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Zdarma do kaž dé rodiny
Če rve ne c 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

• ponechání platnosti smlouvy na zajištění pečovatelské
služby v Dačicích v r. 2010 se společností LEDAX,
o. p. České Budějovice
• schválila program snižování nákladů pomocí úspory
z inovací a návrhů na racionalizační opatření

na svém 18. zase dání konaném 24. 6. 2009 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet města za rok 2008; výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši 19.552.846,73
Kč
• schválilo strategický plán města Dačice na roky 2009
– 2015
• schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků
a staveb č. 1/2009
• schválilo uzavřít smlouvy o poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení města s vlastníky nemovitostí na území města
• schválilo dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Nemocnice Dačice ze dne 15. 6. 1995
• schválilo realizovat projekty připravované do 5. výzvy ROP NUT S II Jihozápad – přístavbu učeben v Z Š
v Komenského ulici s celkovými předpokládanými
náklady 39 mil. Kč a 2. etapu rekonstrukce místních
komunikací na sídlišti Červený vrch v Dačicích s celkovými předpokládanými náklady 16,5 mil. Kč
• schválilo směnu nemovitostí v obci a k. ú. Dačice s finančním vyrovnáním ve prospěch Města Dačice s Povodím Moravy, s. p. Brno
• schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Jihočeským krajem, jako budoucím dárcem, na
darování pozemků v obci a k. ú. Chlumec u Dačic
• schválilo prodej spoluvlastnických podílů pozemků
pod panelovými domy č. 435 – 437/V a 434/V

Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích
si vás dovoluje pozvat na oslavu

5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MUZEA
v sobotu 1. srpna 2009 od 9:00 h
Palackého nám. č.p. 58, Dačice
Při příležitosti oslav bude expozice muzea rozšířena
o ultralehký letoun, obří model akrobatického letounu,
koš horkovzdušného balonu a další. Na prostranství Palackého nám. se představí motocykloví veteráni. Zajištěn je drobný prodej upomínkových a sběratelských
předmětů s leteckou tématikou.
Akce se koná pod záštitou starosty města Dačice

24. 8. - 29. 8. 2009

Dačická řežba 2009
Práci řezbářů a přeměnu neopracovaného kmene stromu
v hotové dílo na zadané téma mohou sledovat všichni
zájemci, kteří se v tomto období přijdou podívat do
Kancnýřova sadu na Palackého náměstí. Řezbáři svá
díla předají městu při slavnostním zakončení

v sobotu 29. srpna v 10:00 h
(na tento den je připraven doprovodný program)

RADA MĚSTA
na své 74. schůzi konané 22. 6. 2009 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 11/2009 v těchto objemech: příjmy 63,45 tis. Kč, výdaje 3.065,39 tis. Kč
a schodek rozpočtu 3.001,94 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy na zajištění úklidu v Nemocnici Dačice s firmou Nový úklid, a. s. Praha 4, za
cenu Kč 59.351,33/měsíc + DPH
• vzala se souhlasem na vědomí úsporná opatření ve
výdajích města na rok 2009
• schválila zadat přezkoumání hospodaření města za r.
2009 auditorské společnosti BILANCE ALFA s. r. o.
T etčice
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve výši Kč 2.000,-- na Hubertovu jízdu, kterou bude pořádat Jockey Club Malý Pěčín 18. 10. 2009
na své 75. schůzi konané 8. 7. 2009 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2009 v těchto objemech: příjmy 230,58 tis. Kč, výdaje 1.254,78 tis. Kč
a schodek rozpočtu 1.024,20 tis. Kč

Město Dačice nabízí pronájem
volných nebytových prostor
v prvním patře O bchodního centra
v Antonínské ulici čp. 15/II
Ø místnost č. 127 o ploše 16,19 m2
– vhodná pro kancelář
Ø místnost č. 145 o ploše 16,91 m2
– vhodná pro kancelář, učebnu
Ø místnost č. 144 o ploše 16,34 m2 – vhodná pro
provoz solária, nehtového studia, kosmetických
služeb nebo provozovnu podobné povahy.
Informace podají pracovníci bytového odboru MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 201, nebo na tel. č.:
384 401 234.
Bližší podmínky jsou zveřejněny na úřední desce nebo
webových stránkách Města Dačic.
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Dačice – město pro byznys
Týdeník Ekonom provádí průzkum, který mapuje
podnikatelské prostředí v městech České republiky. V Jihočeském kraji bylo do tohoto průzkumu zahrnuto celkem 17 měst. Dačice se v celkovém pořadí umístily na
10. místě. Při průzkumu mezi podnikateli jsme skončili
na velmi dobrém 3. místě, a pokud bychom citovali, ze
závěrečné zprávy, pak musíme uvést, že pokud se chce
někdo zeptat samotných podnikatelů na kvalitu lokality,
tak od dačických podnikatelů dostane nejlepší reference.
Ing. Karel Macků, tajemník

Strategické dokumenty města
Zastupitelstvo města na svých posledních zasedáních
kromě jiného také schválilo dva strategické dokumenty,
které budou ovlivňovat budoucnost Dačic.
Prvním dokumentem je Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Dačice. T ento plán se zabývá zjištěním současného stavu sociálních služeb včetně jejich dostupnosti, celkové nabídky a kapacity. Následně byly ve
spolupráci s poskytovateli, zadavateli a samotnými uživateli sociálních služeb zjišťovány a analyzovány nedostatky, požadavky a přání občanů. V rámci projektu byl
dále vytvořen katalog poskytovatelů sociálních služeb,
který zajistí snazší orientaci v sociální problematice všem
zájemcům a poskytne jim ucelený přehled všech zařízení,
která poskytují sociální a s nimi související služby na území Dačicka. Tento katalog je k dispozici na Infocentru,
odboru sociálních věcí a na internetu (www.komunitniplan.cz/Dacice/Plan-rozvoje-sluzeb.html).
Dalším strategickým dokumentem je Strategický
plán města Dačice na období 2009 - 2015. T ento dokument vytváří základní směr, kterým se bude v příštích
letech ubírat rozvoj města uskutečňovaný všemi subjekty
působícími na území města.
Oba dokumenty naleznete na internetových stránkách města v části Radnice - strategické dokumenty
(http://www. dacice.cz/page.php?mx=311_radnice/strate
gicke-dokumenty).
Ing. Karel Macků, tajemník

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 spe-
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ciálních 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.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 5/09 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
odboru dopravy, evidence řidičů
(pracovní pomě r na dobu určitou - do 31. 12. 2010)
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 16. 8. 2009
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací
jazyk)
• min. řidičský průkaz skupiny B
• praxe v práci s PC nutností
Výhoda: střední škola veřejno-správní, případně praxe
ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
výkon státní správy na úseku dopravy a evidence řidičů
Místo výkonu práce : právní území městského úřadu
s rozšířenou působností
Zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: od 1. 9. 2009 nebo dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců n ebude uzavřena pracovní smlouva.

Uzávěrka příštího čísla bulle tinu: 15. srpna 2009

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník M ěÚ. Číslo 7/2009. Ročník čtrnáctý. 12 čísel ročně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisků. Předs eda redak ční rady: Ing. Karel
Macků, tajem ník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dači ce, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dači ce I. Telefon: 384 401 211. Fax:
384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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Vítání občánků
Dne 27. června přivítal místostarosta Pavel Habr v obřadní síni Městského úřadu za spoluúčasti dětí z mateřské
školky v ulici Za Lávkami nové občánky města: Martinu
Petrovou, Jonáše Kiesslinga, Elišku Přikrylovou, T adeáše
Krejču, Barboru Týmovou a Romana Junka.
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posuzovali lékaři úřadů práce. Více ke změnám v organizaci a působnosti LPS lze nalézt v informačním letáku na
www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky
nebo na OSSZ Jindřichův Hradec.
OSSZ Jindřichův Hradec

Blahopřání ke zlaté svatbě
Jindřiška a Karel T esařovi
oslaví dne 8. 8. 2009 padesát
let společné cesty životem.
Děkujeme za jejich lásku,
porozumění a obětavost, přejeme jim ještě mnoho společných let ve zdraví a rodinné
pohodě.
Blahopřejí dcera a syn s rodinami

Policie ČR žádá o spolupráci
Dne 29. června 2009 v 16:30 h došlo na křižovatce ul.
Dukelská s místní komunikací vedoucí k Bertiným Lázním
u Komerční banky v T řeboni k dopravní nehodě mezi
osobním automobilem t. z. Fiat Panda a cyklistou a tuto
dopravní nehodu pravděpodobně sledovali dva muži schovávající se před deštěm na schodech třeboňského informačního centra. Žádáme tyto muže či případné jiné svědky
této dopravní nehody, aby se přihlásili na skupině dopravních nehod J. Hradec, tel.: 974 233 254 nebo na linku 158.

