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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

TELSKY stavební spol. s r.o. Č. Budějovice za
celkovou nabídkovou cenu včetně rozpočtové rezervy
a DPH ve výši Kč 5.775.783,23

se se jde na svém 23. z ase dání 28. 4. 2010 v 18:00 h
v sále Mě KS

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 22. zase dání konaném 1. 3. 2010 mimo jiné :
• schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory po
dobu 3 let T J Centropen ve výši Kč 2.000,-- ročně na
každého registrovaného člena příjemce, který k
31. 12. předcházejícího kalendářního roku, na který je
příspěvek poskytován, prokazatelně nedosáhl osmnácti let
• schválilo poskytnutí příspěvku ve výši Kč 300.000,-Diecézní charitě Brno – Oblastní charita Jihlava pro
zajištění provozu „Domovinky“ Dačice v roce 2010
• schválilo prodej nemovitostí v obci Dačice a k. ú. Lipolec, a to pozemku p. č. 2226 o výměře 3 519 m2
a p. č. 2224 o výměře 3 006 m2 do výlučného vlastnictví žadatele v návrhu usnesení uvedeného za cenu
dle znaleckého posudku Kč 35.990,-• neschválilo prodej části pozemku p. č. 2633/15 o přibližné výměře 160 m2 v obci a k. ú. Dačice
• schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č.
1655/2 v k. ú. Dačice za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 24.150,-• uzavření směnné smlouvy na část parcely p. č. 2632/1
za část parcely p. č. 2633/51 v obci a k. ú. Dačice

RADA MĚSTA
na své 93. schůzi konané 24. 2. 2010 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2010 v těchto objemech: příjmy 652,66 tis. Kč, výdaje 652,66 tis. Kč
• schválila výsledky hospodaření za rok 2009 obou
základních škol, mateřské školy a školní jídelny
• neschválila zapojení města Dačice do Národního přesídlovacího programu
• schválila uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti
2+1 v bytovém domě č. 189/V a stanovila výši nájmu
Kč 39,--/m 2 podlahové plochy bytu
• schválila uzavření smlouvy na pronájem uvolněné
garáže č. 9 u bytového domu na Nivách
• schválila podporu akce Sportovec okresu roku 2009
formou věcných darů v celkové hodnotě Kč 4.500,-• schválila poskytnutí drobných upomínkových předmětů v celkové hodnotě Kč 2.077,-- na propagaci
města na 32. ročníku Velké ceny Dačic v judu, kterou
pořádá T J Sokol Dačice – Centropen 1. 5. 2010
• schválila uzavření smlouvy s Národním památkovým
ústavem Praha na pronájem prostor v objektu státního
zámku v Dačicích ke svatebním obřadům
• schválila uzavření smlouvy o dílo „Parkovací stání
v ulicích Dlouhá a Máchova Dačice“ s firmou SWIE-

na své 94. schůzi konané 10. 3. 2010 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2010 v těchto
objemech: příjmy 2.151,32 tis. Kč, výdaje 2.151,32
tis. Kč
• vzala na vědomí informační zprávu o stavu odpadového hospodářství města v roce 2009
• vzala na vědomí zprávu o postupu prací na likvidaci
příspěvkové organizace Nemocnice Dačice
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavebních prací akce „Vodovod Bílkov – automatická tlaková stanice“
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s.r.o. na akci „Rekonstrukce dětského hřiště v areálu letní scény u zámeckého parku“
za celkovou cenu Kč 399.864,-- včetně DPH
• schválila zřízení autobusové zastávky pro výstup na
části pozemku p. č. 2795/12 v obci a k. ú. Dačice
• schválila
a) nájemné za užívání areálu divadla v přírodě včetně
nezbytného technického zázemí ve výši Kč 900,-za hodinu pronájmu
b) možnost výpůjčky areálu divadla v přírodě pro
organizace zřizované městem Dačice, tj. ZŠ Komenského, ZŠ B. Němcové, MěKS Dačice, Městská knihovna Dačice, Městské muzeum a galerie
a dále pro ZUŠ Dačice a DDM Dačice s tím, že
uživatel uhradí městu náklady za spotřebovanou
el. energii, paušální náklady za spotřebovanou
vodu a užívání WC ve výši Kč 200,-- za danou
akci v případě, že dojde ke spotřebě el. energie
nebo využití WC
• schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na
výměnu oken a vchodových dveří v bytových domech
č. 209/V a 211/V v ul. B. Němcové a v domech
č. 162/V v ul. Tř. 9. května a 304/I v Bratrské ulici

Informace z Nemocnice Dačice a.s.
Pro Vaše čtenáře bych se nejprve ráda představila.
Jmenuji se Miroslava Člupková, je mi 50 let, mám vysokoškolské vzdělání - vystudovala jsem lékařskou fakultu
v Praze, po studiu jsem nastoupila na OHS Praha –
západ, v roce 1991 jsme se s rodinou přestěhovali do
Jindřichova Hradce, kde jsem pracovala na Okresním
úřadu na referátu zdravotnictví a částečně na Okresní
hygienické stanici. V roce 2000 jsem pracovala na Ministerstvu zdravotnictví ČR a od roku 2001 ve Všeobecné
zdravotní pojišťovně v Jindřichově Hradci jako revizní
lékař. Předsedou představenstva Nemocnice Dačice a.s.
jsem ode dne 3. 3. 2010, a to na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného v denním tisku.
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Nemocnice Dačice a.s. zahájila léčebnou péči dnem
1. 2. 2010 a dosud prošla výběrovým řízením na ambulantní péči a má uzavřené smlouvy s VZP ČR, ZP MV
a dalšími zdravotními pojišťovnami. Provozujeme v současnosti ambulance interní, gastroenterologickou, alergologickou, fyzioterapii, lékařskou rehabilitaci a rentgenologické pracoviště. Dále jsme provozovateli Lékařské
služby – pohotovost pro dospělé a pro děti a dorost.
Pracoviště plicního lékařství si ponechala Nemocnice
Jindřichův Hradec a.s. pod svou správou. Zajišťujeme
péči na lůžkovém oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných, kde je pacientům poskytována mimo standardní
péči ještě i zvýšená rehabilitační péče, a to v zájmu
zachování jejich pohyblivosti a zlepšení zdravotního
stavu. Jsme před výběrovým řízením na lůžkovou kapacitu v Nemocnici Dačice a.s., kdy ještě pod správou
Nemocnice J. Hradec a.s. bylo o toto výběrové řízení na
Ministerstvu zdravotnictví ČR požádáno. Podmínky dané
zdravotnickou legislativou nejsou jednoduché, snažíme
se je personálně naplnit, jak lékaři, tak i středním zdravotnickým personálem. V současnosti to není snadné,
zvláště po vyhlášení podpůrného finančního programu
pro lékaře v kraji Vysočina. Přesto bych ráda všem
lékařům a zdravotníkům, kteří poskytují péči v Nemocnici Dačice a.s., poděkovala za jejich práci a pochopení.
Zabezpečit chod nejen našich zdravotních provozů,
ale i všech ostatních, je pro nemocnici podstatné. Není to
vždy jednoduché, neboť část areálu poskytujeme k provozování soukromých ordinací smluvním partnerům, a to
jak Nemocnici J. Hradec a.s., tak i ostatním privátním
subjektům. A pak jsou zde i jiné nezdravotnické provozy,
ale potřebné pro zajištění např. tepla, teplé vody, stravy
pacientům, likvidaci odpadů atd. T i z Vašich čtenářů,
kteří zde byli hospitalizováni nebo vyhledali ošetření,
vědí, že nemocnice je v krásném rozlehlém areálu s parkovou úpravou, která vyžaduje také údržbu a starostlivost, a na této práci se podílí řada pracovníků, kterým
rovněž děkuji.
Ráda bych na Vašich stránkách i nadále čtenáře
informovala o dalším rozvoji Nemocnice Dačice a.s.,
neboť zájem o její dobré provozování má většina obyvatel Dačicka a okolí.
Děkuji za tuto možnost.
MUDr. Miroslava Člupková

