MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 06/2009

RADA MĚSTA
na své 71. schůzi konané 27. 5. 2009 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2009, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 5,05
tis. Kč
• schválila výměnu bytu o velikosti 2+1 a výměře
99,24 m 2 v Göthově ulici č. 63 v Dačicích za byt č. 26
o velikosti 1+1 a výměře 47,40 m 2 v Bratrské ulici
v Dačicích
• souhlasila s tím, aby příspěvková organizace Nemocnice Dačice uzavřela smlouvu k užívání prostorů
v areálu nemocnice specifikovaných ve smlouvě se
společností Domácí péče Dačice s. r. o. pro poskytování služeb domácí zdravotní péče
• z důvodu časové tísně schválila přímé zadání zakázek
na stavební úpravy v budově polikliniky v areálu nemocnice pro interní ambulance
• schválila poskytnutí záštity starosty města na sraz rodáků v Malém Pěčíně ve výši Kč 6.000,-• schválila poskytnutí záštity starosty města pro 16.
ročník běžecké soutěže „Dačická 14“ ve výši 2.000,-Kč
• neschválila poskytnutí mimořádné dotace občanskému sdružení Kruhu přátel dačického dětského sboru
ve výši Kč 20.000,-- na koncert k 50. výročí úmrtí
B. Martinů
na své 72. schůzi konané 10. 6. 2009 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 10/2009 v těchto objemech: příjmy 515,87 tis. Kč, výdaje 198,45 tis. Kč
a přebytek rozpočtu 317,42 tis. Kč
• schválila mandátní smlouvy o obstarání záležitostí
souvisejících s výkonem veřejné služby se společností
T echnické služby Dačice s.r.o. a se společností Městské lesy Dačice s.r.o.
• schválila použití investičního fondu Městské knihovny do Kč 50.000,-- na krytí nákladů spojených s výměnou zátěžového koberce a současně schválila uzavření knihovny ve dnech 20. 8. – 1. 9. 2009 z důvodu
malování a provádění oprav
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku s výhledem do konce roku
2009
• souhlasila s tím, aby příspěvková organizace Nemocnice Dačice uzavřela smlouvu k užívání prostorů
v areálu nemocnice specifikovaným ve smlouvě
s MUDr. T. Albrechtem pro provozování chirurgické
ambulance
na své 73. schůzi konané 16. 6. 2009 mimo jiné:
• souhlasila s tím, aby příspěvková organizace Nemocnice Dačice uzavřela smlouvu k užívání prostorů

Zdarma do kaž dé rodiny
Če rve n 2009
v areálu nemocnice specifikovaným ve smlouvě
s MUDr. L. Berkou pro provozování interní ambulance diabetologické a kardiologické

Podání téměř kdykoli
S rozšířením provozní doby Infocentra Dačice nabízíme občanům v červenci možnost učinit podání městskému úřadu po celou dobu, kdy je Infocentrum otevřeno. Pokud se tato nová služba osvědčí, budeme ji poskytovat i v srpnu. Písemnost tedy můžete podat na Infocentru (Palackého nám. 1) v době:
pondělí – pátek 8:00 – 17:00 h
sobota – neděle 9:30 – 15:00 h
Pracovnice Infocentra od Vás listinu převezme a na
požádání vyznačí datum převzetí. Pokud se jedná o složitější podání (např. podle správního řádu) doporučujeme
Vám využít i nadále možnost podání v úřední dny u vyřizujícího úředníka. Věřím, že tato nová služba přispěje ke
spokojenosti našich klientů.
Ing. Karel Macků, tajemník

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 4/09 na obsazení volného místa

informatik
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městs ký úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

termín podávání žádostí do 15. 7. 2009
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání technického
zaměření
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
Výhoda: praxe v oboru administrátor počítačové sítě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru,
nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: informatik
Místo výkonu práce: Městský úřad Dačice
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

06/2009

Místní komunikace – sídliště Červený
vrch v Dačicích

Volby do Evropského parlamentu
ve volebním území města Dačice
Pro území města Dačice bylo stanoveno celkem 14
volebních okrsků. Celková volební účast byla 29,24 %,
bylo odevzdáno 1 875 obálek a z toho bylo započítáno
1 867 platných hlasů.
Průběh voleb byl v pořádku a Městská policie nemusela řešit žádný přestupek spojený s konáním voleb.
Výsledky hlasování za územní celek města Dačice:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.-12.
11.-12.
13.
14.-16.
14.-16.
14.-16.
17.-18.
17.-18.
19.
20.-21.
20.-21.
22.-23.
22.-23.
24.-25.
24.-25.
26.-29.
26.-29.
26.-29.
26.-29.

Název strany
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
Suverenita
Moravané
Věci veřejné
Evrop. demokrat.
str.
Strana svobodných
občanů
"S TAR.A NEZ.VAŠE
ALTERNATIVA "
SNK Evropští
demokraté
Strana zelených
Volte P r.Blokwww.cibulka.net
Dělnická strana
Nezávislí
Libertas.cz
SDŽ-Strana
důstojného života
Demokratická
Strana Zelených
Liberálové
Nejen has. a živn. s
uč. do E.
Zelení
Sdruž.pro rep.Republ.str.Čsl.
Strana svobodných
demokratů
Humanistická
strana
Spojení demokratéSdruž.nezáv.
Balbínova poetická
strana
Koruna Česká
(monarch.strana)
"Strana
soukromníků ČR"
Národní strana
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Platné
hlasy

platné
hlasy
v%

číslo
kandid.
listiny

425
388
353
264
73
67
57
42

22,76
20,78
18,90
14,14
3,91
3,58
3,05
2,24

4
33
21
2
5
16
3
9

37

1,98

23

25

1,33

22

19

1,01

24

19
14

1,01
0,74

26
6

13
13
13
9

0,69
0,69
0,69
0,48

31
32
1
14

9

0,48

11

5
4

0,26
0,21

18
20

4
3

0,21
0,16

30
7

3

0,16

10

2

0,10

15

2

0,10

17

1

0,05

25

1

0,05

27

1

0,05

29

1

0,05

13

Ing. Karel Macků, tajemník

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/02.00222
Zpráva z realizace stavby

Na sídlišti probíhají stavební práce v ulici Vyderská,
která je rozdělena do tří etap a v ulici Červený vrch I.
Ve Vyderské ulici jsou dokončeny nezbytné překládky silových kabelů a sdělovacích kabelů. Je dokončena
pokládka trubkování pro metropolitní síť a kabelů pro
veřejné osvětlení. V ulici „vyrostla“ nová svítidla veřejného osvětlení. V celé ulici probíhají práce na nových
konstrukcích chodníků. Po dokončení chodníků bude
v okrajové odtěžené části vozovky stejně jako v ulici
Červený vrch položeno mechanicky zpevněné kamenivo
a obalované kamenivo („podkladní asfaltová vrstva“ ),
které bude tvořit podklad pod obrusnou vrstvu z asfaltobetonu. Realizace finálního „asfaltového koberce“ bude
probíhat až na samém konci stavby po odfrézování stávající vozovky, a to najednou ve všech rekonstruovaných
ulicích.
Nenastanou-li nějaké nečekané situace zejména při
výkopových pracích, bude stavba plynule pokračovat
v dalších ulicích. Po ulici Červený vrch I bude následovat dolní část ulice Severní, pak dolní část ulice Jižní
a část ulice Antonína Dvořáka.
Pro úplnou informaci o stavbě ještě sděluji, že město
má dostatek finančních prostředků na dokončení této
stavby a navíc připravuje žádost do 5. výzvy o finanční
příspěvek z programu ROP NUT S II Jihozápad na realizaci ulic Červený vrch II, Jižní a Severní zahrnutých do
2. etapy obnovy sídliště.
Zdeněk Sedláček, odbor správy majetku

Změny v jízdních řádech ČSAD
Na základě sdělení ČSAD Jindřichův Hradec a.s. dochází ke změně jízdního řádu na těchto autobusových linkách:
• linka č. 340 004 Dačice – Jindřichův Hradec – Č. Budějovice – Písek – Plzeň – Karlovy Vary (jedná se
o spoj, který jezdí pouze v neděli)
od 14. 6. 2009 je zrušena doprava v úseku Dačice –
Jindřichův Hradec a zpět
• linka č. 340 005 Třeboň – Jindřichův Hradec –
Dačice - Jihlava
od 14. 6. 2009 je zavedena zastávka pro výstup na
Havlíčkově náměstí v Dačicích ve směru od Jindřichova Hradce
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník M ěÚ. Číslo 6/2009. 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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Odpočinková zóna Nivy Dačice

Dne 15. 6. 2009 oslavila paní Marie Kadlecová z Velkého Pěčína kulaté 70. narozeniny.
Narodila se ve Volfířově jako první
z dvojčat, v roce 1962 se provdala do Velkého Pěčína. Celý
život pracovala v JZD Hříšice. Má tři syny a 6 vnoučat.
Do dalších let přejeme hodně zdravíčka, radosti ze
zahrádky a vnoučat.
Jarmila Hroudová, kronikářka Velkého Pěčína