Výměna oken v Domě s pečovatelskou
službou
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Městské kulturní středisko Dačice potřebuje větší
počet chlapců pro plánované zahájení tanečního kurzu.
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Městské kulturní středisko Dačice zahájí v měsíci září
kurz anglického jazyka pro začátečníky.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MěKS,
Palackého nám. 4/1, 380 01 Dačice
tel. č. 384 401 278-9, e-mail: meks@dacice.cz

Převod lékařské posudkové služby
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec sděluje veřejnosti, že od 1. července 2009 bude agenda
lékařské posudkové služby (LPS) úřadu práce převedena
z úřadu práce na Okresní správu sociálního zabezpečení
Jindřichův Hradec.
Kontakty na pracoviště LPS: Sládkova 332/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel.: 384359111. Lékaři OSSZ budou
vykonávat posudkové činnosti jak pro účely invalidity, tak
pro další systémy sociálního zabezpečení, které do té doby

Na přelomu měsíce května a června
2009 proběhla výměna oken v DPS ulici
Bratrská v Dačicích.
Výměnu oken provedla na základě výběrového řízení firma
PAMMO cz, s.r.o., O. Březiny 123, Dačice, Pavel Mácha
za nabídnutou cenu 984 298 Kč s DPH. T ato výměna byla
provedena ve spolupráci s pečovatelkami DPS.
Firma odvedla kvalitní práci ve zkráceném termínu
a věříme, že tato akce přispěje k většímu pohodlí nájemníků DPS.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem pečovatelkám
DPS za jejich pomoc, ochotu a spolupráci při této akci.
Martina Bénová, vedoucí bytového odboru