Parkovací stání v ulicích Dlouhá
a Máchova
Město Dačice vyšlo vstříc požadavkům občanů
panelového sídliště a připravilo realizaci stavební akce na
zřízení nových parkovacích stání v ulicích Dlouhá a Máchova. Stavba, kterou město plně financuje ze svých
prostředků, zahrnuje zřízení 52 nových parkovacích stání
(podélné i kolmé) pro osobní automobily, 3 nová parkovací stání pro občany se sníženou schopností pohybu
a orientace a 2 parkovací stání pro tyto spoluobčany
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budou upravena na stávajících parkovacích plochách.
V části ulice Dlouhá, od nové komunikace ke koupališti
po křižovatku s ulicí Máchova a v celé ulici Máchova,
bude provedena nová konstrukce vozovky. Ve zbývající
části ulice Dlouhá bude povrch upraven mikrokobercem.
V ulici Dlouhá (před č. p. 436) bude pro zvýšení bezpečnosti zřízen ve vozovce příčný zpomalovací práh. Součástí stavby bude také rekonstrukce veřejného osvětlení,
úprava ploch pro budoucí možnost přechodu na kontejnerový svoz komunálního odpadu a náhradní výsadba sídelní zeleně. Další zásadní změnou bude nová koncepce
průjezdu sídlištěm. Zatímco v ulici Máchova a v části
ulice Dlouhá (před č. p. 435 – 437) směrem ke koupališti
zůstane zachován obousměrný provoz, od křižovatky ulic
Máchova – Dlouhá po křižovatku ulic Dlouhá – Antonína Dvořáka bude nově pouze jednosměrný provoz.
T akto rozsáhlá stavba si vyžádá pro obyvatele
sídliště četná omezení, a to zejména co se týče parkování
a průjezdu stavbou. Parkování po dobu výstavby nebude
v těchto ulicích možné. Řidiči mají možnost parkovat
u koupaliště, případně v jiných vzdálenějších lokalitách
vhodných k tomuto účelu. Průjezd stavbou bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému. Před zahájením stavebních prací bude prováděcí
firma informovat občany přilehlých bytových domů
o konkrétních termínech a rozsahu omezení, které se kromě komunikace dotkne i některých částí chodníků.
Každá stavba tohoto typu přináší občanům omezení a záleží jenom na nás všech, zda tuto skutečnost přijmeme
a ušetříme tak starosti a nervování realizačnímu týmu
i sami sobě.
Pro realizaci stavby byl ve výběrovém řízení vybrán
zhotovitel – firma SWIET ELSKY stavební s.r.o. - s nabídkovou cenou ve výši cca 5,8 mil. Kč včetně DPH.
T ermín pro realizaci stavby byl stanoven od 6. 4. 2010
do 16. 7. 2010. Řízením stavby byl pověřen stavbyvedoucí p. Bednář, který bude zajišťovat řádnou koordinaci
všech stavebních činností.
Zdeněk Sedláček, odbor správy majetku

Služby 2007 - 2009
Na základě diskuze z posledního zasedání zastupitelstva a z důvodu objektivní informovanosti veřejnosti se
rozhodli dotčení zastupitelé nechat zveřejnit příjmy
svých firem za dodané služby pro Město Dačice v letech
2007 - 2009. Firmě Bohumil Tomšů - Tomex s.r.o. byla
za dodané služby v tomto období zaplacena částka
304.693,50 Kč, firmě Pavel Kamír byla za dodané služby
v tomto období zaplacena částka 205.596,00 Kč, firmě
D1net s.r.o. byla za dodané služby v tomto období
zaplacena částka 470.315,00 Kč, firmě DELT A projekt
s.r.o. byla za dodané služby v tomto období zaplacena
částka 108.409,00 Kč a firmě Ing. Karel Štěbeták byla za
dodané služby v tomto období zaplacena částka
41.174,00 Kč.
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211. Fax: 384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

3/2010

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vítání občánků
Dne 20. 2. 2010 přivítal místostarosta Pavel Habr společně s dětmi z MŠ Červený Vrch v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Jana T ůmu, Pavla
Němce, Lucii Popjakovou, Kryštofa Macha, Andreu Markovou, Roberta Dvořáka, Tomáše Kmetě a Jakuba Němce.

Blahopřání do Velkého Pěčína
Dne 17. března
oslavila paní Jiřina
Bendová z Velkého
Pěčína své krásné
osmdesátiny.
Narodila se v
Horní Olešné, provdala se v roce 1960
do naší obce. Má dvě dcery a tři vnuky. Její největší
zálibou je zahrádka.
Přejeme paní Bendové do dalších let hodně zdraví,
štěstí a lásky. Za občanskou komisi přeje
Jarka Hroudová, kronikářka V. Pěčína

Blahopřání k 80. narozeninám
Paní Růžena Pokorná oslavila krásné
80. narozeniny. Rodina jí přeje, aby i přes
dlouhodobou nemoc jí současné zdraví nadále
vydrželo.
Pavel Pokorný s rodinou
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Výzva pro občany - 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 práci
v nemocnici apod. Uvítáme i vyprávění pamětníků, které
obohatí připravovanou výstavu. Výstava se bude konat
v Městském muzeu a galerii v Dačicích.
Zapůjčené materiály můžete předat osobně pracovnici
Červeného kříže paní Daně Krtkové, tel. č. 775 373 883,
nebo doručit do městské knihovny či na Infocentrum Dačice, kde od Vás budou oproti podpisu převzaty, případně
z nich pořízena pro účely výstavy kopie.
Dana Krtková, Červený kříž
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Rozhodnutí o odvolání
Jedním z ukazatelů kvality práce městského úřadu,
který dlouhodobě sledujeme, je rozhodnutí nadřízených
orgánů o odvoláních proti našim rozhodnutím. Z tohoto
pohledu byl rok 2009 tím nejúspěšnějším za celé období,
po které se touto problematikou zabýváme. Bylo podáno
celkem 92 odvolání, z toho v 75 % krajský úřad naše
rozhodnutí potvrdil, v 19,6 % je změnil a pouze v 5,4 % je
zrušil.
Ing. Karel Macků, tajemník

