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Zdarma do každé rodiny
Duben 2010

RADA MĚSTA
na své 95. schůzi konané 24. 3. 2010 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2010, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši
200,00 tis. Kč
• schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Dačice za rok 2009, kterým byla ztráta
3.124.312,56 Kč, dále bylo odsouhlaseno, aby byla
tato částka ponechána na účtu neuhrazená ztráta minulých let
• schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací působících v oblasti kultury za rok 2009,
MMaG hospodařilo se ziskem ve výši 62.925,71 Kč,
M ěstská knihovna vytvořila zisk ve výši 17.305,24
Kč a M ěKS mělo zisk 175.512,22 Kč
• schválila uzavření dohody o vzájemné prezentaci na
webových stránkách mezi M ěstem Dačice a Evropskou databankou a.s.
• schválila podání žádosti o finanční podporu v maximální výši 9.800.000,00 Kč z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Efektivní
personální řízení M ěÚ
• schválila uzavření smlouvy na zpracování auditu spotřeby odběrných míst elektrické energie a zemního
plynu s firmou ENSYTRA s.r.o. Úsov za 49.090,-Kč + DPH
na své 96. schůzi konané 7. 4. 2010 mimo jiné:
• schválila zápisy do kroniky města Dačice a zápisy do
kronik místních částí Borek, Bílkov, Hradišťko, Chlumec, M alý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2009
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2010, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši
262,32 tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity představitele města na tradiční „Pálení čarodějnic“ pořádané SDH Dačice ve
výši 5.000,-- Kč
• schválila navázání partnerské spolupráce se společností PENA plus a.s. při propagaci cestovního ruchu
• schválila návrh odboru kultury a cestovního ruchu na
rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2010
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné
finanční podpory s firmou Štefl-tour Dačice na
zajištění dopravních potřeb města
• vzala na vědomí vyrozumění firmy STRABAG a.s.,
odštěpný závod Vysočina, Pelhřimov, o odmítnutí
uzavření smlouvy o dílo na 2. etapu rekonstrukce
místních komunikací na sídlišti Červený Vrch a současně schválila uzavření smlouvy o dílo na tuto akci
s firmou COLAS CZ, a.s. Praha s nabídkovou cenou
5.010.922,-- Kč včetně DPH a rozpočtové rezervy
7%

Město Dačice
zve srdečně všechny občany
na vzpomínkové akce, které se konají u příležitosti

65. výročí
ukončení II. světové války
8. května 2010
9:00 h

PIETNÍ AKT - položení věnců u pomníku
obětem válek na Palackého náměstí

9:30 h

PROMENÁDNÍ KONCERT ZUŠ DAČICE
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí
15:00 h KONCERT PRO VARHANY A VIOLU
V KOS TELE S V. VAVŘINCE
úvodní slovo - Rudolf Hájek, starosta
slovo historika - PhDr. M ichal Stehlík, Ph.D.,
děkan FF UK Praha
duchovní slovo - P. Jaroslav Pezlar
JITKA ČUDLÁ - varhany
KAREL PLOCEK - viola
v hudebním programu zazní skladby A. Dvořáka, A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G. F. Händela,
P. Lisala, R. Valentine a další. Vstup volný.
18:00 h MŠ E ZA ZEMŘELÉ VE II. S VĚTOVÉ
VÁLCE - P. Jaroslav Pezlar
MgA. Jitka Čudlá - na varhany hraje od 15 let. Jejím
prvním učitelem byl českolipský varhaník Ing. V. Veselý. Kromě hraní na varhany se brzy zapojila i do
doprovázení pěveckých sborů, což ji později vedlo k zájmu o dirigování sboru. Oboru Hv - sbormistrovství se
věnovala na Pedag. fakultě UK v Praze, kde studovala
u prof. J. Koláře. Po dvou letech byla přijata na JAMU
v Brně a obor dirigování sboru zde absolvovala v r. 2002
u prof. L. Mátla. Varhany zůstaly jejím koníčkem.
Navštěvovala soukromé hodiny v Teplicích, Praze i jinde. V současné době je uměleckou garantkou a dramaturgyní koncertních sezón ve Velké Lhotě na Dačicku.
Jitka Čudlá je zakladatelkou a sbormistryní pěveckého
sboru Festivia Chorus. Koncertuje jako varhanice a sbormistryně na koncertech v ČR i v zahraničí, pedagogicky
působí na ZUŠ Dačice.
Mgr. Karel Plocek - je absolventem brněnské konzervatoře a JAMU, obor viola. Od roku 1991 působí u prvního
pultu skupiny viol Filharmonie Brno a s tímto orchestrem
vystupuje opakovaně jako sólista. V letech 1997 - 2009
působil jako pedagog na Konzervatoři Brno. Jeho sólová
vystoupení znají posluchači v ČR, Německu, Rakousku,
Francii, Španělsku, Maďarsku a na Slovensku. Karel Plocek se věnuje samostatné vydavatelské činnosti v oblasti
zvukových záznamů.
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Přehled žádostí o peněžní příspěvek
z rozpočtu města na rok 2010

Oprava společného hrobu na starém
hřbitově

Rada města na své schůzi dne 24. 3. 2010 projednala
žádosti subjektů působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou PO, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je ČR a M ěsto Dačice, a rozhodla s přidělením peněžních příspěvků z rozpočtu města takto:

V únoru letošního roku byla dokončena celková
oprava společného
hrobu na starém
hřbitově v Dačicích, ve kterém je
pohřbeno 6 dačických občanů, kteří
zahynuli 23. května 1945 při odklízení pozůstatků válečné munice, kterou
v okolí zanechaly ustupující německé jednotky. O rok
později, v den prvního výročí této smutné události, byl
odhalen za velké účasti dačického obyvatelstva společný
pomník, který byl pořízen na náklady obce.
Na rok 2009 byly v rámci městského rozpočtu schváleny finanční prostředky na celkovou opravu a obnovu
hrobu, při které byly demontovány a očištěny všechny
kamenné díly včetně biocidní ochrany, zhotoven nový
základ hrobu, upraven vnitřní prostor za použití drobného žulového štěrku včetně položení vrstvy zabraňující
prorůstání vegetace. Všechny kamenné části byly znovu
osazeny, zaspárovány a byly obnoveny původní nápisové
plochy.
Součástí obnovy bylo i doplnění plastiky, která byla
v minulosti z náhrobku zcizena. Protože se nedochovaly
k původnímu dílu žádné výkresy a dokumentace, které
by umožnily vytvořit jeho kopii, byla na podstavec umístěna obdobná plastika vymodelovaná na základě historické fotografie z 50. let 20. století. Socha je vyrobená
z epoxidové pryskyřice. V letošním roce 65. výročí konce druhé světové války se tak tento společný hrob stal
opět důstojným místem posledního odpočinku.
Kompletní rekonstrukci hrobu za cenu 110 tisíc Kč
provedla firma Stavební huť Slavonice.
Každoročně 8. května uctívají představitelé města na
tomto místě památku obětí jednoho z největších poválečných neštěstí města položením kytice s trikolórou.
Bc. Naděžda M astná, vedoucí odboru kultury a CR

Název organizace

Schválená
částka v Kč
6 000,6 000,12 000,0,5 000,15 000,12 000,8 000,8 000,6 000,8 000,8 000,5 000,5 000,3 000,* 50 000,0,7 000,7 000,7 000,45 000,20 000,4 000,14 000,2 000,2 000,5 000,5 000,5 000,6 000,0,38 000,0,416 000,-

Svaz tělesně postižených Dačice
ÚO DIA Dačice
JC Malý Pěčín
Klub milovníků koní JCMP
Stáj Malkovská Chlumec
SDH Dačice
SDH Dolní Němčice
SDH Bílkov
SDH Chlumec
SDH Hostkovice
SDH Lipolec
T J Velký Pěčín
ČMJ - střelecká sekce Dačice
Základní kynologická organizace Dačice
"LÁVKY" MŠ Dačice
Občanské sdružení DM studio - mažoretky
Občanské sdružení DM studio - mažoretky
Sdružení rodičů při ZŠ Komenského
OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Nadační fond při Gymnáziu
T J SOKOL Dačice
Městský dechový orchestr ZUŠ
Českomoravský svaz chovatelů holubů
Letecké muzeum V. Götha v Dačicích
Český červený kříž Dačice
Místní skupina ČK Hostkovice
Spol. telčské místní dráhy T elč
Sportovní klub Hron
Spolek pro vybudování katol. domu Dačice
Centrum korejských bojových umění
Spol. pro ranou péči o.s. Č. Budějovice
OS Krasohled Dačice - Barokní dny
Občanské sdružení OKNA
T J CENT ROPEN Dačice
Klub přátel Dačického dětského pěveckého
100 000,sboru
Oblastní charita Jihlava
300 000,Sdružení Meta
59 900,Celkem
1 149 900,* Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit
poskytnutí příspěvku.

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Nařízení č. 1/2010
Krajská veterinární správa
pro Jihočeský kraj nařizuje

mi mořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné
nákazy - varroázy včel.
Toto nařízení je přístupné veřejnosti na úřední desce
i v elektronické podobě na webových stránkách Města
Dačice www.dacice.cz.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 4/2010. Ročník patnáctý. 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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Vítání občánků

Nejen zlatá a stříbrná

Dne 20. 3. 2010 přivítal místostarosta Pavel Habr společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni městského
úřadu nové občánky města: Kateřinu Kozákovou, Františka Tichánka, Ellu Kofroňovou, Báru Doležalovou, Lenku
M aršánovou, Barboru Čaloudovou, Alexandru Nemčekovou a Filipa Kopečka.

