MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 05/2009

Zdarma do kaž dé rodiny
Kvě ten 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

• vzala na vědomí souhrnnou informaci o osvobození
od poplatku za komunální odpad v roce 2008
• vzala se souhlasem na vědomí informaci o stanovení
výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dačice na školní rok 2009/2010

se se jde na svém 18. zase dání ve středu 24. 6. 2009
v 18:00 v hlavním sále Mě KS. Hlavním proje dnávaným bodem bude závě re čný účet města z a rok 2008.

RADA MĚSTA
na své 69. schůzi konané 29. 4. 2009 mimo jiné:
• souhlasila s tím, aby příspěvková organizace Nemocnice Dačice uzavřela smlouvu dle § 51 Občanského
zákoníku, která v souladu se zřizovací listinou poskytne právo užívání k prostorům v areálu nemocnice
specifikovaným ve smlouvách, a to s Nemocnicí Jindřichův Hradec a. s. a s PP Hospitals, s.r.o.
• souhlasila s provedením úprav ordinací, které budou
pronajaty MUDr. Berkovi a pověřila ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Dačice zajistit výměnu stávajících oken v 2. nadzemním podlaží pavilonu interních ambulancí za plastová
• souhlasila, aby ředitel příspěvkové organizace Nemocnice Dačice dal příslib poskytnutí prostoru pro
provozování chirurgické ambulance, diabetologie
a vnitřního lékařství zájemcům o jejich provozování
s tím, že smlouva na tyto prostory bude uzavřena se
zájemcem, se kterým zdravotní pojišťovna uzavře
smlouvu o poskytování zdravotní péče
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s.r.o. na opravu dvorní části fasády
budovy lékárny na Palackého náměstí za cenu Kč
178.890,-• schválila nákup a výrobu jednoho dílu dokumentu
z cyklu Public T V „Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem“ za cenu Kč 15.000,-- + DPH
• schválila záštitu starosty města na tradiční kulturní
akci Dačické barokní dny 2009 ve výši Kč 5.000,-• vzala se souhlasem na vědomí organizaci provozu
Mateřské školy Dačice v období letních prázdnin
• vzala na vědomí výsledky průzkumu Město pro byznys
na své 70. schůzi konané 13. 5. 2009 mimo jiné:
• vzala na vědomí výsledek hospodaření města za
I. čtvrtletí roku 2009 – přebytek rozpočtu Kč
12.722.958,90, splátky jistin přijatých úvěrů a půjček
Kč 1.659.899,15, zvýšení prostředků na účtech Kč
11.063.059,75
• schválila rozpočtové opatření č. 8/2009, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 866,61
tis. Kč
• schválila nařízení města č. 2/2009 o ochraně hnízdní
populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
• schválila rozúčtování ztráty za provoz kanalizací za
rok 2008

Městské kulturní středisko Dačice,
Základní umělecká škola Dačice
a Město Dačice
zvou srdečně
všechny příznivce dechové hudby na 21. ročník

Slavností orchestrů

Fest Band Dačice 2009
Při festivalovém programu se představí čtyři hudební
tělesa a šest skupin mažoretek ze třech oddílů.
Bližší informace o programu a účinkujících uvádíme
v tomto čísle zpravodaje na str. 10 a 11.
Mimořádný díl pořadu Zrcadlo Vaš eho kraje v ěno van ý
Fest Bandu Dači ce odvysíl á TV Prima ve čtv rtek
25. června 2009 v regi onálním vysílání od 17:40 h

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starosta města podle § 32 odst. 2, Zák. o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
volby do Evropského parlamentu se uskute ční
dne 5. června 2009 od 14:00 h do 22:00 h
dne 6. června 2009 od 8:00 h do 14:00 h
Město Dačice včetně místních částí bude již tradičně
rozděleno do těchto 14 volebních okrsků:
Okrsek č. 1

Okrsek č. 2

Okrsek č. 3

vole bní místnost sál Mě KS,
Palackého náměstí 5/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Na Příkopech, Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova,
Pivovarská, Vlašská, Soustružnická, Vokáčovo nám., Antonínská, Mikšíčkova,
Soukenická, U Nemocnice, U Valchy,
V Kaštanech, Toužín
vole bní místnost pře dsálí Mě KS,
Palackého náměstí 5/I
ulice Družstevní, B. Smetany, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Za
Lávkami, Vápovská, Borek, Hradišťko
vole bní místnost SOUz , Jemnická 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy
Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad,
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Kapetova, Na Výhoně, Svobodova,
Zahradní, U Třech křížů, Za Školou,
Chlumec
Okrsek č. 4

vole bní místnost Městský úřad,
Krajířova 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádražní, U Podcestného mlýna,
Tř. 9. května
Okrsek č. 5
vole bní místnost ZŠ, Komenského 7/V
ulice Bezručova, Husova, Na Vyhlídce,
Komenského, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu
Okrsek č. 6
vole bní místnost ZŠ, Komenského 7/V
ulice Jiráskova
Okrsek č. 7
vole bní místnost ZŠ, horní pavilon
vle vo, B. Němcové 213/V
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká, Krátká, Na Sádkách, Na Jordánku,
Nivy, Pantočkova, Na Peráčku, Příhodova, Strachovského, Toužínská, Příčná,
V Lukách, Na Výsluní
Okrsek č. 8
vole bní místnost ZŠ, horní pavilon
vpravo, B. Němcové 213/V
ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní
Okrsek č. 9
vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon
vle vo, B. Němcové 213/V
ulice Dlouhá
Okrsek č. 10 vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon
vpravo, B. Němcové 213/V
ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny
Okrsek č. 11 vole bní místnost budova občanské
komise , Malý Pě čín 30
Malý Pěčín, Velký Pěčín
Okrsek č. 12 vole bní místnost budova občanské
komise , Lipole c 55
Lipolec, Hostkovice
Okrsek č. 13 vole bní místnost budova občanské
komise , Bíkov 7
Bílkov
Okrsek č. 14 vole bní místnost budova občanské
komise , Dolní Němčice 62
Dolní Němčice, Prostřední Vydří

Upozornění:
1. Došlo ke změně vole bní místnosti pro okrsek č. 5,
kdy je nově vole bní místnost umístěna na ZŠ v ulici Komenského se vstupem z Komenského ulice .
2. Vole bní místnost pro okrsek č. 11 je umístěna
v Malém Pě číně v budově občanské komise (bývalá škola).
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí při hlasování odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

AKTUALITY
ü Od pondělí 1. 6. zahajuje infocentrum sezónní provoz . Své služby bude poskytovat obyvatelům a návštěvníkům města ve všední dny od 8:00 do 17:00 h.
ü Dne 29. 4. 2009 byl na internetových stránkách města
www.dacice.cz spuštěn e -shop. Jedná se o novou
službu infocentra, která je určena hlavně sběratelům
a zájemcům o regionální literaturu, kteří se na IC poměrně často obrací se žádostí o zaslání určitého druhu
zboží. Kromě toho jsou zde vystaveny i další suvenýry, které je možné si na IC Dačice zakoupit, takže
prohlídka e-shopu může sloužit rovněž jako inspirace
pro všechny, kteří hledají typ na vhodný upomínkový
předmět.
ü Dačice v TV - vysílání pořadu Zrcadlo Vašeho kraje tentokrát z Dačic se uskuteční na T V Prima - regionální vysílání ve stře du 3. 6. a 17. 6. od 17:40 h.
ü Fe st Band Dačice 2009 na TV Prima - ve čtvrtek
25. června odvysílá T V Prima v rámci Zrcadla Vašeho kraje mimořádný díl o Dačicích, který bude věnovaný festivalu dechových hudeb Fest Band Dačice
2009.
ü Větrání Lidéřovice : o povinnoste ch členů ce chů v tradičním čase 14:30 h v ne děli 7. června 2009 se
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích uskuteční nové
větrání kostela a varhan. Větrání bude jako vždy
určeno všem příznivcům lidéřovického kostelíka,
zájemcům o historii i posluchačům krásné hudby,
které zve P. Gorazd s přáteli a hosty. T oto větrání
bude zaměřeno na náboženské povinnosti členů
řemeslnických cechů v 16. a 17. století. Je to téma,
o kterém bude vyprávět host větrání – PhDr. Michaela Chládková. Její vyprávění bude prokládáno
skladbami, které přednese pěvecký soubor Santini
z T elče.
ü Na www.dacice.cz je v nabídce Kalendář akcí.
Všichni organizátoři, kteří mají zájem o tento způsob
propagace, se mohou obrátit na pracovnice infocentra: info@dacice.cz, 384 401 265. Služba je zdarma.

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 5/2009. Ročník čtrnáctý. 12 čísel ročně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisků. Předs eda redak ční rady: Ing. Karel
Macků, tajem ník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dači ce, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dači ce I. Telefon: 384 401 211. Fax:
384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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Vítání občánků
Dne 16. května přivítal místostarosta Pavel Habr v obřadní síni Městského úřadu za spoluúčasti dětí z mateřské
školky v ulici B. Němcové nové občánky města: Viktorii
Obrdlíkovou, Daniela Palase, Jakuba Neuvirta, Magdalénu
Uhríkovou, Evu Stejskalovou, Jana Břínka, Denisu Dvořákovou a Nelu Štěpánovou.
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Město Dačice
zve všechny své občany a návštěvníky
na II. ročník

Dačického cukrování
sobota 20. června
u rybníka Vraž da
Hudebně zábavné odpoledne spojené s večerní taneční zábavou. Soutěže a hry pro děti, skákací hrad, taneční parket,
mobilní kryté podium, velkokapacitní stan, malý trh se
sladkostmi, občerstvení zajištěno, ohňostroj.

Hudební program:
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:05
14:05 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:40
15:40 - 16:00
16:00 - 16:40
16:40 - 17:00
17:00 - 17:40
17:40 - 18:00
18:00 - 18:40
18:40 - 19:00
19:30 - 24:00

SLAVONICE - WEITRA 19. - 21. 6. 2009
Středoevropská kulturní platforma, uskupení České republiky,
Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Rakouska, pořádá
společnou kulturní akci na téma

„20 let od pádu železné opony“
Akce se uskuteční zároveň v českých Slavonicích a rakouské
Vitorazi (Weitra). Slavnostní zahájení 19. 6. v 17:00 h na
nám. Míru.
Program ve Slavonicích:
19. - 21. 6. výstava Kalendárium totality - nám. Míru
19. - 21. 6. výstava o historii polské Solidarity - Institut,
nám. Míru 456
19. 6. módní přehlídka ve stylu retro
nám. Míru v 17:00, 18:00, 19:00 a 20:00 h
19. 6. hra Stredná Európa Ťa miluje, divadlo Skrat,
Bratislava - Institut, nám. Míru 456 v 19:00 h
Vstup na všechny akce volný!