Harmonogram přechodu na digitální
vysílání v oblasti Jihlava
(co to přinese nájemníkům městských bytů)
Vysílací síť 1 – veřejnoprávní multiplex s programy
České televize a Českého rozhlasu – z apnutí 30. 6. 2009,
kanál 33.
Vysílací síť 2 – T V Nova, T V Prima, od přelomu roku
Nova Cinema, T V Barrandov – zapnutí 30. 4. 2010, kanál
35.
Vysílací síť 3 – zapnutí 30. 4. 2010, kanál 30.
Vysílací síť 4 – zapnutí 1. 7. 2009, kanál 63 (bude
upřesněno).
V období od 1. 7. 2009 do 31. 5. 2011 bude probíhat
v městských dome ch úprava antén na digitální příjem.
Tato úprava bude prováděna na náklady pronajímatele
- Města Dačice . Nájemníci městských bytů si budou muset
pořídit ke staršímu televiznímu přijímači „settopbox“ nebo
si pořídit televizi se zabudovaným settopboxem.
O dpojení od analogového vysílání proběhne až
k datu 31. 5. 2011. V mezidobí od 1. 7. 2009 – do 31. 5.
2011 se bude vysílat souběžně jak analogově tak i digitálně
(na stávajících přijímačích budete moci sledovat všechny
současné programy).
Zdroj: Národní koordinační skupina pro přechod na
digitální vysílání
Nejpozdější
termín

Událost

30.6.09

zapnutí

1.7.09

zapnutí

30.4.10

zapnutí

30.4.10

zapnutí

31.5.11
31.5.11
31.5.11
31.5.11

vypnutí
vypnutí
vypnutí
vypnutí

Prog.
digitál.
síť
Digitál.
síť 1
Digitál.
síť 4
Digitál.
síť 2
Digitál.
síť 3
ČT 1
ČT 2
Nova
P rima

31.5.11

vypnutí

ČT 1

31.5.11

vypnutí

ČT 1

Třebíč

31.5.11

vypnutí

ČT 2

Třebíč

Název
vysílače

Stanoviště

Kanál

Jihlava

Javořice

33

Jihlava

bude
upřesněno

63

Jihlava

Javořice

35

Jihlava

Javořice

30

Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
P elhřimov

Javořice
Javořice
Javořice
Javořice

25
42
11
59

P acov

36

Klučovská
hora
Klučovská
hora

28
45

Martina Bénová, vedoucí bytového odboru

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00974

Na realizaci projektu zřízení odpočinkové zóny na
„Nivách“ získalo Město Dačice finanční příspěvek z programu ROP NUT S II Jihozápad ve výši 92,5 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však ve výši 4.540.527,- Kč.
Přidělení dotace předcházelo projekční zpracování našeho záměru, který zabezpečila architektonická a projekční
kancelář H-projekt pod vedením Ing. arch. Miroslava Hájka. Dále bylo nutné zabezpečit potřebná povolení od stavebního úřadu a vybrat zhotovitele. Ve výběrovém řízení
na zhotovitele byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka
firmy AGROST AVING, spol. s r.o. s nabídkovou cenou ve
výši 4.211.808,- Kč včetně DPH a byla s ní uzavřena
smlouva o dílo.
Výstavbou odpočinkové zóny Nivy vznikne
multifunkční sportovně
rekreační a odpočinkový
prostor v nově vybudované části města. Jedná
se o prostor mezi bytovým domem v ulici Nivy
a protější ulicí Toužínská
podél pěší zóny. T ento
prostor vyplní víceúčelové sportovní hřiště pro
míčové hry s umělým
povrchem z materiálu PORPLASTIC, dětské hřiště s herními atrakcemi, lavičky podél cest, veřejné osvětlení, stromy a keře. Součástí stavby bude i zřízení 17 parkovacích
stání pro osobní automobily v ulici Nivy.
Staveniště bylo realizační firmě předáno dne 1. 6.
2009. T ermín dokončení stavebních prací je stanoven na
15. 10. 2009.
Zdeněk Sedláček, odbor správy majetku

Oprava rybníka Sládek

V letošním roce realizovala firma PAS PLUS s.r.o.,
Sluštice 40, 250 84 Sibřina, středisko Valtínov, odbahnění
rybníka Sládek nad zámeckým parkem v Dačicích, s celkovými náklady 624 075 Kč. Na odbahnění byla poskytnuta
dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši
449 514 Kč. V návaznosti na odbahnění byla provedena
vyměněna výpustného zařízení a potrubí a opraven bezpečnostní přeliv, s celkovými náklady 592 052 Kč.
Libor Kořínek, odbor správy majetku
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Zápisy do kronik za rok 2008 - III. díl
V minulých dvou číslech zpravodaje se
mohli čtenáři seznámit s loňským děním ve
Velkém Pěčíně, Chlumci, Hradišťku a Bílkově. Dnes si mohou přečíst o událostech,
které zaznamenaly kronikářky v Toužíně a Malém Pěčíně.
Z kronik vybírá Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a CR
Malý Pěčín - Irena Nováková
Budovatelské dění - v průběhu roku pokračovaly stavební úpravy na budově bývalé školy čp. 30. Bylo dobudováno nové sociální zařízení, dokončena rekonstrukce kanceláře občanské iniciativy a zrekonstruovány prostory pro
dobrovolné hasiče. T uto rekonstrukci hrazenou z prostředků města, provedly T echnické služby Dačice nákladem cca
599 tisíc korun. Na přelomu dubna a května bylo na návsi
vedle kapličky nainstalováno dětské hřiště, které obsahuje
skluzavku a dvě houpačky. Většina občanů považuje umístění tohoto dětského hřiště do parčíku ve středu obce za
nešťastné řešení, které kazí ráz vesnice, nicméně maminkám a dětem se líbí a hojně jej využívají. Investorem bylo
opět Město Dačice a nainstalováno zaměstnanci T echnických služeb Dačice. Pořizovací hodnota hřiště cca 45 tisíc
korun. Začátkem března ořezali zaměstnanci Technických
služeb Dačice všechny javory na návsi zmlazujícím řezem
na tak zvaný „řez na hlavu“ . V měsíci červnu provedla
společnost REACOM s.r.o. T řebíč nový asfaltový povlak
po celé jižní straně návsi od čp. 42 až k čp. 12. Investorem
bylo opět Město Dačice a cena vybudovaného díla dosáhla
téměř 371 tisíc korun.
Zájmové organizace a spolky - jarní výlovy a přemístění zazimovaných ryb do ostatních rybníků provedli členové místního rybářského spolku dne 6. dubna. Dne 1. 5.
se konaly tradiční, již desáté, jarní rybářské závody pro veřejnost na dolním rybníku pod konírnou. Zúčastnilo se celkem 29 závodníků, počasí jim příliš nepřálo, bylo poměrně
chladno, dopoledne sprchlo, odpoledne se trochu vyčasilo
a vykouklo i sluníčko. Ceny za první tři místa byly putovní
poháry. Startovné včetně jednoho jídla 250 korun a chytalo
se dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16
hodin. Po 16. hodině vyhlášení výsledků a diskuse u dobrého moku. Následně 4. května si členové spolku uspořádali závody pro své členy na horním rybníku a největší
chycená ryba měřila 54 cm. Za chladného, ale slunečného
podzimního dne 14. září se konaly podzimní rybářské závody. Na 42 závodníků čekaly pěkné ceny jako barevná televize, rýč Fiskars, aku-vrtačka, aku-svítilna a další drobnější ceny. K jídlu se podávala opékaná klobása, rybí polévka, rybí řízek s bramborovým salátem, pivo, káva, limo
i kořalka. Vytočil se jeden sud piva a 10 litrů kořalky. Dne
7. září proběhly podzimní myslivecké zkoušky loveckých
psů. Slavnostní zahájení loveckým halali, jízda kočárem
s koňmi a v podvečerních hodinách vyhodnocení a posezení v místním kulturním domě. Dne 28. října se uskutečnily
podzimní výlovy a zazimování ryb.
Jockey Club Malý Pěčín - občanské sdružení Jockey
Club Malý Pěčín bylo založeno na přelomu roku 2002
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a 2003, předsedkyní sdružení je od samého začátku Zdeňka
Koutná z Dačic. V současné době má sdružení něco kolem
10 stálých, 30 pravidelných a nespočet příležitostných
členů. Cílem sdružení je prostřednictvím pravidelných
schůzek i příležitostných akcí představit a zapojit do společné činnosti co nejvíce příznivců, nejenom koňské krásy,
ale i lidí s kladným vztahem k přírodě. Sdružení pořádá
nebo spolupořádá každoročně řadu akcí, které probíhají nejenom v Malém Pěčíně, ale i na jiných místech regionu.
K časově nejrozsáhlejší činnosti clubu patří bezpochyby
kroužek pro děti školou povinné nazvaný příhodně Klub
milovníků koní. Z akcí pořádaných v roce 2008: 25. dubna
6. ročník akce pro děti Den Země. Pro děti byl v prostorách
stájí připraven zajímavý doprovodný program – soutěže na
zručnost, vytrvalost, rychlost i trpělivost. První srpnovou
neděli se uskutečnily I. Jezdecké hry na louce pod dolním
rybníkem, kterých se zúčastnilo asi 15 koníků. Dne 9. srpna se v kostýmech banditů a indiánů vypravili členové
sdružení přepadnout parní vlak na vlakové zastávce v Malém Pěčíně. Tato akce se pravidelně koná v rámci programu Parního léta. V průběhu prázdnin se konal již třetí
turnus jezdeckého tábora. Střechu nad hlavou, jídelnu a kuchyň poskytuje účastníkům místní kulturní dům. Dne
19. října proběhl již čtvrtý ročník Hubertovy jízdy s rekordní účastí 34 koní.
Toužín - Hana Ve ve rková
V uplynulém roce 2008 se v samotném Toužíně neodehrály žádné závažné události. O velikonočních svátcích
všechny děti z vesnice i některé přespolní chodily s hrkačkami. Na velikonoční pondělí zase pánové obcházeli s pomlázkou. 30. dubna na návsi v podvečer byla postavena
tradičně májka a večer se pálily čarodějnice - ctíme tak
dávné tradice.
Ve druhé polovině roku byla provedena celková rekonstrukce stavidla T oužínského rybníka, který byl poté
prodán rybářskému svazu pro sportovní rybaření. V rámci
této akce došlo i k rekonstrukci a opravě sádek pod tímto
rybníkem pod hrází. Pro odvoz všech naplavenin z rybníka
byla užívána cesta pod strání směrem na Dačice. Zde musely ustoupit i stromy před domem čp. 19. Do konce roku
2008 však cesta do původního stavu uvedena nebyla. Bylo
započato s budováním kanalizačního sběrače, a to zhotovením přípojky elektrické energie u domu čp. 18. Technické
služby provedly osazení odpočinkové lavičky u křížku.
Toto bylo z části financováno z peněz EU. Na konci roku
se na motelu mezi Dačicemi a Toužínem začalo s druhou
etapou stavby, a to společenskou místností. Obec má ke dni
31. 12. 2008 45 obyvatel a 22 domů s čísly popisnými.