Novinka pro občany - e-formuláře
Na stránkách městského úřadu jsou k dispozici nové
elektronické formuláře, které usnadňují vyplnění a zjednodušují celý proces podání na úřad. V současné době se
jedná o formuláře pro stavební agendu.
Tyto elektronické dokumenty vzhledem přesně odpovídají papírovým formulářům, na které jste zvyklí.
Inteligentní formulář kontroluje správnost vyplnění, upozorňuje na kolonky, které mají být vyplněny, poskytuje
kontextovou nápovědu, některé položky dopočítává, nabízí datumové číselníky apod. Uživatel má rovněž možnost
si formulář „předvyplnit“ a uložit ho na disk ve svém
počítači k pozdějšímu použití nebo formulář vytisknout
a podat písemně.
Nutnou podmínkou pro stažení formuláře do Vašeho
PC a následně jeho vyplnění je instalace 602XML Filleru,
který je k dispozici zdarma. Zásadní novinkou je možnost
formulář "předvyplnit", to znamená, že můžete uvést pouze neúplné údaje, které znáte. Předvyplněný formulář
odešlete prostým kliknutím na úřad, po odeslání obdržíte
identifikační číslo. Odeslání tímto způsobem Vás k ničemu nezavazuje. Na základě identifikačního čísla můžete
sledovat stav vyřizování svého požadavku, můžete být
vyzváni k jeho doplnění, opravě nebo předložení dalších
dokumentů a příloh. Pokud je vše v pořádku a Vy se rozhodnete požadavek potvrdit, dostavíte se na úřad s potřebnými doklady, po sdělení identifikačního čísla obdržíte
svůj vyplněný a opravený formulář, který na místě podepíšete. T eprve v tomto okamžiku je formulář považován
za oficiálně podaný.
Ve srovnání s jinými způsoby podání, například elektronickou poštou, odpadá nutnost použití elektronického
podpisu. Odpadá rovněž nutnost opakovaných návštěv
úřadu za účelem doplňování údajů či ověřování příloh
a jsou omezeny na minimum komplikace způsobené chybným vyplněním formuláře.
Projekt elektronických formulářů navazuje na úspěšný
projekt CzechPoint a je součástí iniciativy Ministerstva
vnitra ČR a Města Dačice s názvem „Podaná ruka“.
Hlavní myšlenkou této iniciativy je „podat“ ruku občanům, firmám a živnostníkům formou připravených formulářů, které je možné vyplnit a zaslat dopředu, popř.
vyplnit s asistencí. Motto celého projektu zní: „Pošlete
nám svá data dopředu, půjde nám to spolu rychleji“.
Nejjednodušší přístup na elektronické formuláře na
stránkách www.dacice .cz je přes horní horizontální menu
úřad on-line , sekce elektronické formuláře , kde najdete
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všechny odkazy jak ke stažení aplikace 602XML Filler,
průvodce instalací a návod pro uživatele, tak i odkaz na
stavební agendu.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

Přemístění volební místnosti
Vzhledem k tomu, že se blíží termín voleb do poslanecké sněmovny (28. 5. – 29. 5.), chceme Vás informovat
o změně umístění volební místnosti pro okrsek č. 1. T ato
volební místnost bude z technických důvodů přemístěna
do levé části přízemí budovy katastrálního úřadu (Palackého nám. 2/I).
Ing. Karel Macků, tajemník

Co je nového v Mikroregionu Dačicko?
• na podzim roku 2009 odsouhlasili
členové valné hromady dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Dačicko návrh nového loga; barvy
použité v logu symbolizují louky, pole a rybníky
• 6 členských obcí mikroregionu bylo koncem roku 2009
vybaveno mobiliářem v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje; celkem bylo pořízeno 32
laviček, 8 odpadkových košů, 6 kolostavů a 21 vývěsek; projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje
• na posledním zasedání valné hromady mikroregionu,
které se konalo 8. 3. 2010, se mimo jiné jednalo o Programu roz voje mikroregionu Dačicko, který je platný do konce roku 2010, tudíž je potřebná jeho aktualizace; možností, jak tuto aktualizaci úspěšně zrealizovat, je několik, např. pomocí prostředků poskytnutých
Jihočeským krajem
• více informací o Mikroregionu Dačicko naleznete na
www.m-dacicko.cz
Bc. Monika Hlavová, odbor kultury a CR
Provozovatel Koupaliště Dači ce - Technické slu žby
Dači ce s.r.o. přijmou na letní sezónu 2010

PLAVČÍKY
Požadavky:
věk nad 18 let a abs olvování kurzu plavčík u plaveck ého
klubu Axis v Jihlavě (www.jpkaxis.cz/) - nákl ady na
absolvování kurzu uhradím e.
Sezóna na koupališti je od začátku června do kon ce s rpn a.
Bližší inform ace získát e u jednatel e společnosti
Mojmí ra Holce na tel.: 777 113 125.

Upozornění - splatnost poplatků
Místní poplatek za komunální odpad je splatný do
30. dubna 2010. Sazba poplatku činí 500 Kč za jednoho
poplatníka a kalendářní rok. Poplatek je možné zaplatit na
pokladně Městského úřadu Dačice, popř. zaslat na účet
města.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor
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AKTUALITY
ü Nejnovější kniha dr. Michala Stehlíka - Slavonické 20.
stole tí - je opět v prodeji na IC Dačice. Cena 120 Kč.
ü Prode j vstupenek na koncert Smokie na Infocentru
Dačice. Koncert se bude konat 22. 5. 2010 v T řebíči na
zimním stadionu. Cena vstupenky na stání je v předprodeji za 499 Kč. Ke každým dvěma zakoupeným
vstupenkám je CD Smokie The best of ZDARMA!
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všem, kteří se o tomto koncertu včas nedozvěděli,
původním záměrem bylo totiž uspořádat pouze seminář
hry na zobcové flétny. V příštím roce bych však rád, díky
milým ohlasům na tuto akci, vytvořil tradici koncertů
v předmasopustním období. Za finanční příspěvky na celou akci děkujeme Krasohledu Dačice a firmě D1net.