Příjímání žáků do Základní umělecké školy
pro školní rok 2009/2010
Informativní schůzka s rodiči se koná
v pondělí 8. 6. 2009 v 17:30 h v sále ZUŠ
info. 384 420 276, 606 630 384

Městský dechový orchestr Dačice
Mažoretky DDM Dačice I
Zahájení - pan starosta
T aneční orchestr ZUŠ Dačice - junior
Mažoretky DDM Dačice II
Hudba z Marsu Revajvl - dechovka
soutěž v pojídání koláčů
Ponožky pana Semtamťuka - originální
kapela
Biketrial 1
Kapela Kompromis
Biketrial 2
Michal T učný Revival
T aneční skupina Hip-Hop
Kapela ARIVA - taneční zábava
Ohňostroj

Dačické cukrování je zařazeno do projektu Kulinářské
zážitky v jižních Čechách a celém Pohádkovém království
2009, jehož patronem je „pohádkový král“ Zdeněk Troška.
Na akci vystoupí vedle hostů také dačičtí hudebníci
a mažoretky z Domu dětí a mládeže. Svou činnost představí a k návštěvě pozve stánek Infocentra, Městského muzea
a galerie, Městské knihovny a Jihočeského pohádkového
království.
Odvážní jedlíci, kteří mají rádi sladké, se
mohou na místě přihlásit do soutěže o nejrychleji
snědený koláč - odměnu vítězům věnuje Město
Dačice.
Stejně jako v loňském prvním ročníku, ani le tos
ne bude chybět anke ta, kte rou najde te na posle dní straně tohoto čísla z pravodaje. Správné odpově di budou
20. če rvna v úvodní části odpole dního programu slosované a vítěz získá poukázku k volnému vstupu na Koupaliště Dačice v hodnotě 1 000 Kč.
Program zajišťují:
Město Dačice, MěKS Dačice, ZUŠ Dačice, DDM Dačice,
ZŠ Komenského Dačice, MMaG Dačice, T S Dačice,
Městská policie, Červený kříž
Vstup volný
Vyplněný anketní lístek je možné doručit do 19. 6.
do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
Vylosování výherce proběhne v úvodu programu.
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Pokračování spolupráce MěÚ se SOUzas
v Dačicích
VEŘEJNÁ NABÍDKA
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na

prodej volného bytu č. 7 o velikosti 2 + 1,
o celkové podlahové ploše bytové je dnotky 66,54 m2 ,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 65/2379 na společných částech domu v budovách č. p. 422/V, 423/V a 424/V
v ulici Dlouhé v Dačicích a podílu na pozemku p.č. 2429/148
- zastavěn á plocha a nádvoří o celkové výměře 689 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 2911 jako vlastnictví
Města Dačice, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzav řené obál ce zřet elně označené

„NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného bytu
č. 7 v č. p. 424/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice,
00

nejpozději do 15. 6. 2009 do 15. h
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 6. 2009 v 16. 00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palackého náměstí – informace o místě konání na
infocentru.
Stanovená kritéria výběru
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši
632.130,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele
(žadat elů) - telefon
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru
Jistota na budoucí kupní cenu
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho
měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací. Zájemcům, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky,
které zájem ci podají bez zaplacené výše uvedené jistoty,
budou ze soutěže vy řazeny. Město Dačice si vyhrazuje právo
rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme,
či nepřijme žádnou z nich.
Úhrada kupní ceny: (např.: celou částku při podpisu kupní
smlouvy, z úvěru, stavebního spoření atd.)
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice bude
vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto bytu na
účet města Dačic vedený u České spořitelny a.s.
In formace podá bytový odbor MěÚ v Dačicích, Krajířova
27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu možno domluvit
s vedoucí bytového odboru paní Martinou Bénovou.

Ve dnech 17. a 22. dubna 2009 proběhly na SOU zemědělském a služeb v Dačicích další přednáškové akce
uskutečněné ve spolupráci s MěÚ Dačice, jmenovitě s odborem dopravy a žáky uvedeného učiliště. Jednalo se
o přednášku pracovníka odboru dopravy, agendy přestupků
v dopravě, spojenou s besedou při plánované automobilní
přípravě končících ročníků před závěrečnými zkouškami
budoucích řidičů. Přednáška, kterou provedl Ing. Zdislav
Páral, byla zaměřena na přestupky v dopravě řešené podle
přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. V rámci zaměstnání
proběhla i krátká diskuse v návaznosti na nejčastější přestupky v našem regionu a zodpovězení dotazů ze strany nových řidičů. Výše uvedené akce navázaly na stejné akce
provedené v minulém školním roce a přispěly k větší informovanosti řidičů a k prevenci bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Zahájení třetí sezóny koupaliště
S přicházejícím létem
se blíží zahájení koupací
sezóny na dačickém koupališti. Práce na přípravě
koupaliště jsme zahájili v půlce dubna. Na začátku května
jsme vypustili loňskou vodu z bazénu a začali s čištěním
a desinfekcí nerezové vany, následně se začal bazén napouštět. Ukazuje se, že volba nerezu místo klasických dlaždiček byla správná. Jednak podstatně jednodušším a rychlejším čistěním (u dlaždiček jsou problémové hlavně spáry)
a také skutečností, že za první dvě sezóny nebyl s nerezovou vanou žádný problém.
V horní části areálu vyrostly dvě hřiště na beach volejbal, jednoduchou úpravou lajnování těchto hřišť vznikne
hřiště pro beach fotbal. Vedle této plochy umístíme dětské
hřiště a místo se najde i pro ruské kuželky.
V loňské sezóně se ozývala kritika na teplotu vody
v bazénu. Drobnou úpravou technologie zvedneme teplotu
vody v dětském brouzdališti. Vzhledem k tomu, že se počet
solárních článků nezvýšil, bude u velkého bazénu teplota
vody stejná jako v minulosti.
Dobrá zpráva je, že vstupné na koupaliště zůstává stejné jako v loňském roce.
Mimo běžný provoz připravujeme na koupališti různé
akce. V úterý 30. 6. budou mít zdarma vstup žáci, kteří přinesou aktuální vysvědčení s vyznamenáním. Na první den
prázdnin připravujeme akci „Den zdraví s VZP“ (viz. článek na jiném místě bulletinu). V jednání je společná akce
s Rádiem Vysočina. Další plánované akce jsou: turnaj
v beach volejbalu, beach fotbalu, petangu a plavecké závody.
Novou sezónu jsme připraveni zahájit od 30. 5. 2009.
Aktuální informace najdete na stránkách www.dasport.cz
T ěšíme se na Vaši návštěvu.
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Odpolední
od 14:00 h

Odpolední
od 17:00 h

Dopolední
do 13:00 h
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Plné vstupné

70 Kč

60 Kč

40 Kč

30 Kč

Dítě do 15 let, osoba starší
60 let

50 Kč

40 Kč

30 Kč

20 Kč

Dítě do 5 let

ZDARMA

Dr žitel prů ka zu ZTP

20 Kč

Dr žitel prů ka zu ZTP P
a jeho prů vodce
Rodinné vstupné
2 dosp.+ 2-3 děti do 15 let

Skupina nad 20 osob
plné vstupné
(za 1 osobu)
Skupina dětí do 15 let
nad 20 osob včetn ě
doprovodu - (za 1 os.)

ZDARMA
190
Kč

160
Kč

60 Kč

50 Kč

40 Kč

30 Kč

120
Kč

Zvýhodněné vstupné
1 Kč = 1 bod
Hodnot a v bodech
Cena v Kč

Bonus 20 %
600 bodů
500Kč

Bonus 20 %
1 200 bodů
1 000Kč

Mojmír Holec, ředitel T echnických služeb s.r.o.

Zápisy do kronik za rok 2008 - II. díl
V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli ukázky ze zápisů do kronik Chlumce
a Bílkova. Dnes přinášíme informace o dění v Hradišťku a Velkém Pěčíně tak, jak je
zaznamenali místní kronikáři.
Z kronik vybírá Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a CR
Hradišťko - kronikář pan Jan Marek
Počasí - leden a únor byly měsíce se střídavým počasím, teplo, zima, náledí, nebyl skoro žádný sníh. 1. března
se naší republikou prohnala větrná smršť Emma rychlostí
až 150 km/h. Škody v lesích byly větší než minulý rok při
orkánu Kyrill. Duben převážně chladnější a přeháňky.
Květen byl již suchý a teplý. V červnu a v červenci bylo
teplo, ale i bouřky a přeháňky. Podzimní měsíce, září a říjen byly teploty okolo 12°C. V listopadu začaly mrazíky,
déšť a sníh. V prosinci byla obleva a před vánocemi již bylo jen bláto. Ani Silvestr nebyl bílý, ale zato nepříjemně
mrazivý.
Jaro jsme začali tím, že jsme provedli úklid návsi. Ořezávání stromků, zametání a vyhrabávání trávy. Náves potom seče spolek rybářů, to znamená posekat trávu a uklidit. V polovině února částečně vyhořela budova č.p. 1 (pastouška). Budova byla pojištěna. Oprava stála kolem Kč
220 000.
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Jako každým rokem se 30. dubna postavila na návsi
májka a uskutečnilo se pálení čarodějnic v Dubí za účasti
mnoha lidí naší vesnice a přilehlé části Dačic směrem
k Hradištku. 26. července pořádala omladina fotbalový
turnaj na návsi, kterého se zúčastnilo 10 družstev. Dostalo
se jim velké podpory povzbuzováním domácích i cizích
fanoušků. Získali 2. místo.
8. 11. byl založen sportovní klub SK Hradištko, registrovaný pod ministerstvem vnitra. Předseda je Jakub Papež
z č. p. 9. Jejich sponzory jsou: Miroslav Papež, Antonín
Marek, Jiří Štěpán z Hradištka a p. Bouda z Dačic.
První víkend v září se na rybníku u sklepa pořádaly rybářské závody. Zúčastnilo se 30 přihlášených rybářů. Závody začaly ráno v 9:00 a skončily v 16:00 h. Vítězem se
stal F. Přikryl z Dačic. Prvním třem výhercům byly předány broušené talíře s logem rybářských závodů v Hradišťku a další věcné ceny. T aké byly rozdány ceny útěchy za
veselého smíchu všech přihlížejících.
Stav obyvatel - na začátku roku činil stav obyvatel 86
osob.
Velký Pěčín - kronikářka paní Jaroslava Hroudová
Pálení čarodějnic - neboli také Filipojakubská noc je
označení pro magickou noc z 30. dubna na 1. května. Už
v podvečer se scházíme pravidelně za školou u táboráku
a děti si opečou buřtíky a upálí látkovou postavu čarodějnice. Letos jsme se rozhodly tento den trochu oživit
a tak jsme se domluvily, že se přestrojíme za malé a velké
čarodějnice. Sešly jsme se kupodivu v hojném počtu v 17 h
před školou a vydaly se na pochod přes ves. Ani chlapci
nezůstali pozadu a včele průvodu nesli vlastnoručně vyrobenou hadrovou čarodějnici. Překvapili jsme tak naše obyvatele a užili si tak i spoustu legrace. Když jsme se unavení
vrátili zpět ke škole, čekalo na nás milé překvapené. T atínkové nám všem za odměnu nachystali občerstvení a postavili před školou májku.
První sraz rodáků - historicky významný den pro naši
obec připadl na 5. července. Do bývalé školy se sjelo spousty rodáků na první setkání. S tímto nápadem přišel letos
v březnu Luboš Navrátil, který se ujal organizace. Za tak
krátkou dobu stačila Pavlína Kadlecová a Veronika Solařová vypátrat adresy a rozeslat pozvánky. Jarka Hroudová
obešla obyvatele obce, sehnala staré fotografie, nafotila
současný stav, jak vypadá naše vesnička dneska a uspořádala výstavu pod názvem „Jak šel čas.“ Sraz začal ve 14
hodin ve škole, kde při prezentaci bylo zapsáno 98 rodáků.
Na setkání se sešlo asi 140 účastníků, většinou bývalých
a dnešních obyvatel a těch, kteří mají k obci nějakou vazbu. Mohli jsme přivítat i nejstaršího rodáka pana Jaroslava
Valenu, kterému je 93 let a přijel v doprovodu neteře z Jihlavy, kde žije v domově důchodců a nejstarší občanku paní Bohumilu Charouzkovou, která se letos dožívá 98 let.
Místní děti měly připravené krátké vystoupení, po kterém čekala na všechny dobrá káva s cukrovím, které jsme
napekly. Paní Růža Nováková upekla perníčky, Vlaďka
Navrátilová linecká kolečka, Jarka Hroudová rohlíčky, Hana Lovětínská bábovky, Pavlína Kadlecová perník a Vero-
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nika Solařová makovec. Vybírat bylo z čeho a mohlo se začít vzpomínat na prožitá léta a dětství.
Večer nám přišel zazpívat a zahrát na klávesy pan
Dvořák z Telče, a tak se tancovalo dlouho do noci. Rodáci
se nám podařili a svědčí o tom i děkovný dopis od p. Procházkové a jako poděkování pořadatelům nechala zahrát
p. Havlová v rozhlasu písničku „Milá vzpomínka.“

Nedaňové příjmy

Závě rečný úče t měs ta za rok 2008

Přijaté dotace
Příjmy celkem

Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání dne 24. 6.
2009 bude projednávat Závěrečný účet města Dačice za rok
2008. V následujících tabulkách jsou uvedeny pouze základní údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Úplný text
závěrečného účtu města je k dispozici na finančním odboru
městského úřadu u Ing. Andrejsové, vedoucí finančního
odboru (tel. 384 401 220) a na internetových stránkách
města www.dacice.cz.