V sobotu dne 10. 4.
2010 oslavili v obřadní síni
M ěstského úřadu v Dačicích
diamantovou svatbu manželé Antonín a Blažena Neuwirtovi z Budíškovic. M álokteré dvojici je dopřáno
dožít se 60 let společného
života.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, pohody, sil a radosti z dalších společně prožitých let. Diamantová svatba je spíše výjimečnou událostí, ale i ostatní
svatební výročí mají své názvy, pro zajímavost uvádím:
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
6. rok
7. rok
8. rok
9. rok
10. rok
11. rok
12. rok
13. rok

bavlněná
14. rok
slonovinová
papírová
15. rok
křišťálová
kožená
20 let
porcelánová
květinová
25 let
stříbrná
dřevěná
30 let
perlová
železná
35 let
korálová
vlněná
40 let
rubínová
bronzová
45 let
safírová
měděná /hliněná/ 50 let
zlatá
cínová
55 let
smaragdová
ocelová
60 let
diamantová
hedvábná
65 let
kamenná
krajková
70 let
platinová
Eva Chňoupková, vedoucí správního odboru

TRW – DAS a.s. Dačice, závod Ventily
přijme

e l e k t ro ú d rž b á ře
Blahopřání do Velkého Pěčína
Paní Květoslava Skládaná z
Velkého Pěčína oslavila v dubnu své krásné osmdesátiny. Do
naší obce se přistěhovala z Brna
a zde je už skoro dvacet let.
Svoje zdraví a vitalitu udržuje
každodenními procházkami po
okolí s kamarádkou. Do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví. Za občanskou komisi a celou obec gratuluje
Jarka Hroudová, kronikářka V. Pěčína
CENT RUM P ŘÍRO DNÍ M EDIC ÍN Y O ÁZA

Řešení zdravotních problémů pomocí čínské a informační
medicíny. Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Masáže - klasické, lymfatické, reflexní.
NOVINKA - Masáže lávovými kameny.
Nabízíme i dárkové poukazy.
Martina Šlápotová, Švabinského 298, Dačice
tel.: 606 743 060

Nabízíme:
• Pracovní poměr na dobu neurčitou po
uplynutí zkušební doby
• Jistotu motivujícího finančního ohodnocení
• Pravidelný měsíční příspěvek na penzijní
připojištění
Požadujeme:
• Úplné střední odborné vzdělání v oboru
• Vyhláška 50/78 Sb., §6
• Orientace v elektrodokumentaci
• Znalost Step 5, Step 7
Další informace:
• Nástup: duben, květen
• Třísměnný popřípadě nepřetržitý provoz
Kontakt:
Marie Závodská, Strojírenská 160, Dačice
Tel.: 384 456 203
e-mail: marie.zavodska@trw.com
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starosta města podle § 14c písm. f), Zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
volby do Parlamentu České republiky se uskuteční

Okrsek č. 11
Okrsek č. 12
Okrsek č. 13

dne 28. května 2010 od 14:00 h do 22:00 h
dne 29. května 2010 od 8:00 h do 14:00 h

Okrsek č. 14

M ěsto Dačice včetně místních částí bude již tradičně
rozděleno do těchto 14 volebních okrsků:
Okrsek č. 1

zasedací místnost Městského úřadu
v Dačicích čp. 2/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo
nám., Křížovnická, Na Příkopech, Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova, Pivovarská, Soustružnická, Vlašská, Vokáčovo
nám., Antonínská, M ikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech,
místní část Toužín
Okrsek č. 2 předsálí MěKS v Dačicích čp. 5/I
ulice Družstevní, B. Smetany, Strojírenská, Sv. Čecha, Švabinského, Za Lávkami,
Vápovská, místní část Borek, Hradišťko
Okrsek č. 3 SOUz, Jemnická ul. čp. 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na Výhoně, Svobodova, Zahradní,
U Třech křížů, Za Školou, místní část
Chlumec
Okrsek č. 4 Městský úřad v Dačicích čp. 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádražní, U Podcestného mlýna, Třída
9. května
Okrsek č. 5 ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
ulice Bezručova, Husova, Komenského,
Na Vyhlídce, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu
Okrsek č. 6 ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
ulice Jiráskova
Okrsek č. 7 ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní
pavilon vlevo
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká,
Na Sádkách, Na Jordánku, Pantočkova, Na
Peráčku, Strachovského, Krátká, Nivy,
Toužínská, Příhodova, Příčná, V Lukách,
Na Výsluní
Okrsek č. 8 ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní
pavilon vpravo
ulice Červený vrch, Jižní, M ládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní
Okrsek č. 9 ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní
pavilon vlevo
ulice Dlouhá
Okrsek č. 10 ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní
pavilon vlevo
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ulice A. Dvořáka, K. Čapka, M áchova,
O. Březiny
budova OK Velký Pěčín čp. 31
místní část M alý Pěčín, Velký Pěčín
budova OK Lipolec čp. 55
místní část Lipolec, Hostkovice
budova OK Bíkov čp. 7
místní část Bílkov
budova OK Dolní Němčice čp. 62
místní část Dolní Němčice, Prostřední
Vydří

Upozornění:

1. Došlo ke změně volební místnosti pro okrsek č. 1,
kdy je nově volební místnost umístěna v budově
katastrálního úřadu (Palackého nám. 2/I) se vstupem z Palackého náměstí.
2. Volební místnost pro okrsek č. 11 je umístěna
ve Velkém Pěčíně v budově občanské komise (bývalá škola).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí při hlasování odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

Komunální volby v Gross-Siegharts
Dne 14. března se v našem
partnerském městě Gross-Siegharts
v Dolním Rakousku uskutečnily
řádné komunální volby, které vyhrála SPÖ (Sociálně demokratická
strana) ziskem 59 %, ÖVP (Lidová
strana) získala 34 % a strana FPÖ
(Svobodná strana Rakouska) necelých 7 % hlasů. Na ustavujícím zasedaní 30. března byl „staronovým starostou“ zvolen
M aurice Androsch, místostarostou Gerald Matzinger. Oba
dva jsou z kandidátky SPÖ, která získala celkem 14 mandátů, 8 mandátů získala ÖVP a zbývající 1 mandát získala
strana FPÖ.
Přejeme všem zvoleným hodně úspěchů v této náročné
funkci.
Rudolf Hájek, starosta

Upozornění pro občany
Dosud nezaplacený místní poplatek za komunální
odpad na rok 2010 uhraďte co nejdříve na pokladně
M ěstského úřadu. Nezaplacené poplatky budou navýšeny a následně vymáhány.
M artina Havlíková, DiS., finanční odbor
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Jarní ohnisková deratizace

Koupaliště Dačice

Od 3. 5. do 3. 6. 2010 bude na území našeho města
probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná firma DDD, s.r.o. Třebíč. V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých hlodavců. Upozorňujeme proto občany na zákaz
volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle vyhlášky o veřejném pořádku města Dačic č. 1/2006.

Na návrh občanů zveřejňujeme návštěvnost koupaliště
a výsledky jeho hospodaření za roky 2007 - 2009. Snížení
ztráty v roce 2008 bylo způsobeno prodejem zařízení nakoupeného TS Dačice v roce 2007 M ěstu Dačice. Ve
ztrátě není započten nájem, který Technické služby platí
M ěstu Dačice.

Časový harmonogram byl stanoven takto:
I. etapa: 3. 5. – 7. 5. 2010
Průmyslová čtvrť, Učňovská, Dělnická, třída 9. května, U Stadionu, K Nádraží, Husova, Bezručova, Otakara
Březiny, Tyršova, Na Vyhlídce, Družstevní.
II. etapa: 10. 5. – 14. 5. 2010
Červený vrch, Vyderská, Severní, Polní, Větrná, M ládežnická, Jižní, M áchova, B. Němcové, Karla Čapka,
Dlouhá, Ant. Dvořáka, Hradecká, Na Sádkách, Na Jordánku, Na Peráčku, Červenkova, Strachovského, Nivy, V Lukách, Příhodova, Na Výsluní, Příčná, Krátká, Toužínská.
III. etapa: 17. 5. – 21. 5. 2010
Na Příkopech, V Kaštanech, Mikšíčkova, Soukenická,
Luční, Antonínská, U Valchy, ČOV.
IV. etapa: 24. 5. – 28. 5. 2010
Nám. Republiky, Komenského, Jiráskova, Sokolská,
Bratrská, Cukrovarnická, Pantočkova, Školní, Göthova,
Vlašská, Soustružnická, Krajířova, Na Rybníčku, Neulingerova, Palackého nám., M asarykova, Pivovarská, Za
Lávkami, Švabinského, B. Smetany, Vápovská, Svatopluka Čecha, Kapetova, Berky z Dubé, Jemnická, Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky, Zahradní, Svobodova.
V případě špatných klimatických podmínek mohou
být termíny změněny. Ukončení deratizace včetně dosypu
nástrah a vyhodnocení bude 3. 6. 2010. O případných
změnách časového harmonogramu budou občané informováni prostřednictvím městského rozhlasu a zveřejněním na
webových stránkách města.
Věra Smetanová, odbor správy majetku

Místní komunikace – sídliště Červený
vrch v Dačicích, II. etapa
M ěsto Dačice bude letos pokračovat v rekonstrukci
místních komunikací na sídlišti rodinných domů Červený
vrch, a to ulicí Jižní mezi křižovatkou s ul. Ant. Dvořáka
a ulicí Vyderská.
Stejně jako v I. etapě, která byla realizována v loňském roce, se budou rekonstruovat chodníky, vozovka,
veřejné osvětlení, zatrubkování pro optickou síť a podmíněné přeložky kabelů NN a O2.
Pro realizaci stavby byla vybrána firma COLAS CZ,
a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Znojmo, s nabídnutou cenou ve výši 5.011 tis. Kč. Stavba bude zahájena 3. 5. 2010. Vedením stavby byl pověřen zkušený
stavbyvedoucí p. Ladislav M arek.
Zdeněk Sedláček, odbor správy majetku