Upozornění na výskyt nebezpečného
bolševníku
V posledních dnech byl zaznamenán na Dačicku výskyt nebezpečné rostliny bolševníku obecného. T ato rostlina je nebezpečná pro lidské zdraví, a to kvůli leptající
šťávě, kterou obsahuje. Celá rostlina je jedovatá.
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Jde o 0,5 - 2 m vysokou, dvou až víceletou
rostlinu, která v druhém
roce vyžene lodyhu s okoličnatým květenstvím. Přízemní listy jsou tří až pětičetné, listy na lodyze jsou
podstatně menší - max. 20
cm. Lodyha je dutá, hranatě rýhovaná, chlupatá.
Květy mohou být barvy
bílé, nazelenalé, narůžovělé nebo nažloutlé. Roste
především na loukách, pastvinách, rumištích, u cest a na trávníku. Vyhledává vlhké,
humózní půdy, bohaté na živiny.
Rostlinu je možné
zaměnit se zavlečeným, ještě statnějším
bolševníkem velkolepým, který dorůstá až
do výšky tří metrů a je
podstatně jedovatější.
Invazní bolševníky
představují vážné nebezpečí pro lidské
zdraví. Rostliny vylučují čirou vodnatou
látku, která obsahuje
chemické sloučeniny
ze skupiny furanokumarinů, jejichž toxický
účinek je aktivován
slunečním zářením. V
kontaktu s lidskou kůží
a při vystavení UV paprskům vyvolávají tyto látky její poškození. Je třeba
zabránit kontaktu pokožky s jakoukoliv částí rostliny, a to
i při nepřímém slunečním záření. Fototoxická reakce může
být spuštěna UV zářením pouhých 15 minut po potřísnění,
přičemž citlivost dosahuje vrcholu v době mezi půl hodinou až dvěma hodinami po kontaktu. Zhruba po 24 hodinách se dostavuje zánětlivá reakce, projevující se skvrnitostí a červenáním pokožky, s možnou tvorbou vodnatých puchýřů. Síla reakce se liší v závislosti na individuální
citlivosti člověka. Po odeznění zánětu se na postižených
místech pokožky objevuje hyperpigmentace, která může trvat i několik měsíců. Postižená pokožka může zůstat vysoce citlivá vůči UV záření po několik let. Síla reakce může
být umocněna působením vlhkosti (potu) a horka. Ohroženou skupinou jsou zejména děti, protože je může napadnout použít duté bolševníkové lodyhy ke hrám, např. jako
foukačky nebo dalekohledy. Jelikož je vlastní kontakt
s rostlinou zcela bezbolestný, mohou postižené osoby ve
své činnosti vytrvávat po několik hodin, aniž by si uvědomovaly, jakou újmu si způsobují.
V případě potřísnění pokožku co nejdříve důkladně
omyjte vodou a mýdlem a zamezte působení UV záření
nejméně po dobu 48 hodin. Po rozsáhlejším zasažení se
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však v každém případě doporučuje vyhledat odbornou lékařskou pomoc.
V návaznosti na výše uvedené žádáme majitele pozemků o prověření možného výskytu této rostliny. K její likvidaci doporučujeme vzhledem k nebezpečnosti rostliny
kontaktovat odbornou firmu.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Zápisy do kronik za rok 2008
- dokončení
V tomto čísle zpravodaje
zakončíme ohlédnutí za událostmi roku 2008, o kterých
v kronikách psali kronikáři
místních částí a města Dačice.
V následujících řádcích se čtenáři
mohou seznámit s děním v Borku
a na závěr si připomenou události, které se týkaly přímo
města Dačice.
Z kronik vybírá Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a CR
Borek - kronikář Ing. Jiří Koudelka
Rok 2008 začal mírným zimním počasím s teplotami
kolem 0ºC, bez sněhové pokrývky. 6. ledna se uskutečnila
dobrovolná Tříkrálová sbírka pořádaná charitou. V Borku
chodili vybírat na tuto sbírku tři dobrovolníci z řad dětí
převlečeni za T ři krále - Jitka Koudelková, T erezka Čejnová a Nela Čeloudová z Dačic. S nimi chodila jako vedoucí
slečna Elen z domovinky z Dačic, která měla na starost zapečetěnou kasičku. Dobrovolný příspěvek boreckých obyvatel činil 2 734,00 Kč, což bylo asi o 250,00 Kč více než
v loňském roce. Další lednová akce byla již tradiční Ochutnávka slivovice konaná v budově občanské komise. V konkurenci 23 vzorků z Borku i okolních vesnic - Budíškovic,
Chlumce a z Dačic - vyhrál opět Jan Novák z Borku.
Únor pokračoval stejným počasím s teplotami v noci
kolem 0ºC, ale přes den dosahovaly až na 15ºC. T ohoto
teplého počasí využili zemědělci k zasetí jarních obilovin
a stihli to do konce února.
V březnu začala firma T echnické služby Dačice s.r.o.
s předlážděním chodníku po levé straně silnice novou
zámkovou dlažbou. Celková cena této části nového chodníku činila 347 745,00 Kč. 2. března byla na území celé
republiky vichřice s názvem Emma, která polámala spoustu
stromů okolo silnice, ale největší škody byly způsobeny na
polámaných stromech v lese. Velikonoce byly v roce 2008
velmi brzy - již 23. a 24. března, ale byly provázeny častými sněhovými přeháňkami a toto počasí trvalo až do konce března.
V roce 2008 se narodil jeden nový občánek - děvčátko,
nikdo se do naší obce nepřistěhoval, žádný z boreckých občanů nezemřel. Nebyla zde žádná svatba, nic mimořádného
se zde nestalo, přesto panovala v naší obci pohoda, klid
a pořádek. Počet trvale přihlášených obyvatel k 31. 12.
2008 byl 118 osob.
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Dačice - kronikářka Miloslava Slavíková
Než Vám zde, vážení čtenáři, přiblížíme výňatek ze zápisu do městské kroniky, připomeňme si, že v loňském roce
byl nově obsazen post kronikáře, kterým se stala paní
Miloslava Slavíková. Dle zvyklostí se každý nový kronikář
v rámci prováděného zápisu představí. Přetiskujeme zde vizitku paní Slavíkové tak, jak je uvedena v městské kronice:
„Kroniku začíná psát v pořadí osmý kronikář. Jsem
první žena - kronikářka od roku 1922, kdy byla Kronika
města Dačic založena. Rozhodnutím rady města od 25. 6.
přebírám po panu Vítězslavu Jindrovi zápisy do kroniky.
Jmenuji se Miloslava Slavíková, narodila jsem se v roce
1958 v Dačicích. Jsem vdaná a mám dvě děti. Od roku
1977 do roku 1990 jsem v Dačicích pracovala jako vedoucí
prodejny Kniha n. p. České Budějovice. Na další čtyři roky
jsem otevřela, tentokrát soukromou, prodejnu antikvariátu,
hudebnin a obrazů ve svém domě na Červeném vrchu. Po
zrušení soukromé živnosti v roce 1995 pracuji v karmelitánské knižní distribuci v Kostelním Vydří. V roce 1997
nastupuji v Městské knihovně jako pracovnice nově vzniklého Informačního střediska. Od roku 2004 pracuji jako
metodička regionálních služeb Městské knihovny. Práce na
Informačním středisku mě dovedla k blízkému poznávání
našeho regionu. V roce 2000 se stávám členkou Spolku
přátel muzea v Dačicích. Spolu s paní Jiřinou Maňasovou
v roce 2005 publikuji v Dačickém vlastivědném sborníku
historii mlýnů na moravské Dyji a v roce 2007 opět v Dačickém vlastivědném sborníku s paní Jiřinou Maňasovou
publikuji studii Drobné sakrální stavby v Dačicích.“
A nyní již k samotnému dění v Dačicích. Zápis provedený ručně má rozsah 33 stran. Z nich vybíráme kapitolu
č. 4 Události v Dačicích roku 2008, ve které si v bodech
připomeneme to zásadní, co se ve městě událo. Celý zápis
v pdf formátu je k nahlédnutí na webových stránkách města - odbor kultury a cestovního ruchu.
Le den - T říkrálová sbírka nejúspěšnější v porovnání se
dvěma minulými roky; první občánek Dačic, Andrea Kühtreiberová z Borku se narodila 10. ledna; infocentrum prezentuje Dačice na Regiontouru v Brně; v J. Hradci zemřel
7. ledna ve věku 93 let pan Jaroslav Bém, žil dlouhá léta
v Dačicích, zasloužil se především o založení místního aeroklubu a shromažďoval materiály k odboji za druhé světové války
Únor - v pořadí 2. masopustní průvod městem povolil
3. února starosta Rudolf Hájek; Dačické kejklování – Jihočeská krajská divadelní přehlídka (29. 2. – 2. 3.); zřízeno
archeologické pracoviště Národního památkového ústavu
Č. Budějovice v Dačicích; družstvo florbalu ZŠ Komenského zvítězilo v republikovém semifinále florbalistů
Březen - orkán Emma se 1. 3. přehnal přes náš region
a zanechal velké škody; poskytnutí příspěvku 300 000 Kč
Diecézní charitě Brno na provoz Domovinky v Dačicích;
MMaG - velikonoční jarmark.
Duben - místní organizace ČSSD zorganizovala setkání s poslanci PSP ČR MUDr. Davidem Rathem (ČSSD),
Mgr. Vítězslavem Jandákem (ČSSD) a Mgr. Jiřím Zimolou
(ČSSD, kandidát do krajských voleb); Městský úřad obdržel ocenění ministra vnitra Ivana Langra za spolupráci
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při provozování Czech POINT u; Marie Tichá se stala novou městskou zastupitelkou místo pana Michala Stehlíka
Kvě ten - oslavy 10. výročí založení dětského pěveckého sboru Kvítek; ZO ČSOP připravila Vítání ptačího
zpěvu v T oužíně (4. 5.); Den pro bezpečí pořádalo Město
Dačice a Internacional Police Association o. s. (17. 5.); oddíl SPV T J Centropen pořádal turistickou akci Branou Podyjí (24. 5.); Muzejní noc MMaG (24. 5.); otevření městského koupaliště – druhá sezóna (31. 5.); rekonstrukce lávky přes řeku Dyje
Če rven - Dačické cukrování – oslavy k 165. výročí
vynálezu kostkového cukru (28. 6.); Dačická 14. – l5. ročník běžeckého závodu (6. 6.); Dačická Cantilena – 6. ročník festivalu sborového zpěvu (15. 6.); Kouzelný svět loutek – letní výstava v muzeu (25. 6. – 31. 8.); otevřeno nové
víceúčelové hřiště v Lipolci; rekonstrukce jezu Valcha
Če rvene c - 8. 7. oslavila paní Marta Pokorná 108. narozeniny a stala se nejdéle žijící občankou Dačic, ale i České republiky; Za dačickou kostku cukru – 11. ročník hudebně-divadelního festivalu (4. 6. - 20. 6.)
Srpen - částečné zatmění slunce (1. 8.); Barokní dny
(21. 8. - 24. 8.); slavnostní otevření nového perónu na dačickém nádraží, akce se zúčastnili hejtman kraje Vysočina
RNDr. Miloš Vystrčil, starosta Dačic Rudolf Hájek, starosta T elče Roman Fabeš, zástupci okolních obcí a Českých
drah (9. 8.)
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Září - slavnostně byla předána do užívání nová lávka
přes Moravskou Dyji, akce se zúčastnil poslanec Martin
Doktor, radní Jihočeského kraje a starosta J. Hradce Karel
Matoušek (8. 9.); regionální vysílání T V Prima Zrcadlo
vašeho kraje , krátký sled reportáží o dění v Dačicích;
k 825. výročí první písemné zprávy o Dačicích vydalo
MMaG vedutu města z pol. 18. st.; Herbert Slavík fotografuje občany Dačic pro reprezentativní fotografickou publikaci u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU (21. 9.)
Říjen - koncert k 825. výročí města Dačice, hraje
Jihočeská komorní filharmonie Č.Budějovice - dirigent Jan
T alich, sólistka Veronika Böhmová – klavír (3. 10.); volby
do zastupitelstva kraje (17. a 18. 10.); zemřel Doc. PhDr.
Jan Bistřický, Csc., předseda Muzejního spolku (21. 10.)
Listopad - uskutečnilo se tradiční podzimní setkání rodáků v Praze (11. 11.); zvonkový průvod (30. 11.)
Prosine c - zemřela ve věku 108 let paní Marta Pokorná (30. 12.); vánoční jarmark (14. 12.); schválení rozpočtu
města na rok 2009 (3. 12.); zastupitelé odsouhlasili nové
názvy ulic - ul. Járy Cimrmana a ul. Za Školou; diskontní
řetězec Lidl otevřel prodejnu potravin (14. 12.); pod dohledem rodičů vypustily děti na městském stadionu balónky
s přáním Ježíškovi (9. 12.); album dobových fotografií
a pohlednic Dačic vydalo MMaG.
Město Dačice děkuje kronikářům
Bílkova, Borku, Dačic, Chlumce , Hradišťka,
Malého Pěčína, Velkého Pě čína a Toužína
za jejich pe člivou, obětavou a časově náročnou práci.
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biketrialisty, vystoupení hudebníků z Dačic i hostujících
kapel, návštěvy stánků infocentra, městského muzea nebo
knihovny, dovádění na skákacím hradu, mlsání připravených sladkostí, klání v pojídání koláčů (letos ho navštívil
i jeden zkušený závodník) a vystoupení skupiny hip hopu.
Zajímavým zpestřením letošního programu byla jízda na
koních, kterou zajišťoval Jezdecký klub Malý Pěčín. Své
příznivce si našla i večerní taneční zábava a slavnostní
ohňostroj.
Poděkování za přípravu a realizaci akce patří MěKS
Dačice, Technickým službám Dačice, ZŠ v ul. Komenského, DDM Dačice, ZUŠ Dačice, dačickému Sboru dobrovolných hasičů, panu Šlápotovi, Jezdeckému klubu Malý Pěčín, paní Dědkové, Městskému muzeu a galerii, Městské knihovně, Pohádkovému království, členkám Červeného kříže, Městské policii Dačice, vystupujícím hudebním
skupinám a dalším jednotlivcům, kteří přiložili ruku k dílu.
Upřímné poděkování patří samozřejmě všem divákům
a návštěvníkům, které si tímto již nyní dovolujeme pozvat
na třetí ročník Dačického cukrování, které se bude konat
v sobotu 26. 6. 2010.
Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a CR

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

Fest Band Dačice 2009 - jaký byl
Druhé Dačické cukrování se vydařilo

I přes vrtkavé počasí se v sobotu 20. června sešlo na
prostranství pod koupalištěm několik set diváků, kteří se
přišli pobavit na druhé Dačické cukrování. Celou akci, která je součástí Kulinářských zážitků v Jižních Čechách a celém pohádkovém království, zahájil ve 14 hodin starosta
Rudolf Hájek a poté spolu se zástupkyní Pohádkového království písmářkou Bárou Stlukovou vylosovali výherce vyhlášené ankety, který získal volnou vstupenku na dačické
koupaliště v hodnotě 1000 Kč.
Odpolední program tvořila mozaika sestavená ze soutěží pro děti, vystoupení dechového orchestru ZUŠ Dačice,
několika vstupů dačických mažoretek z DDM, exhibice

Skončil 21. ročník Slavnosti orchestrů a já bych se
rád s našimi čtenáři podělil o několik poznatků.
T ak předně, když vyjde počasí - máme obvykle víc jak
napůl vyhráno. Ale letos si s námi počasí pořádně zahrávalo. Festival by se dal nazvat „desetiminutový“ . T eď sice
trochu nechápete, ale vysvětlím.