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Karne val školní družiny
V sobotu 27. února proběhl karneval školní družiny.
T anečního reje a soutěží se zúčastnilo asi 60 dětí a rodičů.
Spokojené děti si na závěr odnesly sladkou odměnu a malý dáreček.
Alena Kupcová a Jana Stachová, vychovatelky
Slavnostní premié ra Če rta a Káči
26. února vyrazili žáci 2. stupně na slavnostní premiéru opery Antonína Dvořáka Čert a Káča. Tentokrát zavítali do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Představení se všem líbilo. Zpestřením byla i procházka podvečerním městem a po nábřeží Malše.
Mgr. Alena Pízová
Hodina země pisu trochu jinak
Žáci 7. až 9. ročníku měli příležitost zprostředkovaně
prožít cestu kolem světa.
Navštívili totiž
výstavu dačického
rodáka Tomáše Zajíce v městském muzeu, který spolu se
dvěma přáteli strávil
467 dní cestováním
po světě. Na výstavě
si žáci mohli prohlédnout množství krásných fotografií
z cest a několik artefaktů z navštívených zemí. Jak moc
byli žáci pozorní si na závěr ověřili v malém testu.
Věříme, že se jim výstava líbila a že si obohatili své
zeměpisné znalosti.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Un bel tempo
aneb koncert v atriu ZUŠ Dačice
Ve dnech 20. a 21. února se v dačické Základní umělecké škole uskutečnilo víkendové convivium – hudební
hostina pod vedením profesora pražské konzervatoře
Jakuba Kydlíčka. Tento mladý dirigent a virtuóz na zobcové flétny přijal mé pozvání společně s hráčkou na
theorbu T erezou Pavelkovou. Od sobotního rána probíhaly individuální lekce hry na zobcovou flétnu a společně
jsme na neděli 21. února připravovali program převážně
groundové hudby 17. století. Koncert byl v jistém smyslu
i přípravou na jubilejní festival Dačické barokní dny 2010,
při kterém mimo jiné opět vystoupí žáci ZUŠ Dačice společně s oběma již zmiňovanými umělci. Omlouvám se

Na fotografii účinkují: Richard Šeda, Štěpán Trčka,
Kateřina Poláková, Jakub Kydlíček, Lucie Poláková, Julie
Kučerová, Jitka Koudelková.
Richard Šeda, ZUŠ Dačice

Zprávy z gymnázia
Ze sportu
Ve středu 3. března se naše mužstvo z vyššího gymnázia zúčastnilo turnaje v sálové kopané, který se konal v tělocvičně SŠT O v Dačicích. Naši si nejprve vedli velmi
dobře, ze své skupiny postoupili jako
druzí do semifinále
a hráli o 1. - 2. místo. Přes vyrovnanost
obou soupeřů se našim hráčům nedařilo
proměňovat šance
a nakonec skončili
na čtvrtém místě. Přesto našim hráčům děkujeme za snahu
a předvedené výkony a přejeme jim více štěstí ve
florbalovém turnaji, který je v programu sportovních klání
středních škol jako další v pořadí.
Ve středu 3. března odpoledne se konal další z turnajů
– tentokrát v nohejbalu dvojic – které naši tělocvikáři pořádají pro žáky nižšího gymnázia a druhý stupeň základní
školy. Zde byly přihlášené dvojice rozděleny do dvou
věkových kategorií – na starší žáky (tercie, kvarta, osmáci
a deváťáci) a mladší žáky (prima, sekunda, šesťáci a sed-
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máci). V kategorii starších žáků byly všechny medailové
pozice naše – nejlépe si vedli Dan Lovětínský a Pavel
Gellner z kvarty, kteří obsadili 1. místo. V kategorii mladších žáků zvítězili Jelínek a Samek ze sedmé třídy ZŠ,
naše nejlepší umístění – 2. místo – v této kategorii získali
Anděl a Coufal ze sekundy. Všem děkujeme za účast
a pěkné sportovní výkony a zároveň zveme třídní družstva
k přihlášení do turnaje v malé kopané, který se uskuteční
ve druhé polovině dubna.

Předmětové olympiády
V polovině února proběhlo v Jindřichově Hradci
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naše škola
měla zastoupeny všechny věkové kategorie pro gymnázia
a ve všech si naši žáci vedli velmi dobře. Vojta Krajíček
ze sekundy se v nejmladší kategorii umístil na 3. místě
a shodně 3. místo obsadil v kategorii nejstarších studentů
Petr Barbořík ze 3. ročníku. Jana Sprinzlová z kvarty se
v kategorii II. umístila na 4. místě. Všem blahopřejeme
k pěknému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice
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ce státní policie. Tato beseda se konala v klubovně zemědělského učiliště. A co jsme se zde vlastně dozvěděli? Při
výkladu policistů, praporčíka T omáše Nikrmayera a pana
Nováka, jsme vyslechli různé příhody z vyšetřování či
zásahů, ale byli jsme také poučeni o chování k příslušníkům policie, k ostatním lidem i k prostředí okolo nás.
Dozvěděli jsme se dokonce, jak policisté zabraňují kriminalitě, dohlíží na veřejný pořádek nebo jak se vlastně
odhaluje a vyšetřuje trestná činnost a přestupky. Nadále
jsme zhlédli video s názvem Alkohol a drogy, kde se poukazovalo na nebezpečí těchto návykových látek.
Naše třída byla z besedy velmi nadšená a všichni doufáme, že to nebyla beseda poslední. Děkujeme tedy panu
řediteli za zorganizování této akce, děkujeme také příslušníkům policie a samozřejmě i vedení školy Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, kde se mohla tato beseda
uskutečnit.
za třídu 1. ročníku Martina Koutná

Septima na „Cestě kolem světa“
Ve středu 3. března se paní uč. Kasalová rozhodla, že
nám zpestří vyučování, protáhne naše přesezené kosti
a ještě do nás příjemnou cestou vpraví vědomosti.

Gaudlitz Group is a leader in precision injection moulding for the automotive,
aircraft, medical and electronics industries with headquarters located in
Coburg/ German y and manufactu ring plants in China and Dačice/CZ.
In order to eff ectively support ou r furthe r gro wth at ou r Dačice/CZ location we
are looking for you to join our team and fill our open commercial position as:

Order Center Assistant
&
Production Planner (m/f)

V dačickém muzeu zrovna probíhala cestopisná
výstava Tomáše Zajíce „467 dní na cestě kolem světa“ ,
která zachycuje jeho putování po Evropě, Asii, Austrálii a
Americe. Ve třech místnostech můžeme vidět téměř čtyři
desítky panelů, které se věnují jednotlivým zemím. Kromě
základních zeměpisných údajů každý panel obsahuje
fotografie, zajímavosti a vlastní postřehy z pobytu. Mezi
další zajímavosti patří určitě i 3D artefakty z výpravy. Ve
vitrínách jsme si tak mohli prohlédnout pokrývky hlavy
z jižní Ameriky, muslimských zemí nebo Kuby. Dále
miniaturní knihu Korán, jídelní hůlky nebo vyřezávané
sošky.
Na závěr jsme vyplnili kvíz, který se týkal právě
výstavy, a kromě toho, že jsme se dozvěděli plno zajímavých věcí („Jak se jmenují sochy na Velikonočním
ostrově?“ ), byli nejrychlejší „badatelé“ odměněni známkou, což byla velká motivace.
T ereza Kadrnožková, septima
1. ročník na bese dě s policií
Dne 16. února jsme se my, žáci 1. ročníku, zúčastnili
besedy s příslušníky státního bezpečnostního orgánu policie. Byl zde jak zástupce policie městské, tak i zástup-