Příjmy

v Kč

DPFO - závisl á činn ost
DPFO - samost atn á výděl ečná činnost
DPFO - zvláštní s azb a
Daň z příjmů právni cký ch osob
Daň z příjmů právni cký ch osob za měst o
Daň z přid ané ho dnoty
Poplatky za zn ečišťov ání ovzduší
Poplatky za uložení odpadů
Odvod y za od nětí půdy ze ZPF
Poplatky za odn ětí pozemků – funkce les a
Poplatek za kom unál ní odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za u žívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstup néh o
Poplatek z výherní ch hrací ch příst rojů
Výtěžek z výh erní ch hracích přístrojů
Příjmy za řidi čsk é oprávnění
Správní po platky
Daň z nemo vitostí

14 163 144,04
4 099 356,57
1 116 636,75
19 299 320,97
4 354 680,00
27 680 606,96
10 800,00
5 518 216,25
370,00
51,00
3 454 396,00
305 924,00
264 807,00
36 025,00
625 860,00
358 435,54
541 800,00
5 472 525,00
4 029 718,00

Daňové příjmy

91 332 673,08
937 395,90
228 511,00
163 000,00
1 359 912,00
8 539 215,50
1 925 784,78
982 538,26
1 685 862,96
903 983,00
6 570,00
78 930,00
373 765,00
2 033 565,70
123 353,60
69 347,00
873 373,55

Příjmy z poskytov ání služeb a výrobků
Příjmy z prod eje zbo ží
Odvod y od přísp ěvkov ých organizací
Příjmy z pron ájmu po zem ků
Příjmy z pron ájmu ostat ních nemovitostí
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů na zis ku a dividend
Přijaté sankční platby
Vypo řád ání před cho zích let
Příjmy z prod eje n epot řebného majet ku
Přijaté neinv estiční d ary
Přijaté pojistn é náh rady
Přijaté nekapitálov é příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňov é příjmy
Příjmy – dobývací prost or
Přijaté spl átky půjček

Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy – prodej ost atních nemovitostí
Příjmy – prodej ost at. hmotného m ajetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvesti ční dotace
Investiční dot ace celkem

Výdaje
Zem ědělství a lesní hospodářství
Obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájm ová činnost
Zdravotni ctví - nemocni ce
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana ži votního prostředí
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Sociální péče
Civilní připravenost na kri zové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Státní správa, územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti

Běžné výdaje
Lesní hospodářství - lesní hos p. osnovy
Rekonst rukce a PD místní ch komunikací
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájm ová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osv ětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místní ch inženýr. sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana ži votního prostředí
Domy s pečovatelskou službou
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobrovol ná část
Státní správa, územní samospráva

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKE M
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20 285 108,25
5 352 952,00
16 411 493,83
636 222,00
22 400 667,83
134
76
5
82

018
332
706
039

449,16
344,95
925,00
269,95

216 057 719,11
v Kč
1 640 199,00
527 500,70
5 075 243,10
755 878,80
11 516 931,10
8 770 204,43
2 952 714,61
2 646 430,00
10 000 147,74
6 749 129,00
47 820 545,00
484 860,10
2 228,00
2 441 216,42
976 937,76
40 105 298,28
4 211 650,99
2 837 946,00
149 515 061,03
375 564,00
12 371 613,10
5 540 286,67
941 011,50
107 759,50
1 945 120,20
10 200 648,50
349 060,50
1 080 799,70
41 174,00
1 283 598,00
737 800,00
8 520 406,50
1 149 843,00
562 000,00
157 719,00
202 585,00
1 763 823,20
47 330 812,37
196 845 873,40

Uzávěrka příštího čísla bulle tinu: 15. června 2009
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Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu
za rok 2008
PŘÍJ MY
Daň ové příjmy
Ned aňo vé příjm y
Kapit álov é příjmy
Přijaté dot ace
Příjmy cel kem

v Kč
91 332 673,08
20 285 108,25
22 400 667,83
82 039 269,95
216 057 719,11
v Kč

VÝDAJE
Běžn é výd aje
Kapit álov é výd aje

149 515 061,03
47 330 812,37

Výdaje celkem

196 845 873,40

RO ZDÍL
Příjmy celk em
Výd aje celk em
Ro zdíl = přeby tek ro zpo čtu
FINANCOVÁNÍ

v Kč
216 057 719,11
196 845 873,40
19 211 845,71
v Kč

Splátky jistin přijatý ch úvěrů a půj ček
Změn a stavu ú čtů – zvýš ení prostředků

- 6 588 785,57
- 12 623 060,14

FINANCOVÁNÍ CELKE M

- 19 211 845,71

Roz počtové hospodaření města za r. 2008 vyplývá
z výkazu o plnění rozpočtu (Fin 2 – 12 M) a zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu dle rozpočtové skladby jako
základního třídícího standardu pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Skončilo přebytkem ve výši 19 211 845,71
Kč.
Výsle dek hospodaření města v účetnictví vychází
z roz dílu účtů:
217 – Zúčtování příjmů ....... 215 493 313,63 Kč
218 – Zúčtování výdajů ....... 195 940 466,90 Kč
pře vaha příjmů nad výdaji .. 19 552 846,73 Kč.
Výsledek hospodaření v účetnictví je účetní rozdíl
mezi účty - zúčtování příjmů a zúčtování výdajů, částka
19 552 846,73 Kč. Rozdíl proti výsledku hospodaření vyplývajícího z výkazu o plnění rozpočtu je tvořen změnou
stavu prostředků na fondech a změnou stavu operací nemajících charakter příjmů a výdajů.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, § 20, zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, § 14 zákona č. 254/2000
Sb., o auditorech v platném znění a § 2 vyhlášky č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku Mě sto Dačice za rok 2008. Přezkoumání provedla
auditorská společnost BILANCE ALFA s.r.o., Rosická
367, 664 17 Tetčice, IČ CZ 255 89 865, auditorská firma
zapsána v OR Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
36277, číslo osvědčení KAČR 413, kterou zastupovala jednatelka firmy auditorka Ing. Mgr. Helena ŠUBOVÁ, auditor, číslo osvědčení 1499. Kopie zprávy auditora je součástí
závěrečného účtu.
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Závě re čné vyjádření auditora: Při přezkoumání
hospodaření Města Dačice z a rok 2008 ne byly z jištěny
chyby a ne dostatky.
Návrh Závěrečného účtu města Dačic za rok 2008 projednal finanční výbor dne 12. 5. 2009 a rada města dne
13. 5. 2009 a doporučují zastupitelstvu města schválit
Závěrečný účet města Dačice za rok 2008 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Přehled žádostí o peněžní příspěvek
z rozpočtu města na rok 2009
Rada města na své schůzi dne 18. 3. 2009 projednala
žádosti subjektů působících v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem
nebo zřizovatelem je ČR a Město Dačice, a rozhodla
o přidělení peněžních příspěvků rozpočtu města takto:
schválená částka
na rok 2009
Svaz tělesně postižených Dačice
6 000,0
ÚO DIA Dačice
6 000,0
JC Malý Pěčín
10 000,0
SDH Dolní Němčice
10 000,0
SDH Bílkov
8 000,0
SDH Chlumec
7 500,0
SDH Hostkovice
3 500,0
ČMJ - střelecká sekce Dači ce
5 000,0
Aeroklub Dačice
6 000,0
Základní kynologická org. Dačice
5 000,0
„LÁVKY“ MŠ Dačice
2 000,0
Občanské sdružení DM studio - mažoretky
35 000,0
Občanské sdružení DM studio - mažoretky
0,0
Sdružení rodičů při ZŠ Komenského
5 000,0
OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové
5 000,0
TJ SOKOL Dačice
45 000,0
Městský dechový orchestr ZUŠ
20 000,0
Českomor. svaz chovatelů holubů
4 000,0
Letecké muzeum V. Götha v Dačicích
12 000,0
TJ Velký Pěčín
8 000,0
Místní skupina ČK Hostkovice
2 000,0
Spol. telčské místní dráhy Telč
5 000,0
TJ CENTROPEN Dačice
350 000,0
Český červený kříž Dačice
2 000,0
Spolek pro vybudov. kat. domu Dačice
4 000,0
Centrum korejských bojových umění
6 000,0
MARIKA - A Cappella Singers
0,0
Stáj Malkovská Chlumec
5 000,0
Spolek přátel muzea v Dačicích
33 000,0
SDH Dačice
15 000,0
Klub přátel Dač. dět. pěv. sboru
30 000,0
SK Hradišťko
5 000,0
Sportovní klub Hron
5 000,0
"I MY" Spol. pro podporu lidí s postiž.
0,0
Základní škola, Dačice, Neulingerova 108
0,0
Oblastní charita Jihlava
300 000,0
Sdružení Meta
61 310,0
celkem
1 026 310,0
Název organizace
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 14. května proběhl
v Dačicích už 7. ročník
oblastníh kola soutěže mladých cyklistů, který v rámci
dopravní výchovy dětí uspořádal Městský úřad Dačice odbor dopravy a Dům dětí
a mládeže v Dačicích ve
spolupráci s Policií ČR, dopravní policií Jindřichův
Hradec, Městskou policií Dačice a Českým červeným
křížem, oblastním spolkem v Jindřichově Hradci. Soutěž se
uskutečnila v objektech Domu dětí a přilehlém okolí. Žáci
a žákyně 5. až 8. tříd základních škol z Budče, Českého
Rudolce, Dačic, Slavonic, Starého Hobzí a Studené, soutěžících ve smíšených čtyřčlenných družstvech ve dvou
věkových kategoriích, změřili síly v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí první pomoci, jízdě
zručnosti a jízdě po veřejných komunikacích.
Soutěž skončila s těmito výsledky:
kategorie 5. až 6. třídy - 1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Dačice
B. Němcové , 3. ZŠ Český Rudolec
kategorie 7. až 8. třídy - 1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Dačice
B. Němcové , 3. ZŠ Studená
Vítězná družstva postupují do krajského kola, které se
letos uskuteční 10. června v Písku.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

Jarní setkání dačických rodáků v Praze
28. dubna 2009 se
uskutečnilo tradiční jarní setkání dačických rodáků v Praze. Sešli se
lidé nejen z hlavního
města, ale i ze vzdálenějších míst. Tentokrát
bylo přítomno asi padesát účastníků.
Setkání se konalo v zasedací místnosti budovy Svazu
strojírenské technologie na třídě Politických věznů v centru
hlavního města, kde se všichni přítomní přivítali se svými
známými a představiteli města Dačice. T aké se již stává
pravidlem a součástí akce prodejní výstavka, kterou připravila paní ředitelka městského muzea Mgr. Marie Kučerová za pomoci paní Jany Seidlové. Byly zde k vidění
a ke koupi různé propagační materiály, knihy i předměty
vztahující se k našemu městu.
Současně byla nabídnuta i PC prezentace, kde hosté
mohli za pomoci promítacího zařízení shlédnout současné
Dačice, všechny stavební akce, které financuje město a kulturní a jiné společenské události, které se uskutečnily v roce 2008 a 2009.
Tři společně strávené hodiny uběhly velmi rychle a při
loučení se už někteří účastníci těšili na další setkání, které
by se mělo konat na podzim.
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Pálení čarodějnic