Festival začíná v sobotu dopoledne, kdy přijíždějí muzikanti a mažoretky. Jsou ubytovaní a po obědě začíná zvuková zkouška v letním areálu, kde máme postavené kryté
podium pro cca 300 muzikantů. Není to jen kvůli případnému dešti, ale naopak i na ochranu proti sluníčku. Ještě
máme v paměti dobu, kdy se z novin vytvářely papírové
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čepice, které používali hudebníci při nácvicích skladeb
proti případnému úžehu, či úpalu. Všichni přitom vypadali
jak panáčci z večerníčku.
Odpoledne se zatahuje a kolem páté hodiny začíná pršet. Slavnostní zahájení má proběhnout v 18 hodin na městském sportovním stadionu. T ribuny se slušně zaplnily a my
koukáme s obavou k nebi, zda bude pršet, či ne. Za deset
minut šest pršet přestává a festival může začít. T akže první
desetiminutovka. Prozatím je to dobré.
Večer jsou přijati zástupci orchestrů a mažoretek u pana starosty a od 21. hodiny začíná v parku na letní scéně
večerní koncert. Hudbu obstará místní kapela Hudba
z Marsu se svými sólisty. Počasí nic moc, divácká návštěva
k tomu přiměřená, koncert začíná. Deset minut před koncem už opět prší, takže desetiminutovka č. 2.
V neděli dopoledne je na programu show mažoretek.
Tradiční místo opět na městském stadionu. Počasí nic moc,
diváků dost. Začínáme. Program pěkně ubíhá, na mažoretky se pěkně dívá a zapomínáme se kouknout k nebi.
Zhruba deset minut před plánovaným koncem začíná pršet.
Uděláme přestávku nebo pojedeme dál? Na nebi šedo všude, děvčata dokončují v dešti. Chybělo deset minut (č. 3)!
Od 14. hodiny má na letní scéně Pod Kaštany začínat
slavnostní koncert, představení jednotlivých souborů a na
závěr plánované společné vystoupení všech hudebníků. Prší. Ale je tady desítka s č. 4. - deset minut po 14. hodině pršet přestává a program se zdárně rozbíhá. Příjemně strávené odpoledne, slušná divácká návštěva, festival pro účastníky končí.
Nechci se vyjadřovat k programu, ten byl plně v kompetenci ředitele ZUŠ Dačice p. Milana Kubka a byl jako takový mnohokrát konzultován a schvalován na předfestivalových poradách u pana starosty, kde jsme se od prosince
2008 všichni zainteresovaní pravidelně scházeli.
Chci sdělit jen pár informací k činnosti, kterou zajišťovalo Městské kulturní středisko Dačice. Divák obvykle vidí
konečný „produkt“ Fest Bandu, což jsou muzikanti a mažoretky a možná si ani neuvědomuje, že je i něco zatím,
tzv. v zákulisí.
T ak například: pro účinkující bylo v jídelně SOUzas
Dačice připraveno 222 snídaní, 272 večeří a 574 obědů,
7 kuchařkám vč. vedoucí pí. Marty patří velký dík za móóóóc dobré jídlo. Všechno bylo výborné, svíčková úplně vynikající!!! Ubytováno bylo letos v Dačicích celkem 200
osob, z 337 účinkujících. O mažoretky a orchestry se staralo 13 instruktorů z řad učitelů a pracovníků ZUŠ Dačice. O administrativní záležitosti se podělily 2 účetní
z MěKS a ZUŠ. Poděkování patří i zástupcům Červeného
kříže a Městské policii.
O scénu Pod Kaštany a na sportovním stadionu a dále
o veškerou techniku ať již zvukovou, světelnou, zastřešení
a stavění podia na letní scéně Pod Kaštany, podia pro mažoretky na sportovním stadionu a další potřebné věci se
staralo celkem 14 techniků z MěKS Dačice a T S Dačice.
Pro tyto „nadšence“ začal festival ráno v pátek 26. 6.
a skončil až v pondělí 29. 6.! V pátek večer, kdy se stavěla
scéna pro muzikanty „kluci“ neskutečně promokli, to samé
nás potkalo v neděli večer při bourání podia. Inu tento způsob léta zdál se být poněkud nešťastný. Jestliže po oba dva
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dny probíhaly na podiích koncerty muzikantů, podobné
„koncerty“ , ovšem v podání výše zmiňovaných techniků,
probíhaly při technickém zajištění celého festivalu. Smekám pomyslný klobouk.
Toto je jen malé nahlédnutí do zákulisí skončených
Slavností orchestrů. Děkuji za skvělou spolupráci zástupcům z Města Dačice v čele s panem starostou Hájkem,
ZUŠ Dačice v čele s panem ředitelem Kubkem, vedoucímu
T S Dačice panu Mojmíru Holcovi, dále všem výše uvedeným spolupracovníkům i těm, na které jsem možná v této
chvíli zapomněl. Bez všech těchto obětavých lidí by nebylo
možné festival vůbec uskutečnit.
Vážím si jejich práce, važme si jich všichni, neboť ne
všude takto dokáží lidé spolupracovat, což nám záviděli
a potvrdili nejen někteří účinkující, ale i diváci, kteří přijeli
na NÁŠ Fest Band odjinud.
Dle mých skromných odhadů shlédlo Fest Band 2009
za oba dva dny celkem 1 800 diváků, a to je vzhledem
k rozmarům počasí jistě krásné číslo.
A proto určitě stojí za to začít plánovat další Slavnosti
orchestrů. Skončil 21. ročník 2009 ať žije 22. ročník, který
se uskuteční 25. a 26. června 2011.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Pozvánka na Loučení
s prázdninami v Nové Bystřici
sobota 29. srpna 2009
V sobotu 29. srpna se na fotbalovém
hřišti rozloučíme s prázdninami. Pro děti i pro dospělé je
připraveno mnoho zábavy.
Program:
10:00 h fotbalové utkání starších žáků na fotbalovém
hřišti
12:00 h fotbalové utkání mladších žáků na fotbalovém
hřišti
14:00 h soutěže pro děti o ceny, začátek u stanu na
fotbalovém hřišti, do 16 h
16:00 h pohádka pro malé i velké Sindibádova dobrodružství - hraje divadlo Koráb, do 17 h
17:00 h koncert dívčí rockové skupiny Pytel Blech
18:00 h vyhlášení výherců odpolední soutěže
a poznávací soutěže pohádek na pohádkové
výstavě, která v srpnu probíhá v IS a MěK
20:00 h taneční zábava na fotbalovém hřišti, k tanci
a poslechu zahraje skupina Glóbus 2 z J. Hradce,
vstupné na taneční zábavu bude 60 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Další informace
o kulturních akcích,
jako například
o letních řemeslných
dílnách, koncertech, atd.
se dozvíte na webových
stránkách města:
ww.novabystrice .cz
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Tak už mi je šedesát
Jmenuji se Mateřská škola, Sokolská, ale všichni mi
říkají Dřevěnka. Když mě v září 1949 otevírali, nikdo netušil, že se v plné síle dožiji 60 let. Ve svých dřevěných
zdech jsem vychovala skoro 4 000 dětí, vyměnilo se 5 ředitelek. Začínala jsem s paní Bučkovou, potom přišla paní
Klenková, Kasalová, Baštářová a ved. učitelka Kamišová.
Vystřídala se celá plejáda učitelek. Kolem sebe mám
úžasnou zahradu, plnou stromů a hraček. T aké mám čtyři
třídy plné hraček, nový nábytek, letos dostanu nový kabát,
děti počítač a keramickou pec. Na oslavu mých narozenin
jsem otevřela dveře pro všechny.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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zpěváky. Musím říci, že jsem měla trošku trému, protože
před tolika lidmi jsem ještě nikdy nezpívala. Moc děkuji
paní Lucii Fröhlichové za příležitost a úžasný den a naší
tetě ředitelce, že mě podpořila v účasti na tak velkém koncertu. Bylo to opravdu skvělé.
Ester Judová, Dětský domov Jemnice
AUTOŠKOL A NO S EK Da čice
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