Your Job:
● Customer Orde r Management (processing incoming orders)
● Creation of internal p roduction orders
● Creation of o rders for raw mate rial and sourced parts
● Organisation of logistics (inbound/outbound) with our forwa rders
● Implementation and working with AvERP PPS
● Processing of incoming invoices and delivery notes
● Communication with customers and suppliers by e-mail, fax, phone
Your Profile:
● commercial education and background
● ideally 2-3 yea rs of work e xperience
● expe rienced MS Office and PC user
● interested in manufacturing environment
● good teamwo rk and communication skills
● Czech native speake r with language skills in English and/or German

Please let us have your application together with you r CV – we are
looking forward t o inviting you fo r a personal interview!
Gau dlitz Precisio n, s.r.o.
Attn. Mrs. Bártová, Dělnická 532/V, 380 01 Dačice
zdenka .barto va@gaudlitz.c z
tel. +420 (384) 421 0 87
fax +420 (384) 421 0 89
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Ohlédnutí za školní akademií

Dubnové pozvánky do knihovny

Ve dnech 3. a 4. března zaplnili hlediště MěKS rodiče
našich žáků, kteří se přišli podívat na Školní akademii ZŠ
Komenského, kterou jsme pořádali při příležitosti oslav
115. výročí jejího založení. Podle slovníku cizích slov
vyjadřuje slovo „akademie“ označení starořecké filozofické školy nebo vrcholné vědecké instituce, ale také slavnost s programem uměleckého rázu.
A to byl náš případ. V našem provedení to byla přehlídka rozličných vystoupení, která nacvičili naši žáci
společně se svými učiteli. Pro ty z vás, kteří jste tam byli,
to bude malé připomenutí a pro vás ostatní ochutnávka
z toho, co jsme v našem menu nabízeli.
Prvňáčci skotačili na jevišti při písničkách Dády
Patrasové, druháci se naučili opravdu dlouhou báseň
o abecedě, třeťáci tancovali country, čtvrťáci se předvedli
při módní přehlídce a při tanci Mamma Mia, páťáci nejen
tancovali, ale také hráli pohádku, šesťáci si vymysleli
originální reklamy na dačický cukr a budíškovské mléko
a předvedli sportovní vystoupení v doprovodu nestárnoucí
melodie Zelená je tráva, sedmáci spojili aerobik s moderním tancem a zahráli si na hvězdy ze Superstar, osmáci
opět tančili v divokém hip hopovém rytmu a sehráli scénku ze života mladé rodiny Vocáskových, deváťáci uctili
krásu mladého těla při pohybové spartakiádní sestavě
Poupata a bezkonkurenčně imitovali hvězdy šoubyznysu
jako Káju Gotta, Darinku Rolincovou nebo dokonce Evu
a Vaška.
Z vašich ohlasů víme, že se vám vystoupení velice
líbila. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám ochotně
pomáhali, a doufáme, že za dalších pět let připravíme
stejně pestrý a úspěšný program. T o už budou prvňáci
v šesté třídě (a hlavně v pubertě) a jsme zvědaví, jak
budou vzpomínat na svoje vystoupení se žížalou Julií nad
hlavou.
Ale s vámi se samozřejmě těšíme na shledanou dříve
než za pět let. Srdečně vás zveme v sobotu 29. května na
7. ročník naší již tradiční Procházky pohádkou.
Děkujeme za všechny projevy podpory a uznání, za
všechnu tu chválu ta dlouhá a nelehká příprava stála.
Bc. Jaroslava Doláková, ZŠ Komenského

§ Bese da o cestování – 7. dubna v 18 hodin - Zveme
širokou veřejnost na cestovatelskou besedu s projekcí na
téma "Stopem i jinak za krásami střední Anatolie"
(T urecko, srpen 2009) doplněnou prezentací o smyslu
a současných podobách adventurního turismu v podání
PhDr. Karla Valy.

K O S M ET I K A
P ED I KÚ R A
Lenka Karlová
Göthova 66,
380 01 Dačice
objednávka na číslo:
728 297 217
otevřeno denně od 16:00 h

§ Bese da s Jose fem Ptáčkem o fotografii a knize nevše dních pohle dů na če skou kulturní historickou
krajinu Země krásná - čtvrtek 29. dubna v 18 hodin Fotograf Josef Ptáček žije v současné době ve Studené,
řada čtenářů jej možná zná jako cestovatele, který
projezdil kus světa. Jeho nová obrazová publikace vzdává hold české zemi. Ve starobylých zámeckých zahradách a promyšlených přírodně krajinářských scenériích
autor nachází otisky času, stopy zmizelých příběhů,
vepsaných do prasklin stromů i zdí, do raněných soch či
vyvrácených a odumřelých velikánů. Předkládá obrazy
nestylizované, třeba i drsné, avšak nezbavené krásy,
estetičnosti, vnitřního souladu, náboje, napětí. Nádherná
obrazová imprese vychází v citlivé grafické úpravě Jana
Měřičky, knížku vydalo nakladatelství Knižní klub.
§ Služ by na novém we bu knihovny – poz vánka virtuální - Knihovna má na staré doméně www.mkdac.cz nové
webové stránky, které nabízejí přehledněji naše služby –
alespoň doufáme, že přehledněji – uživatelé si mohou
prohlédnout svoje čtenářské konto, seznámit se s knižními novinkami, poslat knihovně tip na knížku, kterou
by si rádi půjčili, napsat nám vzkaz, v němž si mohou
požádat o prodloužení výpůjček nebo nám napsat postřehy, případně si objednat posílání novinek. Těšíme se
na to, že nám napíšete, co se vám líbí, co bychom měly
doplnit, co na stránkách chybí. Pište, pište, jsme zvědavé, co na nové webové stránky budete říkat.
§ Základy práce s počítačem - Konají se v Městské
knihovně v Dačicích i v roce 2010: úterý 6. dubna
(Základy práce s počítačem), úterý 20. dubna (Základy
práce s Internetem), úterý 4. kvě tna (Práce v textovém
editoru – psaní a úpravy textů). Školení probíhá vždy v
úterý odpoledne od 14 do 17 hodin a přizpůsobuje se
požadavkům účastníků. Cílem je získat základní informace o práci s počítačem a Internetem, seznámit se se
základními programy. Učíme se na 4 počítačích v dětském oddělení knihovny, čímž je omezen i počet účastníků. Přihlásit se můžete v knihovně nebo telefonicky na
pevné lince 384 422 397, případně na mobil číslo
721 145 265. Cena za tříhodinovou lekci je 99 Kč.
§ Týde n s překvapením, přede vším pro dě ti: 26. – 30.
dubna 2010 - Ve spolupráci s GE Money Bank připravuje MK v Dačicích pro děti v dětském oddělení týden
akcí zaměřených na informování o financích a spoření.
Po celý týden budou na děti v knihovně čekat kvízy,
např.: Bavte se a hrajte si na banku, Čím se platilo dříve
a čím dnes?, Namaluj, kam se dají ukládat peníze
a spousta křížovek a luštěnek. Dále budeme informovat
o projektu Rozumíme penězům, který naleznete na
http://www.rozumimepenezum.cz/.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

