelní sekce Cyklotour - Praha. Ještě v Dačicích nehráli
a teď musí do sálu.
Dost náročné představení, co se týká zvukové stránky
(8 hlavových portů, živá kapela) a s tím si venku hrát
neriskneme. Jednoduchá, ale příjemná scéna, zkouší se
dost dlouho, ale večer se to vyplatí. 150 platících diváků,
bouřlivá atmosféra, dobré výkony, zpěvy, kapela šlape,
všichni se baví. Na závěr obrovský aplaus, v hledišti je
hodně známých souboru, a to je znát. Posezení u párku
a „Colaloky“ a nastává loučení. Pokud soubor nastuduje
další hru, jsou u nás opět vítáni.
19. neděle.
Poslední dopolední pohádka. Myslíte, že se hrálo venku? Omyl, počasí silně nejisté, jdeme do sálu MěKS.
V letní čítárně v knihovně by ale tato Duhová pohádka,
jak zněl její název, působila lépe. Účinkovali herci Agentury KK z Olomouce.
Venku sice v době, kdy se hrálo, zrovna nepršelo, ale
rozhodování musí vždy padnout několik hodin předem.
Tak jsme alespoň našim malým divákům ukázali všechny
tři prostory, kde se pohádky v průběhu festivalu dají hrát.
19. neděle. Koncert na závěr festivalu.
Přece jenom se na nás alespoň na závěr usmálo štěstí,
a to v podobě, sice zamračené, oblohy bez deště. Koncert
Vládi Mišíka a kapely ETC je na nádvoří, a to je paráda.
Je jich plné podium, mají svého zvukaře, ale tentokrát je
to dobré.
„Kluk“ je rozumný a prostor se mu daří zvládnout.
V první, řekněme, třetině, vystoupí jako host Olin Nejezchleba, který u nás byl v pátek s I. Hlasem, ovšem tenkrát
nezpíval, ale hrál. Když mluví, tak basuje a přesto zpíval
docela vysoko. Je to starý mazák a v Dačicích se mu už
asi začalo líbit!
Nastupuje hlavní hvězda večera - Vladimír Mišík.
Sedne si na židli, vezme do ruky kytaru a jede. Všechno
naplno, tak, jak je jeho zvykem. Balada.
Zbývá asi tak čtvrt hodinky do konce, když spadne
pár kapek. Ale je to jen takové malé postrašení. Doneseme
připravený přístřešek pro zvukaře, někteří diváci to špatně
pochopí a stánek okamžitě obsadí. Ale je to v pohodě.
Balada.
Krásný večer, krásná návštěva a krásný závěr festivalu.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na festivalu
podíleli. Manželům Bisovým ze Zámku Dačice za to, že
jsme mohli na nádvoří postavit podium pro účinkující,
zaměstnankyním zámku za ochotu a úsměvy, Městu Dačice v čele s panem starostou Hájkem, „děvčatům“
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z Městské knihovny, mým obětavým spolupracovníkům,
technikům, členům DS Tyl a zvláště pak Vám divákům,
kteří jste nám projevovali svojí přízeň.

Letošní celková návštěva se vyšplhala nakonec k číslu
982 platících diváků. Na to, že nám letos počasí opravdu
moc nepřálo, je to příjemné číslo. Skončil dvanáctý ročník, ať žije krásné číslo 13.
Festivalové postřehy zapsal
Olin Svoboda - ředitel MěKS Dačice