Zprávy ze ZŠ Neulingerova
Přišlo se podívat hodně bývalých žáčků a někteří byli
i starší, než jsem já. Děti se oblékly do krojů, které ušila
paní uč. Břečková a zazpívaly a zatancovaly lidovky, ty já
mám ráda. Na hudbu jsem zvyklá, u nás se pořád zpívá.
Město se o mě dobře stará a proto se mám stále k světu.
Prostě mám se dobře a těším se, že oslavím 70. narozeniny.
Za MŠ ulice Sokolská - Eva Kamišová

Festival Votvírák
V úterý 9. 6. 2009 jsem se jako většina dětí z dětských
domovů zúčastnila výběrového řízení Nadačního fondu
Plaváček. Ten den se posuzoval hudební talent. Cílem
projektu je podpora dětí z dětských domovů a dětí ze sociálně slabých rodin, aby i tyto děti měly i přes své tíživé
životní situace možnost věnovat se svým zájmům a dostaly tak příležitost rozvíjet svoji jedinečnou osobnost. Základem je děti motivovat k zájmové činnosti a podporovat
je na jejich cestě k dosažení úspěchu. Autoři projektu Deana a Juraj Jakubiskovi, si přejí, aby zdravé sebevědomí
dětem pomohlo překonat materiální a společenský handicap při vstupu do života. Konečným cílem obou manželů
je radost a spokojenost dětí, které mají schopnosti, ale
nemají možnosti. Autoři projektu si uvědomili, že plnohodnotný a spokojený život dětí nesouvisí jen se zabezpečením základní materiální péče, ale je třeba se zaměřit
na zkvalitnění rozvoje jejich duševních a fyzických schopností.
Na Plaváčku jsem zpívala píseň od Ewy Farné „Z bláta do louže“. Po mém vystoupení za mnou přišla paní Lucie Fröhlichová, ředitelka Nadačního fondu Plaváček,
a nabídla mi šanci ukázat se v Milovicích na festivalu Votvírák 2009. Samozřejmě jsem souhlasila a v pátek 12. 6.
2009 jsem jela s tetou Romanou na festival. Byla to paráda. Viděla jsem Ewu Farnou, Lucii Bílou a další známé

Re cyklohraní na naší škole
Dne 24. 6. jsme ukončili a vyhodnotili celoroční ekologickou soutěž ve sběru starého papíru, dále soutěž ve
sběru vyřazených elektrospotřebičů a baterií, která byla
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Za odevzdané baterie a elektrozařízení jsme získali
body, za které jsme ve speciálním internetovém obchodě
„nakoupili“ pro žáky stolní fotbal, míče a další drobné
školní pomůcky. Do této soutěže se zapojila více než polovina žáků naší školy.
Všichni sběrači obdrželi věcné dary a dárečky, jež byly nakoupeny díky štědrým sponzorům, kterým mnohokráte děkujeme.
Naši sponzoři:
v Pavel Stejskal – zámečnictví Dačice
v Firma Hron – voda, topení, plyn Dačice
v Jaroslav Blecha – instalatérské práce Dačice
v Biofarm Zuda – Dačice
T aké v příštím školním roce se do této akce opět zapojíme, abychom si nejen zasoutěžili, ale aktivně se účastnili ochrany životního prostředí.
Rozloučení s de váťáky
V pátek 26. června jsme se tradičně rozloučili s deváťáky. Učitelé jim na cestu do života zazpívali a sami si
potom naposledy zazvonili. Hodně štěstí!
Úspě chy ž áků - Egypt - Kle pák 2009 - pobyt v přírodě
„Na konci chodby pohnul se stín, zakryl mi výhled na
zlatou síň. T u pohnul se vzduch a zvednul se prach, za
rohem vykoukl můj vlastní strach…..“ V letošním školním roce jsme se 17. - 19. června vydali za dobrodružstvím do daleké země egyptské, kde nás čekala neodhalená tajemství starověku. Ponořili jsme se do světa fantazie a na krovkách posvátného skarabea zahlédli střípky
minulosti. V tichých chodbách T utanchamonovy pyramidy na nás číhalo nebezpečí. Avšak na konci temné chodby
nám plamínek světla odhalil zlatý poklad starověkého
Egypta.
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Úspě chy ž áků - Malované židličky do ordinace
Každé dítě občas navštíví svého lékaře, čím veselejší prostředí ho čeká,
tím menší má obavy. S laskavým dovolením MUDr.
Vašíčkové jsme s dívkami
9. tř. přemalovaly židličky
do čekárny pro děti. Využily jsme dětské motivy, aby se co nejvíce líbily. Dívky
také měly radost, že jejich práce je užitečná i pro ostatní
děti. Tímto chceme ještě jednou poděkovat paní MUDr.
Vašíčkové za její vstřícnost a ochotu nám svěřit takový
úkol.

OBRÁZKOVÉ OKÉNKO
Mít tak křídla motýlí

Relaxační centrum na naší škole
Společně se žáky jsme vybudovali relaxační centrum
na školní zahradě, žáci mají k dispozici bazén, pískoviště
a relaxační koutek na protažení znavených těl, všem se
naše práce líbí.
Mgr. Martin Kotrba, ZŠ Neulingerova

Kdo by to jen řekl ... Jak ten čas letí. Nedávno jsme
Vás s naší rubrikou seznamovali a toto Obrázkové okénko
je již čtyřicáté v pořadí ...
S žáky sedmého ročníku jsme se tentokrát proměnili
v motýly. Nejdříve jsme si formou kreseb pohrávali se
samotnou myšlenkou přeměny. Pak se přímo z našich rukou za pomoci barev stala motýlí křídla. A nakonec jsme
si sami vyzkoušeli, jaký je to pocit, když se nám opírá
vánek do křídel a svobodně si poletujeme nad lučním kvítím. Nic nás netíží a nermoutí, zkrátka si jenom tak blaženě létáme ...
Prázdniny se
pomalu přehouply do druhé půli
a nám všem teď
možná bude připadat, že i ten čas
letí. Přeji Vám,
abyste často létali
svými sny a abyste si vždy našli čas zaletět se podívat
tam, kde se cítíte příjemně, bezstarostně a šťastně.
Ráda bych závěrem poděkovala MMaG, MěK, MěKS
a MěÚ Dačice za několikaletou spolupráci a snahu přiblížit výtvory našich žáků Vám všem. Díky!
Přeji Vám co nejvíce snových zážitků pestrobarevných jako křídla motýlí J.
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

„TAJNÝ ZÁVOD MOTOCYKLŮ“
v Dačicích podruhé
Po loňském úspěšném úvodním ročníku orientačního
„Tajného závodu motocyklů“, který se jel na zhruba 70-ti
kilometrovém okruhu v okolí Dačic se v letošním roce koná druhý ročník závodu, opět pod vedením organizátora,
autora itineráře a ředitele v jedné osobě Petra Königa, pořadatelského týmu hospody „Pod betonem“ a pod patronací pivovaru Bernard. Pořadatelé právem očekávají, že loňský počet 23 účastníků bude letos překonán, zájem o start
je značný a připraveny jsou přihlášky pro 50 startujících.
Závod opět proběhne v okolí města na přibližně stejně
dlouhém okruhu a stejně jako loni prověří nejen spolehlivost a odolnost strojů všech značek a kubatur, ale i znalosti jezdců. Pro všechny soutěžící je připraveno občerstvení, které je v ceně startovného, pro vítěze hodnotné
ceny a pro všechny večerní zábava s country kapelou „Sebranka“ z Českých Budějovic. Start „Tajného závodu motocyklů“ je stanoven na 11. hodinu dopole dní v sobotu
8. srpna 2009 v areálu hospody „Pod be tonem“ v Kaštanech, po objetí (nebo neobjetí) stanovené trasy cíl tamtéž.
Přihlásit se je možné ve vinotéce Luboše Strachoty
v Masarykově ulici (proti kinu), startovné činí 250 Kč.
Organizátoři upozorňují na omezený počet přihlášek!
Rudolf Procházka