3/2010

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 8

Letošní Dačické kejklování nabídlo
dramaturgický objev

Školní Akademie v režii ZŠ Komenského
opět nadchla

V Dačicích se ve
dnech 5. - 7. března
setkalo na desátém
ročníku divadelní přehlídky Dačické kejklování osm souborů
usilujících o postup na
národní přehlídku Divadelní Děčín.
Vrcholem přehlídky se stalo představení souboru DS
Ty-já-tr CO?! Praha se hrou Lea Birinskeho Raskolnikov.
Nad průměr toho, co lze dnes vidět na domácí ochotnické scéně, v Dačicích vynikly také další dva soubory,
a to Bechyňský divadelní spolek Lužnice - Bechyně a spojené soubory Amadis - Stodola Brno, a to zejména díky
nadprůměrné úrovni hereckého projevu u všech účinkujících.
Po čtyřech letech si na přehlídce opět zasoutěžil
i domácí DS Tyl, své příznivce rozhodně nezklamal, naopak pobavil a svým způsobem donutil i k zamyšlení nad
lidskými osudy, které život přináší. Stanislav Prokeš
a Lenka Jelínková obdrželi od odborné poroty ceny za
herecký výkon. Soubor se představil s hrou „Divadelní
komedie“ .
Velký dík patří všem pořadatelům, jak zaměstnancům
MěKS, tak členům souboru T yl Dačice, kteří tři dny obětovali přehlídce svůj volný osobní čas a bez nichž by
nebylo možné takto náročnou přehlídku realizovat.
Za vše jistě hovoří i dopis, který nám po skončení
zaslal Mgr. Josef Širhan, jeden z účastníků Dačického kejklování:
„Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za krásný
festival. Objezdil jsem s divadlem za ta léta už spoustu
míst v ČR a musím říct, že tak dobře připravený festival
nemají asi nikde“.
T ato slova, spolu s příjemnou diváckou návštěvou,
jsou pro nás nejvyšším oceněním, ale i závazkem pro
následující ročníky.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Kdo ve dnech 3. a 4. března 2010 navštívil Městské
kulturní středisko v Dačicích, byl svědkem toho, že škola,
to nejsou jen hromady učebnic a nepříjemných povinností.
O nezapomenutelný zážitek se postaral vynikající kolektiv
pedagogů a dětí ze Základní školy Komenského v Dačicích. Ve středu i ve čtvrtek se sál na dačickém náměstí
stal místem, kde se stovky lidí bavily, my rodiče jsme se
vrátili do mladých let, zavzpomínali na bezstarostná léta
a děti ukázaly všem přítomným, že jim nechybí píle,
nadšení, ani fantazie.
Sál byl oba dva dny od 16:30 h zaplněn k prasknutí,
a že se věru bylo na co dívat. Po pěti letech se
k příležitosti 115. výročí založení „staré školy“ opět
otevřely dokořán dveře nekonečné dětské bezprostřednosti
a tvořivosti. Zábavné pásmo plné vtipných scének,
trefných písniček a vypilovaných tanečních vystoupení,
kterým prováděla paní učitelka J. Doláková spolu
s odvážnou studentkou 9. třídy K. Zavadilovou, bylo
provedeno s takovou chutí a maximálním nasazením, že
fascinovaní diváci tleskali ostošest.
Chtěla bych proto prostřednictvím tohoto krátkého
příspěvku zaslat malé poděkování všem, kteří se na tomto
výjimečném kulturním zážitku podíleli. V první řadě paní
ředitelce ZŠ Komenského, Ing. Evě Macků, díky níž se
celá akce mohla uskutečnit. Dále samozřejmě všem
pedagogům, kteří děti trpělivě připravovali a hlavně právě
dětem, které se účastnily dobrovolně a připravily nám
nezapomenutelné zážitky. Těm všem tedy patří moje
poděkování a přání dalších úspěchů dosažených díky
skvělé spolupráci učitelů s dětmi i pro příštích 115 let.
Lenka Kučerová

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

Infocentrum Dačice nabízí:
kopírování, veřejný internet, fa x, skenování, kroužkovou vazbu
Palackého nám. 1, Dačice, tel.: 384 401 265,
e-mail: inf o@dacice.cz
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Dačické judo v roce 2009
Dovolte mi, abych se pokusil zhodnotit uplynulý rok
v dačickém judu. Stále pokračujeme pod hlavičkou České
obce sokolské, jako T J Sokol Dačice – Centropen.
T aké díky tomu, že jsme v roce 2001 jako oddíl juda
založili sokolskou tělocvičnou jednotu, podařilo se uskutečnit opravy a úpravy sokolovny. Postupně jsme vyměnili okna, vybudovali si posilovnu, zrekonstruovali sociální
zařízení a umývárnu, vyměnili kotel, modernizovali jsme
osvětlení v sále pro cvičení a zateplili přední a zadní část
budovy.
Starost o provoz budovy zabírá sice hodně času a peněz, ale hlavní naší činností je samozřejmě sport. Členská
základna dačického juda je dlouhodobě 100 členná, z toho
6 trenérů. V roce 2009 jsme do svých řad přijali dalších
20 nováčků.
T réninky jsou pravidelně v pondělí a ve středu a postupně za 5 hodin se v tělocvičně vystřídají tři skupiny
judistů. T o znamená, že v průběhu roku stráví naši členové při přípravě více než 400 hodin.
Tréninkové skupiny jsou rozděleny podle věku a podle zkušeností. První skupina dětí, která cvičí jednou
týdně, jsou 6 – 8 letí. Jejich tréninky jsou zaměřeny na
pohybovou průpravu, základy gymnastiky a začátky
úpolových sportů. Další dvě skupiny se již zabývají judem. Začátečníci se seznamují s pády, prvními chvaty
a postupně se dopracují k prvním cvičným zápasům. Tyto
začínající judisty střídají na tréninkovém tatami ti, kteří se
připravují na své první soutěže. Většina z nich má z loňského roku zkušenost ze soutěžního boje. Poslední skupinou jsou závodníci, kteří startují na turnajích po celé
republice, včetně jednotlivých Mistrovství České republiky.
Trénovat je důležité, ale porovnat si své schopnosti
s cizími soupeři na turnajích je tou pověstnou „třešničkou
na dortu“. V roce 2009 startovali judisté T J Sokol Dačice
– Centropen na 25-ti soutěžích v rámci kraje a republiky.
Celkem jsme vybojovali 115 vítězství v jednotlivých zápasech a získali 15 prvních míst, 16 druhých a 19 třetích
v jednotlivých věkových a hmotnostních kategoriích.
Pro každého závodníka je účast a úspěch na Mistrovství České republiky velkou odměnou za celoroční práci.
V loňském roce si 9 dačických judistů vybojovalo účast
na 6 z nich. Již postup na mistrovské soutěže, v konkurenci 300 oddílů, je určitou vizitkou. Naši závodníci se však
nejeli jenom účastnit, ale vybojovali opět i mistrovské medaile. T radičně se dařilo našim judistkám. Po titulu ve
starších žákyních v roce 2008, obhájila Kateřina Malá titul
Mistryně České republiky také v kategorii dorostenek jednotlivkyň. Do své letošní medailové sady přidala také
bronzovou medaili z kategorie juniorek a zkompletovala
sbírku stříbrem jako hostující členka družstva JK Jablonec
nad Nisou na mistrovství družstev dorostenek. Druhou
dačickou medailistkou byla v roce 2009 Andrea Dohnalová, která vystoupila ve stejné hmotnostní kategorii jako
Katka (v kategorii dorostenek) na druhé, stříbrné místo.
Andreu i Kateřinu také nominoval Český svaz juda na
turnaj EJu-T OP CADET S do T eplic. T ento turnaj je vyp-
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sán evropským svazem juda pro dorosteneckou kategorii,
jako jeden z postupových na mistrovství Evropy. Díky
tomu, že se jeden díl koná v České republice, může národní svaz nominovat více závodníků a závodnic, ne pouze
úzkou reprezentaci. T ak jsme z Dačic mohli vyrazit porovnat naše zkušenosti s Evropou. Samozřejmě uspět na
takové soutěži by se rovnalo spíše zázraku, ale Andrea
dokázala ve vyřazovacích bojích zvítězit nad jednou soupeřkou. Velkým zážitkem bylo vidět a účastnit se turnaje,
kde se sejde evropská špička.
Kateřina Malá byla za své úspěchy
také nominována do ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 2009 okresu Jindřichův Hradec“ v kategorii mládeže do 18
let. Mezi dvaceti vybranými obsadila
v anketě 3. místo.
Všechny tyto úspěchy jsou podmíněny tréninkovým nasazením závodníků, prací a trpělivostí trenérů, ale také finančním zajištěním. Proto bych
chtěl poděkovat našim sponzorům, především společnosti
Centropen a.s., Městskému úřadu v Dačicích a České obci
sokolské, bez kterých by naše práce nebyla možná.
Přeji všem v letošním roce hodně sportovních úspěchů
a věřím, že i nadále v Dačicích bude judo nejenom fungovat, ale také reprezentovat naše město.
Milan Malý, oddíl juda
C EN TRU M PŘ ÍRO DNÍ M ED IC ÍNY O ÁZA
Řešení zdravotních problémů pomocí čínské a informační
medicíny. Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Masáže - klasické, lymfatické, reflexní.
NOVINKA - Masáže lávovými kameny.
Nabízíme i dárkové poukazy.
Martina Šlápotová, Švabinského 298, Da čice
tel.: 606 743 060