V pátek 1. května se v 19 hodin lampiónový průvod
vydal od finančního úřadu směrem k rybníku Vražda. V čele průvodu kráčely čarodějnice a za doprovodu Městského
dechového orchestru ze ZUŠ pod vedením pana Milana
Kubka a velkého množství dačických občanů došel průvod
až k rybníku.
Hranici zapálili společně starosta Dačic pan
Rudolf Hájek spolu s velitelem dobrovolných hasičů panem Vlastislavem
Švecem.
Bezpečnost celé akce
zajišťovala místní organizace dobrovolných hasičů.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

Obětem 2. světové války
Představitelé města
si významný svátek
8. května připomněli návštěvou pomníků a hrobů v Dačicích a okolí
věnovaným obětem dru-

hé světové války a jejich památku uctili položením věnců.
Ing. K. Marková,
odbor vnitřních věcí
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Historická slavnost
Barchan
19. - 21. 6. 2009
Pátek 19. 6. 2009
17.00
18.00
18.30
20.00
20.00

Vystoupení Telčské dechovky před radnicí
Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi
města Jemnice a zahájení slavnosti, vyvěšením
praporu Barchan /Husova ulice/
Otevírání mázhauzů /centrum města/
Taneční zábava – hraje Lure of Senses, Rybičky 48
a Secret /samostatné vstupné, sokolovna/
Taneční zábava – hraje skupina Vigo /samostatné
vstupné, zámek/

Sobota 20. 6. 2009
8.30
9.00
10.00

13.45
14.00
14.45
15.15

20.00
20.00
21.30
22.00
22.25

Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi
a otevření městských bran
Slavnostní otevření historického tržiště
s doprovodným programem
Historický běh královských poslů – královna Eliška
přijme u městské brány královské posly /krátká historická
scéna před radnicí/
Příjezd krále Jana Lucemburského do bran města
a jeho uvítání před radnicí /Husova ulice/
Průjezd krále Jana, královny Elišky a jejich
doprovodu městem
Rozloučení královského páru s opevněnou
Jemnicí /sokolovna/
Vystoupení jemnických mažoretek /sokolovna/ po
nazvučení scény následuje zábavné odpoledne,
v němž vystoupí Kabát revival samostatné vstupné,
/sokolovna/ 16.30 Zahájení programu na zámku –
ukázky, doprovodné programy
Taneční zábava – hraje skupina 100°C
a Spektrum /samostatné vstupné, sokolovna/
Taneční zábava - hraje skupina Onkels /samostatné
vstupné, zámekú
Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi
města
Ohňová show /zámek/
Ohňostroj /po skončení ohňové show - zámek/

Ne děle 21. 6. 2009
10.00
14.30

Poutní mše u kostela sv. Víta
Vystoupení folkové skupiny Poutníci /zámek/
/za nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční
v kinosále/

Po celý víkend Vám budou k dispozici městské mázhauzy
a historická krčma v prostorách zámku, tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým a kulturním programem. Vstup do bran města je zdarma, mýtné bude
vybíráno pouze na kulturní programy.
Změna programu vyhrazena!!!!
Mýtné
Pátek 50 Kč /taneční zábava na zámku, hraje Vigo/
Sobota 50 Kč /rozloučení královského páru na sokolovně,
vystoupení skupiny Kabát revival/
Sobota 50 Kč /taneční zábava na zámku, hraje Onkels/
Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP – vstup zdarma
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Nová služba na CzechPOINT Insolvenční rejstřík
Dne 16. 4. 2009 byla spuštěna nová funkcionalita na
Czech POINT u. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku,
který je dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, nebude tedy nutné
ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla
organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních
údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se bude
řídit zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu
100 Kč, za každou následující 50 Kč.
Dokumentace k výpisu z insolvenčního rejstříkuje je
umístěna v provozní dokumentaci v Czech POINT u.
Co je to insolvenční rejstřík?
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem
veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální
míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající
se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů
i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Více informací naleznete na:
http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevenceupadku/insolvencni-rizeni-rejstrik.html
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Slavnosti orchestrů

Fest Band
Dačice 2009
27. - 28. června
MěKS Dačice, ZUŠ Dačice a město Dačice zvou
všechny příznivce dechové hudby na 21. ročník slavností
orchestrů Fest Band Dačice. Dvoudenní program festivalu
se uskuteční na městském stadionu a na letní scéně v zámeckém parku. Pro návštěvníky je připraven bohatý a zajímavý program, který je oproti předcházejícím ročníkům
rozšířen o dopolední sobotní promenádní koncert.
Na nedělním Monstrkoncertu zazní skladby světově
známých autorů, které přednese společně více jak 200
hudebníků.

Sobota 27. června
10:00 h Promenádní konce rt Pod Lipkami
hraje Hudba z Marsu revajvl
16:30 h Slavnostní z ahájení festivalu fanfárami
z věže kostela sv. Vavřince
18:00 h Slavnostní průvod a pře dvádě cí defilé všech
účastníků - městský sportovní stadion
21:00 h Konce rt de chové hudby
letní scéna v zámeckém parku

Neděle 28. června
9:30 h Show mažoretek s orchestry
městský sportovní stadion
14:00 h Slavnostní festivalový konce rt
letní scéna v zámeckém parku
1. část Konce rtní program je dnotlivých orchestrů
Ø
Ø
Ø
Ø

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
Harmonie Štenberk
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
Stadtkapelle Gross-Siegharts

2. část MO NSTRKO NCERT
Společné vystoupení všech účinkujících
Ø Carl T eike: ALTE KAMERADEN – SWING,
dirigent: Stefan Weikertschläger – Gross-Siegharts
Ø Bruce Channel: HEY BABY,
dirigent: Stanislav Kamínek - Dačice
Ø Ary Barroso: BRAZIL,
dirigent: Petr Staněk - Vimperk
Ø B. Anderson / B. Ulvaeus: ANTHEM,
dirigent: Petr Ciba – Štenberk
Ø Karel Vacek: ZŮST AŇ TU S NÁMI
dirigent: Milan Kubek - Dačice
občerstvení a zábava pro děti zajištěny
Informace a podrobný program
získáte na Infocentru Dači ce,
tel. 384 401 265, e-mail info@daci ce. cz, www. dacice.cz

ZPRÁV Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Na letošním ročníku festivalu se představí čtyři hudební
tělesa a šest skupin mažoretek ze třech různých oddílů.
Blíže se s nimi můžete seznámit v následujících vizitkách.

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk vznikl v r. 1991. Zakladatelem byl učitel ZUŠ Petr Staněk. Navázal tak na
dlouholetou tradici dechových dětských souborů, které
působily ve Vimperku v 60. a 70. letech v tehdejší Lidové
škole umění.
Úspěchy se dostavily po šesti letech, když v r. 1997
orchestr poprvé zvítězil na národní přehlídce dechových
souborů Čermákovo Vysoké Mýto. V současnosti zdobí
vimperské již pětinásobné vítězství z Vysokého Mýta.
V soutěži ZUŠ vyhlašované MŠMT získal orchestr dvakrát
první (1998, 2001), jednou druhé (2004) a jednou třetí
místo (2007) v ústředním kole. Představil se též ve Španělském sálu Pražského hradu jako vítěz soutěže Concerto
Bohemia 1998. Získal řadu dalších skvělých umístění
a ocenění na mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Ze
zahraničních soutěží pak vystupují do popředí úspěchy
z Polska - zlaté pásmo z Leszna (2005) a titul laureáta
v pochodové soutěži z Gorzówa Wielkopolki (2009).
Orchestr se pravidelně účastní prestižních přehlídek dechových hudeb jako je Kmochův Kolín, FIJO Cheb, FEDO
Štětí aj. Pravidelně vyjíždí do zahraničí (např. SRN, Itálie,
Francie, Lucembursko, Polsko, Rakousko). V současné době má v plném obsazení 70 muzikantů a věkový průměr je
16 let.

Harmonie Šternberk
Studentský dechový orchestr byl založen krátce po
vzniku hudební školy ve Šternberku. První vystoupení tohoto orchestru se uskutečnilo v r. 1957. Postupně se za
dirigentským pultem vystřídali Jaroslav Chytil (zakladatel
orchestru), Rostislav Aberle a Stanislav Rolek. Nynějším
hlavním dirigentem je Petr Ciba, který převzal orchestr v r.
1999 a s jehož příchodem došlo k navýšení počtu členů
orchestru a k výrazné obměně repertoáru. V současné době
má orchestr více jak 60 členů a je složen především ze
současných i bývalých žáků základní umělecké školy ve
Šternberku a studentů středních a vysokých škol olomouckého regionu. Věkový průměr činí přibližně 20 let.
Orchestr, který zejména v posledních letech patří mezi
nejlepší mládežnická tělesa svého druhu u nás i v Evropě,
každoročně absolvuje řadu koncertních vystoupení a pravidelně se účastní soutěží, festivalů a přehlídek dechových
orchestrů v České republice i v zahraničí.
Vrcholem dosavadní činnosti orchestru byla účast na
10. ročníku Japonského hudebního festivalu mládeže ve
městě Shizuoka (22. – 30. 7. 2006).

Městský dechový orchestr
Základní umělecké školy v Dačicích
Počátky tohoto orchestru sahají do r. 1964, kdy jej založil při tehdejší Lidové škole umění její ředitel Bohumír
Růžička. V r. 1971 orchestr svoji činnost ukončil. Obnoven
byl v r. 1976 a v jeho čele tehdy stáli pánové Zdeněk
Míchal a Milan Kubek. V letech 1987 - 1996 řídil orchestr
pan Ivan Fišer a po něm taktovku převzal opět Milan
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Kubek. Orchestr má ve svém repertoáru skladby koncertní,
transkripce, hudbu taneční, ale i tradiční lidovku. Do svého
programu vždy zařazuje skladby domácích dačických autorů Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance. V orchestru
účinkuje na 50 mladých hudebníků. Jádro tvoří současní
žáci ZUŠ, s nimiž si rádi zahrají i žáci bývalí. MDO ZUŠ
Dačice se zúčastňuje soutěží a přehlídek – z jeho největších
úspěchů bylo dosažení 8. místa na Německém poháru
v Alsfeldu v r. 1991 a 3. místa v národním kole soutěže
ZUŠ v Kolíně v r. 1998.
Orchestr vystupuje také pravidelně v blízkém i širokém
regionu ČR, ale často i v zahraničí - v Polsku, Jugoslávii,
Rakousku, Německu, Švýcarsku a Francii. Účastní se vedle
řady příležitostných vystoupení i významných festivalů ve
Vimperku, Štětí a Zlíně a každé dva roky, jako spolupořádající, také festivalu v Dačicích Slavnosti orchestrů - Fest
Band. Orchestr absolvoval řadu společných koncertů s rakouskými orchestry Musik Verein Aigen a Blasmusik
Thaya. V přeshraniční spolupráci se stýká s rakouskou Musik Kapelle Langau. Pravidelná je také jeho spolupráce
s orchestry z partnerských měst ze zahraniční – švýcarského Urtenen-Schönbühl a rakouského Gross-Siegharts.
Značný počet svých vystoupení domácích i zahraničních
absolvuje úspěšně také s dačickými mažoretkami Domu
dětí a mládeže.
V současné době orchestr řídí Milan Kubek a jako další
asistent a dirigent začíná s orchestrem také pracovat Stanislav Kamínek.

Městský dechový orchestr Gross-Siegharts
Orchestr družebního města Dačic Městský dechový
orchestr Gross-Siegharts byl založen v r. 1928, tedy v roce,
kdy byl Gross-Sie gharts povýšen na město. U příležitosti
těchto oslav měl orchestr první zkoušku. Ale brzy přišly zlé
časy a během druhé světové války patřil Městský dechový
orchestr Gross-Siegharts dokonce k zakázaným spolkům.
Po válce shromáždil kapelník Rudolf Kurz bývalé hudebníky, kteří se štěstím přežili a chtěli opět hrát. „Kapela
Kurz“ byla známa a oblíbena široko daleko až přes hranice.
Po smrti Rudolfa Kurze v r. 1980 existoval spolek sice
dále, ale hrál již podřadnou roli.
V r. 1988 byla znovu nastartována jak obnova městského orchestru, tak hudební školy. V r. 1991 byl orchestr
nově oblečen. Obdržel uniformy na základě velké události,
kdy přesně před sto lety se konaly ve Waldviertlu velké
manévry rakousko-uherské monarchie.
V r. 2004 převzal Stefan Weikertschäger funkci kapelníka a o něco později také funkci ředitele hudební školy
v Gross-Sieghartsu. Od té doby řídí společně se svým otcem, ředitelem Reinholdem Weikertschlägrem, předsedou
spolku, osud orchestru. T en je složen z amatérských hudebníků bez rozdílu věku. V popředí stojí radost z hudby
a společného muzicírování.