Informace z Městské knihovny
Uzavření knihovny
Oznamujeme čtenářům, že od čtvrtka 20. srpna do
úterý 1. září bude knihovna UZAVŘENA z důvodu malování. Čtenáře rády přivítáme ve středu 2. září, kdy je pozveme do opravených a vymalovaných prostor v prvním
patře knihovny. Během Dne otevřených dveří si bude
možné prohlédnout knihovnu, fotografie z akcí, v minigalerii na schodech výstavu fotografií z Afriky, nejlepší
prázdninový čtenář dostane za pětku medaili a pokud se
sejdou momentky čtenářů s knihou, odměníme i autory fotografií. Pokusíme se zjistit, zda dačičtí občané jsou čtenáři a mají rádi recesi tak, že se zkusíme sejít v co největším
počtu v letní čítárně knihovny a to „S knihou v ruce na
jednom místě“ . Podrobnosti v příštím bulletinu.
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Škola naruby
Děkujeme všem kantorkám, rodičům a učitelkám mateřské školy za spolupráci při prvním setkání čtecích rodin, které se uskutečnilo v červnu v čítárně knihovny. Příjemný program připravila MŠ v Sokolské ulici. Děti v tradičních horáckých krojích zazpívaly lidové písničky, při
prohlížení žákovských knížek byla zábava. Někteří rodiče
se opravdu snaží a měli popsaný pěkný kousek žákovské,
děti známkovaly rodiče mírně, pouze pokud se rozzlobily,
že jim nikdo nechce číst nebo že to rodičům trvá nebo
chtěly číst něco jiného, objevily se i trojky. Pokračujeme
i o prázdninách, čteme, čtěte, a v říjnovém Týdnu knihoven se opět sejdeme, opět s programem a překvapením.
DO PO LEDNÍČEK ane b Kniha pokaž dé jinak
Již popáté se několik červnových dopolední rozezněla
letní čítárna Městské knihovny v Dačicích dětskými hlasy.
Na obou stranách prken, která znamenají svět, byly děti.
Studenti gymnázia a žáci dačických základních škol zahráli svým vrstevníkům, kamarádům a spolužákům jednu
„knížku“ . Příběh zdramatizovala paní Jahelková a viděly
jej děti ze základních škol v Dačicích, děti ze speciální
školy a děti ze ZŠ v Českém Rudolci. Děti se s dramatizací moderní pohádky Miloše Macourka ŽOFKA V AKCI
aneb HRAJEME SI NA ZOO, přenesly do fiktivní zoologické zahrady v čítárně knihovny, přičemž opice Žofka
orangutánová se jednak starala a pomáhala ostatním zvířatům v ZOO, jednak vymýšlela různé zábavy a skopičiny, aby v ZOO nebyla nuda. Hráli nejen děti a dospělí, ale
také stromy a příroda a při závěrečné diskotéce tancovali
všichni.
Knihovna touto akcí děkuje školám za celoroční spolupráci, cílem celé akce je propagace čtení a čtenářství,
dramatizace literární předlohy, další způsob prezentace
knížky či prezentace činnosti místních dětí aktivních
v divadelním souboru. Všechny dosavadní ročníky byly
velice zajímavé a přínosné, školy oceňují kvalitu a přínos
Dopoledníčku. I přes vrtkavé počasí se o úspěch divadýlka zasloužili a velice jim děkuji: K. Běhanové, A. Hergeselové, A. Karáskovi, H. Klimešové, P. Kčmarikové,
T. Kučerové, K. Kubátovi, K. Mrskočové, P. Mrskočovi,
N. Pěčochové, K. Rychlíkové, M. Rychlíkovi, V. Soukupové, R. Horákové, H. Kocmálové a B. Kučerové. Dále
všem, kteří obětavě pomáhali při zvučení a organizaci (R.
Kubkovi a J. Seidlové), organizačních přesunech, řediteli
MěKS O. Svobodovi a z celého srdce režisérce N. Jahelkové za obrovskou práci s dětmi. Málokdo si umí představit, kolik času, nervů a tvůrčí invence to obnáší, vybrat
text, zdramatizovat, vymyslet kostýmy, scénu a většinu
toho vyrábět na koleně nebo doma v obývacím pokoji.
K tomu koordinovat schůzky souboru, protože divadlo
hrají šikovné děti, které mají spoustu dalších aktivit. Klobouk dolů, paní Jahelková!
Co připravujeme na z áří ?
V úterý 22. září pozveme na autorské čtení IVANKY
DEVÁT É, nabídneme zájemcům možnost školení základů
práce s počítačem (úterý 8. 9. – základy práce s PC, úterý
29. 9. – Internet). Přihlašovat se je možné v knihovně.
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Přejeme všem hezké léto, nabrání nových sil, příjemné zážitky a hodně živé vody v podobě radosti z dětí,
rodiny, přátel a nebát se a číst ...
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Chlumecké pivní slavnosti
První červencovou sobotu 4. 7. 2009 se konal 2. ročník Chlumeckých pivních slavností. Od 9:00 hodin probíhal tradiční pouťový turnaj v nohejbale, vítězem se stalo
družstvo z Jemnice. Po obědě začaly pivní slavnosti, kde
bylo 13 druhů piva. V odpoledních hodinách se o zábavu
postarala kapela Hudba z Marsu Revajvl a pro děti byl
připraven Dětský den. Děti soutěžily a nakonec se utkaly
v přetahování lana. Po zásluze byly všechny děti odměněny. Po vystoupení kapely byla pod vedením Mojmíra
Holce kulturní vložka „Labutí jezero“ , které secvičili
místní chlapi. Návštěvníci se sešli v hojném počtu, přibližně 400 lidí. Od 20:00 h byla na programu diskotéka
Pavla Kasalého. Celé slavnosti proběhly za krásného slunného počasí, a proto se již teď těšíme na 3. ročník.
SDH Chlumec děkuje všem návštěvníkům a sponzorům: Město Dačice, Pas-D s.r.o., Řeznictví Františka
Folka, Nápoje Brabec s.r.o. a T echnickým službám.
SDH Chlumec

PO ŘEZ DŘEVA U VÁS
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 fírmy, prodej palivového dřeva, úklid lesa
potěžbě apod.
Kontakt:
Pavel Kadlec, Dačice
Tel. 602 486 096

Plátce DPH
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Připravují se 9. barokní dny Dačice
Již devátým rokem budou Dačice na konci srpna
svědky barokní hudby, slova a snad i něčeho navíc…
Deváté Dačické barokní dny chystají již tradičně především nabídku dobové hudby, tentokráte se ovšem podívají také na několik míst mimo Dačice. Hudební klenoty barokní Itálie představí ve čtvrtek 27. 8. 2009 v Dačicích brněnské Colegium Musicum, následovat bude páteční, rovněž dačické, představení Krasohledu „Kronika
světa“ , které propojením slova a hudby poodhalí způsob
nazírání na svět očima šlechtice a spisovatele Adama
z Veleslavína. Letošní barokní dny jsou totiž tématicky
věnovány dotýkání renesance a baroka. Na toto prolínání
dvou období naváže sobotní koncert, který bude, stejně
jako nedělní představení, patřit již místům „nedačickým“ .
Jedná se o představení českobudějovických „Dyškantů“
29. 8. 2009 ve Velké Lhotě. Půjde o hudbu pozdní renesance, především repertoár tradičních nešpor kolem roku
1600. Neděle 30. 8. 2009 bude pak patřit Kostelnímu
Vydří a připomenutí 300 let poutního místa Panny Marie
Karmelské. Především odpolední koncert pražského Ritornella bude pro milovníky dobové hudby jistě mimořádným zážitkem. Na deváté barokní dny se podařilo pozvat hned několik špičkových souborů republikové úrovně, věřím proto, že návštěvnost i spokojenost diváků budou tradičně silnou stránkou našeho „barokního kejklení“ . Na závěr chci ještě poděkovat za záštitu starosty
města Dačic a finanční podporu Jihočeského kraje a pozvat všechny čtenáře na deváté Dačické barokní dny.
Michal Stehlík