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

Stolní tenis
Mistrovská soutěž stolního tenisu se přehoupla do poslední čtvrtiny a dačičtí stolní tenisté hrající pod hlavičkou Katolického domu si
i nadále zatím vedou více než dobře, i když se B-týmu
nepovedl zápas i nadále se udržuje na špici tabulky.
ST-KD Dačice „A“ - Suchdol n/L „C“ 15 : 3
Bodovali: Havlík V., Havlík Z. a Kelbler P. po 4;
Havlík M. 1; oba debly.
Proti čtvrtému celku tabulky hráči předvedli výborný
výkon a nedali soupeři žádnou naději na odvezení bodů od
řeky Dyje. Pochvalu zaslouží všichni hráči za předvedený
kvalitní výkon.
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Dynamo Majdalena „A“ - ST-KD Dačice „A“ 6 : 12
Bodovali: Kelbler P., Havlík V. a Havlík Z. po 3;
Havlík M. 1; oba debly.
Na stoly třetího celku tabulky jsme přijeli pro všechny
body, a to jsme splnili. Dačičtí hráči svou kvalitou hry
domácí přehráli a zaslouženě si odvezli cenné vítězství.
ST-KD Dačice „A“ - TJ Novose dly nad Než . „A“ 9 : 9
Bodovali: Havlík V. 4; Kelbler P. 3; Havlík Z. 1; debl.
Utkání s Novosedly bylo vyvrcholením celé soutěže,
neboť hostující družstvo v celé soutěži prohrálo jediný zápas, a to s družstvem Dačic, proto také přijelo domácím
odčinit svou jedinou prohru. Dačičtí hráči začali utkání
velmi dobře a po úvodních zápasech vedli 6:2 a nic nenasvědčovalo, že by družstvo nedokráčelo k dalšímu vítězství, ale potom jako by se domácí hráči lekli vítězství
a umožnili hostům nejen stav vyrovnat, ale před zavěrečnými dvouhrami hosté vedli 7:9 a takřka sahali po celkovém vítězství v soutěži. Závěrečné dvouhry ale mladí
hráči Havlík V. a Kelbler P. zvládli jako zkušení rutinéři
a srovnali závěrečný stav na konečných 9:9, což dává
dačickým stolním tenistům před závěrečnými dvěma koly
soutěže velkou naději na celkové prvenství.
Dynamo Majdalena „B“ - ST-KD Dačice „B“ 10 : 8
Bodovali: Mareš M. 3; Štěpánek A. 2; Havlík J. a Doležal O. po 1; debl.
„B“ tým odehrál v Majdaleně utkání, které se některým zkušeným hráčům nepovedlo a body potom při součtu v utkání chyběly. Navíc domácí družstvo bylo v sestavě posíleno o 2 hráče ze soupisky „A“ týmu a na jejich
hře a celkovém výsledku to bylo znát.
ST-KD Dačice „B“ - Lodhé řov „C“ 13 : 5
Bodovali: Mareš M. 4; Havlík J. a Štěpánek A. po 3;
Doležal O. 2; debl.
Hráči „B“ týmu tentokrát zahráli na domácích stolech
velmi dobře a svého soupeře zcela jasně přehráli.
ST-KD Dačice „B“ - TJ Nová Včelnice „B“ 8 : 10
Bodovali: Štěpánek A. 3; Mareš M. a Havlík J. po 2;
Havlík M. 1.
V rozhodujícím zápase o 2. místo se dačickým stolním tenistům nedařilo a touto prohrou si pokazili velmi
dobrý premiérový debut v soutěži.
Zdeněk Havlík