Informace z Městské knihovny
Městská knihovna v Dačicích zve občany do nově
vymalovaných prostor v rámci
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 2. září od 12 do 17 hodin
Program:
 Výstava fotografií z činnosti a akcí knihovny
 Prohlídka nově vymalovaných prostor
 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 čtvrtích a vesnicích a také projekty celé
kampaně. Návštěvníci také mohou shlédnout krátký
film o tom, jak celá naše práce začala a jak se měnila
během let, jsou tam vypíchnuté i důležité projekty Humanistického centra Narovinu jako adopce, školy,
FGM apod.
 Ve 14:00 h vyhlásíme vítěze soutěže Momentka s knihou aneb čtenář v objektivu
 Ve 14:30 h vyhlásíme vítěze soutěže Za pětku medaili
aneb Čteme se lvem čtenářem
 V 15:00 h se v letní čítárně knihovny představí kejklíř Vojta VRTEK se svým Kabinetem létajících úžasností. Představení je vlastně vyučovací hodinou potulného profesora Vojtěcha Aloise Vrtka. Váš nový učitel vás seznámí s užitím žonglování v běžném životě
i jeho úzkém sepětí s historií. Přímo před vašimi zraky
dojde k naprostému zkrocení divokého kondora, a to
na patnáctimetrové tyči. Budete vyzkoušeni z dějin
husitství i obeznámeni s vývojem moderních komunikačních technologií. Dech se vám bude tajit při po-
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hledu na rej speciálních italských nožů. Odejdete poučeni, udiveni i pobaveni
IVANKA DEVÁTÁ V KNIHOVNĚ
úterý 22. září v 16 hodin
Všechny čtenáře knížek píšící herečky Ivanky Deváté
zveme na setkání s touto zajímavou a aktivní osobností.
Narodila se v roce 1935. Čtyřiatřicet let byla herečkou
v Realistickém divadle. Jejím prvním manželem byl herec
Miloš Hlavica, druhým taktéž kolega – Josef Vinklář.
V posledních letech je úspěšnou spisovatelkou, na kontě
má 11 knih. Po letech se vrátila i na obrazovku a diváci ji
mohou vídat v seriálu Velmi křehké vztahy. Svůj hlas propůjčila třeba slečně Marplové v anglickém seriálu.
Pokračujeme ve školení základů práce s počítačem pro
ZAČÁTEČNÍKY
8. 9.
14:00 - 17:00 h - Základy práce s počítačem pro
začátečníky
29. 9. 14:00 - 17:00 h - Základy práce s Internetem
20. 10. 14:00 - 17:00 h - Práce v textovém editoru Word
Přihlásit se je možno několika způsoby: u výpůjčního
pultu v knihovně, telefonicky – 384 422 397 nebo na tel.
721 145 265, nebo e-mailem: knihovna@mkdac.cz. PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNÉ. Cena za 3 hodiny, tzn. jedno úterní odpoledne, je 99 Kč.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Tisková zpráva: Rekonstrukce rybníka
„Pstruhovec“
Tato tisková zpráva oznamuje zrealizování výše uvedeného projektu za finanční pomoci Evropské unie (EU) –
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Na základě iniciativy investora, Záchranné stanice
volně žijících zvířat, Telč byl obnoven rybník na p. č.
172 a 1253 v k. ú. Řečice, okrese Jindřichův Hradec, kraji
Jihočeském. Realizaci stavby provedla firma Ing. Milan
Blecha dle projektové dokumentace zpracované Ing.
Zdeňkem Hejtmanem. Technický dozor akce a dotační inženýring zajišťovala firma Wetland s.r.o.
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celkové výdaje projektu
2 321 656,- Kč
nezpůsobilé výdaje
0,- Kč
celkové způsobilé výdaje
2 321 656,- Kč 100,0 %
podpora (příspěvek) z ERDF
1 776 066,- Kč 76,5 %
spolufinancování ze zdrojů SFŽP 313 423,- Kč 13,5 %
vlastní podíl žadatele
232 167,- Kč 10,0 %
Realizace projektu přinesla obnovu rybníka „Pstruhovec“. Bylo provedeno odbahnění, oprava hráze a výstavba
bezpečnostního přelivu. Tímto je posílena hydroakumulační schopnost krajiny a její ekologicko - stabilizační
funkce.
V Batelově dne 31. 7. 2009

Tisková zpráva: Výstavba rybníku
na pozemku p. č. 5020/1 v k. ú. Petrůvky
Tato tisková
zpráva oznamuje
zrealizování výše
uvedeného projektu za finanční pomoci Evropské unie
(EU) – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR)
v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Na základě iniciativy investora, pana MVDr. Oldřicha Nováka byl na potoce „Zátoky“ vybudován rybník na
p. č. 5020/1 v k. ú. Petrůvky, okrese Třebíč, kraji Vysočina. Realizaci stavby provedla firma Petr Fuit dle projektové dokumentace zpracované Ing. Zdeňkem Hejtmanem.
Technický dozor akce a dotační inženýring zajišťovala
firma Wetland s.r.o.
celkové výdaje projektu
3 335 925,0 Kč
nezpůsobilé výdaje
0,0 Kč
celkové způsobilé výdaje
3 335 925,0 Kč 100,0 %
podpora (příspěvek) z ERDF 2 551 982,0 Kč
76,0 %
spolufinancování ze zdrojů SFŽP 450 349,0 Kč 14,0 %
vlastní podíl žadatele
333 594,- Kč
10,0 %
Projektem byla zrealizována výstavba malé vodní nádrže s navazujícím mokřadem a sérií průtočných a neprůtočné tůně. Tím jsou výraznou měrou posíleny ekologickostabilizační funkce. Účelem bylo založení retenčního
prostoru, který umožňuje akumulaci vody v krajině a zároveň bude zmírňovat škody při povodňových stavech.
V rámci realizace také došlo k revitalizaci přilehlé části
toku v délce 105 m a k výsadbě doprovodných dřevin.
Wetland s.r.o., V Batelově dne 31. 7. 2009
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AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
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 - kompletní info, testy k procvičení
školení splátkově, výukové CD, sobotní výuka