Hrobová místa v Dačicích
Usnesením rady města Dačice byla svěřena odboru
správy majetku Městského úřadu Dačice působnost v oblasti uzavírání nájemních smluv na hrobová místa v Dačicích a místních částech Bílkov, Chlumec a Lipolec.
Všechny platné nájemní smlouvy budou postupně se stávajícími nájemci obnoveny ve stejné cenové úrovni předcházející smlouvy.
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Chceme požádat dotčené majitele hrobových zařízení,
aby případné změny nebo požadavky sdělili telefonicky,
písemně případně e-mailem na kontaktní adresu Věra
Smetanová, telefon 384 401 228, e-mail: ekom@dacice.cz.
Budeme rádi i za případný osobní kontakt. V tomto případě
prosíme z důvodu přítomnosti pověřené pracovnice na
pracovišti o předchozí ohlášení.
I nadále platí, že minimální doba, na kterou je nájemní
smlouva uzavírána, je 10 let a pokud bude provedeno uložení ostatků v mezidobí, je nutné nájemní smlouvu o aktuální – rozdílný časový úsek prodloužit.
Věra Smetanová, odpor správy majetku

Město Dačice nabízí pronájem
volných nebytových prostor
v prvním patře O bchodního centra
v Antonínské ulici čp. 15/II
místnost č. 127 o ploše 16,19 m2 – vhodná pro kancelář
místnost č. 145 o ploše 16,91 m2 – vhodná pro kancelář, učebnu
Ø místnost č. 144 o ploše 16,34 m2 – vhodnou pro provoz
solária, nehtového studia, kosmetických služeb, nebo
provozovna podobné povahy.
In formace podají pracovníci bytového odboru MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I, v kanceláři č. 201, nebo na telefonním čísle
384 401 234.
Bližší podmínky jsou zveřejněny na úřední desce nebo
webových stránkách Města Dačic.
Ø
Ø

Technické služby Dačice s.r.o.
přijmou do pracovního poměru

Správce sportovní haly
a sportovního stadionu
požadavky:

• kladný vztah ke sportu a zeleni
• organizační schopnosti
• řidičský průkaz sk. B
Žádosti o přijetí spolu s osobním dotazníkem zasílejte nejpozději do:

31. 8. 2009
na adresu: Tecnické služby Dačice s.r.o.
U Stadionu 50/V
380 01 Dačice
Osobní dotazník je možno si vyzvednout na výše uvedené
adrese. In formace tel. 777 113 125

Domácí péče Dačice
přijme zdravotní sestru
na celý i částečný pracovní úvazek.
Bližší informace: Marta Šabouková,
tel. č.: 607 820 390
nemocnice: 384 422 601, klapka 206
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AKTUALITY
ü Infocentrum poskytuje novou službu občanům a návštěvníkům města. Jedná se o službu skenování do
formátu A4. Cena za vyhotovení jednoho skenu je 5 Kč.
ü Během hlavní sezóny bude Infocentrum otevřeno denně, a to ve všední dny od 8:00 do 17:00 h, o víkendech
od 9:30 do 15:00 h.
ü V ne děli 12. července 2009 tradičně ve 14:30 hodin se
bude opět v Lidéřovicích větrat. Karmelitán P. Gorazd
se svými přáteli Vás zve na větrání, nazvané tentokrát
svatoludgerské. Proč? Svatý Ludger žil v 8. století, působil jako misionář a stal se prvním biskupem nově
založeného biskupství v Münsteru. Letos uplynulo 1200
let od jeho smrti. Jméno tohoto světce se stalo základem
názvu obce Lidéřovice. Při větrání se dozvíme zajímavé
informace, například o mešním kalichu biskupa Ludgera, který je asi nejstarším dochovaným kalichem
v Německu.
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
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4. sochařsko-řezbářské sympozium
v Písečné pod patronací EU
V tradičním čase - v polovině července - proběhne
v Písečné na Dačicku již 4. ročník sochařsko-řezbářského
sympozia, které společně pořádají OÚ Písečné v čele se
starostou obce Vladimírem Macků a dačický sochař a řezbář Rudolf Procházka. Letošní ročník je součástí operačního programu EU Cíl 3, Evropská územní spolupráce
Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, projektu Hraniční řeka Dyje – nové možnosti v rozvíjení tradic v příhraničním regionu.
I díky tomu se může rok co rok rozšiřovat okruh sochařů. Kromě „zakladatelské party“ z roku 2006, tzn. Jana
Štěbetáka, Petra Koeniga, Kryštofa Ewančeho, Jozefa Gabaje a Rudolfa Procházky se účastní z české strany další
sochaři, kteří postupem let onu skupinu zakládajících doplňovali – Pavel Novotný, Jiří Schlosser, Jana Kulhánková a letos poprvé studentka brněnské AVU Kateřina Joselová a čerstvá absolventka téže školy Mgr. Radka Pavelová. O účasti sochařů z Rakouska se ještě jedná.
T aké program sympozia se každý rok rozšiřuje. Kromě soch, přehlídky motorek nadšenců z Dačic a okolí,
Studené a Znojma a ukázky stabilních motorů ze sbírky
Ing. Dědka z Menhartic se letos představí v sobotním
hlavním programu také umělečtí kováři a keramička. Pořadatelé i účastníci sympozia věří, že i letošní ročník, stejně tak jako ročníky předcházející opět zaujme nejen obyvatele Dačic a okolí, ale i návštěvníky a hosty našeho regionu. Připomínáme termín konání 4. sochařsko-řezbářského sympozia „Písečné 2009“ : od pondělí 13. če rvence
do pátku 17. če rvence je možné denně sledovat sochaře
při práci v sobotu 18. 7. od 10 hodin je pro návštěvníky
otevřeno nádvoří písečenského zámku, kde proběhne slavnostní předání soch starostovi obce a další doprovodný
program s občerstvením.
Akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Společně dosáhneme víc.
Rudolf Procházka

Víkendové setkání pro rodiny ze
Střediska rané péče pro jihočeský region
První červnový víkend se v Lutové u T řeboně uskutečnilo víkendové setkání rodin dětí s postižením ze Střediska rané péče. Při tomto setkání proběhlo několik přednášek, rodiny měly možnost si navzájem vyměnit zkušenosti a zároveň načerpat nové síly k náročné péči o děti.
V sobotu večer si maminky mohly nabatikovat šátky,
v neděli nás navštívilo o. s. Hafík z T řeboně s pejsky. Děti
se s pejsky potěšily a mohly si vyzkoušet jízdu na vozíku
taženého psem. Setkání se zúčastnilo 5 rodin z celého jihočeského kraje. Toto setkání se uskutečnilo za podpory
nadace OKD.
Středisko rané péče poskytuje terénní služby rané péče pro děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením od narození do sedmi let v celém jihočeském regionu. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách. Poradkyně poskytují poradenství v oblasti vývoje
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dítěte, spolu s rodiči sestavují stimulační plán, půjčují pomůcky a hračky, rodičům odbornou literaturu, organizují
přednášky a setkání, poskytují základní sociálně právní
poradenství.
Služby rané péče jsou rodinám poskytovány bezplatně, finanční prostředky získáváme z dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí, z příspěvků měst a obcí, nadací
a sponzorů.
Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení
„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o. s.,
Bechyňská 50/III, 39201 Soběslav.
Můžete nás kontaktovat na telefonech: 775 104 920
a 776 028 955 nebo ranapecesobeslav@seznam.cz.
Za Středisko rané péče pro jihočeský region
Kateřina Růžičková