Mažoretky Cheerladies Třebíč
V r. 1992 založila Simona Urbancová (dnes Kohoutová) taneční soubor mažoretek. O mažoretky byl tehdy
velký zájem, a tak se další trenérkou stala Martina Doležalová, která je nyní vedoucí trenérkou mažoretek Dačice.
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K nejvýznamnějším úspěchům souboru patří T itul
Mistr Evropy v disciplíně Pom pom a Absolutní Mistr
Slovenska. Mnoho let se soubor účastnil soutěží mažoretek
v ČR. Poslední roky z finančních důvodů opustil od
soutěžního klání a účinkuje raději na festivalech a vystoupeních nejen v ČR. Ze zahraničních zemí navštívil Velkou
Británii, Německo, Polsko, Rakousko, Francii a Itálii.
Mažoretky úzce spolupracují s Dechovým orchestrem ZUŠ
Humpolec.
V současné době zde trénují dvě skupiny dívek ve
věkových kategoriích kadetky s juniorkami a seniorky.
Mažoretky Cheerladies úzce spolupracují s dechovým orchestrem ZUŠ Humpolec a ZUŠ Chotěboř. Během svého
působení mažoretky spolupracovaly dále např. s orchestry
Májovák, Moravankou, Vojenskou konzervatoří z Roudnice nad Labem, Posádkovou hudbou Brno, Horankou,
Dubňankou a dalšími neméně významnými.

Mažoretky ZŠ TGM Vimperk
První skupina souboru mažoretek ZŠ T GM Vimperk
vznikla pod vedením Mgr. Dagmar Rückerové v r. 1993.
Soubor mažoretek navazuje na činnost tanečního kroužku
60. a 70. let pod vedením paní Heleny Musilové. Mažoretky spolupracují s dechovým orchestrem ZUŠ Vimperk
pod vedením kapelníka Petra Staňka.
Činnost souboru je zaměřena k veřejným vystoupením, přípravě choreografie pro přehlídky a soutěže
v mažoretkovém sportu. Děvčata vystupují na školních
akcích a při společenských událostech, plesech a sportovních utkáních v ČR i v zahraniční. V roce, 1999 mj.
vystoupil soubor v Lucembursku před velkovévodskou
rodinou, vládou a diplomatickým sborem a německém
Freyungu vystupoval při vojenské přísaze. Pravidelně se
umisťuje na předních místech v soutěžích mažoretkového
sportu.

Mažoretky DDM Dačice
Skupina mažoretek a roztleskávaček funguje při DDM
v Dačicích od roku 1999 a navštěvuje ji zhruba padesátka
děvčat ve věku od 6 do 15 let.
Dívky jsou rozděleny do 3 skupin dle věkových kategorií,
a to na malé mažoretky, které si říkají mini Berušky věk 6
– 8 let, dále skupina mažoretek Berušky - to jsou děvčata
ve věku 9 - 12 let a nejstarší věková kategorie mažoretky
Dráčata ve věku do 15 let.
Děvčata se dle pozvání účastní různých sportovních,
společenských a kulturních akcí. Vyvrcholením jejich celoroční práce je účast na festivalech a soutěžích. Řadu let dačické mažoretky úspěšně spolupracují s MDO ZUŠ v Dačicích, se kterým vždy alespoň jednou do roka vyráží na zájezdové vystoupení do Francie.
Děvčata se účastní prestižní mažoretkové soutěže asociace IMA, a to jak v České Republice, tak i v zahraničí.
V loňském roce si Berušky a Dráčata dovezly z Mistrovství
v Maďarsku krásné 2. a 3. místo.
Vedoucí a choreografkou skupiny je Martina Doležalová.
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Kvítek vážně i nevážně
Jarní měsíce a začátek léta patří ve
sborovém zpívání již tradičně koncertům
a festivalovým přehlídkám. Letos se náš
pěvecký sbor Kvítek zúčastnil nesoutěžního festivalu Vltavské cantare v Českém
Krumlově a v Českých Budějovicích a v
květnu bude jediným českým hostem na
festivalu zahraničních sborů v Novém
Boru. V červenci se chystá účast na festivalu v Cantonigrós ve Španělsku. Ale ještě před Španělskem čekají
sbor dvě zajímavé akce přímo v Dačicích.
Díky úspěchům a ocenění odbornou veřejností se nám
podařilo při příležitosti 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů zorganizovat koncert pěveckého sboru Kvítek ve
spolupráci se smyčcovým Kvartetem Martinů, Jiřím Kubíkem, barytonistou Národního divadla, a Vladimírem Matějčkem, recitátorem a hercem Národního divadla.
Hlavní myšlenkou koncertu bude „O tvírání studánek“ Bohuslava Martinů. Na programu dále zazní Smyčcový kvartet As dur Antonína Dvořáka v provedení Kvarteta Martinů a skladby soudobých autorů. Rádi na koncertě, který se koná 6. 6. 2009 v 19:00 h v koncertním sále
ZUŠ přivítáme nejen příznivce vážné hudby, ale všechny,
kdo mají zájem o nevšední kulturní zážitek.
Trochu z jiného „soudku“ bude druhý červnový koncert konaný ve čtvrtek 11. 6. 2009 v 19:00 h v sále MěKS
v Dačicích. Vystoupí a zazpívá cimbálová muzika Hradišťan, která působí na české hudební scéně již řadu let.
Hradišťanu se podařilo zpopularizovat a přiblížit širšímu
publiku lidovou a folklórní hudbu. Několik písniček zazní
ve společném podání Hradišťanu a dačického Kvítku.
-kp-
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nožčí dráhy“ poslepu a letos nové stanoviště s hmatovými
hrami. Vyhledání drobných přírodnin, např. kaštanů, žaludů, modřínových šišek, bez použití zraku mezi ostatním
materiálem, bylo pro některé návštěvníky překvapivě náročným úkolem.
Umělecké sklony se projevily při potisku prostírání,
malování květináčů nebo výrobě linorytů. Vyrobená díla
si každý odnesl domů.
Odměnou za splnění úkolů byly „zalávecké tolary“ ,
které byly využity na směnu za drobné dárky nebo něco
dobrého v obchodě „U Modré planety“. Pro občerstvení
bylo ještě připraveno stanoviště s opékáním vuřtů.
Každý z dětských účastníků mohl také na velké nástěnce nakreslit své přání Zemi.
Stále obsazenou atrakcí se stal skákací hrad, kde se
děti měly možnost vydovádět.
Celé odpoledne se vydařilo nejen díky krásnému jarnímu počasí, ale především díky všem, kdo nám s jeho
přípravou a průběhem pomáhali. Dík patří všem sponzorům – Město Dačice, Waldvierttler Sparkasse von 1842,
Generali pojišťovna a. s., GE Money Bank, Pekařství
p. Homolka, p. Lacina – obchodní činnost, Řeznictví –
p. Folk. Pomoc na stanovištích, upečené dobroty, chlebíčky, sladkosti do obchodu, přírůstky rostlin, dříví na oheň,
pruty na opékání a další „nezbytnosti“ zajistili: rodina
Muselova, Průšova, Charvátova, Bartoňova, Nováčkova,
Wolfova, Kopečkova, Leupoldova, Tymova, Klimešova,
Vrbova, Kepeňova, Janíkova, Borzova, Sedlákova, Bártů,
Neuvirtova, Albrechtova, Točíkova, Fischerova, Duškova,
Macků, Dvořáčkova a Markova. Dále zástupci Českého
svazu ochránců přírody – p. Králová a biolog p. Fischer,
z DDM p. Bačáková a zaměstnanci Mateřské školy Za
Lávkami a jejich rodinní příslušníci. Děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
kolektiv z Mateřské školy Za Lávkami

Den Země 2009
Oblíbené hravé odpoledne pro malé i velké se konalo
25. dubna. Tradiční akci, která proběhla v areálu naší MŠ,
pořádá Mateřská škola Za Lávkami a občanské sdružení
„Lávky“.

Střelnice „Zahrádecký les“ Dačice byla
dne 10. května 2009 dějištěm střelecké
soutěže družstev

Pro návštěvníky bylo připraveno 12 stanovišť, kde si
mohli vyzkoušet své znalosti o přírodě – poznávali jsme
rostliny, ryby i zvěř. Nechyběla ani lákavá disciplína –
„lov na mamuta“ šipkami, překonávání překážkové „sto-

Již pátý ročník střelecké soutěže „Dačický víceboj
družstev“ uspořádala střelecká sekce Dačice dne 10. května 2009 na střelnici „Zahrádecký les“ . Účast 16 družstev
z celé České republiky svědčí o zájmu myslivců o tuto
soutěž. Rovněž vysoká účast příznivců brokové střelby
přináší uspokojení pořadatelům.
Město Dačice – jeho starosta pan Rudolf Hájek, znovu
převzal nad touto soutěží záštitu a svojí osobní účastí přispěl k vážnosti této akce, za což mu patří upřímné poděkování.
Okresní myslivecký spolek J. Hradec reprezentoval
pan ing. Jan Bláha – člen dozorčí rady a pan Jiří Doubek,
předseda střelecké komise.
T ak jako každý ročník, tak i tento pátý, se znovu vyznačoval vysokou náročností, trpělivostí a dovedností ze
strany soutěžících. Ze strany organizátorů pak vyžadoval
přesnost, rozhodnost a povinnost vytvořit všem závodníkům stejné podmínky. Pochvala a uznání, kterého se po-
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řadatelům dostalo jak od starosty města Dačice, tak od zástupců Okresního mysliveckého spolku a závodníků, jsou
odměnou za dobře vykonanou práci.
Přes tíživou situaci se organizátorům soutěže podařilo
zabezpečit pro všechny zúčastněné družstva hodnotné ceny. Upřímně děkujeme všem sponzorům za přízeň a ceny,
za osobní účast na závodě a těšíme se na další dobrou spolupráci.
Na I. stupeň vítězů dosáhlo družstvo střelecké sekce
Dačice ve složení Láník st., Krejdl Jindřich, Tomíšek Vladimír, když ze 120 terčů dosáhlo 80 zásahů. T ento výsledek posunul loňský rekord o 3 zásahy, když stejné družstvo získalo 77 zásahů.
Druhou příčku obsadilo družstvo MS Kunžak I, zásahem 79 terčů, ve složení Doupník Jiří, Trepka Petr
a Doupník Lukáš.
Na třetí stupeň vystoupilo družstvo MS Dolní Radouň zásahem 76 terčů, které tohoto vítězství dosáhlo až
po velmi napínavém rozstřelu. Družstvo střílelo ve složení
Kural M., Hrubý R., Hrubý P.
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studánek. T u jsme si zazpívali společně s Medvíďaty,
Canzonettou a sborem Perchta.
V sobotu dopoledne byl ještě závěrečný koncert
v kostele sv. Víta, a potom už jsme se všichni loučili a odjížděli domů.
Děkujeme všem, kteří se o nás starali a za příležitost
zazpívat si v krásném prostředí.
Katka a Bára
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

Dačická výročí
aneb v červnu si připomínáme:
200 let od úmrtí

Spokojeností všech účastněných končí pátý ročník
střelecké soutěže „Dačický víceboj družstev“ . Poděkování
a slova uznání všem zúčastěných zazněla na závěr z úst
předsedy střelecké komise Okresního mysliveckého spolku Jindřichův Hradec pana Jiřího Doupníka.
Jaroslav Coufal, ředitel závodu