Naše paní Božena Němcová
Pořad s tímto názvem si mohli vychutnat návštěvníci 1. letního koncertu 18. 7.
2009 ve Velké Lhotě
u Dačic. Účinkující
Hana Kofránková a
Alfred Strejček přednesli ukázky z korespondence této spisovatelky a jejího manžela
Josefa Němce i z dalších dobových dokumentů. Přiblížili
tak dramatický život známé spisovatelky. Ducha obrozenecké doby napomohl dokreslit hudební doprovod manželů Jitky a Josefa Čudlých. Kofránková a Strejček do
svého pořadu zařadili také básně Františka Halase o Boženě Němcové a zazněla i ukázka z nejznámější knihy
B. Němcové - Babička. Celý večer zakončila píseň Kde
domov můj, která svou prostotou dojala srdce nejednoho
posluchače. Umělecký přednes Kofránkové a Strejčka nenechal chladným nikoho z přítomných, především v závěru večera běhal posluchačům mráz po zádech. A tak se
budeme těšit na další návštěvu pana Strejčka ve Velké
Lhotě, která na sebe snad nenechá dlouho čekat.
Termíny a náplň dalších plánovaných koncertů (srpen,
září a prosinec 2009) můžete najít na internetové adrese
www.koncerty-velkalhota.estranky.cz
Foto: Hana Kofránková a Alfred Strejček při vystoupení 18. 7. 2009 ve Velké Lhotě (autor: Martina Koubová)
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Pozvánka na koncerty do Velké Lhoty
V Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě
(Dačicko/Telčsko) se letos odehrává již 5. ročník koncertních sezón. Letos si posluchači mohli vychutnat zpěv
holandského pěveckého sboru Harmonie, vyslechnout
přednes Alfreda Strejčka či shlédnout pouliční divadlo
v podání studentů JAMU v Brně nebo koncert při svíčkách v podání domácího sboru Festivia Chorus. Dovolte,
abychom vás pozvali k návštěvě dalších koncertů pátého
ročníku lhotecké koncertní sezóny.
Čtvrtý letní koncert bude následovat v sobotu 29. srpna opět od 19:30 h. Program „Nešpory s hudbou pozdní
renesance“ zazpívají a na dobové nástroje zahrají Dyškanti z Českých Budějovic pod taktovkou Martina Horyny. Tento koncert se bude konat v rámci spolupráce
s festivalem Dačické barokní dny.
Sobota 19. září se začátkem od 19:19 h (!) bude patřit
opět domácímu pěveckému sboru Festivia Chorus, který
na tomto slavnostním koncertě oslaví 5. výročí svého
založení. Kromě jeho sbormistryně Jitky Čudlé vystoupí
také hosté – účast již přislíbil známý brněnský sbormistr
Jaroslav Dostalík a skladatel Jiří Laburda. Na koncertě
bude také pokřtěno nové CD, které je věnováno památkově chráněným lhoteckým varhanám. V letošním roce
ho ve lhoteckém kostele natočili varhaník Martin Jakubíček, varhanice Jiřina Dvořáková, pěvecký sbor Festivia Chorus (sbormistryně Jitka Čudlá) a violista Karel
Plocek, který je zároveň producentem celého projektu.
Hudebním režisérem je Milan Vidlák.
Pátá koncertní sezóna se poté na chvíli odmlčí, aby
byla zakončena v prosinci tradičním adventním koncertem. Všechny zmíněné koncerty se konají v horním
kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě. Vstupné činí 60 a 30 Kč (pro děti do 15 let). Vstupenky je možné zakoupit vždy na místě půl hodiny před
začátkem. Změna programu vyhrazena.
Závěrem zbývá poděkovat partnerům, bez nichž by
nebylo možné koncerty pořádat. Naši hlavní partneři:
Ministerstvo kultury ČR, Waldviertler Sparkasse von
1842 AG, .A.S.A. spol. s r. o., suNEXO – reklamní agentura Dačice. Naši partneři: Obecní úřad Volfířov, Truhlářství a zámečnictví Vladimír Tůma, Dačice, Autoškola
Antonů Pavel, Dačice, Zahradnictví Kopřiva Velká Lhota,
CompOn Telč, 2es Dačice. Mediální partner: Ozvěny
Jihozápadní Moravy.
Jitka a Josef Čudlých, Velká Lhota