Kvítek na festivalu Crystal chor
v Novém Boru
V pátek 22. května se Kvítek vydal na svoji další cestu. T entokrát do Nového Boru, města obklopeného krásnou přírodou Lužických hor. V Novém Boru se již po sedmé konal mezinárodní festival sborů „Crystal chor“. Kvítek byl pozván jako jediný zástupce českých sborů, aby
zazpíval všem účastníkům.
V pátek po příjezdu proběhlo ubytování a seznamování s novými kamarády. V sobotu jsme navštívili hrad
Sloup a malou sklárnu, kde jsme mohli nahlédnout do tajů
sklářského řemesla. Někteří si i vyzkoušeli, jak náročná
práce sklářů je.
Odpoledne se všichni zahraniční účastníci sešli v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kvítek měl pro ně připraven koncert duchovní hudby. Večer se všichni přesunuli
do místního divadla, kde se konal závěrečný koncert. Tady měl Kvítek možnost slyšet všechny zahraniční sbory Christophorus Kinder und Jugendchor Altensteig (Německo), Kiliana – Overpelt (Belgie), Music Area – Firenze
(Itálie), PZ OŠ DL – Ajdovščina (Slovinsko), Piccolo
choeur d’enfants – Castelnaudary (Francie). Celý den byl
zakončen setkáním v základní škole, kde všem zazpíval
pořadatelský sbor Camella a na závěr si všichni zatančili.
V neděli ráno už nás čekalo jen rozloučení a vydali jsme
se na cestu domů.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o nás starali
a také Nadaci Život umělce, za jejíž finanční podpory se
naše cesta konala.
kp

Závěrečné zkoušky a Den otevřených
dveří SOUzas Dačice
Ve dnech 3. 6. – 12. 6. 2009 proběhly závěrečné
praktické zkoušky gastronomických učebních oborů
v SOUzas Dačice, které vyvrcholily výstavou závěrečných prací žáků učebního oboru kuchař – číšník, kuchař
a pečivářské a cukrovinkářské práce.
Dne 12. 6. 2009 proběhl Den otevřených dveří. Téměř
400 návštěvníků shlédlo ukázky výrobků studené kuchy-
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ně, slavnostní tabule a cukrovinkářské výrobky našich
žáků. Výstava byla zpestřena ukázkou nealkoholických
míšených nápojů, které bylo možno zakoupit k degustaci.
V letošním školním roce ukončilo studium těchto oborů celkem 43 žáků. Třicettři žáků učebního oboru kuchař
– číšník připravovalo slavnostní tabuli, 10 žáků uč. oboru
kuchař připravovalo výrobek studené kuchyně, 8 žáků
dvouletého oboru pečivářské – cukrovinkářské práce vystavovalo cukrářské a cukrovinkářské výrobky. Většina
žáků přistoupila k závěrečné zkoušce zodpovědně. Zkušební komise vyhodnotila tři nejlepší slavnostní tabule.

Všem, kteří se přišli podívat na náš Den otevřených
dveří, děkujeme a doufáme, že i v příštím školním roce si
k nám najde cestu opět tolik návštěvníků jako letos.
vedení SOUzas Dačice
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice
KURZ VÝROB Y
CUK RÁŘSKÝCH VÝROBK Ů
Kurz je určen pro nadšené amatéry a ty, kteří chtějí vědět více
o výrobě klasických i moderních zákusků, zdobení a potahování dortů. Rozsah kurzu 36 hodin.
Cena kurzu: 2700,- Kč na osobu
Zahájení kurzu: 14. 9. 2009
Ukončení: 20. 10. 2009
Kontakt: Bc. Romana Točíková, SOUzas Dačice, tel.:
775 058 565, 384 420 451, e-mail: tocikova@souz-dacice.cz

Řecko? Vracíme se!
I v letošním roce se uskuteční prázdninová praxe našich žáků na slunečném pobřeží Řecka. Čtyři odvážní žáci
oboru kuchař - číšník se vypraví na čtyřměsíční stáž do
komplexu hotelů společnosti Mitsis na ostrově Kos. Zde
se rozhodli nejen srovnávat své odborné znalosti, ale i statečně prohlubovat své jazykové schopnosti.
Přejeme jim tímto hodně pracovních i osobních úspěchů na jejich cestě za splněným snem.
Ing. Veronika Ošmerová, SOUzas

Zprávy z gymnázia
Exkurze Podyjí
V červnu se uskutečnily exkurze 1. ročníku a kvinty
do Národního parku Podyjí. Absolvovali jsme dvě různé
trasy. Pro všechny byla asi nejzajímavější návštěva Nové-
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ho Hrádku s krásným výhledem na kaňon řeky Dyje. Studenti se zde dozvěděli mnoho zajímavostí o národním parku a o jeho květeně a zvířeně. Při cestě jsme určovali rostliny a živočichy. Viděli jsme např. konvalinku vonnou,
hlístník hnízdák - naši orchidej, užanku uherskou, diviznu
nádhernou a ze živočichů byli asi nejzajímavější - ještěrka
zelená, užovka stromová, zlatohlávek, jasoň dymnivkový.
Obě exkurze byly zdařilé a příští rok se můžou studenti
těšit do ZOO v Praze.
Sport
Dne 26. 5. 2009 se
konalo v J. Hradci na
Tyršově stadionu okresní finále v malé kopané,
kterého se zúčastnilo celkem 16 družstev, která
byla rozdělena do 4 skupin po čtyřech družstvech. Soupeři v naší skupině byli hráči ze ZŠ Kardašova
Řečice, ZŠ Rapšach a 2. ZŠ J. Hradec. Naši hoši vyhráli
skupinu - po vyrovnaných bojích, kdy měla tři družstva
stejně bodů, ale družstvo G Dačice postoupilo na lepší
skóre. Vítězové ze 4. skupin sehráli finálové zápasy o 1.
až 4. místo. V této skupině se podařilo našim hráčům
porazit družstvo ZŠ Nová Bystřice poměrem 2:0, s družstvem 2. ZŠ Třeboň prohráli nešťastně 2:3 a v posledním
zápase hraném ve třicetistupňovém horku nakonec prohráli se ZŠ České Velenice 0:4. Celkově obsadili naši hráči
3. místo (za ZŠ Č. Velenice a 2. ZŠ T řeboň) mezi 16
družstvy. Je to velice pěkné umístění a naše družstvo ve
složení R. Štolba, P. Beneš, P. Mašát, D. Vávrů, J. Lovětínský z kvarty a D. Lovětínský, F. Šlápota, T. Kubek, P.
Gellner. M. Lessl z tercie patří poděkování za svědomitý
přístup ke hře v jednotlivých zápasech, za velice dobrou
morálku a snahu podat co nejlepší výkon.
Mgr. Karel Chalupa

Maturitní zkoušky 2009
Od pondělí 18. do čtvrtku 21. května 2009 se na našem gymnáziu konaly ústní maturitní zkoušky oktávy
a 4. ročníku.
Z devatenácti oktavánů si kromě povinné zkoušky
z českého jazyka a literatury osmnáct zvolilo jazyk anglický, dva německý, dvanáct základy společenských věd,
čtyři matematiku, čtyři chemii, osm dějepis, tři biologii,
jedna fyziku, tři informatiku a výpočetní techniku a dvě
zeměpis. Maturitní komisi v této třídě předsedal PaedDr.
Jaroslav Cempírek, učitel českého jazyka a tělesné výchovy z Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.
Osm maturantek prospělo s vyznamenáním, z toho tři
se samými výbornými, všichni ostatní maturanti prospěli.
Ve čtvrtém ročníku si žáci volili anglický jazyk v šestnácti případech, německý jazyk si ke své zkoušce vybralo
dvanáct maturantů, čtrnáct biologii, pět chemii, deset zeměpis, sedm dějepis, sedm matematiku, základy společenských věd devět a jeden informatiku a výpočetní techniku.
Předsedkyní maturitní komise byla PhDr. Jana Burianová,
rovněž z jindřichohradeckého gymnázia.
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Osm maturantů prospělo s vyznamenáním, z toho tři
se samými výbornými, sedmnáct prospělo a bohužel dva
maturanti neprospěli.
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách proběhlo na nádvoří dačického zámku slavnostní předávání maturitních
vysvědčení a tímto se letošní maturanti rozloučili s gymnáziem i se svými učiteli. Pan Starosta Hájek i ředitel školy Morávek jim všem popřáli, aby vyšly všechny jejich
studijní plány, aby byli v životě šťastní, ale také aby nezapomněli na svoji školu a na Dačice a rádi se vraceli do
míst, kde prožili svá gymnaziální léta.
Většinu z nich v příštích dnech čekají přijímací zkoušky, ti šťastnější už jimi prošli a jsou k vysokoškolskému
studiu přijati. Všem jim přejeme hodně štěstí ve studijním
i osobním životě a doufáme, že studium na našem gymnáziu položilo solidní základy pro úspěšné zvládání všech
úskalí jejich budoucích profesí.
Kam po maturitě?
V letošním školním roce opustilo naši školu celkem
46 maturantů, z toho 19 z oktávy osmiletého gymnázia
a 27 ze 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Podali si celkem
149 přihlášek ke studiu na vysokých školách, tedy v průměru více než 3 přihlášky na jednoho uchazeče.
Tradičně největší zájem je o studium učitelství a oborů sociálních studií (po 20 podaných přihláškách), těsně za
nimi jsou zemědělské obory (19 přihlášek), ekonomické
obory (17 přihlášek), technické a chemické obory (16
přihlášek), obory přírodovědeckých a filozofických fakult
(po 15 přihláškách) a obory lékařské a zdravotně sociální
(11 přihlášek).
Menší počet podaných přihlášek byl zaznamenán
v případě právnických fakult (8), farmaceutické fakulty
(3), policejní akademie a veterinárního lékařství a hygieny
(po 2 podaných přihláškách) a jediná odeslaná přihláška
byla ke studiu sportovního oboru.
Přejeme všem našim absolventům mnoho úspěchů
v přijímacím řízení na vybrané vysoké školy a informaci
o výsledku jejich snažení zveřejníme v období měsíce září
2009 na webových stránkách školy a v bulletinu Město
Dačice informuje.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel gymnázia