Dačické barokní dny 2009 - program:
27. 8. – 30. 8. 2009
Pořádá občanské sdružení Krasohled ve spolupráci
s Římskokatolickou farou Dačice, Klášterem Karmelitánů
v Kostelním Vydří, MMaG Dačice, MěKS Dačice, OS
Komorní sbor Velká Lhota v rámci jeho 5. koncertní
sezóny a ZUŠ Dačice. Místa konání: Kostel sv. Vavřince,
Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří,
MMaG v Dačicích, Horní kostel Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě.
Čtvrtek 27. 8. 2009, 17.00 h
Městské muzeum a galerie v Dačicích
BARO KNÍ RO K
Přednáška Mgr. Alberta Kubišty, FF UK v Praze
Čtvrtek 27. 8. 2009, 19.30 h
Kostel sv. Vavřince v Dačicích
HUDEBNÍ KLENO TY BARO KNÍ ITÁLIE
duchovní hudba ze svatojakubské sbírky v Brně
Hraje a zpívá: COLEGIUM MUSICUM BRNO
Pátek 28. 8. 2009, 19.30 h
Kostel sv. Vavřince v Dačicích
KRO NIKA SVĚTA
Procházka hudbou i slovem Kronikou světa
Adama z Veleslavína,
KRASOHLED, PACHOLAT A DAČICKÁ
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Sobota 29. 8. 2009, 19.30 h
Horní kostel Evangelického tolerančního
areálu ve Velké Lhotě
NEŠPO RY S HUDBO U PO ZDNÍ RENESANCE
Repertoár svátečních nešpor podle pramenů z doby
kolem roku 1600 dochovaných
v Českém Krumlově a Prachaticích
Zpívají a na dobové nástroje hrají: DYŠKANT I,
České Budějovice (dirigent Martin Horyna)
300 le t poutního místa Panny Marie Karmelské
v Kostelním Vydří
Ne děle 30. 8. 2009, 10.00 h
Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
G. B. RIGATTI - MISSA à 3
(při pravidelné nedělní bohoslužbě)
Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor:
II:RIT ORNELLO:II:
Ne děle 30. 8. 2009, 15.00 h
Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
MAJÁLES Máj a Le s ane b
Malá Veliko - Noční Muzika pro Vě čnost
II:RIT ORNELLO:II: a PACHOLAT A DAČICKÁ
Akce se koná pod záštitou starosty města Dačic
a s finanční podporou Jihočeského kraje
www.krasohled.cz

Jaký byl festival
Za Dačickou kostku cukru
Je pátek 3. července 2009, večer 21 hodin a začíná
dvanáctý ročník festivalu. Počasí jako na houpačce, hezky
- přeháňky - déšť, máme opět dilema kde hrát?
Na nádvoří nám poprvé v historii festivalu stojí zapůjčené kryté podium pro hudební pořady, ale dnes začínáme
komorní operou W. A. Mozarta a představa dobových
kostýmů a moderního Stage nám nějak nejde dohromady.
Rozhodujeme se začínat v prostorách zámku na schodišti,
kde, jak víme, je skvělá akustika, zvláště pro tento pořad.
Krátké úvodní slovo Evy je následováno zahájením
festivalu panem starostou Hájkem a program může začít.
Krásná hudba i zpěv se nesou prostorem a my jsme rádi,
že jsme zvolili dobře. Komorní opera Bastien a Bastienka
v podání Potulné operní společnosti je sice ve skromné,
leč půvabné úpravě a posluchači odcházejí spokojeni.
V sobotu se počasí jakž takž umoudřilo, využíváme
kryté podium a začíná první klasický hudební večer.
Začátek obstará kapela Duro Nux, hrající na středověké
nástroje i nenástroje. Zpěvačka je trochu unavená z cestování, ale na hudbě to znát není.
Kolem 20. hodiny nastupuje písničkář Jaroslav Hutka.
Jsme domluveni na zhruba 90 minutovém vystoupení.
Hutku muzicírování pořád ještě asi opravdu baví, jak prohlásí pan Bis ze zámku, takže nakonec i s přestávkou hraje
2,5 hodiny. Diváků mnoho nebylo, ale i přesto někteří statečně svými hlasy podporují známé refrény. Všichni jsou
v pohodě i počasí vydrželo.
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Kouzelná atmosféra provázela letošní první nedělní
představení pro děti, konané opět poprvé v historii festivalu v malém sále K94 Městského kulturního střediska.
Od rána se honí mraky, a tak jsem se rozhodl pro náhradní
„mokrou“ variantu.
Divadlo Věž z Brna zahrálo Příběhy včelích medvídků. Jednoduchá scéna, známý příběh, známé a dobře
nahrané písničky jsou doprovázeny živým zpěvem. Děti
sedí, ani nedutají. Je plný sál, což je pro nás tou nejhezčí
odměnou. Za necelou hodinku zvoní zvonec a je konec.
Večer znovu na zámek. Počasí se už začíná trochu
lepšit, jsme na nádvoří. Víte, co znamená slovo Burleska?
Je to drsná fraškovitá komika. A přesně s tímto žánrem
k nám přijíždí divadlo NaKop Tyjátr z Jihlavy. Předvedou
nám „Zavraždění sv. Celestýny - kuplířky z města Salamanky“. Jednoduše řešená, ale účelná scéna, výborné herecké výkony, prokládané zpěvy a kytarovým doprovodem. Divácká účast slušná, dlouhý potlesk a příjemně
strávený nedělní večer.
A je tady 8. července - středa. Stěhovat se netřeba. Od
rána prší, ale odpoledne se to lepší. Další hudební večer.
T entokrát se představí dva písničkáři. Jako první Lukáš
Zíta z Prahy. Kytara - foukací harmonika - zpěv = dobré
blues a nejen to, dává i vlastní tvorbu, která není vůbec
špatná.
Přichází vrchol večera písničkář, spisovatel, herec,
harmonikář Václav Koubek. Stoupne si na pódium, roztáhne měchy a jede. Jako harmonikář žádný zázrak, jako
bavič skvělý. Škoda, že divácká kulisa není alespoň dvojnásobná, 30 platících diváků je na „Koubka“ málo. Ale letošní deštivé léto je nemilosrdné. Nejen k nám pořadatelům, moc často se všichni díváme v obavách k nebi. Na
zámeckém nádvoří to dnes večer pořádně foukalo /příště
si musíme vzít s sebou něco na zahřátí/.
Pátek. Naštěstí ne 13. nýbrž 10. července. I když je
zima, hraje se na nádvoří. César a Drana je melodramatický příběh jedné ženy a jednoho života. Hra o lásce
a nenávisti. Letos jsme v dramaturgii festivalu udělali trochu vítr a zkoušíme uvést nejen klasické „festivalové“
komedie. Proto jsme pozvali Zmatkaře z Dobronína.
Hlavní představitelka celou hodinu předvádí výborný výkon a dva kolegové jsou tak trochu v pozadí.
Mezi diváky je i náš pan starosta, uvaděč Honza jej
opomněl pozdravit, za což se dodatečně omlouváme. Diváků opět kolem 30, zima a chlad nás pořád trápí.
Sobota. Dnes jsme v polovině festivalu.
Hudební podvečer začíná písničkářka Dáša Vokatá,
dnes žijící ve Vídni. Na její koncert se dostavil i „Magor“
Jirous, letos bez slivovičky. Sedí a vzorně poslouchá. Po
koncertě zve Dášu a známé do Vydří na bramboračku.
Jestli pozvání přijali, nevíme, my musíme pokračovat
v programu.
Po technické přestávce nastupuje kapela PROUZA
z Frýdku Místku. K našemu mixážnímu pultu usedá jejich
zvukař a postupně „vyhání“ z nádvoří i těch zbylých pár
návštěvníků, kteří neodešli s Dášou.
Kapela šlape výtečně, ale nazvučit nádvoří zámku se
každému nemusí podařit a to se dnes stalo. Jdeme to splá-
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chnout jedním mokem, ale opravdu jen jedním, neb nás
čeká ranní nedělní pohádka.
T akže dobrou noc a budeme doufat, že druhá polovina
festivalu bude, co se hlavně počasí týká, a tím i divácké
návštěvnosti, pro náš festival milostivější. Ráno už snad
bude „Azuro“ .
Postřehy zapsal O. Svoboda - ředitel MěKS Dačice