Dačická výročí
aneb v září si připomínáme
235 let od úmrtí
Matouše Strachovského (* 14. 9. 1725 Dačice - † 1. 9.
1774 Dačice) - předního dačického sochaře a řezbáře,
který tvořil ve stylu umírněného baroka. Jeho jméno bývá
uváděno také jako Strahovský. Umělec se podílel na výzdobě klášterního kostela sv. Antonína Paduánského v Dačicích, provedl řezbářské práce na oltáři sv. Petra
z Alkantary a na dalších oltářích kostela, zhotovil dřevěný
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reliéf Madona v oblacích (nyní ve sbírkách MMaG). Je
zřejmě autorem soch sv. Floriána, sv. Vavřince a sousoší
Úzkost Páně ve farním kostele sv. Vavřince. Na Jindřichohradecku patří k jeho dílům kazatelna v děkanském
kostele v Nové Bystřici (1753), oltáře a kazatelna v zámecké kapli v Jemčině, různá díla v J. Hradci, z nichž je
nejvýznamnější kamenný sloup Nejsvětější trojice na náměstí (1764 - 1768) a na Vajgarském mostě kamenný
krucifix s Madonou (kolem r. 1760).
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Za krásami Venezuely

Tak už je máme v Dačicích opět. Koho? Přeci výborné české zoology – muzejníky, kteří nás čas od času zavedou do zcela jiného světa. Světa exotiky, krásné přírody,
zajímavých lidí. Přivezou odtud spoustu barevných fotografií, přírodnin či etnografického materiálu. V září a říjnu
budete moci zavítat na jejich výstavu o Venezuele do dačického muzea.
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Výstava bude zahájena ve čtvrtek 10. září 2009
v 17 hodin. Vernisáž bude zároveň spojena s přednáškou RNDr. Dušana Trávníčka, zoologa z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, rodáka z Horní Slatiny, o výpravě do Venezuely v roce 2006.
Takže si nenechte ujít nejen krásnou výstavu s tradičně výbornými fotografiemi (potrvá do 18. října), ale ani
přednášku, která bývá vždy dobře připravena a je spojena
samozřejmě s promítáním diapozitivů či filmu.
Před sto lety se narodil v Mrákotíně malíř, grafik
a ilustrátor František Bílkovský
Desátého srpna tomu bylo přesně sto let, kdy se v nedalekém Mrákotíně narodil František Bílkovský. Pocházel
z chudé ševcovské rodiny. Do nedaleké Telče docházel
mladý František Bílkovský denně pěšky do školy, zdejší
reálku ukončil maturitou v roce 1928. Po maturitě pracoval rok na finančním úřadě v Dačicích. V letech 1929-30
absolvoval vojenskou službu v Brně, a tam také od roku
1932 žil po celý svůj život. Na rodnou Vysočinu však nikdy nezapomínal. Vysočina, kraj kolem Mrákotína, Telče
a Dačic, formovala jeho cítění a způsob jeho výtvarného
vyjadřování po celý život. Rád se vracel především do
Telče - města svých studií na reálce, a zároveň i do Dačic,
ke kterým měl vřelý vztah a měl zde řadu přátel.
Malování se František Bílkovský učil nejdříve u středoškolských profesorů výtvarné výchovy. Později u telčského akademického malíře Antonína Václava Slavíčka
(v letech 1927-1935). První kresby Bílkovského se objevily ve Studentském časopise v Praze v roce 1926.
V Brně se Bílkovský ve třicátých letech výrazně zapojil do práce pro nakladatelství Moravského kola spisovatelů, upravoval knihy, navrhoval vazby, kreslil pro brněnské tiskárny, pro olomoucké nakladatelství Blok, účastnil
se první členské výstavy Volného sdružení výtvarníků
v Brně v roce 1934. Přispíval také jako výtvarný kritik do
brněnského Střediska – revue pro umění a kulturu, vedl
zde i rubriku výtvarného umění.
Vedle kresby a malby olejem, temperou, vedle akvarelu a kvaše rozvíjel paletu používaných grafických technik – litografii, suchou jehlu, lept, akvatintu, dřevoryt a linoryt. Výsledkem jeho téměř sedmdesátileté tvůrčí práce
jsou stovky obrazů, kreseb a grafických listů. Mimo jiné
i na 360 exlibris, 114 ilustrací a 12 grafických souborů
(jenom pro Dačice vzniklo 5 graf. souborů) a stovky novoročenek. Kromě řady výstav u nás se František Bílkovský účastnil i výstav zahraničních – Lisabon, Pistoia,
Moskva, Hamburg.
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V Dačicích proběhlo celkem deset Mistrových výstav,
poslední v roce 1989 k 80. narozeninám. Městské muzeum a galerie v Dačicích má ve svých sbírkách více než
350 grafických listů, kreseb i obrazů Františka Bílkovského.
Během celého roku
můžete navštívit jeho stálou výtvarnou síň v dačické galerii. Na podzim
letošního roku připravuje
dačické muzeum výstavu
k jeho nedožitým stým
narozeninám. Výstava
bude probíhat od 25. října do 22. listopadu 2009.
Životní pouť pana Františka Bílkovského se uzavřela
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18. října 1998 v Brně. Dle svého přání byl 24. října 1998
pohřben do rodinného hrobu v Mrákotíně. Později sem
byla pohřbena i jeho paní Leopolda Bílkovská, která mu byla
celoživotní oporou a vytvářela
mu zázemí pro jeho výtvarnou
práci.
Pokud někdy zavítáte na
mrákotínský hřbitůvek, určitě
byste pana Bílkovského potěšili malou kytičkou prostého
lučního kvítí a tichou vzpomínkou.
Ať vám dál doma přinášejí radost jeho obrázky s motivem Dačic, koní, květin, bodláků, ptáčků a krajiny na
Vysočině.
A pokud byste chtěli přispět na
výstavu zápůjčkou obrazu, kresby či
grafiky F. Bílkovského, kontaktujte
nás, prosím, na tel. 384 422 493 nebo
e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz.
Určitě máme ve sbírce zastoupenu jen
část jeho tvorby. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG Dačice