Zprávy z Mateřské školy Dačice
• S velkým ohlasem se setkal projekt mateřské školy
a psychologické poradny Hurá, půjdu do školy, do
kterého se v MŠ Bratrská a B. Němcové zapojili předškoláci se svými rodiči
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• V posledním měsíci školního roku navštívili předškoláci 1. třídy dačických základních škol a na vlastní
kůži si zkusili jaké je to být školákem
• S dětmi jsme se zúčastnili talentového průzkumu
v ZUŠ v oboru výtvarném a hudebním
• Oslavy Dne dětí proběhly na jednotlivých pracovištích
formou zábavných akcí a soutěží
• Poděkování patří pedagogům a žákům ZŠ B. Němcové
za pozvání na divadelní představení a Pohádkovou cestu plnou atraktivních her
• ZUŠ pro nás připravila již tradiční koncert pěveckých
sborů
• Na závěr školního roku jsme uspořádali na stadioně
sportovní hry, kterých se zúčastnily všechny děti z mateřských škol a poměřily si své síly v pěti soutěžních
disciplinách
• Mateřská škola se zapojila do projektu Škola naruby
aneb Celé Česko čte dětem. Na setkání čtecích rodin,
které uspořádala Městská knihovna, připravily děti
z MŠ Sokolská kulturní program. Do MŠ B. Němcové
a Bratrská chodili v době poledního klidu předčítat
pohádky rodiče dětí
• Červen byl i měsícem výletů – pohádkový den v Telči,
ekologický program v Chaloupkách u T řebíče, pěší
výlety do Urbanče, M. Pěčína…
• Rozloučení s předškoláky patří k tradičním akcím
závěru školního roku – pasování na školáky, stezka
odvahy, spaní v MŠ, jídelníček na přání apod.
• Z grantového programu T RW – DAS a.s. získala MŠ
částku 10 000,- Kč na nákup keramické pece do MŠ
Sokolská v rámci vzdělávacího projektu Kdo si hraje
nezlobí – bezva triky z keramiky
MŠ Sokolská:
• Učitelky připravily s dětmi pro seniory v DD Budíškovicích pásmo lidových písní a tanců v krojích, které
ušila p. učitelka Břečková

• Škola se úspěšně zapojila do projektu Popelák - třídění
odpadu, sběr papíru a k 31. 5. 2009 zaujímá 8. místo
v Jihočeském kraji v přepočtu na jednoho žáka
• Rodiče se zúčastnili v MŠ pracovní dílny – tisk na textil
• 16. 6. 2009 uspořádala MŠ flétnový koncert s lidovými
písněmi pro rodiče a veřejnost
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• 27. 6. 2009 den otevřených dveří u příležitosti 60. výročí otevření školy
MŠ B. Němcové :
• Na škole proběhla v rámci spolupráce s rodinou akce
s názvem Kytičkování. Děti přinášely do MŠ květiny
a motýly, které doma s rodiči vyrobily z různých materiálů a mateřská škola je vystavila při výzdobě interiéru
• V červnu vyvrcholil projekt zaměřený na poznávání
profesí - Jak pracují?, který se uskutečnil ve spolupráci
s rodiči. Mezi nejatraktivnější profese patřila práce
letušky, kterou dětem přiblížila paní Hronová. Pan Haluza se svými kolegy s Inspektorátu cizinecké policie
předvedli dětem výcvik služebních psů, práci s termokamerou, přístroji k ověřování pravosti dokladů i pomůckami potřebnými k zadržení pachatelů i osobní
ochraně. Do světa hudebního a pěveckého umění nás
zasvětili manželé Šedovi a pan Straka.
MŠ Za Lávkami:
• V mateřské škole Za
Lávkami jsme ukončili
projekt Ukliďme svět,
a to praktickou částí –
úklidem různých lokalit v okolí naší MŠ.
Děti s pí. učitelkou se
podílely na této akci vždy během dopoledne – úklidem
okolí MŠ, regionu směrem k vlakovému nádraží a oblasti k TRW – DAS – březový háj. Všichni byli za
úklid odměněni balíčkem s překvapením. Do této akce
se také zapojily celé rodiny. Některé děti donesly fotografie o „svém“ uklízení v okolí svého domova. Velmi
nás to potěšilo. Tyto děti dostaly omalovánky, samolepky a nechyběla ani drobná sladkost. T ato akce bude
vyhodnocena s fotografiemi v šatnách obou tříd a také
v propagační vitríně ČSOP ve městě u MěKS. Všem
rodičům děkujeme za spolupráci a naším přáním na
příští rok je snaha o zapojení ještě více rodin do těchto
úklidových aktivit.
Práz dninový provoz Mateřských škol Dačice
• od 1. 7. – 24. 7. 2009 – provoz v MŠ Za Lávkami
provozní doba 6:15 – 16:15 h
• od 27. 7. – 7. 8. 2009 – nebude v provozu žádná MŠ
• od 10. 8. – 21. 8. 2009 – provoz v MŠ B. Němcové
provozní doba 6:15 – 16:15 h
• od 24. 8. 2009 budou v provozu všechna pracoviště
Mateřské školy Dačice
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Psaní na počítači trochu jinak
Protože se na naší škole učí základy administrativy,
využíváme jako doplňková cvičení také klávesnicových
her ZAV. Žáci tak mají srovnání v rámci republiky
i v mezinárodním měřítku a každý dobrý výsledek je pro
ně velkou motivací. Řada z nich neváhá psát doma i ně-
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kolikrát týdně. Výsledkem pak je jejich umístění v žebříčku, do kterého jsou průběžně zapisovány výkony
všech soutěžících bez rozdílu věku.
Ke dni 12. 6. 2009 si vedl nejlépe Pe tr Baštýř, který
je v celkovém pořadí všech her na 32. místě z 899 soutěžících, ale mezi ž áky (ročník 1995 a mladší) je 1. v re publice , v té to kategorii je 1. i ve hře ZAV-CIHLY
(celkově 25. z 388 soutěžících) a 1. je i ve hře ZAVPUZZLE (49. celkově z 374 soutěžících). Na 3. místě ve
své kategorii figuruje ve hře ZAV-T REFA (34. celkově
z 353 soutěžících). Úspěšně si vede i Jan Račický (1994),
který je v celkových výsledcích 50. (z 899) a ve své kategorii 5. Klára Jirásková figuruje na 95. - 96. místě a Michal Še da je 98. Radim Suchý (1994) je úspěšný ve hře
ZAV-CIHLY, kde je celkově 27. a ve své kategorii 3.
Zajímavé je také (a pro žáky velice motivující), že se
těchto her zúčastňuje i Jaroslav Zaviačič (bývalý vicemistr světa v psaní na klávesnici a zakladatel výuky psaní
všemi deseti na počítači) a Helena Matoušková, současná mistryně světa.
Posoudit výkony našich žáků může každý, soutěž je
přístupná na www.zav.cz.
Mgr. Alena Pízová

Poděkování sponz orům
V pátek 29. května uspořádala naše škola u příležitosti
Dne dětí řadu her a soutěží pro žáky z 1. stupně, děti ze
školní družiny nacvičily také divadlo, které slavilo velký
úspěch. Výsledky soutěžících jsme mohli odměnit celou
řadou cen, jež dětem věnovali: Cukrárna paní Marie Tiché , Lékárna paní Neužilové, Biofarm Zuda, PKD Dačice, WSPK – pobočka Dačice , Česká spořitelna – pobočka Dačice , TRW-DAS, TEXI Dačice a PAS-D Dačice. Všem jmenovaným sponzorům, kteří příspěli - ať již
drobnými dárky, upomínkovými předměty, či finančně,
chceme touto cestou vyjádřit naše poděkování.
Za Občanské sdružení při ZŠ Dačice, Boženy
Němcové: Mgr. Alena Benešová
Podpora školního projektu
4. června 2009 byla v rámci grantového programu
T RW-DAS a. s. schválena finanční podpora ve výši
30 000,- Kč našemu projektu „Kroužek techniky a programování“. Mladí technici se ve škole scházejí pod vedením Mgr. Pavla Jandy již několik let. Přislíbené finanční
prostředky budou využity k nákupu dalších stavebnic Lego Mindstorms. V příštím školním roce se tak bude moci
na nich učit větší množství žáků základům robotiky a programování. Děkujeme T RW- DAS a.s. za účinnou podporu volnočasových aktivit našich svěřenců.
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O zelenou ratolest
Děkujeme také Ing. Kamilu Kupcovi, který 22. června
připravil pro žáky 5. ročníku zábavnou, ale také velice
poučnou soutěž o životě v lese. Děti plnily na celé řadě
lesních stanovišť různé úkoly. Na tři nejlepší řešitele čekal
na závěr diplom.
Práz dniny se blíží…
Konec školního roku se nezadržitelně blíží, a tak bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste naší škole
v uplynulém školním roce jakýmkoli způsobem pomáhali.
Přejeme Vám krásné léto, všem žákům skvělé prázdniny
plné zážitků, našim absolventům dobrý start na středních
školách a budoucím prvňáčkům, aby se na 1. září těšili.
Nashledanou ve školním roce 2009/2010.
Mgr. Bohumil Havlík