Mojmír Holec, TS Dačice
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Krátké psaní o úspěšném zpívání
Koncertní sbor Kvítek se ve dnech 22. - 25. 4. vydal
do Bratislavy na mezinárodní festival Slovakia Cantat.
Tam se představil ve dvou kategoriích: mládežnické sbory
do 21 let a musica sacra a capella. Z obou kategorií si přivezl Kvítek zlaté pásmo a z kategorie mládežnických sborů ještě zvláštní cenu poroty za dramaturgii soutěžního
programu. Kromě soutěžních vystoupení a zpívání na koncertě, kde Kvítek účinkoval spolu se dvěma sbory z Estonska a sborem Hlahol z Tachova, měly děti možnost vyslechnout řadu vystoupení sborů z celé Evropy. A samozřejmě také poznat krásy hlavního města Slovenska.
Všechna vítězství si děti skvěle užily a na zájezdech se
opět potvrdilo, že jsou výbornou partou. Všem zpěváčkům
a zpěvačkám je potřeba poděkovat za jejich zodpovědnost
k práci v kolektivu a chuť se stále učit a za to, že svým
zpíváním přináší radost nejen sobě, ale všem posluchačům. Tohle všechno by děti neprožily a my bychom se
nemohli pyšnit jejich úspěchy nebýt finanční podpory
Jihočeského kraje, Nadace Život umělce a především M ěsta Dačice.
Blanka Henzlová, ZUŠ Dačice

Vyhlášení grantu Města Dačice
Rada města vyhlásila na základě Zásad a pravidel pro
poskytování podpor M ěsta Dačic možnost ucházet se
o grant "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2010
2012" s celkovou vyčleněnou částkou 600 tisíc Kč. Podporovanou aktivitou je pravidelná zájmová činnost dětí
a mládeže v Dačicích v období let 2010 až 2012 ve sportu
a kultuře. Žadateli mohou být občanská sdružení se sídlem
v Dačicích, jejichž členy (členem se rozumí osoba registrovaná sdružením, platící členské příspěvky) jsou děti
a mládež (do 18 let) a která zajišťují pro své členy pravidelnou činnost minimálně 1x týdně (s výjimkou prázdnin),
pokud splňují podmínky uvedené v Zásadách a pravidlech
pro poskytování podpor Města Dačic. Žádosti lze podávat
od 26. 4. 2010 do 14. 5. 2010. Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách města Dačice, případně je
poskytne finanční odbor městského úřadu.
Ing. Karel M acků, tajemník

Co se psalo v kronikách v roce 1945
V souvislosti se 65. výročím ukončení druhé světové
války jsme nahlédli do kronik, které byly v roce 1945
v Dačicích a místních částech vedeny. Výňatky ze zápisů
otiskujeme v doslovném přepisu. Protože události roku
1945 byly pro historii každého místa mimořádně významné, kronikáři jim věnovali v pamětních knihách hodně prostoru, který ovšem na stránkách městského zpravodaje nemáme k dispozici. Z tohoto důvodu je obsáhlejší přepis
z kronik Dačic, Bílkova, M alého Pěčína, Borku, Hradišťka
a Toužína pod názvem „Kroniky 1945“ přístupný na
www.dacice.cz - radcice - městský úřad - odbor kultury
a cestovního ruchu.
Dačice
Duben 1945: Partyzánské hnutí nabývalo značných
rozměrů. Okupanti nařídili, aby kuřivo se vydávalo měsíc
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dopředu pro nebezpečí přepadení trafik partyzány. Rudá
armáda se blížila. Němci utíkali na západ. Rovněž i němečtí uprchlíci umístění v Dačicích byli z města odváženi
do Kunžaku a Jindřichova Hradce koňskými potahy, kteréžto úkony museli vykonati místní zemědělci se svými
potahy. Válka v Evropě se rychle schylovala ke konci.
Zemědělci s polními pracemi spěchali tak, že již 15. dubna
bylo zaseto a i brambory zasázeny.
Německá vojska se stahovala na západ. Při tomto šíleném úprku přes město byl 16. dubna 1945 při jízdě z kopce u kláštera přejet kolem děla vojín SSmann Helmut
Steinberg, 18-ti letý. Smrt nastala několik minut po úrazu.
Byl převezen do polního německého voj. lazaretu, který se
t. č. nalézal v budově okres. úřadu.
M ajitelům domů nařízeno zřízení lehkých krytů ve
sklepeních. Nastalo zakopávání cenných předmětů. Dne
25. dubna 1945 sešla se v San Francisku konference
v nové mezinárodní organizaci, z níž vzešla Charta Spojených národů. Rozhodující účast na této konferenci měli tři
velcí státníci: prezident F. D. Roosevelt (Spojené státy
americké), generalissimus J. V. Stalin (Sovětský svaz)
a minist. předseda W. Churchill (Anglie). Dne 26. dubna
1945 bylo zemské hlavní město Brno osvobozeno od
Němců Rudou armádou - velitelem II. ukrajinské fronty
maršálem M alinovským.
7. května: V noci z pondělka na úterý 8. května 1945,
celé úterý a ještě v noci na středu valila se městem ustupující německá armáda - panický to útěk před Rudou
armádou. Z bezpečnostních důvodů omezil národní výbor
hlídky pouze na nejnutnější a městským rozhlasem vyzval
všechno občanstvo, aby nevycházelo z domů. A ukázalo
se, jak obezřetně národní výbor jednal, když udržel ve
městě klid a zabránil srážce mezi civilním obyvatelstvem
a posádkou v lazaretě, neboť ustupující, ještě dosti silná
německá armáda, by se vymstila na obyvatelstvu a město
by pravděpodobně zničila. Nejpamátnější usnesení Národního výboru bylo učiněno ze soboty 5. na neděli 6. května
1945. Tehdy, kdy ještě byla situace velmi nebezpečná, zavázali se všichni členové Národního výboru bez výjimky,
že dojde-li k represáliím v souvislosti s opatřeními ve
městě, všechnu vinu a důsledky vezmou členové Národního výboru jen na sebe, aby státní občanstvo bylo uchráněno.
Osvobození! 9. května: Poslední rozprášené zbytky
bývalé německé armády projely městem ve středu dne
9. května v 7 hodin ráno. Zanechaly po celé délce silnice
Jemnice - Dačice - Jindřichův Hradec spousty materiálu,
nářadí, děla, auta, vozy, výzbroj i náboje. Národní výbor
byl ve stálém telefonickém spojení hlavně s Jihlavou
a městy na východě. Z Jemnice dostával přímé zprávy
o postupu Rudé armády. Její pohyb byl hlášen místním
rozhlasem občanům. Bylo to dojemné, když rozhlas hlásil:
M ěsto Jemnice osvobozeno! Prvý sovětský tank je v dohledu na Vlažínce! Čelo slavné Rudé armády se rychle
blíží k našemu městu!
Bílkov
Příchod německé armády: Dne 11. dubna 1945 přišly do vesnice zbytky německé armády. Tyto pohyby
armád nasvědčovaly na blížící se konec nepřemožitelného
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německého vojska. Chtěli býti ubytováni ve škole, ale potom se rozmístili po domech, po celé obci. Bylo jich asi
35. Odtáhli 6. května v ranních hodinách. Vše nasvědčovalo na blížící se konec války. Z Vídně byla slyšet detonace vybuchlých bomb. V blízkosti obce sveden letecký souboj, při němž u Ostojkovic bylo německé letadlo sestřeleno. Na všech silnicích byly viděny veliké přesuny vojsk
dnem i nocí. Německá vojska ustupovala před Rudou
armádou. V Praze byl zahájen dne 5. května otevřený boj
s německou armádou. Němci v tomto boji se zachovali
nevojensky, neboť užívali k dosažení vítězství lstí a metod
vojáka nedůstojných. Tak např. hnali ženy a děti před
tanky nebo jeli s autem označeným červeným křížem atd.
Vyvěšování vlajek - strhávání německých nápisů:
V Dačicích i v místní obci byly vyvěšovány, pokud je lidé
uchovali anebo ušili, vlajky a prapory. I na naší věži zavlál
slavnostně 5 m dlouhý prapor, který vyvěsila školní mládež. Všude panovala radost a lidé se objímali a tiskli si
vzájemně ruce. Zatím, co na jedné straně se vyvěšovalo,
tak na druhé straně se opět snímalo. Uvolněný lid shazoval
vše, na čem bylo napsáno něco německého, a tak zmizely
anebo ležely ve struhách i ukazatele směru.
Malý Pěčín
Doplnění událostí za léta 1940 - 1945: Kronika
vedená kronikářem K. Novákem byla za německé okupace
zapečetěna a uložena u Zemského archivu v Brně. Tím
byla znemožněna i práva kronikářova. Válečné události
šly tak rychle za sebou, že nikdo ani nepomyslil činit si
poznámky. Přitom činiti je pravdivě bylo i nebezpečné.
Teprve po osvobození byla kronika vrácena. Za tu dobu se
mnoho změnilo a je třeba kroniku doplnit.
Válečné události: Válečné události jsou zachyceny,
pokud se na ně kronikář pamatuje, ve školní kronice. V této kronice jsou zapsány události týkající se zdejší obce.
Příchod německé armády: Dne 11. dubna 1945 přišly do vesnice zbytky německé armády, která byla rozprášena u Vídně. Přestávali věřit v jejich konečné vítězství.
Přišli hladoví a skromní. Za trochu jídla pracovali na
polích, takže všichni rolníci snadno nasázeli brambory.
Bylo zde ubytováno asi 200 mužů. 20. dubna odtáhli
a 29. dubna přišli noví. Byli to zákopníci, jejichž úkolem
bylo stavěti protitankové zábrany na silnici Telč - Dačice.
5. května: V sobotu 5. května odpoledne byla obec
vyrušena nepřetržitým houkáním lokomotivy. Vlak, jedoucí v 17:35, byl slavnostně ověnčen a v rozhlase jsme se
dozvěděli, že v Praze vypuklo povstání. V obci nastal
jásot, byly vyvěšeny čsl. státní vlajky a strženy německočeské nápisy. Němci nevěděli, co se s nimi stalo. Tři dny
trvalo povstání, tři dny ještě Němci řádili. Někde skládali
dobrovolně zbraně, jinde zase vládli krvavě. V Třešti ještě
postříleli 52 nevinných Čechů. Po silnicích se valily
proudy ustupujících Němců a zaznívaly detonace, jak ničili svá vozidla.
Borek
Květen: 8. května napadlo ruské letectvo ustupující
německá auta a zapálilo je. Do naší obce byly slyšet výbuchy a viděti sloupy dýmu. Lidé v obci vytahovali vozy,
motory a stroje na volná místa do sklepů, schováváno
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šatstvo, peřiny a potraviny neb každý se domníval, že
vesnice bude ustupujícími Němci zapálena. 9. 5. asi v 10.
hod. dopolední přijížděly od Jemnice první Ruské pancíře.
U Kohoutka se jim postavili Němci na odpor, byli však po
krátké přestřelce umlčeni a vzdali se, na katastru naší obce
byli tři mrtví, byli odvezeni do Dačic, tam pochováni.
Devátého odpoledne projížděli Rusové naší obcí, ten den
ustanovena v naší obci ozbrojená stráž 3 členná, která
dnem i nocí hlídkovala kolem obce, neboť některé německé jednotky nemohly uprchnout, tak zůstaly ukryty v lesích a ohrožovaly lidi i obce, byli chytáni a odvedeni do
vězení. Rusové vyměňovali u nás 4 koně pro furbeznu, též
2 jízdná kola si vzali, u Dvořáka v čísle 24 si Němci vzali
nový vůz, od druhého vozu jedno kolo. V čísle 15 vzali
Rusové bryčku, rozporky a různé věci. 12. 5. hnali Rusové
50 kusů dobytka skrz naši obec do Hostkovic, 4 hoši
museli jim pomoct hnát. 18. 5. provedena sbírka potravin
pro hladovící české obyvatelstvo Brna.
Toužín
Léta fašistické okupace 1939 - 1945 prožila obec
celkem v klidu: nikdo nebyl uvězněn, nikdo nebyl na práci v Reichu. Jednalo se vesměs o zemědělce, kteří - pokud
měli svá pole v katastru sousedních obcí Urbaneč, Peč,
Hostkovice, Lidéřovice - mohli na ně docházeti pouze po
předložení propustky. Žádný Němec nebyl v obci usedlý.
V dubnu 1945 bylo do obce nastěhováno 10 rodin německých uprchlíků z Horního Slezska. 1. května 1945
kolem 20 hod. byli obyvatelé rozrušeni výstřely a výbuchu
třaskavin na železniční trati v blízkosti želez. mostu přes
Dyji (200 m od vesnice), kde partyzáni při své akci ztratili
jednoho svého druha - partyzána Mrvku.
Hradišťko
9. května ráno prchali poslední němečtí vojáci zanechavše veškeré dosti značné zásoby na půl cestě mezi
Hradišťkem a Vnorovicemi. Asi o ½ 9 hod. dopoledne
přijely první ruské tanky do Dačic, když před tím zničily
poslední slabý odpor Němců. Nadšení obyvatelstva bylo
ohromné, lidé plakali radostí, líbali a objímali, tito ale se
dlouho nezdržovali a spěchali na pomoc Praze.
Naše vesnice postavila ozbrojené hlídky, které hned
první noc zakročily v Hejbalovém mlýně, který byl přepaden německými vojáky. 10. května dopoledne zdejší
ozbrojení občané odzbrojili sousední vesnici Vnorovice.
Odpoledne téhož dne odzbrojena něm. vesnice Urbaneč
a zbraně odvezeny do Hradišťka. Po delší dobu konány
ozbrojené hlídky, za kterých postřelen SS důstojník, který
neuposlechl výzvy ku vydání. Náboje a miny rozházené
něm. armádou způsobily mnoho smrtelných úrazů v okolí.
M ěstské lesy Dačice s.r.o. zvou