Kvítek na Vltavském cantare
Ve středu 29. dubna jsme se s Kvítkem vydali na festival „Vltavské cantare“ do Českého Krumlova. Festivalu
se zúčastnily sbory z celé České Republiky – Domino
z Opavy, Basové G z Valašského Meziříčí, Včelky ze Sušice, Svitavský dětský sbor a samozřejmě hostitelé –
Medvíďata z Českého Krumlova a Canzonetta z Českých
Budějovic. Po příjezdu jsme měli první společnou zkoušku a po ní nás čekalo ubytování. Někteří bydleli v rodinách a někteří v ubytovně.
Ve čtvrtek dopoledne se konaly koncerty pro školy
v krásném sále hotelu Růže. Odpoledne jsme po cestě na
koncert do Českých Budějovic navštívili Zlatou Korunu,
kde jsme načerpali nové síly na večerní zpívání. V pátek
dopoledne jsme mohli obdivovat krásy Českého Krumlova a navštívit některá zajímavá místa. A odpoledne se sešly všechny sbory v Jízdárně krumlovského zámku na
slavnostním koncertě. Na pódiu se vystřídalo devět sborů
a na závěr koncertu zazněla skladba B. Martinů Otvírání

Jana Antonína Altmanna (* 26. 5. 1745 Dačice –
† 10. 6. 1809 Dačice ) - dačický rodák, radní a malíř. Byl
synem dačického malíře Jana Josefa Altmana a Anny, rozené Šupancové. Jako malířské práce byly zastoupeny ve
městě především v soukromých sbírkách. Mezi jeho díla
patří zřejmě i portréty dačického měšťana Šantrůčka
a měšťanky Šantrůčkové, které jsou ve sbírkách městského muzea a galerie. Byl otcem malíře stejného jména,
který pokračoval v rodové tradici, a to Jana Antonína
Altmanna, narozeného v roce 1778.
z knihy Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě
vybrala Bc. N. Mastná, odbor kultury a CR

Čarodějnice ve Velkém Pěčíně
Pravidelně se
scházíme 30. 4.
u táboráku za
školou a slavíme
tak čarodějnice.
Letos již podruhé
jsme je oživily
přestrojené
za
malé i velké čarodějnice. Počasí nám nepřálo, ale i tak jsme stihly obejít
celou ves od domu k domu, kde jsme místním prováděly
různé taškařice.
Když jsme znavené dorazily ke škole, tak začalo pršet
a přišla bouřka.
T atínkové mezitím postavili májku a za odměnu nám
nachystali občerstvení. A tak filipojakubská noc proběhla
v dobré náladě a pohodě
Jaroslava Hroudová, kronikářka V. Pěčína
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Zprávičky ze ZŠ praktické a speciální,
Dačice
• 8. dubna jsme se zúčastnili soutěže ve zpěvu a recitaci
Tře boňské růže. Naše výprava byla velmi úspěšná: 1.
místo v recitaci získal Dominik Mundier, 1. místo ve
zpěvu získal Mirek Urbanec, 3. místo v recitaci získal
Jakub Kubeš, 3. místo ve zpěvu získal Václav Pekárek.
Všem blahopřejeme.
• V pátek 17. dubna jsme se trochu opožděně, ale o to
radostněji, rozloučili se zimou na tradičním vynášení
moreny. Hořící Morenu odnesla voda za zvuku říkadel
a písniček.
• V pondělí 27. dubna si i naše škola připomněla Den
Země . Vypravili jsme se do Chlumce. Zde jsme navštívili jezdeckou stáj paní Malkovské, která nás stájí
ochotně provedla, představila nám všechny koně a trpělivě odpovídala na dotazy. Nakonec zájemce také na
koních svezla, což bylo nezapomenutelným zážitkem.
Za odměnu jsme koníkům přinesli jablíčka, mrkve
a suché pečivo, prostě koňské pamlsky. Chtěli bychom
paní Malkovské moc poděkovat za ochotu a trpělivost.
• Úterý 5. května proběhlo ve znamení předávání panenek zástupkyni UNICEFU. Naše škola se zapojila do
projektu Dětského fondu OSN: „Adoptuj panenku,
zachráníš dítě !“. Podařilo se nám vyrobit 19 panenek
a jednu z nich jsme hned adoptovali. O tom, která to
bude, rozhodlo demokratické hlasování.
• Ráno 6. května jsme s napětím očekávali, zda se na obloze přestanou honit mraky a vysvitne alespoň trochu
slunce pro naše závodníky, kteří se účastnili námi
každoročně organizovaného okresního kola „Sportovních he r mládeže“. Sluníčko nakonec přece vysvitlo
a na nás se usmálo i sportovní štěstí v podobě 1. místa
Pavlíny T říleté v běhu na 800 metrů a Tomáše Habra
ve skoku dalekém. Tomáš Habr také postoupil do krajského kola soutěže. Všem závodníkům děkujeme a také za věcné ceny pro závodníky Centropenu Dačice.
Zároveň chceme poděkovat vedení T echnických služeb Dačice za zapůjčení stadionu a technického zázemí.

• Nádhernou podívanou pro nás i další náhodné návštěvníky připravil, ve středu 14. května, „Ptačí muž“
p. Hořák ze Záchranné stanice dravců a sov Chrástov. Přivezl si s se bou dravce žijící u nás i v dalekých
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krajích a společně s nimi jsme se učili létat, účastnili
jsme se výcviku i útoku dravce na kořist v podobě vábítka. Úžasný zážitek dotvářely prostory zámeckého
parku. Nakonec nás čekalo opravdové překvapení. Byla to dvě třítýdenní mláďata – sovička a puštík. Děkujeme „Ptačí muži“ a již se těšíme na podzimní setkání
s cizokrajnými zvířaty.
Kolektiv pedagogů Základní školy Dačice

Zprávy z gymnázia
Ze sportu…
Děvčatům z kvinty (s posilou ze septimy – M. Svobodová) se velmi dařilo i v okresním volejbalovém turnaji
středních škol, který se konal 4. května v Jindřichově
Hradci. I zde na venkovních kurtech, kde bylo poměrně
chladno a větrno, vybojovala krásné 2. místo mezi deseti
zúčastněnými družstvy.
Družstvo chlapců ve složení Čech, Kovář, Hanzal,
Anděl – septima, Váňa – 3. ročník, Jordánek – 2. ročník,
Trčka – sexta a Šimánek – kvinta - mezi devíti účastníky
zvítězilo, když v nejlepším zápase turnaje porazilo své
soupeře ze SŠT O Dačice a postoupilo do krajského kola,
které se konalo hned 6. května. Ani zde ve velké konkurenci nezapadli a skončili na 5. místě v kraji.
Okresní volejbalový turnaj starších žáků a žákyň přinesl naší škole další z řady sportovních úspěchů, když
děvčata v okresním kole zvítězila a postupují do krajského
kola. Družstvo chlapců z kvarty a tercie se umístilo na
pěkném 3. místě.
Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a přejeme jim další sportovní i studijní úspěchy.
Soutěže …
Během března a dubna probíhala okresní kola předmětových soutěží, ve kterých naši žáci podali vynikající
výkony. Několik z nich okresní kola vyhrálo nebo se
umístilo na druhých místech – např. Vít Kučera v anglickém jazyce a zeměpisu, Nguyen Cong T hanh v zeměpise
a biologii, Lukáš Vacuška v zeměpisu, Adam Trčka v matematice a postupují do krajských kol, která v současné
době probíhají.
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EURO REBUS - krajské finále se konalo v Českých
Budějovicích na Jihočeské Univerzitě
dne 30. 4.
Soutěže se zúčastnila dvě družstva z naší školy ze
tříd sexty ve složení Vojtěch T rčka,
Eliška Šimková a
Filip Pšenčík a 2.
ročníku ve složení
Michal Sedlák, Lukáš T ecl a Šárka Řimnáčová.
T ato dvě družstva se probojovala do krajského finále
na základě toho, jak úspěšně žáci řešili všechny úkoly
několika předchozích kol. T ato soutěžní kola probíhala od
začátku školního roku po internetu. Žáci sbírali na základě
úspěšných odpovědí v jednotlivých kolech body a podle
celkového zisku bodů byli vybráni do závěrečného krajského finále.
Krajské finále probíhalo ve dvou hlavních soutěžích –
soutěž tříd, kdy družstvo tvořili tři žáci a soutěž jednotlivců – té se zúčastnili dva žáci sexty.
Umístění našich žáků: v soutěži tříd se naše sexta umístila na 3. místě a druháci na 6. místě.
Družstvo ze se xty postupuje do celostátního finále ,
které se koná dne 12. 6. v Praze.
Vítězem soutěže tříd se stalo Gymnázium Máchova
174 Strakonice – třída 3. C.
V soutěži jednotlivců se na 12. místě umístil Vojta
Trčka a na 14. místě Eliška Šimková. První místo v jednotlivcích obsadil Jan Navara se strakonického gymnázia.
Všem žákům, kteří reprezentují naši školu v různých
vědomostních soutěžích přejeme mnoho dalších úspěchů
nejen v jejich oblíbených předmětech.
Další z právy…
V pondělí 27. dubna se třídy prima a sekunda vydaly
na zeměpisnou exkurzi do Moravského krasu. Autobus
žáky dovezl do Skalního mlýna a odtud se pěšky prošli
k Punkevním jeskyním. Dozvěděli se informace o vzniku
a působení krasových jevů, krasové výzdobě jeskyní, objevování jeskynních systémů i o pověstech, které se ke
zdejším jeskyním váží. Pochopitelně nejlepším zážitkem
byla jízda na loďkách po ponorné říčce Punkvě. Nechyběl
ani výhled z Horního a Dolního můstku Macochy a nákup
suvenýrů.
Na cestě zpět jsme si prohlédli malebný zámek Lysice
s nádhernými interiéry a krytou kolonádou do zahrady.
I počasí přálo, a tak se exkurze opravdu vydařila.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Co je nového na ZŠ Komenského
• Žáci 3. a 4. ročníků absolvovali 22. dubna další bese du
v rámci dlouhodobého projektu Bezpečně a zdravě.
T entokrát se s praporčíkem Tomášem Nikrmayerem,
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příslušníkem Policie ČR, věnovali nejen bezpečnosti
na silnici, ale také dětské kriminalitě a šikaně. Děkujeme za zajímavé povídání.
• 24. dubna proběhl projektový den environmentální výchovy - Den Země. Počasí se nám opravdu vydařilo
a tak jsme i letos prožili Den Země v přírodě. Rozděleni na několik skupin jsme se vydali na Javořici, do
národního parku Podyjí, do zoologické zahrady v Praze, do K. Vydří, na skládku odpadu v Borku, do Toužína a na další místa, kde jsme si připomněli, že ekologické smýšlení a hlavně ohleduplné chování k přírodě
by mělo být nedílnou součástí našeho života.
• 27. dubna se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Vídně. 29. dubna následovala exkurze pivovaru v Třeboni,
kterou si naši žáci prohloubili své znalosti z chemie.
• 28. dubna jsme rekapitulovali, proběhlo vysílání naší
školní televize. Ve školní jídelně jsme se ohlédli za akcemi posledního čtvrtletí, nebylo toho málo.
• 30. dubna se žáci pátých ročníků zúčastnili recitační
soutěže, do které postoupili 3 nejlepší z každé třídy.
• V úterý 5. května předali naši zástupci panenky na získání finančních prostředků pro celosvětovou očkovací
kampaň UNICEF. Projektu se účastnila naše děvčata,
pod vedením paní učitelky Krobůčkové. Ušité panenky
za přítomnosti pana místostarosty Habra a ředitelky
Městské knihovny Dačice Mgr. Chadimové vyzvedla
ve škole manažerka společnosti UNICEF, slečna Iva
Götzová, která si pro žáky 8. a 9. tříd připravila nejen
povídání o tomto projektu, ale představila i další činnost UNICEFU. Pokud se chcete připojit k panu místostarostovi Habrovi a koupit si nějakou panenku, máte
možnost na webových stránkách www.unicef.cz.
• 6. května bylo naše pracoviště v Bratrské ulici celé dopoledne otevřeno a děti předvedly svým rodičům přímo ve vyučování, co se naučily za tento školní rok.
• Ve středu 6. května se konalo celostátní kolo zeměpisné olympiády. Jihočeský kraj reprezentovala v kategorii A (6. třídy) žákyně naší školy - Gabriela Kubešová. Čekala ji celá řada obtížných úkolů a velmi záludných otázek, se kterými si Gábina dokázala poradit.
Zejména díky vynikající práci s atlasem a praktické
části se umístila na překrásném 3. místě! Svým výborným výsledkem pomohla jihočeskému kraji získat
v celkovém hodnocení druhé místo. Za tyto výsledky
patří Gábině poděkování a velká gratulace!
• Dalším vynikajícím výsledkem je umístění Petra Plachého (VI. A) v okresním kole matematické olympiády. Úspěchy v matematických dovednostech našich
žáků završil Miroslav Vican (IV. B), který se umístil
na 2. místě v okresním kole soutěže Matematický
klokan. Děkujeme za reprezentaci, blahopřejeme.
• 7. května měli naši žáci možnost získat nové informace
netradiční a zajímavou formou. Pan Vondruška se synem nám předvedli dravé ptáky, včetně letové ukázky
s výkladem o životě, lovu a chovu dravých ptáků
i krátké historie o sokolnictví.
• Ve čtvrtek 14. května se žáci 2. stupně zúčastnili ob-
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lastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Dačicích. I přes nepříznivé počasí vytrvali, děkujeme za
reprezentaci.
A co nás ještě čeká