Chlumecké pivní slavnosti
2. ročník

4. července 2009
Program:

9:00 h - pouťový nohejbalový turnaj
12:30 h - začátek pivních slavností
15:00 h - vystoupení kapely Hudba z Marsu
20:00 h - disko Pavel Kasalý
Srdečně zve SDH Chlumec

Co je nového na ZŠ Komenského
• I letos se vypravili žáci a žákyně 9. ročníku za krásami
našeho hlavního města. Dějepisná exkurze proběhla
25. května.
• 25. a 26. května jsme v prvních třídách přivítali vzácnou návštěvu. Každoročně nás touto dobou navštěvují
děti z mateřských škol. Přicházejí se podívat na své
o rok starší kamarády v Bratrské ulici, aby se podívaly,
co se za rok naučili.
• Žáci 8. ročníku absolvovali 27. května v rámci vyučovacího předmětu Svět práce návštěvu Informačního
a poradenského střediska pro volbu povolání na Úřadě
práce v Jindřichově Hradci. Budoucí studenti se dozvěděli, jak vybírat školu, na co si dát pozor a hlavně,
kam se obrátit v případě, že si nebudou vědět rady.
Děkujeme paní Kopové za velice příjemné a přínosné
povídání. Teď už je to, milí osmáci, jen a jen na Vás!!!
• Den dětí v naší škole jsme oslavili 29. května na téma
Vodní hrátky. I v letošním školním roce si pod své
"ploutve" vzali přípravy na Den dětí deváťáci. Děti se
setkaly s rusalkami, vodníky i mocným Neptunem,
lovily rybičky, hopsaly s delfínem, vyzkoušely si želví
běh a dokonce se ocitly i ve velrybím břiše. Počasí
nám příliš nepřálo, přesto jsem si to užili. Žáci 2. stupně si osladili život kopečkem zmrzliny v Cukrárně u
paní Tiché. Děkujeme za podporu paní Tiché a Sdružení rodičů při ZŠ Komenského. Děkujeme deváťáci!
• V sobotu 30. května jsme kvůli nepřízni počasí realizovali 6. ročník Procházky pohádkou v naší škole. Vydařená improvizace!
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• 3. června slavily děti Den dětí ve školní družině
v Bratrské. Před budovou školy se soutěžilo v netradičních disciplínách, např. v hodu polenem na cíl, v běhu
v holínkách, v hodu kroužku na cíl...
• 8. června k nám po roce zavítala cimbálová muzika
Réva. Na vlastní uši jsme se přesvědčili, že na cimbál,
housle, basu a saxofon se dá kromě lidových písniček
zahrát i vážná hudba, ale také Metallica nebo Kabát.
• 11. června jsme organizovali sportovní soutěž O štít
města Dačice. Jubilejní 10. ročník atletických závodů
vrátil našeho tradičního rivala ZŠ Slavonice na pomyslný trůn. Od začátku nebylo o jeho suverénním
vítězství pochyb. Loňský vítěz ZŠ Masarykova Telč
skončil druhý a naší škole patří bronzová pozice.
Z individuálních výkonů stojí za zmínku dvojnásobné
vítězství Damiána Jindry (60 m a výška), vítězství
Martina Maříka v dálce a bronz na 60 m, Marek Šimánek doběhl třetí na 1000 m, Pavel Dedič vyhrál hod
kriketovým míčkem, Martin Novák skončil druhý ve
výšce a Lukáš Křížek druhý v dálce. Šárka Šimánková
vyhrála výšku starších dívek. Všem účastníkům blahopřejeme!
• Pro letošní školní rok jsme ukončili sběr starého papíru
s celkým množstvím více než 9,000 kg. Vítězové z 1.
stupně třída II. C s paní učitelkou Zemanovou nasbírali
1,594 kg a vítězná VIII. B na 2. stupni má na kontě
324 kg. Konečné výsledky soutěže s firmou .A.S.A.
budou k dispozici na webových stránkách www.asacz.cz. Děkujeme všem, kteří přispěli svou troškou, a už
teď můžete doma střádat papír do soutěže v příštím
školním roce 2009/2010.
A co nás ještě čeká

• Tyláček hraje pro žáky 1. stupně naší školy „Žofka“
v letní čítárně Městské knihovny Dačice.

• Schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucích prvňáčků.

• O malý štít města Dačice – atletická soutěž 1. stupně.
• Diskotéka v Bratrské.
• Výměna učebnic, předání vysvědčení a rozloučení
s 9. ročníkem, práz dniny – přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se ve školním roce 2009/10!!!
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

6. ročník Procházky pohádkou
Letošní ročník proběhl trochu netradičně. Počasí nám
nepřálo, a tak jsme museli na
poslední chvíli zaimprovizovat
a přesunout každoroční oslavu
Dne dětí do útrob naší školy.
ZŠ Dačice, Komenského se
v sobotu 30. května proměnila
ve školu plnou pohádek. Potkat
jste také mohli Křemílka s Vochomůrkou, líného Honzu
s mámou, čerty, čarodějnice, vodníky - ti získali první
místo v anketě o nejhezčí disciplínu na www.zsdacice.eu,
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Pata a Mata, čerta s Káčou. Letos se bylo na co dívat
i podle spousty kladných ohlasů, za které moc děkujeme
a těšíme se za rok nashledanou. Za realizaci úspěšné akce
děkujeme hlavně zaměstnancům a žákům naší školy,
jejich přátelům, členům DS T yl a Tyláček, učitelkám MŠ
Dačice, státnímu zámku Dačice.
Za podporu a zajištění odměn pro děti děkujeme všem
našim sponzorům.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

OBRÁZKOVÉ OKÉNKO
Nevídaná zvířecí směsice J
Fantazie mají ž áci šestého
ročníku na rozdávání. Důkazem je
vskutku nevídaná zvířecí směsice,
která se doslova narodila pod jejich šikovnýma rukama.
No uznejte, copak jste již někdy viděli želvokrokodýla, liškonetopýra nebo slonomotýla? A co takhle hadokachnu, prasopavouka či žirafotuleně? Ne? T ak to Vám nezbývá nic jiného, než navštívit prostory dačické radnice a Starého z ámku. Právě
tam totiž můžete vše chna tato prapodivná z vířátka
spatřit na vlastní oči. Ale prosím, nekrmit! J
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Dačice, Komenského

IV. Muzejní noc
Již čtvrtá Muzejní noc proběhla v sobotu 23. května
v prostorách Městského muzea a galerie v Dačicích a v
přilehlých prostorách zámeckého nádvoří a parku. Odhadem se přišlo podívat a zúčastnilo se všech akcí kolem
350 návštěvníků.
Stejně jako v předchozích letech byla Dačická muzejní noc součástí Festivalu muzejních nocí, pořádaného
Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2009.
Zahájení proběhlo na nádvoří zámku v 19 hodin.
S pásmem lidových písní a tanců vystoupil folklorní soubor z Jarošova nad Nežárkou „Jarošovská krojová družina“ . Soubor obnovil svou činnost v roce 2003 a navazuje na původní družinu z doby první republiky. Pětadvacetičlenný soubor doprovázený muzikanty vystoupil
v krásných původních blatských krojích a připravil divákům pěkný zážitek.

Od 20 hodin se rozběhly další akce. T radičně se těšily
velké oblibě speciální prohlídky historické expozice ve II.
patře muzea s průvodci v dobových kostýmech (150 návštěvníků prohlídek). Členové divadelního souboru T yl
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Dačice navodili dobovou atmosféru nejen kostýmy, ale
i jednotlivými scénkami s významnými osobnostmi v dějinách města. Provedli návštěvníky historií města od 12.
do 19. století. Čtyři sličné průvodkyně doprovázely jednotlivé skupiny. Nakonec také návštěvníci rozhodli o tom,
které období v dějinách města (či která průvodkyně) se
jim líbilo nejvíce. Zvítězilo 19. století, následovala gotika,
poté renesance a baroko. K příjemné atmosféře prohlídek
přispěl i působivý hudební doprovod – na flétny hrály Julie Kučerová a Lucie Poláková, doprovázela je paní učitelka Jana Poláková.
V I. patře muzea se návštěvníci pobavili křížovkou,
malováním keramiky, prohlídkou nových přírůstků muzea. T a byla spojena i s malou soutěží v určování účelu
jednotlivých předmětů. Uvádíme jména třech výherců,
kteří byli vylosováni: Jan a Jana Morávkovi z Dačic,
Jindra T esařová z Dačic a Libuše Dvořáková z Dačic.
V zámeckém parku se děti i dospělí zúčastnili výpravy za poznáním s Kostičkou Cukrovou a plnili úkol i v
zámeckém sklepení.
IV. Dačickou muzejní noc s námi muzejníky připravili členové Divadelního souboru Tyl Dačice, Spolek přátel dačického muzea, Základní uměle cká škola
v Dačicích a z ázemí nám poskytl Státní zámek Dačice .
Na pomoc jsme přibrali naše přátele , známé , souse dy a rodinné příslušníky. Bez nich bychom nic nez mohli. Všem srde čně děkujeme .