na zahájení sportovního rybolovu
na rybníku „Sasiňák“
dne 16. 5. 2010 od 6 00 hod.
V den zahájení rybolov zdarma.
Informace na tel. 384 421 080.
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AKTUALITY
ü Dačice v TV - s vysíláním publicistického pořadu
Zrcadlo Vašeho kraje - tentokrát z Dačic, se na TV
Prima v květnu setkáme dvakrát, a to 6. a 20. 5.
v bloku, který začíná tradičně v 17:40 h.
ü Hlas pro Dačice - podpořte město svým hlasem
v soutěži o nejkrásnější město a obec Čech a M oravy
2010. Anketu naleznete na internetových stránkách
www.czregion.cz/dacice. Hlasovat můžete až do
31. října 2010.
ü Obec Bílkov - spuštění nových webových stránek na
adrese www.bilkov.cz. Naleznete zde informace
k historii obce, kalendář akcí a další zajímavosti.
ü Nový web MěKS Dačice - také městské kulturní
středisko zprovoznilo nové internetové stránky na
www.meksdacice.cz. Návštěvníci se mohou na této
adrese dozvědět více o programech a nabídce.
ü Strom roku 2010 - Nadace Partnerství hledá nejsympatičtější strom České republiky. Návrhy lze
zasílat do pátku 29. května 2010 na adresu Nadace
Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, nebo na e-mail
strom.zivota@nap.cz. Více informací o anketě naleznete na www.stromzivota.cz/anketa.
ü S polečnost TRW - DAS a.s. vyhlašuje Grantový
program na rok 2010 s cílem přispět na vzdělání
obyvatel regionu, podporu účelného trávení volného
času dětí a mládeže, sportovní aktivity a integraci
handicapovaných skupin obyvatel. V případě dotazů
se obracejte na Satenik Kirishchyan, telefon
384 456 152, e-mail: satenik.kirishchyan@trw.com
nebo das.dacice@trw.com.

OS Dačický ZVONEČEK
Dne 16. 3. 2010 oficiálně vzniklo občanské sdružení
Dačický ZVONEČEK. Jeho hlavním cílem je v Dačicích
zřídit stacionář pro mládež a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Věková kategorie
začíná u mládeže, která ukončí povinnou školní docházku.
Dále se budeme snažit, aby město Dačice bylo co nejvíce
bezbariérové - např. sál M ěKS, přístupy do obchodů, kino
atd. Pokud máte chuť nám pomoci, ozvěte se na e-mail:
dacickyzvonecek@seznam.cz, tel.: 777 861 741. Chcete
nám pomoci finančně? Číslo účtu je:1100010569/7940.
Za Dačický Zvoneček Jitka Denková,
Ludmila Rehartová a Naďa Vaňková

Sběr materiálu pro výstavu
o Červeném kříži v Dačicích
Prosíme dačické občany a širokou veřejnost o zapůjčení písemností, fotografií, dokladů, průkazů, vyznamenání a dalších dokumentů, které vypovídají o historii
a práci Červeného kříže v Dačicích. Zajímá nás vše o činnosti zdravotnické družiny, závodních organizací ČK,
vesnických organizacích ČK, dobrovolných sester a jejich
práce v nemocnici apod. Uvítáme i vyprávění pamětníků,
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které obohatí připravovanou výstavu. Výstava se bude
konat v M ěstském muzeu a galerii v Dačicích. Zapůjčené
materiály můžete předat osobně pracovnici Červeného
kříže paní Daně Krtkové, tel. č. 775 373 883.
Místní organizace Červeného kříže zve do svých
řad nové členy.
Dana Krtková, Červený kříž

Ukliďme svět
M ateřská škola Dačice pořádá akci
jarního úklidu v okolí mateřských škol
a v určených lokalitách. Tato akce se uskuteční do konce května ve spolupráci světové organizace
Clean up the world a dalších institucí. Za mateřské školy
akci zajišťuje M ilada Janoušková z M Š Za Lávkami.
M ilada Janoušková, M Š Za Lávkami

Vítání ptačího zpěvu 2009
Objevte s námi přírodu ve městě!
Budete překvapeni, co všechno se dá vidět a slyšet
v zámeckém parku. Zveme Vás na Vítání ptačího zpěvu
(International Dawn Chorus Day), a to dne 1. 5. 2010
v Dačicích a 2. 5. 2010 v Telči. Na závěr akce se můžete
těšit na ukázku kroužkování ptáků a drobnou soutěž.
Dalekohledy a dobrou náladu určitě nenechávejte doma
v poličce. Akci pořádá ZO ČSOP Vysočina. Informace:
Hana Uhlíková, tel. 776 363 491, uhlikova@fld.czu.cz.