Od gotiky cesta
aneb městečka a města
Čech, Moravy
a Slezska
Nová publikace Vám představí
nejen historickou významnost
našich měst, ale například i důvody založení, cestu staletími či
významné osobnosti. Nejedná se
o atlas gotických měst, ale o
moderního průvodce, který mapuje historii především tam, kde
se prolíná se současností. Kniha
je již druhou v ediční řadě KAM
po Česku.
Publikaci můžete zakoupit na:

Infocentru Dačice
Palackého nám. 1/I
380 13 Dačice
tel.: 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz
web: www.dacice.cz/eshop/
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4. 9. v 19:30 h
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Film It/ČR
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

MěKS

KULTURA
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5. 9. v 17:00 a 20:00 h a 6. 9. v 17:00 h
11. 9. v 19:30 h
HARRY POTTER
PROROCTVÍ
A PRINC DVOJÍ KRVE
Film USA, titulky
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

12. 9. a 13. 9. v 19:30 h
18. 9. v 19:30 h
19. 9. a 20. 9. v 19:30 h
ŽIVOT JE BOJ
PIRÁTI NA VLNÁCH
G. J. JOE
Film USA, titulky
Film VB/SRN, titulky
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
25. 9. v 19:30 h
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné

26. 9. a 27. 9. v 19:30 h
OPERACE DUNAJ
Film ČR/Polsko
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

Čtvrtek 10. září 2009 v 17:00 h
Za krásami Venezuely - slavnostní zahájení
Výstava fotografií a přírodnin z expedice českých zoologů do
Venezuely. Na zahájení naváže přednáška RNDr. Dušana
Trávníčka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně o této
expedici, doplněna promítáním

19. a 20. září 2009, 9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h
Dny evropského kulturního dědictví
Vstup volný po oba dny.
Stálá expozice a výstava: Za krásami Venezuely

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

13. září 2009 ve 14:00 h
S Božejáky Pod Kaštany
Letní areál v zámeckém parku. Vstupné
v předprodeji 75 Kč, na místě 100 Kč.
Při nepřízni počasí v sále MěKS Dačice,
občerstvení zajištěno

18. září 2009 ve 21:00 h
REFLEXY - taneční zábava
Vstupné 70 Kč, hlavní sál MěKS