Sladký život s kostkou cukru
aneb sladký vynález z Dačic
Pod tímto názvem připravilo Městské muzeum a galerie Dačice na hlavní turistickou sezónu rozsáhlou výstavu
věnovanou dačickému světovému prvenství ve výrobě
kostek cukru.
Na výstavě se dozvíte nejen o tom, jak přišla kostka
cukru na svět, ale jak vznikl první cukrovar moderního
údobí v našich zemích v nedalekém Kostelním Vydří
v roce 1829, prohlédnete si model tohoto cukrovaru. Dále
se dozvíte, že v roce 1833 v Dačicích vznikla první rafinérie cukru na Moravě, že se ředitelem rafinerie stal šikovný a podnikavý Jakub Kryštof Rad, který v nově zbudované rafinérii zavedl do výroby i jeden z prvních parních strojů na jihozápadní Moravě. T o vše již možná Dačičtí jako správní patrioti vědí, ale ...
Málo se ví o tom, že při dačické rafinérii cukru vznikla i výroba cukrovinek, kterou řídila paní Juliana Radová. Výrobu různých sladkostí naznačuje stylizovaná výrobna cukrovinek s řadou zajímavých předmětů – forem
na perníky, na výrobu
bonbonů, fondánu, bábovek aj. Návštěvník
uvidí staré vykrajovačky a formy na cukroví,
váhy, krásné obrázky
na perníky a jiné cukroví; nářadí používané při výrobě cukrovinek aj.
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Na výstavě se dozvíte mnoho zajímavostí o cukru,
historii výroby, jeho různých druzích a použití. Stávající
produkci našich cukrovarů dokládají konkrétní produkty
českých a moravských cukrovarů, kterých v současné
době pracuje pouze sedm.
Nezapomněli jsme ani na zajímavé obří kostky cukru
s logem našeho předsednictví v EU, které nám laskavě
dodal Cukrovar v Dobrovicích a různé velikosti cukrových homolí v nejrozličnějším provedení.
Výstava by samozřejmě nevznikla bez podpory našich
cukrovarů, které dodaly vzorky své produkce. Materiály
na výstavu zapůjčilo i Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum v Bruntále, Cukrárna paní Marie T iché v Dačicích
a řada soukromých sběratelů. Velice pěkným a vtipným
doplňkem výstavy je slavnostní tabule věnovaná loňskému 165. výročí výroby kostky cukru v Dačicích, kterou
připravila dvě děvčata z oboru kuchař - číšník Středního
odborného učiliště zemědělského a služeb v Dačicích, se
kterou v loňském roce zvítězila v soutěži Jihočeského kraje. Na výstavě se také setkáte s krásným dárkem prapravnučky J. K. Rada z Vídně, která muzeu věnovala reprodukce obrazů manželů Radových z třicátých let 19. století.
Pro sběratele cukru jsou připraveny ukázky různých
forem hygienicky baleného cukru. K dispozici je i řada
drobných suvenýrů, které je možno na výstavě zakoupit
včetně krásných nových homolí cukru, připravených speciálně pro tuto výstavu či keramického modelu pomníčku
kostky cukru, který je ve městě nad řekou Dyjí turistickou
atrakcí.
Co dodat závěrem? Nezapomínáme ani na děti. Mohou si opět pohrát v koutku, který je připraven nejen pro
ně, ale pro všechny, kdo si rádi hrají nebo chtějí jen
v klidu posedět. Letošní zaměření lze uhodnout. Přece na
kostku cukru. Děti ji mohou malovat, stříhat a lepit, stavět
a nebo se s Kostičkou Cukrovou vydat na malou procházku Dačicemi v podobě omalovánek. „Dohlížet“ na ně
budou i manželé Radovi, vždyť sami vychovali devět dětí.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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písemně na adresu: ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08
Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Zaměstnavatelé vedou za své zaměstnance, kteří jsou
účastni důchodového pojištění, e videnční listy důchodového pojištění (ELDP). Na ELDP jsou uvedeny doby
pojištění, výše výdělku a vyloučené doby (do 31. 12. 2008
dny pobírání nemocenských dávek, od 1. ledna 2009 doba
trvání omluvných důvodů). Z těchto údajů se vychází při
výpočtu důchodových nároků. Zaměstnavatel uzavírá ELDP při ukončení pracovního poměru nebo, trvá-li pracovní poměr, vždy k 31. prosinci daného roku. ELDP pak
musí zaměstnavatel předat ČSSZ a kopii dát zaměstnanci.
Lidé tak mají průběžnou kontrolu nad svým pojištěním.
Originály, případně kopie ELDP jsou dostačujícími doklady pro důchodové řízení, takže není zapotřebí předkládat
výplatní pásky od zaměstnavatele.

Lidé často nevědí, kde získat potřebné informace týkající se jejich důchodových záležitostí a na jaké služby
mají nárok. Abychom jim usnadnili rozhodování a orientaci, přinášíme základní vysvětlující informace.

Kde žádat o důchod:
Všechny žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze
Pražská, v Brně Mě stská) správy sociálního zabez pe čení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Budoucí důchodce by se měl
proto vždy obrátit na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle
místa trvalého bydliště. V Praze je možné obrátit se na
kterékoliv územní pracoviště PSSZ. Žádost o důchod je
možné sepsat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným
dnem přiznání důchodu. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí každý klient sám – buď v hotovosti
prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně převodem na účet v bance.
Všechny žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/
MSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení,
které o nich rozhoduje. Délka vyřízení žádosti závisí na
tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé (dříve organizace) nesplnili svou zákonnou povinnost a neposlali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém
případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ
může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence
kompletní. V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod
při došetřování chybějících dob pojištění pohybuje kolem
3 měsíců. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze
definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje
ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu.
ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění
podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.

Jak průběžně sle dovat své doby pojištění
Aby lidé měli přehled o svém důchodovém pojištění
a případné chybějící doby pojištění si včas doplatili, mohou jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IO LDP).
Obsahuje přehle d dob důchodového pojištění, případně
náhradních dob a od roku 1986 i přehle d vymě řovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jim ho pošle do
90 dnů ode dne doručení žádosti. T a musí obsahovat
rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení
a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Lze ji podat

Když chybí určitá doba pojištění
Situaci lze řešit doplacením chybějící doby formou
dobrovolného důchodového pojištění. Období, za které
je možné chybějící pojištění doplatit, závisí na druhu pojištění, který je uveden v § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud se lidé rozhodnou, že si budou
platit dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za
celé kalendářní měsíce.
S účinností od 1. 1. 2009 dochází k výraznému snížení minimálního pojistného na dobrovolné pojištění, činí 1 649 Kč.

Lidé by měli znát důležité
informace pro důchod
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Služby veřejnosti v důchodových záležitostech poskytuje v současné době Call centrum na čísle: 257 062 860,
Informační kancelář ústředí ČSSZ a také pracoviště
OSSZ/PSSZ/MSSZ každý pracovní den.
Další podrobné informace přináší „Příručka budoucího důchodce v roce 2009“, která je pro veřejnost zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také na webu ČSSZ na
adrese:
http://www.cssz.cz/cz/informace/informacnimaterialy/publikace.htm.
T isková zpráva ČSSZ, Praha 5. 5. 2009