Program:
1. 5. Dačice - 7:00 h - sraz na Havlíčkově nám. u kašny,
7:00 - 9:30 h - vlastní Vítání (pozorování ptáků, povídání
o nich, ukázka kroužkování)
2. 5. Telč - 7:00 h - sraz u Záchranné stanice volně
žijících živočichů Telč, 7:00 - 9:30 h - vlastní Vítání (pozorování ptáků, povídání o nich, ukázka kroužkování)
Ing. Hana Uhlíková

Informace z knihovny
Autorské čtení Ireny Obermannové – úterý 18. května
2010 v 18 hodin
Srdečně zveme na autorské čtení zajímavé české spisovatelky Ireny Obermannové. V prvním manželství zažila domácí násilí, její knížky jsou o mužích, o ženách,
o dětech, strachu, úzkosti i lásce a na otázku „Kde hledáte
příběhy pro svoje knihy?“ odpovídá: „Ty jsou všude.
Michelangelo říkal, že když tvořil, tak se podíval na kámen a tu sochu v něm už viděl. Jen osekal to nadbytečné.
S příběhy je to stejné. Jsou všude kolem vás, jenom musíte
osekat to nadbytečné. Nejlepší příběhy jsou ty, které člověk nevymyslí. Tak to mám ve svých knížkách – něco si
vymyslím, něco změním, ale ten základ pokaždé ukradnu
ze života.“
Vystudovala dramaturgii a scenáristiku na pražské
FAMU, je autorkou několika rozhlasových pohádek. Byla
dramaturgyní diskusních pořadů a autorkou několika
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reportáží České televize, se kterou spolupracuje dodnes.
V roce 1996 debutovala jako spisovatelka knihou Frekvence Tygra, výrazný úspěch jí přinesl až Deník šílené
manželky (1998), který byl vydán i v zahraničí a v roce
2000 se stal předlohou pro stejnojmenný televizní film.
Irena Ober-mannová je také autorkou námětu televizního
seriálu Ulice a scénáře k Ordinaci v růžové zahradě.
Uzavření knihovny
Oznamujeme našim čtenářům, že v době od 31. 5. do
8. 6. bude knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu
provedení revize knihovního fondu. Podle knihovního zákona (257/2001 Sb.) musí vést provozovatel knihovny
evidenci knihovního fondu, která umožňuje kontrolu
jednotlivých záznamů a zaručuje jejich nezaměnitelnost.
A právě k ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize, a to jednou za
5 let, pokud knihovní fond nepřesahuje sto tisíc knihovních jednotek. Znamená to každou knížku vzít do ruky
a zrevidovat. Na své čtenáře se budeme těšit opět ve
středu 9. června.
Jaká byla noc s Andersenem v naší knihovně?
Věnovali jsme ji pohádkám významného českého básníka Františka Hrubína, od jehož narození uplyne v září
sto let. K tvorbě pro děti ho mimo jiné inspirovalo narození dcery a syna, z jeho iniciativy vznikl časopis pro nejmenší děti M ateřídouška. Hrubínův Špalíček veršů a pohádek ilustrovaný Jiřím Trnkou považuji za jednu z nejkrásnějších knížek pro děti. A právě Špalíček byl naším
průvodcem po celý večer s Andersenem. S pohádkou
o Smolíčkovi, který šel vyprosit pro neposlušného jelena
nové parohy k dědečkovi Mecháčovi, si devět účastníků
noci zahrálo hru a hledalo poklad, výborně k tomu posloužila noční zahrada knihovny a její sklep. Děti poté hledaly
Popelčin střevíček a po pohádce O Nosáčovi vytvářely ve
skupinkách jednotlivé pohádkové postavy, každý si je
může prohlédnout na schodech v knihovně. Četli jsme si
a povídali. Děkujeme za spolupráci „jezinkám“ – čtenářkám Petře a Gabriele Závodným. „A proč nepřišel ten
Andersen?“ – ptala se jedna z nocujících. Tak to musíme
příště napravit!
M gr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Presbyopie – změny ve vidění do blízka
po 40 roce věku
Presbyopie je porucha způsobena přirozeným stárnutím nitrooční čočky. Ta postupně snižuje svou plasticitu
a elasticitu a tím dochází k pozvolnému poklesu akomodačního výkonu (schopnost čočky zaostřovat na blízké
předměty). I přesto, že změny ve struktuře čočky vedoucí
k poklesu akomodace začíná už s vytvořením čočky,
pozorovat ji můžeme až když její úbytek způsobí
problémy při práci do blízka. Vznik presbyopie je závislý
především na věku člověka, ale i na refrakčním stavu oka.
V případě jedince bez refrakční vady je to přibližně po
čtyřicátém roce života. U dalekozrakého začíná presbyopie dříve, u krátkozrakých později nebo se v některých
případech problémy nemusí objevit vůbec.
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Presbyopie je vlastně úbytek akomodační rezervy,
takže se ji snažíme nahradit vhodnou spojnou brýlovou
čočkou, aby mohl člověk číst a pracovat na blízkou vzdálenost (cca 40 cm). Přibližně se dá říci, že přídavek do
blízka v 45 letech je 0,5 – 1 dioptrie, v 50 letech 1,5 - 2
dioptrie a za každých dalších 5 let se zvyšuje o 0,5 dioptrie. Rozdíl mezi dálkou a blízkem tak věkem dosáhne
zhruba 2,5 až 3 dioptrie. Vývin presbyopie však bývá
individuální.
První pomocí při nástupu presbyopie je oddalování
textu, čtením při jasnějším světle nebo většího textu. Tyto
problémy nastupují dříve a jsou výraznější u těch lidí,
jejichž zaměstnání vyžaduje dlouhodobé soustředění se na
blízkou vzdálenost.

Korekce presbyopie je možno řešit třemi
způsoby:
1) Brýlovými čočkami pro vidění do blízka – jedná se
o základní řešení, které nabízí ostré vidění pouze na
blízko (cca 40 cm). Pro ostré vidění do dálky je
nutné brýle do blízka odložit, popřípadě si nasadit
brýle na dálku.
2) Bifokální korekce – jedná se o lepší řešení, kdy není
třeba stále měnit brýle. Brýlové čočky jsou rozděleny
na dvě části. Vrchní část na dálku, spodní na blízko.
Stále se ovšem nejedná o ideální řešení. Brýlová
čočka nevypadá esteticky dobře a stále vnímáme
neostrost na střední, čili pracovní vzdálenost.
3) Multifokální brýlové čočky – jedná se o nejmodernější, esteticky výborné a zároveň nejpohodlnější
řešení pro korekci presbyopie. Multifokální brýlové
čočky zajišťují ostré a jasné vidění na všechny
vzdálenosti bez ohledu na Vaši práci a jiné aktivity.
Nejen kvalitní multifokální brýle, ale veškerý optický
sortiment, a každý čtvrtek měření refrakce oka zkušeným
optometristou naleznete v Optik Žabková s.r.o. na nové
adrese Göthova 149/I, Dačice.
M gr. Pavel M aršík, Optik Žabková s.r.o.

Senioři komunikují - Ledax o.p.s.
V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2010 pořádá společnost
Ledax o.p.s. ve Slavonicích ve spolupráci s Nadačním
fondem Livie a Václava Klausových, s Nadací České
spořitelny a se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.
kurz pro seniory. Cílem tohoto projektu je seznámit
seniory se základní obsluhou PC a internetu, naučit je
používat mobilní telefon a platební kartu. Kurz je bezplatný a je určen pro seniory, kteří neměli dosud možnost
seznámit se s používáním a využitím komunikačních
prostředků.
Jedná se o 14ti hodinový kurz, který proběhne v průběhu jednoho kalendářního týdne po 3 hodinách denně.
Náplň kurzů: 12 hodin PC, 1 hodina výuky používání
platebních karet a 1 hodina výuky používání mobilního
telefonu.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte M arii Cimbůrkovou na tel. čísle: 725 064 310.
M gr. Barbora Čepišková, Ledax o.p.s.
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Úspěšná přednáška dačického
cestovatele Ing. Tomáše Zajíce
Ve čtvrtek 8. dubna 2010
pořádalo MMaG Dačice v komorním sále městského kulturního střediska přednášku dačického cestovatele Ing. Tomáše Zajíce o jeho cestování po světě v letech 2006 2007. Název přednášky „467 dní na cestě kolem světa“
korespondoval se stejnojmennou výstavou, která proběhla
v dačickém muzeu na přelomu února a března letošního
roku a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Dá se říci,
že si návštěvníci výstavy přímo vyžádali uspořádání
setkání s Tomášem Zajícem a určitě nebyli zklamáni. Se
zájmem si vyslechli jeho zajímavé a vtipné vyprávění
doprovázené fotografiemi a krátkým videem. A nevadilo
jim ani to, že celá přednáška a beseda trvala 3 a půl
hodiny. M ůžeme Tomášovi jenom vřele poděkovat, jak za
krásnou výstavu, tak za výbornou přednášku. Přejeme mu
spoustu dalších cestovatelských zážitků a hlavně vždy
šťastný návrat domů.
A těm, kteří nestihli výstavu zhlédnout na začátku
roku, můžeme nabídnout reprízu hned v letošním roce
v létě. Výborně připravená výstava bude jistě magnetem
i pro turisty přijíždějící do Dačic. Bude otevřena od
19. června do 5. září 2010.
M gr. Marie Kučerová, ředitelka MM aG Dačice
OMS ČMMJ v J. Hradci
střelecká sekce Dačice
a Město Dačice pořádají

VI. ROČNÍK
S TŘELECKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
V BROKOVÉM VÍCEBOJI

kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
kdy: sobota dne 8. května 2010 od 8:00 h
Střelecké soutěže se může zúčastnit neomezený počet
tříčlenných družstev. Cena položky pro tříčlenné družstvo členů
ČMMJ je 900 Kč.

Bližší informace o soutěži:
Jaroslav Coufal, Komenského 190/V, 380 01 Dačice.