Pozvánka do sousedního města:
Oslavte s městem Telč 910 let
od jeho založení
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna aneb od počátku k rozkvětu T elče
Pátek 14. srpna
náměstí Zachariáše z Hradce
17:00 h Otevření tržiště
na náměstí Zachariáše z Hradce
18:00 h Zahájení historických slavností
18:10 h Dobová hudba Calata
18:50 h Historický šerm M.C.E.
19:30 h Příběhy z katovny
veselé vyprávění na neveselé téma
20:00 h Dobový tanec
20:20 h Dobová hudba Calata
21:00 h Ohňový průvod přechází do Velkého hodokvasního mumraje - šerm, rytířská klání, tance,
kejklíři, fakíři a hudba
Sobota 15. srpna
náměstí Zachariáše z Hradce
10:00 – 13:00 h Prolog, divadelní, šermířská představení,
kejklíř, jezdecká vystoupení, tance, katovna, věštírna,
střelnice se soutěžemi, rytířská ležení vedle keltského
a slovanského sídliště a tábora - zemské hotovosti doby
renesance – landsknechtů
Staré Město u kostela Matky Boží po hrázi Ulického
rybníka horní branou na náměstí
13:30 h Slavnostní průvod od současnosti po dobu nejstarší ze Starého Města – z části, kde bylo město podle legendy založeno
náměstí Zachariáše z Hradce
14:00 h Slavnostní fanfáry pro příchod Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna s čestnou gardou. Slavnostní fanfáry pro uvedení starosty města Telče a starostů
partnerských měst. Zdravice místních spolků.
15:00 h Zdravice partnerských měst
15:45 h Divadelní, šermířská představení, kejklíř, jezdecká vystoupení, tance, katovna, věštírna, střelnice se
soutěžemi, rytířská ležení vedle keltského a slovanského
sídliště a tábora
18:00 h Závěrečné defilé
kostel Matky Boží
Slavnostní mše: sobota 18:00 h, neděle 9:00 a 10:30 h;
v neděli 8:30 h průvod od kostela sv. Jakuba k Matce Boží
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Dačická výročí
aneb v srpnu si připomínáme:
340 le t od narození
Tobiáše Čakrta (* 25. 8. 1669 Dačice - † 20. 12. 1728
Jičín) - dačického rodáka, učitele a kazatele. Lékařská studia ve Vídni kvůli nemoci nedokončil a stal se ranhojičem. Vyučoval 6 let humanitní vědy a 4 roky teologii.
Čtrnáct let působil jako kazatel. Coby jezuita pobýval
především ve Znojmě a v Kutné Hoře.
220 le t od úmrtí
Jose fa Horáka st. (* kolem r. 1728 Dačice - † 9. 8. 1789
Dačice ) - dačického rodáka a místního varhanáře, který
svou činností navázal na místní varhanářskou tradici
bratrů Pantočků. Horák působil ve městě souběžně s dalším varhanářem Václavem Hlineckým. Josef Horák se
zřejmě vyučil v dílně Václava Pantočka. Nejméně od
r. 1766 měl v Dačicích vlastní dílnu. V letech 1766 - 1780
se mu v Dačicích narodilo 9 dětí, z nichž se věnoval varhanářství syn Josef Petr narozený v Dačicích v 13. 10.
1766.
420 le t od úmrtí
Francesca Garofa de Bissone (* Bissone, Itálie † 9. 8. 1589 Dačice ) - italského architekta a stavitele, který byl do města povolán majitelem tehdejšího panství
Oldřichem Krajířem z Krajku, aby pro něj vytvořil nový
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zámek. Kromě podílu na stavbě Nového zámku v Dačicích stavěl v tomto městě i renesanční věž při kostele sv.
Vavřince. Stavba byla zahájena
r. 1586. Dokončení věže se
stavitel nedožil, neboť zemřel
r. 1589 (věž dostavěna r. 1592).
Stavitel byl pochován ve věžní
přízemní kobce. Hrob byl kryt
náhrobním kamenem, který nesl
latinský nápis, který v překladu
zní: „Léta Páně 15.8.9 (devátého dne srpna) zemřel zbožné
paměti (Mistr František Garof
z Bissone), který v naději se
svatými očekává vzkříšení mrtvých.“ V horní části náhrobku v renesanční ornamentice je oválný štít, na němž
stojí pod kružidlem, trojúhelníkem a olovnicí (symbol
stavitelů) orel s rozepjatými křídly. Při opravách věže v r.
1892 byl hrob otevřen. V hrobě byla nalezena renesanční
terakotová soška svatého Antonína Paduánského a medailónek. Obě památky jsou umístěny v expozici dačického
muzea. Náhrobní kámen byl koncem 19. st. osazen do
zdiva věže v přízemí. Při posledních opravách věže v letech 1986 - 1988 byl náhrobek stavitele Garofa umístěn
uvnitř věže.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

KI NO
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7. 8. v 19:30 h
8. 8. v 17:00 a 19:30 h. a 9. 8. v 19:30 h
1. 8. a 2. 8. v 19:30 h
T.M.A
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů
JMÉNEM KRÁLE
Film ČR
Film USA
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeži do 18 let nevhodné
15. 8. a 16. 8. v 19:30 h
14. 8. v 19:30 h
21. 8. v 19:30 h
TRANSFORMERS: Pomsta poražených
HOLKA Z MĚSTA
NEDODRŽENÝ SLIB
Film USA, titulky
Film USA/SR/ČR, titulky
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

MMaG

29. 8. a 30. 8. v 19:30 h
HANNAH MONTANA
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné

20. června - 6. září 2009
Sladký život s kostkou cukru aneb sladký vynález z Dačic
Výstava o paní Julianě, panu Radovi a jejich vynálezu, o výrobě
cukrovinek, o cukru a jiných sladidlech a dobrotách.
Pro děti koutek na hraní - nejen s kostkami.
Otevřeno denně kromě pondělí: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 h
V září otevřeno do 16:00 h

Čtvrtek 27. srpna 2009 v 17:00 h
Dačické barokní dny
„Barokní rok“
přednáška Mgr. Alberta Kubišty z FF UK v Praze
studovna muzea

MěKS

28. 8. v 19:30 h
22. 8. a 23. 8. v 19:30 h
PAŘBA VE VEGAS
STÁHNI MĚ DO PEKLA
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

22. srpna 2009 ve 21:00 h
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 60 Kč, hlavní sál MěKS

Městské kulturní středisko
Palackého nám. 4/I, 380 01 Dačice
e-mail: meks@dacice.cz
tel: 384 401 278, 384 401 265, mobil: 602 780 525

Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele
Povinností posl edního prodej ce j e podle platného zákona o odpadech mim o jiné i nformovat s potřebitel e o po žadavku, aby elekt rozařízení nebyl a odstraňována spolu s e sm ěsným komu nálním odp adem, al e aby byla odkl ádána buď do míst k tomu určených, nap ř.
vyhlášk ou obce, nebo míst zp ětného odběru.
Zároveň však zákon posl ednímu prodejci ukl ádá povinnost zajistit, aby spot řebit el měl při
nákup u nov éh o el ektrozaří zení možnost odevzdat ke zpětném u odb ěru použit é el ektrozařízení v míst ě p rod eje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů prodávaného el ektrozařízení podob néh o typu a použití, tzv. kus za kus. To vše nabylo účinností již 13. srpna 05.

Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků
Akcio vá spol ečn ost ELEKTROWIN jakožto provozovatel kolektivního s ystém u založeného výrobci pro pln ění povinností zp ětného odb ěru el ektro zaří zení, velkých a malých dom ácí ch spot řebi čů, nářadí a nást rojů nabídla prodejcům možnost zap ojení do
systému a pom oc p ři dodržení povinností stanovených zákonem prodej cům.
Pokud s e p rod ejci registrují v systém u (j ednoduchá bezpl atná registrace), nejenže mají zdarma možnost získat inform ační materiály pro spot řebit ele, ale také mají m ožnost spot řebiče, které jim zákazní ci při nesou p ři nákupu nových, odevzdat bezpl atně do
nejbližší ch míst zpět néh o odběru nebo obj ednávat odvoz spot řebi čů přímo z prodejny. Někt eří prodejci již rozšířili tyto mo žn osti
i o možnost od ebírání spotřebi čů i bez vázání na nákup nového. Každopádně je každý zaregistrovaný prodej ce označen samolepkou s potřebn ými informacemi pro spotřebit ele. Zde j e uvedeno i nejbli žší další místo určené k zp ětnému odběru.
Podmínkou spolup ráce je předávání pouze kompletní ch spot řebi čů, proto j e i prodejce vázán povinností odebí rat od zák azní ků
pouze kompl etní spot řebi če. Pokud je zařízení nekompl etní (např. chybí kom presor u l edni čky), má právo j e odmítnout a elektrozaří zení od n ěho n epřevzít. Důvodem je j ednak ochrana obsluhy prodejny a j ednak životního prost ředí, protože z poškozený ch spotřebi čů mohou unikat nebezpečné l átky a na to provozovna není zaří zena. Takové el ektrozaří zení je nutn é předat
odborní kům – n ejčast ěji vyškol eným pracovníkům s běrného dvora – a dál e s takovým spot řebi čem nakládat j ako s neb ezp ečn ým
odpad em.
Spotřebi če odvážené od posl ední ch prodej ců jsou předávány recyklačním zaří zením, která ho odborným zp ůsobem demontují, odd ělí jednotlivé mat eri ály, které pak před áv ají
především k mat eri álovému využití.
Popisek k fotografii
Při nákupu nového spotř ebiče je pr odej ce povinen od vás př evzít vysloužilý elektrospotřebi č podobného typu – jednoduš e kus za kus.
Prodej ny s elektrozaříz ení m jsou vybaveny mat eriály pro spotř ebitel e, kde najd ou všechny informace k tomu, jak zacház et s vysloužilými elektrospotř ebi či.