Koncert pěveckého sboru
Festivia Chorus
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na koncert
pěveckého sboru Festivia Chorus, který se uskuteční
v Tře šti v kostele sv. Kateřiny Sienské
v ne děli 11. dubna 2010 od 15 hodin.
Na programu bude především duchovní hudba všech
období, ale také lidové písně a africké spirituály.
Pokud máte zájem o bližší informace, podívejte se na
www.festivia.cz.
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Slavonice a okolí
průvodce z červené řady Marco Polo
nakladatelství Soukup & David
rok vydání 2006

k dostání na Infocentru Dačice

za 59 Kč
T uristický průvodce obsahuje přes 200 stran textu
v češtině, angličtině a němčině a množství mimořádně
kvalitních fotografií. Přibližně 70 stran je věnováno
městu Slavonice.
Další kapitoly nabízí tipy na nejhezčí výlety Českou
Kanadou, které zavedou návštěvníka mj. do Dačic,
o kterých se na stránkách průvodce dozví více
v obsáhlém místopisném oddílu. T en zahrnuje informace o obcích a městech na české i rakouské straně
hranic.
Publikaci doplňují praktické informace o otvíracích
dobách památkových objektů, dopravním spojení
a možnostech ubytování.
Ne dílnou součástí je samostatná cykloturistická
mapa České Kanady a rakouského příhraničí
v mě řítku 1 : 75 000.
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Dačická výročí
aneb v dubnu si připomínáme
95 let od narození
Viléma Götha (* 22. 4. 1915 Brno - † 25. 10. 1940
Manor, V. Británie) - plukovníka, letce a odbojáře, který
zahynul ve vzdušném souboji u města Staplenhurst
v hrabství Kent. Domovskou obcí Viléma Götha byly
Dačice. Po studiu střední školy v Brně absolvoval telčskou reálku a nastoupil dobrovolně na prezenční vojenskou službu u 2. leteckého pluku v Olomouci. Absolvoval
záložní důstojnickou školu v Prostějově a krátce sloužil
u 5. letky v Brně, kde 25. 6. 1935 s letounem havaroval.
Na jeho cíli stát se vojenským letcem tato nehoda nic nezměnila. Po obsazení ČSR a vzniku protektorátu přešel
ilegálně v červnu 1939 do Polska a odtud do Francie.
Porážka Francie ho však přivedla do Velké Británie. T am
se zapojil jako stíhací pilot do akcí 310. stíhací perutě, kde
zaznamenal své první bojové úspěchy. Dne 19. 10. 1940
byl převelen k 501. britské stíhací peruti. O šest dní později se jeho letoun po srážce s jiným letounem zřítil do
sadu farmy Manor. Pohřeb se konal 31. 10. 1940 na hřbitově Sittingbourne Milton. Vilém Göth byl dvakrát vyznamenán Čs. válečným křížem a 25. 1. 1947 mu byl in memoriam udělen Válečný kříž 1939 a hodnost štábního
kapitána. V roce 1947 mu byla v Dačicích odhalena
pamětní deska. Jeho jménem byla též pojmenována jedna
z hlavních dačických ulic. V roce 1992 byl in memoriam
povýšen na plukovníka.
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275 le t od narození
Johanna Fie dricha Karla Maximiliana Osteina (* 12.
4. 1735 Sankt Pe těrburg - † 25. 4. 1809 Aschaffenburg)
- hrabě a majitel panství. V jeho rukách se soustředily veškeré osteinské statky nejenom v českých zemích, tedy
Malešov a Dačice, ale i majetek v Německu a obrovské
dědictví po strýci Johannu Friedrichu Karlu Osteinovi,
mohučském arcibiskupovi a kurfiřtovi. Za zděděné peníze
nechal postavit palác v Geisenheimu u Mohuče s nádherným parkem. V Dačicích se finančně podílel na výstavbě
nového farního kostela a zúčastnil se i položení základního kamene v r. 1775. Byl pečlivým hospodářem, z jeho
období se dochovala signovaná spisovna, vytvořená pro
správu Malešova a Dačic, která je dnes uložená v Moravském zemském archivu v Brně. V roce 1759 se hrabě
oženil s Marií Annou Louisou svob. paní Dalbergovou,
dámou širokého rozhledu a tolerantních názorů. Portrét
obou manželů se dochoval na dačickém zámku. V roce
1760 se jim narodila dcera Karla Elisabeth Sophie, která
se však dožila jen 4 let. Další děti, tedy ani dědice neměli.
Poté adoptovali synovce Friedricha Karla Antona Dalberga, který zdědil nejenom majetek, ale i jméno a erb Osteinů. I ten však zemřel bez potomků na následky zranění
v napoleonských válkách, rod Osteinů tak definitivně
zanikl a majetek přešel na spřízněný rod Dalbergů. Manželé Osteinovi byli pohřbeni v Geisenheimu u Mohuče.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR
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4. 4. v 19:30 h
9. 4. v 19:30 h a 10. 4. v 17:00 h
2. 4. a 3. 4. v 19:30 h
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
MORGANOVI
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Film Fr/Kan/VB, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
11. 4. v 19:30 h
10. 4. v 19:30 h
16. 4. v 19:30 h a 17. 4. v 17:00 h
NA SV. VALENTÝNA
NA HRANĚ TEMNOTY
PERCY JACKSON: Zloděj blesku
Film USA, titulky
Film USA/VB, titulky
Film Kanada, česky
Vstup. 70 Kč, mládeži do 15 let nepřístupné Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
24. 4. v 19:30 h
23. 4. v 19:30 h
17. 4. a 18. 4. v 19:30 h
POUTA
VLKODLAK
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Film ČR, česky
Film VB, titulky
Film ČR, česky
Vstup. 70 Kč, mládeži do 15 let nepřístupné Vstup. 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
24. 4. a 25. 4. v 17:00 h
30. 4. v 19:30 h
DEŠTOVÁ VÍLA
PROKLETÝ OSTROV
Film ČR, česky, vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Film USA, titulky, vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nepřístupné
8. dubna 2010 od 17:30 h
Do 18. dubna 2010
„467 dní na cestě kolem světa“ - beseda s Tomášem Zajícem
„Pomlázka se čepejří“ - tradiční jarní výstava
Otevřeno: úterý - neděle 9 - 12, 13 - 16 h a pondělí 5. dubna
Netradičně se koná v komorním sále MěKS v Dačicích
Společná výstava členů Klubu výtvarných umělců Horácka, Výstavu uvede Ludvík Kundera
„Antonín Kanta, Ludvík Kundera, Jaroslav Vyskočil: fotografie, kombinované techniky, obrazy, grafika“
Slavnostní zahájení 24. dubna 2010 v 16:00 h, otevřeno: 24. dubna - 23. května denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h
4. dubna 2010 ve 21:00 h
S E CRE T - velikonoční taneční zábava
Hlavní sál MěKS, vstupné 60 Kč
16. dubna 2010 v 19:00 h
ŽE NI T B A - temná komedie N. V. Gogola
Šumavský ochotnický spolek - ŠOS Prachatice
Hlavní sál MěKS, v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč

10. dubna 2010 ve 21:00 h
K AB ÁT Revi val , po koncertu zábava s kapelou Sorrow
Hlavní sál MěKS, v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč

21. dubna 2010 v 19:30 h
DNES HRAJEME CYRANA - komedie, div. spol. Háta - Praha
Andrlová, Zedníčková, Pantůček, Vašinka a další
Hlavní sál MěKS, v předprodeji 175 Kč, na místě 210 Kč

24. dubna 2010 ve 20:00 h
ARI VA - taneční zábava
Předkapela „SVAHOVÁ DOSTUPNOST“
Hlavní sál MěKS, vstupné 60 Kč

18. dubna 2010 v 17:00 h
Ví tán í jara - koncert sborů ZUŠ Dačice
Hlavní sál MěKS, v předprodeji, dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