• 25. května dějepisná exkurze do Prahy.
• 25., 26. května nás navštíví budoucí prvňáčci z MŠ
Dačice.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

OBRÁZKOVÉ OKÉNKO
Dámy, nechte se inspirovat!
Deváťáci si tentokrát
vyzkoušeli role šperkařů.
Výsledkem jsou vskutku
netradiční kreace. Věděli
jste, že ozdobit Vás mohou bonbóny, brčka či
víčka od piva? Originalitě
se zkrátka meze nekladou Leoš Svoboda
J.
PO ZVÁNKA: Pokud chcete načerpat trochu sluníčkové jarní atmosféry i ve chvílích oblačných a zamračených, navštivte Městskou knihovnu Dačice a zhlédněte
obrázky našich žáků.
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Poděkování
V měsíci dubnu obdrželo Občanské sdružení při ZŠ
Dačice, Boženy Němcové finanční dar od firmy Menzel
Leuchten, s. r. o. se sídlem v Nové Říši a také od Města
Dačice. Oběma dárcům bychom chtěli touto cestou vyjádřit naše poděkování a ubezpečit je, že peníze použijeme
ve prospěch našich žáků.
Mgr. Alena Benešová
Den Země
Žáci naší školy si 22. dubna 2009 nejen připomněli
význam tohoto dne, ale vydali se i do míst, kde se snaží
lidé odstranit některé naše odpadky, které by jinak zamořily naši planetu. Žáci a žákyně 7. tříd navštívili skládku
odpadu A.S.A. v Borku, osmáci a deváťáci si prohlédli
čističku odpadních vod u Toužína a šesťáci meteorologickou stanici v Kostelní Myslové. Po návratu do školy
své poznatky a zkušenosti prezentovali ostatním na společné besedě. Připravené prezentace doplnili fotografiemi
a filmem. V okolí školy a školního pozemku byla k problematice ochrany životního prostředí instalována naučná
stezka, na které se podíleli i žáci 9. tříd. Pokud si každý
žák ze Dne Země osvojí aspoň jednu užitečnou informaci
k ochraně vody, vzduchu, půdy a přírody, bude Země zas
o něco krásnější.
Den Země si připomněli návštěvou zámeckého parku
také žáci 4. tříd. Pod odborným vedením pana Ing. Kami-
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la Kupce se blíže seznámili s ekologií a ochranou životního prostředí. Žáci si vyzkoušeli řadu pokusů, zasoutěžili si
a společně prožili příjemné jarní dopoledne. Žáci IV. A si
vyzkoušeli prakticky jak žít zdravě. Ve skupinkách si připravili několik zaručeně zdravých (ale velmi dobrých) pomazánek. Žáci IV. B recyklovali starý papír. Vzniklé ruční papíry byly skutečným uměleckým dílem. Věříme, že si
všichni žáci odnesli pár užitečných rad a informací a budou se snažit naši Zemi nezatěžovat odpadky.
Mgr. P. Janda, Mgr. R. Mocharová a Mgr. J. Krátká
Okre sní kolo ve vole jbale v Jindřichově Hradci
Ve středu 13. května
pořádal Dům dětí a mládeže
v Jindřichově Hradci každoroční okresní kolo turnaje
ve volejbale. Přihlásila se do
něj 4 družstva dívek a 6
družstev chlapců. Soutěžící
se sjeli z Jindřichova Hradce, Kunžaku, Dačic a Lomnice. Naše družstvo začalo
hrát s Hradcem, se kterým vyhrálo jeden set, pak hrálo
s Kunžakem, ten jsme porazily ve všech setech. Nakonec
nám zůstal náš největší soupeř, Gymnázium Dačice. Od
začátku jsme se do hry všechny plně vžily a hrály jsme ze
všech sil. První set skončil výhrou pro Gymnázium, i když
měly na mále. Druhý set už tak těsný nebyl a skončil porážkou naší školy. Celkově jsme se umístily na krásném
druhém místě. Nakonec bych chtěla poděkovat všem hráčkám za jejich úžasné schopnosti a nejvíce paní učitelce
Lence Novákové za její plnou podporu.
Vendula Soukupová, IX. A
Fotografický výlet do Jindřichova Hradce
Národní muzeum fotografie nabízí již druhým rokem
semináře s názvem Fotografický výlet do Jindřichova
Hradce. Členové školního fotografického kroužku spolu
s dalšími zájemci z 8. a 9. ročníku vyrazili do Jindřichova
Hradce v úterý 12. května. Seminář je určen pro základní
a střední školy a žáci při něm mohou získat informace
o tom, jak dobře fotografovat. Program začíná teoretickou
částí, větší čas je však věnován možnosti fotografovat na
jindřichohradeckém zámku.
Navzdory špatnému počasí seminář všechny účastníky
nadchl a inspiroval. Z Jindřichova Hradce si žáci odvezli
CD s fotografiemi, které během semináře vytvořili.
Loni se Fotografického výletu do Jindřichova Hradce
zúčastnilo 26 jihočeských škol. Po své zkušenosti můžeme jeho absolvování dalším školám vřele doporučit.
Orlí hníz do
15. května v časných ranních hodinách vyrazila část
žáků 8. a 9. ročníku na poznávací zájezd do Rakouska. Jejich cílem byly Berchtesgadenské Alpy, především hora
Obersalzberg s bývalou Hitlerovou čajovnou, takzvaným
Orlím hnízdem. Pak následovala plavba po jezeře Königssee a návštěva lázeňského městečka Bad Ischl.
Mgr. Bohumil Havlík
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Soutěž základních uměleckých škol 2009

Informace z knihovny

Soutěž základních uměleckých škol je organizována
každý rok, v tříletých intervalech obsáhne celé spektrum
oborů a nástrojů vyučovaných na základních uměleckých
školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
které je vyhlašovatelem soutěže, stanovilo pro letošní rok
soutěž v hudebním oboru ve hře na dechové dřevěné
a žesťové nástroje, ve hře na bicí nástroje, ve hře houslových a smyčcových souborů a soutěž v sólovém a komorním zpěvu.
V okresních kolech dačickou ZUŠku zastupovalo 37
sólistů a 4 komorní uskupení. Do krajských kol postoupilo 13 sólistů a 3 komorní uskupení, s těmito výsledky:
Eliška Havránková ze třídy Václava Ditricha ve hře na
klarinet získala 2. místo, Vojtěch Trčka ze třídy Jiřího Nováka ve hře na flétnu získal 1. místo, Julie Kučerová, Jitka Koudelková a Lucie Poláková ze třídy Richarda Šedy ve hře na zobcovou
flétnu získaly 1. místa a Lucie Poláková postoupila do ústředního
kola ve Vysokém Mýtě, kde získa- Richard Šeda
la nejhezčí umístění - 1. místo. a Lucie Po lá ková
Martin Laudát ze třídy Richarda Šedy ve hře na trubku
získal 3. místo, Jitka Koudelková ze třídy Jana Sedmíka
ve hře na lesní roh získala 3. místo, Martin Voburka
a Vojtěch Havlík ze třídy Evžena Mašáta ve hře na trubku
získali 3. místa, Dalibor Jelínek ze třídy Stanislava Kamínka ve hře na pozoun získal 1. místo, Jan Tomšík ze
třídy Milana Kubka ve hře na bicí nástroje získal 1. místo
s postupem do ústředního kola ve Vysokém Mýtě, kde
získal čestné uznání. Lucie Poláková a Tereza Hergeselová ze třídy Vítězslava Hergesela v sólovém zpěvu
získaly 1. místo a Tereza Hergeselová postoupila do
ústředního kola v T urnově, kde získala v náročné konkurenci 3. místo. Komorní pěvecká uskupení ze třídy
Vítězslava Hergesela trio získalo čestné uznání, kvartet
2. místo a kvartet
ve složení Julie
Boudová, Anežka
Hergeselová, T ereza Hergeselová, Ilona Rynešová získal
1. místo s postupem do ústředního kola v T urnově. Zde
tento kvartet získal ocenění nejvyšší a stal se ABSOLUT NÍM VÍT ĚZEM VŠECH KATEGORIÍ KOMORNÍHO ZPĚVU. Smyčcový soubor ze třídy Vítězslava
Hergesela získal v krajském kole 1. místo.
Zde bych chtěla poděkovat naší korepetitorce Blance
Henzlové, která doprovázela na klavír téměř všechny žáky
naší školy od školních kol soutěže, která se konala v lednu, až po kola ústřední, která se konala v dubnu.
Všem soutěžícím a jejich vyučujícím blahopřejeme
k jejich výkonům a děkujeme za úspěšné reprezentování
naší školy a města na okresní, krajské i celostátní úrovni.
Eva Nováková, ZUŠ Dačice