Komunikace mezi výtvarnou výchovou
a výtvarným uměním
Tato komunikace byla hlavním
tématem 13. celostátní přehlídky
výtvarných prací dětí a mládeže
v Písku. Tato přehlídka nechce
ukazovat jen hezké obrázky, ale
zaměřuje se především na prezentaci metodických postupů pedagogů, kteří rozvíjejí tvořivost dítěte,
respektují jej jako tvůrce, vnímatele a interpreta. Přihlášena a posuzována byla celá šíře žánrů – od tradiční kresby, malby
a grafiky přes objektovou a akční tvorbu až po instalace,
fotografie, film a elektronická média.
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Z naší ZUŠ byly přihlášeny čtyři soubory. Odbornými
kurátory byly oceněny projekty Světlo (V. Zamazalová,
viz obrázek), Vnitřní komunikace (K. Zedínková) a kolekce animovaných filmečků (V. Zamazalová). Jde především o ohodnocení přínosu práce výtvarného pedagoga,
který dětem odhaluje další a další souvislosti a vztahy
mezi skutečností, jejím zobrazením a její interpretací.
V. Zamazalová, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Dačice

Zprávy z gymnázia
Ø Ze studia
Březen a počátek dubna byl opět plný různých vědomostních soutěží a předmětových olympiád. Po úspěchu
v okresním kole, kde se Lucka Kubková a Lukáš Vacuška
umístili ve svých kategoriích na druhém místě, postoupili
do krajského kola, které se konalo 13. dubna v Českých
Budějovicích. Ani tam si nevedli špatně, Lucka skončila
na 4. místě a Lukáš na devátém.
Skupinka nadšených studentů ruského jazyka vyzkoušela také olympiádu v ruštině. Na pedagogické fakultě
v Českých Budějovicích, kde soutěž probíhala, se jim
velmi líbilo a Hana Fialová ze septimy obsadila krásné
3. místo.
Ve čtvrtek 18. března probíhala již tradiční mezinárodní soutěž Matematický klokan, kde své síly změří žáci
a studenti ve čtyřech věkových kategoriích. Počet soutěžících byl ve všech kategoriích vysoký, a tak uvádíme pouze vítězné účastníky: V Benjamínovi zvítězila Alena Lojdová z primy, v Kadetovi Daniel Točík z tercie, v kategorii Junior se vítězem stal Štěpán Trčka ze sexty a v kategorii nejstarších – Student – zvítězil František Steinhauser
ze 4. ročníku.
Největší úspěch v předmětových soutěžích dosáhl
Adam Karásek ze septimy, který v zemském kole latinské
olympiády konané v Praze dne 18. března obsadil úžasné
2. místo a postupuje do celorepublikového kola.
Ø Ze sportu
Ke konci března
byl v okrskovém kole rozehrán florbalový turnaj družstev
ze středních škol.
Naši hoši okrskové
kolo konané v tělocvičně SŠTO vyhráli
a postoupili do okresního kola, které proběhlo 30. března
v Jindřichově Hradci. Tam v dramatickém souboji se SOŠ
Třeboň, kde o vítězi rozhodly až samostatné nájezdy, opět
zvítězili a postupují do krajského kola, které se bude
konat 21. dubna v Sezimově Ústí.
Po dvě pondělní odpoledne - 22. a 29. března probíhal
v tělocvičnách školy volejbalový turnaj smíšených dvojic
žáků gymnázia. Protože zájem byl opravdu veliký, boje
trvaly do pozdních odpoledních hodin a z finálových
zápasů, které proběhly 29. března odpoledne, vzešli tito
medailisté: 1. místo obsadili M. Lojková a M . Hanzal,
druzí skončili M . Svobodová a O. Kovář a na třetím místě
se umístili D. Račická a J. Šimánek.
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Ø Z kultury
25. března se žákům septimy a 3. ročníku podařilo
využít jeden z nemnoha hezkých dnů letošního jara
a vydali se do Prahy za poznáváním historie, architektury
a vůbec krásných zákoutí, kterými naše hlavní město
oplývá. Sice sešlo z návštěvy Strahovského kláštera z důvodu jeho rekonstrukce, ale vynahradili si to úžasnými
panoramaty, které Praha v jasném počasí nabízí.
M gr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Co je nového na ZŠ Komenského
• Pro dárce veřejné sbírky za účelem pomoci Haitské
republice vyrobili naši žáci drobné upomínkové dárky.
• Naše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. První dávku vitamínů obdržely děti v pondělí 15. 3. Většina si na ní ihned pochutnala. Dle dohody s dodavatelem budou ovoce a zelenina expedovány 2x měsíčně.
• 15. března proběhlo okresního kola Olympiády v českém jazyce, reprezentovala nás Kristýna Zavadilová,
děkujeme za reprezentaci.
• 17. března naše žákyně Gabriela Kubešová (VII. A)
zvítězila v okresním kole Zeměpisné olympiády
v J. Hradci. Postoupila do krajského kola a v Č.
Budějo-vicích se umístila na 2. místě. Vynikající
výsledek!! Děkujeme!! Budeme jí držet pěsti také do
Eurorebusu (vědomostní soutěže určené pro žáky 2.
stupně základ-ních škol a studenty středních škol).
• V okresním kole Dějepisné olympiády se dařilo Evě
Doležalové, umístila se na druhém místě a postoupila
do krajského kola.
• Z okresního kola ve stolním tenisu si přivezlo 17. března družstvo mladších žáků zlaté medaile. O pěkný
úspěch se zasloužila čtveřice O. Doležal, K. Straka,
M. M areš a D. Straka. Všechny čtyři zápasy vyhráli
chlapci shodně 4:1. Tato kategorie bohužel nemá krajské kolo. O něj usilovala družstva starších. Dívky vybojovaly bronzové medaile (L. Nováčková, A. Staňková, J. Horálková) a chlapci 5. místo (T. Bartoň,
M. Waszniovski, B. Ferdan, D. Jindra).
• Tradiční velikonoční dílny proběhly v obou budovách
naší školy. Opět se těšily velkému zájmu žáků a jejich
rodičů, kteří strávili příjemné tvořivé odpoledne při
vyrábění velikonočních dekorací, pletení pomlázky,
zdobení perníčků a vajec.
• Pro žáky osmého ročníku byla určena zajímavá přednáška M gr. Petra Nekuži, vedoucího oddělení vědy
a techniky Technického muzea v Brně, "Tajemství
času". Žáci se dozvěděli, proč lidé čas začali měřit, jak
se vyvíjel kalendář a seznámili se s různými způsoby
měření času i s historickým a technickým vývojem
měření času - hodiny sluneční, přesýpací, olejové, vodní, elektronické, atomové aj. Děkujeme M gr. M . Kučerové, ředitelce MM aG, za zprostředkování zajímavé
přednášky.
• Žáci 7. ročníku vybojovali 13. dubna druhé místo
v okresním kole halového fotbalu. Týden před tím
vyhráli okrskové kolo (prohráli sice se ZŠ B. Němco-
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vé, ale výrazně porazili Slavonice a postoupili) tentokrát jim chyběl do krajského kola jediný gól. O šanci
na celkové vítězství přišli už v úvodním utkání, které
prohráli s pozdějším vítězem II. ZŠ Třeboň 1:2. V dalších zápasech už ale nezaváhali. Postupně porazili V.
ZŠ J. Hradec 1:0, Strmilov 2:0 a VI. ZŠ J. Hradec 4:2.
Nejlepším střelcem týmu se stal se třemi góly Roman
Tintěra. Všem sportovcům blahopřejeme!
Velikonoční turnaj ve florbalu, který tradičně organizuje SŠTO Dačice, nás také potěšil. Naši reprezentanti
ze 7. a 8. ročníku se umístili na 3. místě.
Zapojili jsme se do projektu – M oderní metody ve
volbě povolání žáků ZŠ. U žáků 8. ročníku budou na
základě profesní diagnostiky COMDI zjišťovány jejich
zájmy, schopnosti, dovednosti, profesní a studijní
předpoklady – výstupem je komplexní popis osobnosti žáka.
V úterý 13. dubna byli žáci osmých tříd na dějepisné
exkurzi v Kutné Hoře.
15. dubna nás M ěKS pozvalo na pohádku Dlouhý,
Široký a Bystrozraký. Divadelní soubor Mladá scéna
z Ústí nad Labem nadchnul děti svým výkonem.
Děkujeme.

A co nás ještě čeká:
•
•
•
•

Beseda Prevence rizikového chování pro 2. stupeň
4. květen - Exkurze do Vídně
5. květen - Katka, filmové představení
12. květen - O štít města, atletické závody pro žáky
6. - 9. tříd
• 13. května - Cyklistická soutěž
• Fotografovat se budeme 17. května
Ing. Eva M acků, ZŠ Dačice, Komenského
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Ml adý fotograf z Dačic pojede do Stras bourgu
Úterý 13. 4. 2010 bylo
pro Dalibora Jelínka, našeho
žáka 9. ročníku, zcela mimořádným dnem. Ve 14:00 h
totiž přebíral ve Španělském
sále Pražského hradu ocenění za 3. místo v republikovém kole mezinárodní soutěže „M ladí fotografují památky“.
Základní škola poslala v březnu Daliborovy fotky do
soutěže spolu se snímky dalších čtyř žáků, převážně členů
fotokroužku, který na škole funguje druhým rokem.
Soutěž „M ladí fotografují památky“, organizovaná
v České republice Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, je dnes jednou z největších světových
akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. M á podpořit
zájem o poznávání historických budov, zahrad, venkovských a městských krajin uznávané hodnoty či neobvyklé
krásy. V roce 2009 se jí zúčastnilo více než 25 000 mladých lidí z 58 různých zemí světa. Tři nejlepší fotografy
vysílá Sdružení v prosinci 2010 na slavnostní vyhlášení
do Strasbourgu.
Daliborovu vítěznou fotografii, na které zachytil
kamenná boží muka u cesty z Toužína do Urbanče, si
můžete prohlédnout na internetových stránkách školy
http://www.zsdacice.cz. Další fotografie tohoto mladého
talentovaného fotografa jsou k zhlédnutí na stránce
http://jelinet01.rajce.idnes.cz/.
M gr. Bohumil Havlík, ZŠ B. Němcové

Ús pěch stolních tenistů
Po úspěchu stolních tenistek v loňském roce (2. místo
v krajském kole) jsme se i letos zúčastnili okresního kola,
které se konalo 17. března 2010 v Jindřichově Hradci. Ve
všech třech kategoriích jsme obsadili druhá místa a starší
žáci a žákyně postoupili do kola krajského, které se
konalo 25. března 2010 opět v Jindřichově Hradci. Žákyně ve složení Sára Szepeši a Denisa Kolářová nenašly
přemožitelky a ve své kategorii zvítězily. Ani chlapci nám
neudělali ostudu. Jirka Chromý, M artin Šindelář, Tomáš
Trojan a Jirka Novák vybojovali druhé místo.
M gr. Benešová Alena, ZŠ B. Němcové
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dačického Kvítku, který dirigovala Anežka Hergeselová,
dcera zakladatele sboru - Vítězslava Hergesela, který tentokrát doprovodil Červánky svou hrou na housle a na klavír hrála Blanka Henzlová. Červánci si tak pěkným zpíváním vybojovali po 6 letech postup na celostátní přehlídku
do Rychnova nad Kněžnou, která se bude konat na konci
května.