Informace z Městské knihovny
Omluva
Omlouváme se za počítačového šotka, který si svévolně upravil jméno lektorky na velikonoční dílně v knihovně. Krásné barevné kraslice vytvářela paní Hanka
KULÍKO VÁ, a ne Uhlíková, jak bylo mylně uvedeno.
Mrzí nás to a věříme, že se to již nestane.
Če rvene c v knihovně – ote vřeno
kromě sobot jako obvykle.
Vážení čtenáři, přejeme hezké léto
a hodně príma knih na čtení. Knihovna
bude v červenci otevřena beze změn (pouze nebude fungovat sobotní provoz). V roce 2008 jsme vymalovali přízemí budovy a oddělení pro dospělé, od 19. srpna do
1. září budeme malovat v prvním patře budovy včetně
výměny koberců, takže knihovna bude uzavřena, ale až od
19. srpna.
Ne dělní práz dninové pohádky v le tní čítárně
Od 5. července do 19. července Vás zveme na nedělní
pohádky v rámci festivalu Za dačickou kostku cukru. Začátky vždy v 10 hodin dopoledne v letní čítárně knihovny.
Můžete se těšit na Příběhy včelích medvídků, pohádku
O třech prasátkách a Duhovou pohádku. Podrobné informace najdete na plakátech.
Momentka s knihou ane b čtenář v objektivu. T aké
rádi fotografujete?
Městská knihovna vyhlašuje soutěž o ne jzajímavější foto čtenáře s knihou.
Zkuste vyfotit kohokoliv, kdo čte, a pošlete fotografii
čtenáře do knihovny. Fotografovat mohou malí i velcí,
čtenářem na fotografii může být kdokoliv, číst může cokoliv a kdekoliv a v jakoukoli denní či noční hodinu.
Akce trvá: od 1. če rvna do 20. srpna 2009
Cílem fotografické soutěže je shromáždit fotografie,
tzv. momentky, které zachycují čte náře s knihou. Fotografie přineste do knihovny nebo pošlete na adresu: Měk
Dačice, Pantočkova ulice 89, 380 01 Dačice IV.
Minimální formát fotografie je rozměr 10 x 15, samozřejmě může být formát větší, nezáleží na typu fotoaparátu, může být klasický i digitální.
Kaž dá fotografie dodaná do soutěže musí být označena jménem, věkem, adresou a ne jlé pe i krátkým popisem zachycené situace . Podle věku tvůrce budou fotografie rozděleny do 3 kategorií (0 - 10 let, 10 - 18 let, nad
18 let). Fotografie bude hodnotit porota složená z foto-
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grafů amatérů a knihovnic. Slavnostní vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií proběhne při Dni čtenáře a Dni otevřených dveří ve středu 2. září. Výstava snímků bude
k vidění po celé září v knihovně.
Velká le tní práz dninová soutěž pro dě tské čtenáře
– Čteme se lve m čtenářem, ane b Za pě tku me daili
Soutěž vyhlašuje Klub dětských knihoven ve spolupráci s dolnorakouským klubem „Bibliodrehscheibe
Waldviertel“ a bude probíhat po celé prázdniny ve více
knihovnách okresu ve dvou věkových kategoriích, a to pro
děti na prvním stupni základní školy a na druhém. Jejím
cílem je podpořit čtení dětí právě v létě, kdy je dostatek
času a nejsou školní povinnosti a je přece tak příjemné někam si „zalézt“ a ponořit se do čtení zajímavé knížky.
Každý zájemce si může v knihovně vyzvednout podrobnosti a potom stačí již jenom číst a číst. V knihovně si
potom trošku „ověříme“ , zda opravdu knížka uváděná
jako přečtená byla přečtená i v reálu a zda zanechala ve
čtenáři dobrý nebo špatný dojem.
Škola naruby
První setkání čtecích rodin se uskuteční v knihovně ve
čtvrtek 18. če rvna v 15 hodin. Jeho cílem je podpořit čtení rodičů dětem s tím, že děti čtení mamince nebo tátovi,
babičce nebo dědovi oznámkují, případně namalují obrázek. Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního,
morálního a myšlenkového vývoje dítěte. Projekt Celé
Česko čte dětem, v jehož rámci se koná i naše „Škola naruby“ vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho vývoj.
Afrika ne vše dníma očima – projekty Humanistického centra Narovinu
V úterý 9. 6. představila Lenka Rosková občan. sdružení Narovinu a promítla film o Keni, který následoval,
vyprávěl o Keni spíše z té stránky, kterou nepoznají turisté. Neutěšené poměry a podmínky ve slumech, těžký
život na venkově, ženská obřízka či spíše těžké mrzačení
žen, místa, kde žijí převážně sirotci a staří lidé, protože
střední generace vymírá na AIDS. A jako kapka v moři
snahy a projekty humanistů, kteří se snaží zlepšit osud
alespoň některých sirotků a pomáhají Afričanům naučit se
starat sami o sebe, hledat možnosti zlepšení života. Přednáška je součástí projektu „Jsme jedné krve T Y i JÁ“
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK
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Věž Dačice otevřena
Červenec, srpen
Po - So: 10:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00
Neděle: 13:00 - 17:00
5. 7. a 6. 7. - jako v neděli
Noční vyhlídky: červenec, srpen
Pá, So: 21:30 - 22:30
Vstupné:

dospělý 15,dítě (6-15 let) 10,dítě do 6 let zdarma
student, důchodce 10,-

Individuální prohlídka větší skupiny - mobil: 721 141 878
Provo zovatel: Věra Šimánková
Antonínská 13/ II, Dačice
IČ: 747 43 830
Tel.: 721 141 878

Hudebně – divadelní festival

„Za Dačickou kostku cukru“
12. ročník

3. - 19. července 2009
pátek 3. 7. 21:00 hodin nádvoří státního zámku
komorní opera W. A. Mozarta
BASTIEN A BASTIENKA
Potulná operní společnost ve skromné leč
půvabné úpravě účinkují 3 pěvci a 4 hudci
vstupné v předprodeji 40,-Kč, na místě 50,-Kč
sobota 4. 7. 19:00 hodin nádvoří státního zámku, koncert
DURO NUX - Jablonec nad Nisou
World music, která vychází ze středověkých
motivů, středověké nástroje i nenástroje
JAROSLAV HUTKA
písničkář a básník
vstupné v předprodeji 60,-Kč, na místě 70,-Kč
neděle 5. 7. 10:00 hodin letní čítárna Městské knihovny
pohádka pro děti
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo věž - Brno
vstupné v předprodeji 25,-Kč, na místě 30,-Kč
21:00 hodin nádvoří státního zámku, divadlo
ZAVRAŽDĚNÍ SV. CELESTÝNY,
kuplířky z města Salamanky
DS NaKop Tyjátr - Jihlava
Burleska dle Fernanda Rojase
vstupné v předprodeji 40,-Kč, na místě 50,-Kč
středa 8. 7. 19:00 hodin nádvoří státního zámku, koncert
Lukáš ZÍTA - Praha
zpěv, kytara, foukací harmonika, vlastní tvorba +
americké tradicionály, blues, soul
VÁCLAV KOUBEK
osobitý písničkář, spisovatel, herec
vstupné v předprodeji 60,-Kč, na místě 70,-Kč
pátek 10. 7. 21:00 hodin nádvoří státního zámku, divadlo
CESAR A DRANA
Zmatkaři - Dobronín
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Melodramatický příběh jedné ženy a jednoho
života Příběh o lásce, nenávisti, pravdě a lži
vstupné v předprodeji 40,-Kč, na místě 50,-Kč
sobota 11. 7. 19:00 hodin nádvoří státního zámku, koncert
Dáša VOKATÁ
zpěv, akustická kytara, písničkářka z podhoubí
undergroundu
skupina PROUZA
kultovní Frýdecko-Místecká kapela, inspirující
se životem
vstupné v předprodeji 60,-Kč, na místě 70,-Kč
neděle 12. 7. 10:00 hodin letní čítárna Městské knihovny
pohádka pro děti
O TŘECH PRASÁTKÁCH
Agentura KORÁB - Brno
vstupné v předprodeji 25,-Kč, na místě 30,-Kč
21:00 hodin nádvoří státního zámku, divadlo
LUMPACIOVAGABUNDUS
DS Stonařov, divadelní veselohra se zpěvy
vstupné v předprodeji 40,-Kč, na místě 50,-Kč
středa 15. 7. 19:00 hodin nádvoří státního zámku, koncert
Pepa ŠTROSS
zpěv, kytara, písničky především o lásce,
spojené s recitací veršů
PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé
českobudějovická rodačka, zpěvačka folku
a country se svými přáteli
vstupné v předprodeji 60,-Kč, na místě 70,-Kč
pátek 17. 7. 19:00 hodin nádvoří státního zámku, koncert
skupina K NEZAPLACENÍ - Praha
IVAN HLAS T R I O
Ivan Hlas, Norbi Kovacs, Olin Nejezchleba
vstupné v předprodeji 60,-Kč, na místě 70,-Kč
sobota 18. 7. 19:00 hodin nádvoří státního zámku, divadlo
LIMONÁDOVÝ JOE
Cyklotour - Divadelní sekce Praha
divadelní westernová parodie se zpěvy
vstupné v předprodeji 40,-Kč, na místě 50,-Kč
neděle 19. 7. 10:00 hodin letní čítárna Městské knihovny
pohádka pro děti
DUHOVÁ POHÁDKA
Agentura KK- Olomouc
vstupné v předprodeji 25,-Kč, na místě 30,-Kč
19:00 hodin nádvoří státního zámku, koncert
VLADIMÍR MIŠÍK & E T C
vystoupení českých rockových legend
vstupné v předprodeji 100,-Kč, na místě 120,-Kč
Změna programu vyhrazena! Při nepřízni počasí se akce
přesouvá do sálu MěKS.
Pořádá MěKS Dačice, Městská knihovna, DS Tyl,
Státní zámek Dačice, Město Dačice
Možnost zakoupení permanentní vstupenky za 450,-Kč
rezervace a předprodej vstupenek MěKS a Infocentrum
Dačice; kontakt: tel.384 401 278, 384 401 265
mobil.602 780 525, E-mail: meks@dacice.cz
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3. 7. v 19:30 h
ZNOVU 17
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

4. 7. a 5. 7. v 19:30 h
X-MEN ORIGINS: Wolverine
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč
Mládeži přístupné

10. 7. v 19:30 h
OBČAN HAVEL
PŘIKULUJE
Film ČR
Vstupné 65 Kč
Mládeži přístupné

11. 7. a 12. 7. v 19:30 h
STAR TREK
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč
Mládeži přístupné

17. 7. a 18. 7. v 19:30 h
TERMINÁTOR SALVATION
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

24. 7. v 19:30 h
DVOJÍ HRA
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

25. 7. a 26. 7. v 19:30 h
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

31. 7. v 19:30 h
NOC V MUZEU 2
Film USA
Vstupné 70 Kč
Mládeži přístupné

KULTURA

Pronájem nebytových prostor
Dačice, nám. Palackého č.p. 33
(budova spořitelny)
K pronájmu nebytové prostory
v 1. patře.
Celková plocha 292 m2 .
Samostatný vchod, vhodné jako
kanceláře, ordinace, obchodní
prostor.
Volné od 1. 11. 2009.
Výše nájmu dohodou. Nabídky a informace:
nemod@email.cz, tel. 776 815 362

20. června - 30. srpna 2009
Sladký život s kostkou cukru
aneb sladký vynález z Dači c
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

Dačické cukrování v obrazech
Dne 20. června 2009
se uskutečnil 2. ročník
Dačického cukrování.
Podrobné informace
v příštím čísle.
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