Momentka s knihou aneb čtenář v objektivu
T aké rádi fotografujete? 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. Cílem fotografické soutěže je shromáždit
fotografie, tzv. momentky, které zachycují čtenáře s knihou. Fotografie přineste nebo pošlete do 20. srpna 2009,
minimální formát fotografie je rozměr 10 x 15, nezáleží
na typu fotoaparátu, může být klasický i digitální. Každá
fotografie dodaná do soutěže musí být označena jménem,
věkem, adresou a nejlépe 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 fotografů 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.
Škola naruby
Městská knihovna ve spolupráci s prvním a druhým
ročníkem ZŠ Komenského a Mateřskou školou v Dačicích
zahájila projekt ŠKOLA NARUBY, který bude trvat až do
listopadu 2009. Jeho smyslem je podpořit čtení rodičů
dětem s tím, že děti čtení mamince nebo tátovi, babičce
nebo dědovi oznámkují, případně namalují obrázek.
V knihovně máme k dispozici pár posledních žákovských
knížek, takže kdo to chce zkusit, stačí zajít do knihovny
nebo se pozeptat ve školce nebo ve škole v Bratrské ulici.
V červnu se sejdeme a všechno probereme nad novými
nebo oblíbenými knížkami začínajících čtenářů, termín
schůzek bude včas oznámen. Na nové čtenáře se těší
všichni iniciátoři projektu.
Zvukové knihy
Knihovna získala z Min. kultury ČR grant na zahájení
nákupu zvukových knih pro zrakově postižené spoluobčany. Obracíme se proto na veřejnost, pokud znáte někoho po operaci očí nebo někoho zdravotně postiženého,
jemuž by tento kontakt s mluvenou knížkou usnadnil život
nebo pomohl zmírnit třeba samotu nebo dlouhé chvíle,
dejte nám vědět. Zvukové knížky, které se čtou hlavně
ušima, chceme doplňovat podle požadavků konkrétních
uživatelů a čtenářů - posluchačů.
Velikonoční dílnu
Jsme letos pojali pracovně. Velice děkuji panu Ludvíku Kocmálovi a panu Jaroslavu Němcovi za ukázky
pletení pomlázek, a to několika způsoby. Vedle očekávaných chlapců se učila plést dokonce i jedna maminka od
dvou kluků. Techniku zdobení vyfouklých vajíček voskovými barvami si mohl vyzkoušet pod vedením lektorky
Hanky Uhlíkové každý zájemce. T aké jí velice děkuji za
spolupráci.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Dolnorakouská zemská výstava se
představuje ve třech městech, jimiž jsou
Horn, Raabs a T elč. Středem zájmu je
společná historie obou zemí s důrazem
na sousedské regiony Waldviertel a Vysočina.
Obsahové části výstavy jsou ve
všech třech lokalitách sestaveny v partnerské spolupráci renomovanými rakouskými a českými vědci. Vedoucí
úlohy ve vědecké oblasti se zhostil
Univ. Prof. Dr. Stefan Karner. Čeští
vědci jsou vedeni Dr. Michalem Stehlíkem. Vystavené exponáty pocházející
ze státních archivů a muzeí v Rakousku
i Česku, jakož i ze soukromých sbírek,
stejně jako objekty poskytnuté soukromými osobami, prezentují rozmanitý,
napínavý a srozumitelný obraz společné
historie.
Horn - prezentuje politickou historii Rakouska a Česka s důrazem na
20. st., a to jak její spojující, tak i rozdělující prvky: Od rozpadu Habsburské
říše, přes obě světové války, roky bídy
a hlubokých politických propadů, panování národních socialistů, konec války v roce 1945, Benešovy dekrety, hospodářské a demokratické znovuoživení, převzetí moci v Československu v r.
1948, rakouskou státní smlouvu v roce
1955, rozdělení Evropy, a to zvláště tak,
jak probíhalo podél rakousko-československých hranic během studené války.
Návštěvník uvidí obě strany „železné
opony“ . Prožije euforickou náladu Pražského jara v roce 1968 a jeho potlačení, orientaci Rakouska na Západ a jeho stálý hospodářský
nárůst, přelom a otevření „železné opony“ před 20 lety.
Rozpětí výstavy sahá až do současnosti, kdy je prezentováno členstvím obou zemí v EU i případem schengenských hranic.
Příklady exponátů: Zlatá bula z r. 1356 vystavená
císařem Karlem IV., smlouva o přistoupení Rakouska
k EU z r. 1994, smlouva o přistoupení ČR k EU z r. 2003.

Raabs - Zde se napojuje moravská řeka Dyje, která
pramení v Česku na Českomoravské vrchovině, na německou T hayu a přechází ve společnou řeku Thaya. Kde
jinde by mohl člověk výstižněji prezentovat téma hranice,
než zde. Hranice v krajině, ale především, v přeneseném
slova smyslu, hranice v naší mysli. Hranice, značky, vyznačené cesty jako fyzické překážky: jako mezníky označující panství ve středověku jako hranice země a státu
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jako téměř nepřekonatelná „železná opona“ , hranice obchodního a celního území. Zde byla před 20 lety zlomena
bariéra, která rozdělovala to, co bylo po celá staletí spojeno. Symbolickým přestřihnutím ocelového drátu se toho
spolu se svým československým kolegou zhostil jeden
Dolnorakušan: Alois Mock. Zde na hranici bylo možno,
více než kde jinde, pocítit historický význam tohoto otevření hranic. Paralelně a s prezentací v současném čase
představuje tato exhibice snahu o překonání aspektů vedoucích k rozdělení. Od pokusů o útěk přes „železnou
oponu“ , přes „panevropské hnutí“ ve 20. a 30. letech, snahy Dolnorakouska o přemostění ideologických a politických bariér, poskytnutí azylu desetitisícům utečenců
v roce 1968, až po konkrétní spolupráci v mnoha oblastech jako je ochrana přírody a životního prostředí, turismus, doprava a kultura. Je to výstava, která návštěvníka
dojme a umožní mu dokonale poznat hranice své duše.
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Příklady exponátů: pozdně gotická monstrance z Moravy - 2. pol. 15. st., zařízení k obraně „železné opony“ ,
cestovní pas pro spisovatele Adalberta Stiftera ze 4. dubna
1846.
Te lč - v renesančním zámku jsou v celé své rozmanitosti prezentovány vztahy mezi Rakouskem a Českem
v oblasti umění a kultury: od hudby přes literaturu, výtvarné a deskriptivní umění až po kulturu každodenního
života. Svět šlechty, buržoazie a církve je taktéž tématem.
Slavné osobnosti, které mají své kořeny jak v Rakousku,
tak i v Čechách, výstavu oživují. Gustav Mahler, narozený
v Jihlavě, se vypracoval až na známého dvorního kapelníka ve Vídni; anebo Josef Hoffmann, který pochází
z okolí T elče, a který se stal světově uznávaným architektem a návrhářem. Tito jsou jmenováni jako příklad mnoha
umělců, jejichž osobní historie je spojena s oběma zeměmi. Na výstavě je prezentováno i architektonické kulturní
dědictví: Renesanční vývoj měst T elč a Slavonice; vztahy
mezi brněnskou a vídeňskou architekturou; tradice českého kubismu; úpravy krajiny v Rakousku a Česku v barokním pojetí. Vztah k současnosti výstavu uzavírá: zřetelné
jsou radikální zlomy v obou společnostech; politické události nachází svůj odraz v kultuře; současně však může
kultura dějiny také ovlivňovat. I zde opět nalézáme rozdělující a spojující aspekty. Výstava otevírá návštěvníkům
široké spektrum společných kulturních dějin.
Příklady exponátů: Stříbrné roucho olomouckého biskupa
Karla z Liechtensteinu-Castelcornu, Svetr Václava Havla,
ve kterém prožil hektické dny sametové revoluce, Školní
práce Gustava Mahlera z latiny o Achillově věrnosti 1876
– 1877.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Do Velké Lhoty na divadlo
Milí přátelé,
srdečně vás opět zveme do Velké Lhoty, tentokrát však ne
na koncert, ale na divadlo. Ten, kdo se vloni zúčastnil
Velkolhotecké svatby, již jistě tuší, odkud „vítr vane“ .
Ano, spolupráce občanského sdružení Komorní sbor
Velká Lhota s Divadelní fakultou Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně přinesla své plody i letos, a tak
se můžeme těšit na další pouliční divadlo. T entokrát půjde
o jarmareční divadlo na motivy kramářských písní. Autorem scénáře je profesor JAMU Josef Kovalčuk a režírovat bude posluchač JAMU Martin Domkář. Za všechno
hovoří název – „Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě LP 1715 aneb Ondráš“ . O humor jistě
nebude nouze ani tentokrát. Autorem úprav lidových písní
je V. Bulis a o hudební doprovod se tentokrát postarají
Jitka a Josef Čudlých. A to nejdůležitější – zveme vás na
sobotu 20. če rvna 2009 od 20 hodin na prostranství před
dolní kostel ve Velké Lhotě!
Jitka a Josef Čudlých

Den zdraví s VZP v Dačicích
V posledních letech stoupá
výskyt civilizačních chorob, jako
je obezita, ateroskleróza či cukrovka. Jednoduchým měřením nebo krevními zkouškami
lze rizika těchto onemocnění odhalit a předejít tak vážným
následkům. Proto zve Všeobecná zdravotní pojišťovna na
akci „Den zdraví s VZP“, který se v Dačicích uskuteční ve
středu 1. če rve nce 2009 od 10 hodin v místním koupališti
a stane se tak součástí „Zahájení prázdnin na koupališti“ .
Zde si budou moci nechat pojištěnci VZP bezplatně
zkontrolovat například hladinu svého cholesterolu, cukru
v krvi, krevní tlak nebo puls. Zájemci si budou moci také
vyzkoušet svou vytrvalost při jízdě na rotopedu od
společnosti CykloŠvec a navíc tak přispět společnému cíli
– dojet do místa konání příští akce, která se uskuteční
24. 7. 2009 v Jindřichově Hradci. Zároveň se svou účastí
všichni automaticky zařadí do slosování o zájezd pro dvě
osoby do Bulharska od CK Alexandria. Nebudou chybět
ani hry, soutěže a atrakce pro děti. Ke zpestření programu
přispěje pěvecké vystoupení finalistky soutěže X-Faktor
Martiny Pártlové, taneční skupina BreakBeat a také biketrial show Josefa „Bigi“ . Celou akci produkčně zajistí
agentura Art4 promotion z Českých Budějovic a díky Šumavskému prameni nebude nikdo trpět nedostatkem
tekutin.

Infocentrum Dačice nabízí:
kopírování, veřejný internet, fa x, kroužkovou vazbu, prodej
upomínkových předmětů a regionální literatury a další.
Palac kého ná m. 1, Dačice, tel. 384 40 1 265, e- mail: info @dacice.cz

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

KULTURA

05/2009

MěKS

MMaG

KI NO

6. 6. a 7. 6. v 19:30 h
5. 6. v 19:30 h
NORMAL
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Film ČR/Makedonie
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
14. 6. v 17:00 h
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Film USA/VB
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
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12. 6. a 13. 6. v 19:30 h
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné

19. 6. a 20. 6. v 19:30 h
21. 6. v 19:30 h
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
ODPOR
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné

26. 6. v 19:30 h
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Film VB, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

27. 6. a 28. 6. v 19:30 h
ANDĚLÉ A DÉMONI
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

Sobota 6. června 2009
Výlet do Jihlavy - zoologická zahrada
Odjezd z Havlíčkova nám. ve 12:30 h, předpokládaný návrat
v 18:00 h. Přihlášky na tel.: 384 422 493, 722 012 146
e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz

Neděle 14. června 2009
Vlastivědný výlet a vycházka - Montserrat a Cizkrajov
Sraz na vlak. nádraží ve 13:15 h, odjezd ve 13:27 h
do Mutišova, odtud pěšky, prohlídka obou kostelů,
návrat vlakem z D. Bolíkova nebo pěšky.

Do 14. června 2009
Barevná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice
Otevřeno denně kromě pondělí: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 h

20. června - 30. srpna 2009
Sladký život s kostkou cukru . . .
Výstava k dačickému světovému prvenství.
Otevřeno denně kromě pondělí: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 h

11. června 2009 v 19:00 h
Cimbálová muzika HRADIŠŤAN
Jako host vystoupí dětský pěvecký sbor ZUŠ Dačice.
Vstupné 160 Kč v předprodeji, na místě 200 Kč, hlavní sál MěKS

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

20. června 2009 ve 14:00 h
II. DAČICKÉ CUKROVÁNÍ
venkovní scéna u rybníka Vražda

27. - 28. června
FEST BAND Dačice 2009
21. ročník Slavností orchestrů

zde odstřihnout

ANKET A
Dačické cukrování - II. ročník
Město Dač ice vyhlašuje u příležitosti konání druhého ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu s otáz kou
vztahující se k vynálezu ko st kového cu kru. Ze správných odpovědí bude vylosovaný jeden výherce, který obdrží
permanentku v hodnotě 1.000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 19. 6. 2009 do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
Slosov ání správ ných odpov ědí proběhne 20. 6. 2009 v e 14:15 h.

Jak se jmenovala manželka
Jakuba Kryštofa Rada,
která stála údajně u zrodu
vynálezu?

Alžběta
Juliana
Mariana
Údaj e pro slos ování

Jméno, příj mení:
Adresa:

Fotografie: vlevo Jakub Kryštof Rad
(1799 - 1871); vpravo manželé
Radovi.