Dalším úspěchem zpěváčků z Červánku je získání
zlatého pásma na soutěžní přehlídce Zahrada písní, která
se konala 10. a 11. dubna v Praze. Soutěžilo se ve třech
kategoriích a na přehlídku bylo přihlášeno celkem 40
sborů z celé České republiky. Červánci zpívali v sobotu
odpoledne a porotu dokázali zaujmout tak, že získali zlaté
pásmo a zvláštní cenu za dramaturgii soutěžního vystoupení. Sbor opět dirigovala Anežka Hergeselová a na nástroje doprovázeli Kateřina Poláková, Vítězslav Hergesel
a Blanka Henzlová.
Děkujeme za pomoc a podporu maminkám, které děti
doprovázely na cestách a dětem přejeme, aby jim dlouho
vydržela radost ze společného zpívání.
Poděkování patří také M ěstu Dačice, které je velkým
podporovatelem dačického dětského sboru.
-kp-

Stolní tenis - úspěšné zakončení sezóny

Červánek probudil jaro svým zpíváním
Přípravný sbor Červánek ZUŠ Dačice má za sebou
několik jarních vystoupení. Na ty se děti pilně připravovaly na víkendovém soustředění v březnu. Výsledkem
jejich snažení a úsilí jsou hned dva úspěchy na soutěžích.
V úterý 30. března 2010 se konala ve Strakonicích
regionální soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů.
Té se každoročně účastní sbory z jihočeského kraje.
Pravidla určují, že jeden vítězný sbor postupuje na celostátní přehlídku, která už není soutěžní, ale je výběrem
nejzajímavějších vystoupení sborů z celé republiky.
Letošní regionální kolo vyhrál Červánek, přípravný sbor

Stolní tenisté ST-KD Dačice zakončili úspěšně svou
mistrovskou sezónu závěrečnými dvěma koly. Družstvo
„A“, ve složení A. Štěpánek, Z. Havlík, V. Havlík, M .
Havlík a P. Kelbler (viz obrázek), vyhrálo bez jediné
porážky celou soutěž OPII a probojovalo se do nejvyšší
okresní soutěže. Družstvo „B“ si rovněž nevedlo špatně a
jako nováček složený z mladých perspektivních hráčů
doplněný zkušenějšími hráči obsadilo celkově 4. místo ve
své skupině OPIII.
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TJ Novosedly „B“ - ST-KD Dačice „A“
1 : 17
Bodovali: Havlík V., Kelbler P. a Havlík Z. po 4;
Havlík M . 3; oba debly.
Družstvo z Novosedel sice nastoupilo v nejsilnějším
složení, ale proti hráčům od řeky Dyje nepředvedlo takový výkon, aby je mohlo ohrozit na cestě za konečným
vítězstvím v soutěži.
ST-KD Dačice „A“ - OS T Kardašova Řečice „B“ 17 : 1
Bodovali: Havlík V., Havlík Z. a Kelbler P. po 4;
Havlík M . 2, Štěpánek A. 1; oba debly.
V posledním utkání sezóny neponechali domácí nic
náhodě a bezpečně si dokráčeli pro vítězství nejen v tomto
zápase, ale i pro celkové vítězství v celé soutěži. Velký
dík patří nejen hráčům za jejich poctivý výkon po celou
sezónu, ale i příznivcům dačického družstva, kteří navštěvovali jejich domácí utkání. Zvláštní dík patří i sponzorům dačických stolních tenistů: Waldviertler S parkasse,
městu Dačice i S polku Katolického domu Dačice za
jejich podporu tohoto sportu.
Jiskra Chlum „C“ - ST-KD Dačice „B“
2 : 16
Bodovali: Havlík J., M areš M . a Jahoda M. ml. po 4;
Doležal O. 2; oba debly.
B družstvo se rozloučilo se soutěží vítězstvím v Chlumu u Třeboně a jako nováček v soutěži obsadilo velmi
pěkné 4. místo. Je jen škoda, že se tomuto mladému
kolektivu v závěru soutěže nepovedl rozhodující zápas,
čímž přišlo toto družstvo o překvapivou 2. příčku.
Zdeněk Havlík

Pojďte s námi Branou Podyjí
Oddíl SPV při TJ Centropen pořádá
22. května 2010 již 21. ročník turistického
pochodu BRANOU PODYJÍ. Pro účastníky jsou připraveny následující trasy.
Pěší:
Ø 10 km - na tuto trasu možné vyjít od 9:00 do 14:00 h
Ø 15 km - nejpozději ½ h před odjezdem vlaku v 9:24 h
a 11:36 h, vychází se z Mutišova
Ø 25 km - vychází se mezi 7:00 až 9:00 h
Ø 35 km - nejpozději ½ h před odjezdem vlaku v 7:22 h,
vychází se ze Slavonic
Ø 50 km - prezentace mezi 6:00 až 7:00 h
Trasy cyklo:
Ø od 8:00 do 9:00 h připraveny trasy od 31 do 56 km
Zvláštní trasa:
Ø Pro rodiče a děti je připravena trasa o délce 7 km.
Společný odchod v 9:30 h, doprovod je zajištěn.
Buřty s sebou, bude se opékat. Prezentace a cíl v Sokolovně do 17:00 h.
Překonejme lenost a pojďme vyrazit do jarní přírody.
Každého účastníka čeká pěkný suvenýr. Srdečně zvou
pořadatelé.
TJ Centropen Dačice, oddíl SPV
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Písničky Vladimíra Fuky nestárnou
V květnu si připomeneme nedožité 90. narozeniny
významného hudebního skladatele, dirigenta, sbormistra a učitele Vladimíra Fuky.
Vladimír Fuka se
narodil 25. května
1920 v Dačicích v
řemeslnické rodině.
U Fuků bylo známé
štukatérství a kamnářství. Otec František
byl jedním z prvních
absolventů keramické
školy
v Bechyni.
Rodiče neměli hudební vzdělání, ale hudbu
měli rádi a syna v jeho
hudebním vzdělávání
podporovali. V dětství
se V. Fuka učil hře na
housle a klavír u
Františka Obsta v Dačicích – ředitele kůru a hudební
školy. První písničky začal skládat již ve 14 letech.
František Obst ho poté začal vyučovat také harmonii
a hudební formy. Další vzdělání pro svou dráhu učitele
získal na Učitelském ústavu ve Znojmě, kde maturoval
v r. 1939. V době studií zde hrál ve znojemské
filharmonii. Nastoupil na brněnskou konzervatoř, ale
studium nedokončil. Od r. 1942 do 1945 byl totálně
nasazen v Německu. Hrál ve Farkašově orchestru
v Nordhausenu (v Německu vznikla v r. 1943 jeho známá
polka Dva šátečky). V září 1945 nastoupil jako učitel do
obce Písečné nad Dyjí. Vojnu absolvoval v r. 1947 jako
člen orchestru AUS Víta Nejedlého. Od r. 1948 učil ve
Slavo-nicích a od poloviny září r. 1955 se vrátil do
rodných Dačic, kde začal učit na jedenáctileté střední
škole, později na devítileté základní škole.
K prvním skladbám
využíval V. Fuka texty
dačického holiče, lidového
muzikanta, redaktora Časopejska Karla Pfeifra. Do
tohoto období patří i báseň
Šlejferna, kterou zhudebnil
v 16 letech jako waltz
a upravil pro dačickou
kapelu Jazz bratří Tománků. Sám v této kapele hrál
na housle. Byla to také první skladba zábavné hudby,
která mu vyšla tiskem v r. 1939 v brněnském
nakladatelství Jaroslava Stožického. Se Stožickým spolupracoval až do znárodnění jeho nakladatelství v r. 1948.
Kromě oblíbené Šlejferny zde vyšla např. Rodná hrouda,
Študácká, Přichází noc, Přijďte kamarádi. Tehdy také
vznikla dlouholetá autorova spolupráce s mnoha textaři,
jako s M . Cinkem, spisovatelem dr. Fr. Kožíkem, B. Nádvorníkem, S. Radošínským, L. Lacurou, V. Salčákem,
E. M atějíčkovou, M. Drdáckým a s dačickým dr. M.
Klangem, J. Hosem, dr. V. Parkanem a dalšími.
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V. Fuka se věnoval po celá desetiletí především lidové
dechové hudbě a vzorem mu byl v tomto hudebním žánru
již od mládí Karel Vacek. Jako dirigent se zároveň
setkával na řadě autorských koncertů s dalšími známými
skladateli lidové hudby: J. Vejvodou, J. Poncarem,
K. Valdaufem, A. Rulíškem, Fr. a V. M aňasovými. V jižních Čechách spolupracoval zejména s L. Kubešem,
A. Doškem a A. Kubatou. Psal i hudbu k operetám. Spolupracoval s Karlem Kosinou, který jeho operety uváděl
v brněnském divadle a na zájezdových scénách. Zároveň
spolupracoval řadu let s rozhlasem (např. populární
kabaret KO-KO v brněnském rozhlase), Gramofonovými
závody a televizí, kde se účastnil řady pořadů o lidové
dechové hudbě (Vlachovka v r. 1970, To je ta muzika,
aj.). Jeho písně jsou vydávány a interpretovány nejen
u nás, ale i v zahraničí (Rakousko, Německo, Švýcarsko,
Francie, Anglie a země Beneluxu).
V. Fuka však nepůsobil pouze jako hudební skladatel
a aranžér. Celý život se zároveň věnoval profesi učitele
hudební výchovy, češtiny a němčiny. V rodných Dačicích
byl dlouhá léta duší hudebního života. Od r. 1955 řídil
celých 30 let Dačický dětský pěvecký sbor, který byl
známý svými koncerty nejen v Dačicích, ale v celém kraji.
Zároveň řídil soubor dačických učitelů a pěvecký sbor při
OÚNZ Dačice. Do povědomí obyvatel Dačicka, okresu
i kraje se zapsal také Fukův estrádní soubor. Nejúspěšnějším pořadem byl program „Padesát let písničce“
(70 repríz). Založil a řídil kapelu osvětové besedy v
Dačicích (Dačičanka). Stál u zrodu prvních Festivalů
mládežnických dechových hudeb v Dačicích (od r. 1979),
jejichž tradice pokračuje ve městě dodnes. Připravoval
dále speciální aranžmá písní pro Dechový orchestr města
Dačic, pro Dechovku bez fraku, M ěstský pěvecký sbor
v Dačicích a pro hudební tělesa v okolí. Z jeho hudební
dílny vzešlo více jak sto lidových písní, operety i hudba
scénická, orchestrální skladby, znělky, hudba k dětským
hrám aj.
Z jeho nejznámějších písniček uveďme: Slavonická
polka, Dačická polka, Hospůdka pod Landštejnem,
Krajem zní trumpety, Budvarka, Ne, prosím, Tě, ne;
Bítovská romance, Rodná hrouda, Pod Kletí, Bludička,
Jaro na Vysočině, Už se zase hrají staré písničky,
Jihočeským krajem, Ostravanko, hrej; Když kvete vřes,
Tak znenadání, Stříbrný valčík, Podkovička, Děvče okatý,
Vyznání Telči, Košíček, Šlejferna, Študácká, …
Vladimír Fuka odešel do muzikantského nebe 22. listopadu 1996. Jeho písničky nám však zůstávají a přinášejí
dál radost a potěšení. Setkáváme se s nimi v podání jak
Dačické devítky a M ěstského dechového orchestru v Dačicích, tak Telčské dechovky i jiných hudebních těles.
Pravidelně se s nimi setkáváme na dačickém Festbandu.
Naposledy vyšly písničky Vladimíra Fuky na CD v roce
2004 v podání Telčské dechovky.
Na jeho rodném domě v Dačicích mu byla 21. května
r. 2000 odhalena pamětní deska.
V neděli 23. května 2010 bude v Městském muzeu
a galerii Dačice otevřena pamětní síň hudebního
skladatele Vladimíra Fuky.
M. Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
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Dačická výročí
anebo v květnu si připomínáme:
295 let od narození
Jana Neulingera (* 26. 5. 1715 Vyškov - † 3. 6. 1792
Dačice) - katolického kněze, který žil v našem městě v letech 1750 - 1792. Na rozvoji Dačic měl četné zásluhy,
především se pak podílel na nákladech spojených se stavbou kostela sv. Vavřince. V letech 1776 - 1788 se dále
zasloužil o stavbu farní budovy a o úpravu pusté farní
zahrady. O jeho zásluhách svědčí i náhrobní kámen
zasazený původně ve zdi po levé straně vchodu do kaple
sv. Rocha na starém hřbitově. Na jeho popud byl také
zhotoven zvon sv. Prokopa (6 centů těžký, výška 70 cm,
průměr 85 cm) na věži kostela sv. Vavřince.
265 let od narození
Jana Antonína Altmanna (* 26. 5. 1745 Dačice † 10. 6. 1809 Dačice) - malíře a radního, který se narodil
v rodi-ně dačického malíře Jana Josefa Altmanna a Anny,
rozené Šupancové. Jeho malířské práce byly zastoupeny
ve městě především v soukromých sbírkách. M ezi jeho
díla patří zřejmě i portréty místního měšťana Šantrůčka a
měšťanky Šantrůčkové, které jsou ve sbírkách MM aG
Dačice. Jan Antonín je otcem Antonína Jana Altmana,
pokračovatele malířské tradice rodu.
65 let od úmrtí
Augustina Mrvky (* 29. 9. 1923 Šatov - † 1. 5. 1945
Dačice) - úředníka a odbojáře, který zahynul při likvidaci
německého vlaku. Po absolvování obchodní školy pracoval jako účetní šašovického velkostatku. V roce 1944 se
zapojil do odboje prostřednictvím partyzánské skupiny
Lenka - jih založené členy západní paraskupiny Spelter.
V prosinci téhož roku byl pro svou činnost udán a musel
se skrývat. Účastnil se akcí partyzánského oddílu v oblasti
Jihlavska, M oravskobudějovicka a Želetavska, od konce
dubna 1945 působil také na Dačicku. V noci 1. 5. 1945 se
pokusili zneškodnit partyzáni u Dačic německý vojenský vlak, který čítal 75
vagonů. Následné německé
odvetě padl za oběť právě
Augustin Mrvka, který nestačil z místa akce včas uprchnout a byl zastřelen. Byl
pohřben v Dačicích, po
válce pak byly jeho ostatky
převezeny do Jakubova
a v květnu 1947 mu byl na
místě úmrtí u Hradišťka
postaven pomník, u kterého
každoročně uctívají jeho památku představitelé města
Dačice položením kytice s trikolórou.
z knihy“ Kdo byl kdo na jihozápadní M oravě“ vybrala
Bc. Naděžda M astná, odbor kultury a CR

FOFR PŮJ ČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h

Výklad karet, automatické písmo

Pomohu při řešení partnerských, vztahových,
pracovních i jiných problémů.
Dana Heinclová - každý měsíc v Dačicích
Informace a objednání na tel.: 723 727 598
www.dejnacarodejka.webnode.cz
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KI N O

KULTURA

1. 5. a 2. 5. v 19:30 h
7. 5. v 19:30 h a 8. 5. v 17:00 h
8. 5. a 9. 5. v 19:30 h
MILÝ JOHNE
CHŮVA V AKCI
JARMAREČNÍ BOUDA
Film USA, titulky
Film USA, česky
Film ČR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstup. 65 Kč, mládeži do 15 let nepřístupné
14. 5. v 19:30 h a 15. 5. v 17:00 h
15. 5. a 16. 5. v 19:30 h
21. 5. v 19:30 h a 22. 5. v 17:00 h
PŘESTUPNÝ ROK
KNIHA PŘEŽITÍ
PEVNÉ PO UTO
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
22. 5. a 23. 5. v 19:30
28. 5. v 19:30 h a 29. 5. v 17:00 h
29. 5. a 30. 5. v 19:30 h
ŽENY V POKUŠENÍ
NEZAPO MEŇ NA MĚ
NINE
Film ČR, česky
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
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Do 23. května 2010
Antonín Kanta, Ludvík Kunde ra, Jaroslav Vyskočil:
fotografie , kombinované te chniky, obrazy, grafika
Společná výstava členů Klubu výtvarných umělců Horácka
Otevřeno: denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h
24. dubna - 13. června 2010
Dačice a druhá světová válka (ve fotografiích a dokumentech)
Výstava k 65. výročí konce války na výstavní chodbě muzea
26. května 2010 v 17:00 h - 13. června 2010
Bare vná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice
Denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h, v červnu do 17:00 h

M ěKS

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

1. května 2010 ve 21:00 h
6. května 2010 v 19:00 h
12. května 2010 v 19:00 h
TLESKAČ
GWALARN
DIVO KÉ KOČKY
Koncert Ska kapely, poté zábava s DJ
Keltská hudba - Bretagne - Morava
Exelent Travesti schow
Sál MěKS, vstupné 100 Kč v předprodeji, Malý sál K94, vstupné 50 Kč v předprodeji, Sál MěKS, vstupné 150 Kč v předprodeji,
130 Kč na místě
70 Kč na místě
180 Kč na místě,
15. května 2010 ve 20:00 h
28.
května
2010 v 19:30 h
22. května 2010 ve 21:00 h
DAČICKÝ NÁŘEZ
TELEVARIETÉ
V O PERETĚ
SECRET
Backspace, Kompromis, Pepyho rock. potěr
Zábavný
pořad
populárních
operet. melodií
Taneční zábava
Sál MěKS, vstupné 50 Kč v předprodeji,
Sál
MěKS,
vstupné
50
Kč
v
předprodeji,
Sál MěKS, vstupné 60 Kč
70 Kč na místě
80 Kč na místě

9. května 2010, odjezd ve 12:00 h z Havlíčkova nám.
Vlastivě dný výlet – Stráž nad Nežárkou
Prohlídka zámku a expozice Emy Destinnové, návštěva výstavy
historických hodin „Čas nečeká“ na zámku v J. Hradci
Přihlášky na tel. 384 422 493 nebo muzeum.dacice@seznam.cz
Slavnostní otevření 23. května 2010 ve 14:00 h
Pamětní síň hude bního skladatele Vladimíra Fuky
V programu vystoupí dačická Hudba z Marzu Revajvl
5. června 2010 v 19:00 h
V. Dačická muzejní noc
Program zahájí na nádvoří zámku vystoupení telčského
národopisného souboru Podjavořičan

